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ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺗﺎﻳﺴﺎ ﻓﺎرﻣﻴﻐﺎ :ﻣﺴﺮورة ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ » «The Nunأرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ص ١١

»اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« :ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻌﺠﻞ »إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض«

اﻟﺸﻄﻲ ﻟـ دلبلا :.ﺳﻨﺒﺤﺚ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺪى ﻣﺴﺎواﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

• إﻧﺠﺎز اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﺳﺘﺠﻮاب اﻷﻣﻄﺎر« ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ  ٨ﻳﻨﺎﻳﺮ رﻫﻦ ﺑﺮأي »اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«
ً
ردا ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺬي وﻗ ـ ـﻌـ ــﻪ 9
ﻧــﻮاب ﻻﺳﺘﻌﺠﺎل إﻧـﺠــﺎز »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑـﺸــﺄن »إ ﺳـﻘــﺎط
اﻟ ـﻘــﺮوض« ،أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺳﻴﺄﺧﺬ
دوره اﻟ ـﻌــﺎدي ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﻌــﻪ ﻛ ــﺄي ﻗــﺎﻧــﻮن آﺧ ــﺮ ،و»ﻟــﻦ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ إﻻ إذا ﻛﻠﻔﻨﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
ﺑﺬﻟﻚ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﺳﺘﻨﺎﻗﺸﻪ

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ً
ﺑﺈﻣﻌﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺸـﻄــﻲ ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« إن ذ َﻟــﻚ
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ُﻳﻤﻨﺢ
ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ
واﺣ ـ ـ ــﺪ ،و»ﻟـ ـ ــﻮ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﺣــﺮﻳ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻘﺪﻣﻪ  5أﻋﻀﺎء،
ً
ﻟﺬا ﺳﻨﺮاﻋﻲ اﻟﺪور« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك
اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ﻛـﺜـﻴــﺮة أﺧـ ــﺮى ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﺪول

اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻟـ دلبلا :.اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ »ﺣﻤﺎﻳﺔ
ً
ً
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ« ﻣﺎﻟﻴﺎ وإدارﻳﺎ ﺿﺮورة
١٠
اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ...
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻫﻞ ﺗﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻌﺪاء
ﻓﻲ  ..٢٠١٨أزﻣﺎت
ﺻﻌﺒﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ٢٠١٩؟
08

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺑﻘﺎء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ ٢٠١٩
08

08

٠٩

ﻓــﻲ أول ﺧـﻄــﺎب ﻟــﻪ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎم اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻫــﺪد
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون أﻣﺲ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺠﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ً
ّ
أﺻﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ
ﺗﺮاﻣﺐ إذا
ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﺟﻴﻤﺲ
ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻗﺎدة "اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن" ﺑﺎﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﻪ
اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،واﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ
ﻣﻬﻤﺔ دﻋﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺬود ﻋﻨﻪ.
ً
وﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﺟ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺎ أﻣ ـ ــﺎم ﻣﻜﺘﺐ
وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺎ واﻟــﺪه اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﺟﺪه اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺲ وﺧﻠﻔﻪ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑــﺎﻟـﻜـﺘــﺐ ،ﻗ ــﺎل ﻛ ـﻴــﻢ" :إذا ﻟــﻢ ﺗـﻠـﺘــﺰم اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟــﺬي ﻗﻄﻌﺘﻪ أﻣــﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وأﺑﻘﺖ ﺿﻐﻮﻃﻬﺎ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﻠﻦ
ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ 02

٠٣
»رؤﻳﺔ  ...«٢٠٣٥إﻧﺠﺎز
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٥ﻣﺸﺮوﻋﴼ
ﻓﻲ ٢٠١٩

ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل

٠٥

ﻛﻴﻢ ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺠﻪ ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ
وﻣﺎﺗﻴﺲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺬود ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

 ٦٥اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ٢٧ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
ﺧﻼل ٢٠١٨

اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎل اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﺎرع
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـﺘ ــﻢ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ
دﺳ ـ ـﺘـ ــﻮرﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ وﻣ ـ ــﻮاء ﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ــﺎدئ
ً
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﻣ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﻧـﺤـﻴـﻠــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﻪ ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ

ً
ﻣــﻊ ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ« ،ﻣـﺸــﺪدا ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿ ــﺮورة أن »ﻳﻌﺮف
اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﺑﺤﺠﺔ
إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ،أﻧﻨﺎ
ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ وﻗﺖ إﻗﺮاره«.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ آﺧـ ــﺮ ،ﻳ ـﺒــﺪو أن ﻓــﺮص
إﻧﺠﺎز ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺑﺸﺄن
ﻣـ ــﺪى دﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب اﻷﻣ ـﻄ ــﺎر
اﻟﻤﻘﺪم ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري

إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ﻗ ـﺒــﻞ ﺟـﻠـﺴــﺔ  8ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ،
ﺗﺘﻀﺎءل ،إذ ﺻﺮح اﻟﺸﻄﻲ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ »إﻟـ ـ ــﻰ اﻵن ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـﻴ ـﻨ ــﺎ رأي
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ،
وإذا وﺻـﻠـﻨــﺎ ﻗـﺒــﻞ  8ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﻓﺴﻨﺤﻴﻞ
ً
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮﻧــﺎ« ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗـﺘـﻜــﻮن ﻣــﻦ أرﺑ ـﻌــﺔ ﺧ ـﺒــﺮاء دﺳﺘﻮرﻳﻴﻦ
ﺧﺎرج »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﻟﻠﺒﻨﻮك :اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﻣﺢ ﺑﺈﻋﻄﺎء
اﻟﻜﻔﺎﻻت ...ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٤
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ أﻣﺲ

)روﻳﺘﺮز(

اﻟﻘﺮاوي ﻟـ دلبلا :.اﻷﻣﻄﺎر
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﺎﻗﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺳﻨﺔ »اﻟﻐﺮﻗﺔ«

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4005اﻷرﺑﻌﺎء  2ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  26 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

local@aljarida●com

»اﻷوﻗﺎف« :ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ زﻳﺎدة اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

ﻋﻤﺎدي :ﺗﻤﻜﻴﻦ »اﻟﺒﺪون« َ
ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻮازات اﻟﻤﺎدة  ١٧ﻣﻦ أداء اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة
ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻤﺎدي ،أن زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻣﺜﻤﺮة
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
وﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻟﻘﺎءات ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﺑﻤﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﺤﺠﺎج.

ﻛ ـﺸــﻒ وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻷوﻗ ـ ــﺎف
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ م .ﻓــﺮﻳــﺪ
ﻋ ـﻤ ــﺎدي ،أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﺪﻣــﺖ إﻟــﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺪة
ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺞ اﻟـ ـﻘ ــﺎدم،
ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ زﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺎج،
وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﻲ ﻟﻬﻢ
واﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑــﺪﺧــﻮﻟـﻬــﻢ ﻋـﺒــﺮ ﻣﻄﺎر
اﻟﻄﺎﺋﻒ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ "اﻟﺒﺪون" ﺣﻤﻠﺔ
ﺟﻮازات اﻟﻤﺎدة ) (17ﻣﻦ أداء اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت
ً
ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
أﻛﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ أداء اﻟﺸﻌﻴﺮة ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎدي ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرة
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻣﺜﻤﺮة ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺣـ ـﺠ ــﺎج اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋــﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
وﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎءات ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺤﺞ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺤﺠﺎج.

ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
وﺑـ ّـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻊ وزارة اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻻﻋﺘﻤﺎد

ﱡ
»اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺒﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ
●

اﻟﻌﻤﺎدي ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺤﺞ
ﻋــﺪد ﺣـﺠــﺎج اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،واﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،وﻏﻴﺮ ذﻟــﻚ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺠــﺎج،
وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻄﻮﻓﻲ ﺣـﺠــﺎج اﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﺠ ــﺎج ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﺳ ــﺔ ،وﺗـﺸـﻴـﻴــﺪ
أﺣ ـ ـ ـ ــﺪث اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎم وﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ
اﻟﺒﺸﻴﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ وﺻﺎﻳﺎﻫﺎ ﻟﻌﺒﻮر اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ذﻛﺮت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮزان اﻟﺒﺸﻴﺘﻲ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺣــﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻜــﻮن اﺧـﺘـﺒــﺎر اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـﻤـﻬــﺎرات واﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟـﺘــﻲ ﺗﻢ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻘﺮر.
وأوﺻ ـ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ـﺘــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ،
اﻟـﻄــﻼب ﺑـﻀــﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ أﺛـﻨــﺎء اﻟــﺪراﺳــﺔ وﻋﻤﻞ
ﺧﺮاﺋﻂ ذﻫﻨﻴﺔ وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻢ
دراﺳﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻤﺎذج اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎل واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻧﻤﺎذج ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺒﺪل
واﻟﺘﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

وﻧـﺼـﺤــﺖ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﻗـ ــﺮاءة اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋ ــﻦ اﻷﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـﺼـﻔــﺢ أوراق اﻻﻣ ـﺘ ـﺤــﺎن
ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣ ــﻦ وﺟـ ـ ــﻮد اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤ ــﺎت ﻛ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ،وأﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗﺨﺺ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺣﻴﺚ ان
ﻋ ــﺪد ﺻـﻔـﺤــﺎت اوراق اﻻﻣ ـﺘ ـﺤــﺎن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻣـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﻛﺘﺎﺑﺔ
أي ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت أو ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺼﻠﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﻴﺪ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻟﺘﻜﻦ اﻻﺟﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة.
وأﻛ ـ ـ ــﺪت ﻋـ ــﺪم اﺿ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋــﻦ أي ﺳـ ــﺆال ،واﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻓ ـﻌ ــﺎل ﺛ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﻮدة ﻟـﻠـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ إﺟ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ.

وﺗﺎﺑﻊ :ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻼء اﻟـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪ،
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات وﺻﻮل اﻟﺤﺠﺎج
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر ،وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات
دﺧ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ،وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ اﻧـﺘـﻘــﺎل
اﻟـﺤـﺠــﺎج إﻟــﻰ ﺳﻜﻨﻬﻢ ﻓــﻲ أﺳــﺮع
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
وﻛﺎن ﻋﺎد اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻤﺎدي إﻟﻰ
أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﺑﻌﺪ زﻳــﺎرة رﺳﻤﻴﺔ
ﻟـﻠـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت

اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ ﺷ ــﺆون ﺣﺠﺎج
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺮأس ﻋﻤﺎدي وﻓﺪ "اﻷوﻗﺎف"،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺿ ـ ــﻢ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ً
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺤﺞ ﻧﺪﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻣﺮاﻗﺐ ﺷﺆون
اﻟ ـﺤــﺞ واﻟ ـﻌ ـﻤــﺮة ﺳ ـﻄــﺎم اﻟـﻤــﺰﻳــﻦ،
وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪي.

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻷﻫـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻼع
اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ وﺟ ـﻨ ــﻮب ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎرك ﻣ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪ ،ﺑ ـ ـ ـ ــﺈﻏ ـ ـ ـ ــﻼق ﺑـ ـ ــﺎب
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪل واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨــﻲ
وﻓ ــﻖ اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ م .ﺑ ــﺪر
اﻟﻮﻗﻴﺎن.
وﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺖ "اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة" ﻣــﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪأت
ﺑـﺘـﻔـﻌـﻴــﻞ اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ
اﺑـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاء ﻣـ ـ ــﻦ أﻣ ـ ـ ــﺲ ﻻﻫـ ــﺎﻟـ ــﻲ
ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻼع وﺟـ ـﻨ ــﻮب
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎرك ﻟـﺘـﺸـﻤــﻞ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ
ان اﻟﻼﺋﺤﺔ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪة ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻠ ــﻒ اﻻﺳـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ
وإﻋ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ ﺣــﻖ
ً
ا ﻟــﺮ ﻋــﺎ ﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ

اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﺎرﺑ ــﺎت اﻟ ــﺮﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺑ ـﻌ ــﺾ أرﺑ ـ ـ ــﺎب اﻷﺳـ ـ ــﺮ ﺧـﻠــﻒ
ﺳﺘﺎر اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻜﻦ.

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر إن
اﻟ ــﻼﺋـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة أوﻗـ ـﻔ ــﺖ
ﺗﺒﺎدل اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت وذ ﻟــﻚ إ ﻟــﻰ ﺣﻴﻦ
ً
اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ا ﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣﻦ
اﻷول ﻣــﻦ ﻳـﻨــﺎ ﻳــﺮ  ،2019ﻟﻤﻦ
ﱠ
ﺗ ـﺴ ــﻠ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻄ ــﻂ ﻗـﺒــﻞ
ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ
رﻓﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻋﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟــﻼ ﺋـﺤــﺔ ،ذﻛ ــﺮت أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺣ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل أو
اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل ﻣـ ــﺮة واﺣـ ـ ــﺪة ﻓ ـﻘــﻂ،
وﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزل ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻ
ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزل اﻻ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

ﺑﺪر اﻟﻮﻗﻴﺎن

اﻟﻠﺠﻨﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ و ﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ
وﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار َ
اﻷﺳــﺮي،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺒﺪال او اﻟﺘﻨﺎزل ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ــﺰوﺟ ــﺔ واﻟـﻤـﻄـﻠـﻘــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺣﻖ
اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻗ ـ ــﺮارات
ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا
اﻟﺼﺪد.

»اﻟﺸﺒﺎب« :اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺗﻨﻤﻲ إﺑﺪاﻋﺎت ﺟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﺮﻓﺞ :اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻌﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
أﻛـ ــﺪت وزارة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،أﻣ ــﺲ اﻻول ،أﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎﻧــﺎت اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗ ــﺪرات اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻮزارة
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﻓﺞ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺧﺘﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟـ ــﻮزارة ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎرات إن اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻌﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺮﻓﺞ أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺪاع.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎره اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺣــﺎﺿ ـﻨــﺔ ﻹﺑ ــﺪاﻋ ــﺎت اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﻌــﺮب ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻫــﺬا
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺒﺎب ﻋــﺮض  11ﻓﻴﻠﻤﺎ
ﻗﺼﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ وﺷﺒﺎب
ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺗﻠﻘﻮا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.

ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ

 ١٥أﻟﻒ زاﺋﺮ ﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺼﺮع ﻣﻮاﻃﻨﺘﻴﻦ وواﻓﺪ ﻓﻲ  ٤ﺣﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ
●

اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻬﺪوء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
●

ازدﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺿﺮورة ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
أﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﻮد أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ودوره اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء اﻟﺤﻤﻮد ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻋﺬﺑﻲ أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻨﺰي ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ
ً
دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ
وﻣﻌﻮﻗﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ.

»ﻧﻤﺎء« وزﻋﺖ ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء
وزﻋ ــﺖ "ﻧ ـﻤــﺎء ﻟـﻠــﺰﻛــﺎة واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ" ،ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻ ــﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﻜﺴﻮة اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﻣﻞ واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت واﻟﻤﺮﺿﻰ وﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250أﺳــﺮة ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻹﺻﻼح ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮوﺿﺔ أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أﻣﺲ ،إن "ﻧﻤﺎء" ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻛﺎﻫﻞ اﻷﺳﺮ
ً
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮد اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ُﻳﻌﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﺮاﺣﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ".
ﱠ
وﺑﻴﻦ أن "ﻧﻤﺎء" وزﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء ﻋﻠﻰ 250
أﺳﺮة ،ﻛﻤﺎ وزﻋﺖ  250ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ و 127دﻓﺎﻳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ً
ً
ً
ً
ﺷﻬﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻧﺘﺸﺎرا أﻣﻨﻴﺎ ﻻﻓﺘﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎ ،ﻣﺴﺎء
ﻟﻴﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،وﻓــﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ أﺷــﺮف
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﺠﺪة
واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻨﻲ ﺷﻤﻞ أﺳﻮاق
اﻟـﻤـﺒــﺎرﻛـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺠـﻤـﻌــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ وﺷـ ــﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ودار اﻷوﺑﺮا وﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﺣﺴﺎﺳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ
"اﻟﻌﺪ اﻷﻣﻨﻲ" ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ،ﻓﻲ أي ﻣﻮﻗﻊ أﻇﻬﺮت أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﻮاق
اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮق ﺷﻌﺒﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ازدﺣﺎﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب  15أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻘﻴﻢ وزاﺋﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 10آﻻف زاﺋﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻤﺼﺪر ان رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ ﻓــﺮﺿــﻮا اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ وﺣــﺎﻓ ـﻈــﻮا ﻋـﻠــﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ ﻣ ــﺮﺗ ــﺎدي ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ،
وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺷـﻬــﺪت ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﻮر ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻨﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺎت وﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻞ
وأﻛــﺪ ان اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﺮﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮري واﻟﺤﺎزم ﻣﻊ اي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻮاﺋﻞ
واﻻﺳﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ً
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  2018ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ داﻣ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺮورﻳ ــﺎ،
وﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ  3ﺣﺎﻻت وﻓﺎة ،و 8إﺻﺎﺑﺎت
ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓــﻲ  4ﺣ ــﻮادث ﻣــﺮورﻳــﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﻗﻌﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻬﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻌﺎﻣﻠﺖ
ﻣﻌﻬﺎ ﻓ ــﺮق اﻹﻃ ـﻔــﺎء ورﺟ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺮور وﺷــﺮﻃــﺔ
اﻟﻨﺠﺪة.
وﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟـﺤــﺎدث اﻷول ،اﻟﺘﻲ رواﻫــﺎ
ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻹﻋ ـ ــﻼم ﺑ ـ ــﺎﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء ،اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،أن ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة ﺗﻠﻘﺖ
ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺣﺎدث ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي
اﻟﺴﺎدس ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ" اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧــﻪ ﻓــﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺤﺮﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻮر وﺻﻮل رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﱠ
ﺗﺒﻴﻦ
ﻟﻬﻢ أن اﻟﺤﺎدث ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﻔﻼت إﻃﺎر ﺷﺎﺣﻨﺔ،
ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة واﻓ ــﺪ ﺳـ ــﻮري ،واﺻ ـﻄــﺪاﻣــﻪ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ اﺑ ـﻨ ـﻬــﺎ ،ﻣ ــﺎ أﺳ ـﻔــﺮ ﻋﻦ
وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻮرا ،وإﺻﺎﺑﺔ اﻻﺑﻦ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﺮة،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن رﺟـ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔ ــﺎء ﻋـﻤ ـﻠــﻮا ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺮﺟﺎل اﻷدﻟﺔ
إﺧﺮاج ﺟﺜﺔ
ُ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﻻﺑــﻦ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج.

وﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺎدث اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻗ ــﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ
اﻷﻣﻴﺮ إن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺗﺼﺎدم رﺑﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك،
وأن ﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﺤﺸﻮرﻳﻦ ﺟﺮاء اﻟﺤﺎدث،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ
إﻃﻔﺎء ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ وﺻـ ــﻮل رﺟـ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔــﺎء
اﺗـﻀــﺢ ﻟـﻬــﻢ أن اﻟ ـﺤــﺎدث ﺗﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺗ ـﺼــﺎدم 4
ﻣﺮﻛﺒﺎت ،ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻓﺎة ﻣﻮاﻃﻨﺔ ،وإﺻﺎﺑﺔ
 5آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﺮة ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن رﺟﺎل
اﻹﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﻮا ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﺧ ـ ـ ـ ــﺮاج اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص
اﻟﻤﺤﺸﻮرﻳﻦ ،وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻄﻮارئ
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ُﺳـﻠـﻤــﺖ ﺟـﺜــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺖ ﺟـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدث ،إﻟ ـ ــﻰ رﺟـ ـ ــﺎل اﻷدﻟ ـ ــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،واﻟــﺬﻳــﻦ أﺣﺎﻟﻮﻫﺎ إﻟــﻰ إدارة اﻟﻄﺐ
اﻟﺸﺮﻋﻲ.

ﺗﺼﺎدم ﻣﺮوع
وﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺎدث اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻗﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ إن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ،أﻣــﺲ ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﺴﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗﻢ
ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ ﻣــﺮﻛــﺰ إﻃ ـﻔــﺎء ﻣـﻴـﻨــﺎء ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺑﻘﻴﺎدة

اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻛﺎﻳﺪ اﻟﻤﺮي إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺤــﺎدث ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر.
وأﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﱠ
ﺗﺒﻴﻦ
ﻟـﻬــﻢ أن اﻟ ـﺤ ــﺎدث ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ اﺻ ـﻄ ــﺪام ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻪ وﺗﺸﺎﺑﻚ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺘﻴﻦ.
وذﻛﺮ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻄﻴﻊ
أﺟـ ــﺰاء ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺔ واﻟ ـﺸــﺎﺣ ـﻨــﺔ ،ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام
ﻣﻌﺪات ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﻟﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ،
وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺧﺮاج اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ،
وﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة وﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻒ ،وﺗﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻟﻠﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.

اﻧﻘﻼب دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـ ــﺎرع اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ،ﻟ ـﻘــﻲ واﻓ ـ ــﺪ ﻋــﺮﺑــﻲ
ﻣﺼﺮﻋﻪ ،ﺟــﺮاء اﻧﻘﻼب دراﺟﺘﻪ اﻟﻨﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎت ﺑﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﻼﺑﻪ
وإﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﺮة ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓــﺎرق اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ،وﺗ ــﻢ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ ﺟـﺜـﺘــﻪ ﻟ ــﺮﺟ ــﺎل اﻷدﻟ ــﺔ
اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ،اﻟــﺬﻳــﻦ أﺣــﺎﻟــﻮﻫــﺎ إﻟ ــﻰ إدارة اﻟﻄﺐ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲُ ،
وﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻧ ـﻘ ــﻼب ووﻓـ ــﺎة،
ُ
وﺳﻠﻤﺖ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن »زاﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺛﻲ«
ﺷــﺎرﻛــﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
"اﻟﺸﻴﺦ زاﻳــﺪ اﻟﺘﺮاﺛﻲ" ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻻﺛﺎر واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻻداب،
وﻳﺘﺮأس اﻟﻮﻓﺪ ﻧﻮال اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،وﻳﻀﻢ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ،واﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﺮوﺿﻪ
وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎوي ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ان
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻻﻓﺘﺔ
وﺣـ ـﻈـ ـﻴ ــﺖ ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﺟـ ـﻤ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﺮي ﻋ ــﺮﺑ ــﻲ
وﻋ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ــﻰ أن ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـﺤــﺮﻓـﻴـﻴــﻦ واﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻗــﺪﻣــﻮا
ﻋــﺮ ﺿــﺎ ﺣـﻴــﺎ ﻟـﻠـﺤــﺮف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ راﺋـ ـ ــﻊ ،ﻻﻗـ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﺎن واﻋ ـﺠ ــﺎب
اﻟــﺰاﺋــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻧ ـﺤــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻗﺮاﺑﺔ  ٣٥دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن اﻟ ـﺘ ــﺮاث اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻷﺻـﻴــﻞ
اﺗـ ـﺴ ــﻢ ﺣـ ـﻀ ــﻮره ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟ ــﻼﻓ ـﺘ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ أن
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺮوﺿﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺸﻐﻮﻻﺗﻬﻢ اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة
ﻣﻦ ﻋﺒﻖ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻜﻞ اﺗﻘﺎن
وﺣﺮﻓﻴﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي أن اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺿﻢ

ﻛﻴﻢ ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺠﻪ ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ...

اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺛﻲ
ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﺴـﻔــﻦ ،وﺣـﻤــﻞ ﻣـﻌــﻪ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟﻤﺒﻴﺘﺔ،
واﻻﺳـ ـﻄ ــﻮاﻧ ــﺎت واﻟـﺒـﺸـﺘـﺨـﺘــﺎت ،واﻷﻋ ـﻤ ــﺎل

اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،واﻟﺒﻬﺎرات
واﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت
واﻻﻛﺴﺴﻮارات ،واﻟﻌﻄﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ".
وأﺿ ــﺎف ﻛﻴﻢ ،ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟــﺬي ﺑﺜﻪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" :أﻧــﺎ
ً
ّ
ّ
ﻣﺠﺪ ًدا ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ّ
أي وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺠﻠﻮس
ً
وﺳﺄﺑﺬل ﺟﻬﻮدا ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺮﺣﻴﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً
اﻟﺪوﻟﻲ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ "اﻵن وﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﺎرت اﻟﻜﻮرﻳﺘﺎن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻼم
واﻟﺮﺧﺎء ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻹﺟﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ً
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ
أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ".
وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ "اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن" ،دﻋﺎ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﺟﻨﻮد اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟــﻰ "اﻟﺼﻤﻮد" ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ إﻟــﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﺒﺐ
ﺧﻼﻓﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄن ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺪة.
ﱢ
وﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة داﺧﻠﻴﺔ ُوزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة واﻟﺠﻨﻮد ،ﻛﺘﺐ
اﻟﺠﻨﺮال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﻮات "اﻟﻤﺎرﻳﻨﺰ"" :اﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ إﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﺑﺒﻼدﻛﻢ،
ً
واﺻﻤﺪوا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ ﻟﻨﺒﻘﻰ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﻪ أﻋﺪاﺋﻨﺎ" ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄن اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "ﻟﻦ ﺗﺤﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺴﻤﺖ
اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﻋﻴﺸﻨﺎ".
وﻛــﺎن ﻣﺎﺗﻴﺲ ،اﻟــﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺐ "اﻟﺠﻨﺪي اﻟــﺮاﻫــﺐ" ﺑﺴﺒﺐ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،اﺳﺘﻘﺎل ﻓﻲ  20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻏﺪاة
ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
ب(
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﺳﻴﻮل  -أ ف
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ً
»رؤﻳﺔ  ...«٢٠٣٥إﻧﺠﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٥ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺧﻼل ٢٠١٩

٣

● ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻳﻌﺪ أﻫﻢ ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﻠﻮرت ﻣﻼﻣﺢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺠﺎزه ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﻣﺒﺎن ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ...واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
● اﻓﺘﺘﺎح ٍ ٥
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ إﻟﻰ
ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺣﻠﻢ
ً
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ

اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻀﻊ إﻃﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ

ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ا ﻟـﻤـﺸــﺎر ﻳــﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
 ،2035ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳـ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺪد ﺗـﻠــﻚ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ 15
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ،وﺗﺘﻨﻮع ﺣﺴﺐ رﻛﺎﺋﺰ
ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺐ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﻛ ـﺸــﻒ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ رؤﻳـ ــﺔ »ﻛــﻮﻳــﺖ
ﺟ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ــﺪة  «2035ﻓ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )،(2020/ 2016
واﻟ ــﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ـﻨ ــﻪ ،أن رﻛـ ـﻴ ــﺰة اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺴﺮ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ ،اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ أﻫ ــﻢ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﻇﻬﺮت ﻣﻼﻣﺢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺠﺎزه
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،إذ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي ﺑﻄﻮل  37ﻛﻢ ﺗﻘﺮﺑﻴﺎ
ﻋﺒﺮ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ
اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﺷﺎرع ﺟﻤﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺘﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺒﻴﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟﻠﺠﻮن.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮوع  4ﻃــﺮق،
ﻫــﻲ ﻋـﻠــﻮي ﺑـﻄــﻮل  4ﻛــﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ ،وﺗـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء
اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ ﺟـ ـﺴ ــﺮ ﺑـ ـﻄ ــﻮل  27ﻛــﻢ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻮن ﻣﻊ
ﺟﺴﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻤﻼﺣﻲ
ﺑﻔﺮاغ ﻣﻼﺣﻲ ﺑﻌﺮض  120ﻣﺘﺮا
وارﺗﻔﺎع  23ﻣﺘﺮا ﻟﻤﺮور اﻟﺴﻔﻦ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺮ أن
ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰة ﺗـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ أﻳـ ـﻀ ــﺎ
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣـ ـﺸ ــﺮوع إﻧـ ـﺠ ــﺎز ﺷــﺮﻛــﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
اﻟ ـﺤــﺪودﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺒــﺪﻟــﻲ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ووﺣﺪات
اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع إﻟ ــﻰ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮدﻋ ــﺎت ﺟ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ
وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﺳـ ـ ــﻮق اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
ﺟ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﺧـ ـﻠ ــﻖ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.

إدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
وﺑ ـﻴــﻦ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ رؤﻳـ ــﺔ  2035أن
رﻛ ـ ـﻴـ ــﺰة إدارة ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻓــﺎﻋ ـﻠــﺔ
ﺗﺸﻤﻞ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻣـﺸــﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺚ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻀــﻊ
اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺗـﺒــﺪأ ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﺛﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮﻳ ــﺔ وأﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮا ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ وﻋـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘــﻢ وﺿــﻊ
أﻫـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 20
و 30ﺳﻨﺔ.
وﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ
ﻳ ـ ـﻨـ ــﺪرج أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺗـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺰة
ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ،اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻ ﻧـﻈـﻤــﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ

اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟ ــﺮﺑ ــﻂ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺳ ـﻬ ــﻞ وﺳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻊ ،واﻟ ـ ــﺬي
ﺳ ـﻴ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن  2019ﺳﺘﻜﻮن
ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻸﻋﻤﺎل ،واﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻤﻴﻜﻨﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل وإﺟﺮاءات ادارات
ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﺘــﺮاﺧ ـﻴــﺺ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻊ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة واﻟـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻂ اﻵﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻊ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
وﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮﻋـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
أن اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻓـﺘـﺘــﺎح  5ﻣـﺒــﺎن ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮي واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
وﻣ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن
واﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎح اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ
اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻳــﺄﺗــﻲ اﻧـﺠــﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺿـ ـﻤ ــﻦ رﻛ ـ ـﻴـ ــﺰة ﺑ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻣـﻌـﻴـﺸـﻴــﺔ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺳـﻴـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ
إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎرق واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  3.275أﻃ ـﻨــﺎن
ﻳﻮﻣﻴﺎ.

»اﻟﺼﺤﺔ« :إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج«
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﺻـ ــﺪر وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح،
ﻗﺮارا وزارﻳﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ  351ﻟﺴﻨﺔ  ،2018أﻋﺎد
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻼج
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻫﻤﺎ :اﻷﻧﻒ واﻷذن
واﻟﺤﻨﺠﺮة ،وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم.
وأﺑـﻘــﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻓﻘﻂ

ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻤﺎ :اﺳﺘﺸﺎري
ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح
د .ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﻨﺪري ،واﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻷورام
د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
واﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﺴــﻢ اﻷﻧ ـ ــﻒ واﻷذن واﻟ ـﺤ ـﻨ ـﺠــﺮة ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ز ﻳــﻦ د .ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺴﻴﺤﺎن ،ورﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻓ ـ ــﺮس ،ورﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻗ ـﺴــﻢ اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح د .إﻳ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮازي
د .ﻋﺪﻧﺎن أﺳﺪ.
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﺳـﺘـﺸــﺎري اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟـﺠـﻬــﺮاء د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪي ،واﺳـﺘـﺸــﺎري
اﻷ ﻃ ـﻔــﺎل ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ د .ﻧﻔﻮذ
اﻟﺸﻤﺮي.

»اﻟﺸﺆون« :اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺠﺮد اﻟﺴﻨﻮي
ﻟـ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋﻠﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون،
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺷـ ـﻌـ ـﻴ ــﺐ ،اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮد
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺑﻜﻞ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
وﺳـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ
ً
ُ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ،
واﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 15ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  150ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﻣ ــﻦ إدارة اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ واﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ.
وأﺷ ــﺎد ﺷﻌﻴﺐ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﺑ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒـﻴــﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ ـﺠــﺮد ،واﺳـﺘـﻤــﺮارﻫــﻢ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣــﻦ آﺧ ــﺮ ﻳ ــﻮم ﻟﺪﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
ً
ﻛــﻮﻧــﻪ ُﻳ ـﻌــﺪ ﺣـﻔــﺎﻇــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻮال
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن »اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ
وﻓــﻖ رؤﻳــﺔ واﺿـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﻲ ،ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت«.
وﻗــﺎل إن اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
واﻹدارﻳﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪور ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت،
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أول ﺑﺄول
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺻ ـ ــﺮف اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻦ ،ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .وأﺷﺎد
ﺷﻌﻴﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ،
وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ.

واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﺮد :ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳـﻴـﺸـﻬــﺪ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣﺤﻄﺔ
ﺗ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺔ أم اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻤ ــﺎن واﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد واﻟﺬي ﻳﻌﺪ
أﺣـ ــﺪ ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻢ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـﺨـﻄــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟ ــﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ أداء
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
وﺗ ـﺤــﻮﻳ ـﻠ ـﻬــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺑ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻴــﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻃﻔﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻋﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة  2035ﻓﻲ
اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻻﻧـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ) (2020/ 2016أن
إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ واﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺿﻤﺎن
دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻷﺷﺨﺎص

ً
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم آﻟﻲ ﻟﺪى
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ واﻷﺷـﺨــﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ رﻛﻴﺰة اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام ،أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﻣﺼﻔﺎة
اﻟ ــﺰور واﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ،
واﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻘﻘﺎن ﻃﻔﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

٤
محليات
القراوي لـ ةديرجلا• :أمطار نوفمبر الماضي
فاقت ضعف ما تساقط بـ «الهدامة الثالثة»
ةديرجلا

•
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«كمياتها وصلت إلى  261ملم بينما سجلت  114في عام »1997
كشف مراقب التنبؤات الجوية بإدارة األرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن األمطار التي
فاقت ضعف ما تساقط على البالد سنة «الغرقة»
شهدتها الكويت في شهر نوفمبر الماضيً ،
 ،1997التي تعرف بـ «الهدامة الثالثة» ،موضحا أن كمية المتساقطات وصلت إلى  261ملم،
بينما كانت عام  1997نحو  114ملم.
المياه في الحاالت المطرية األخيرة زادت
وأكد القراوي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن كميات ً
بنسبة  60في المئة على المعدالت الطبيعية ،مشددا على أن تعاون أجهزة الدولة في هذه
األحداث جنب البالد خسائر فادحة.
يوسف العبدالله
• في البداية أخبرنا عن االمطار
الغزيرة التي شهدتها البالد وهل
هي مفاجئة ام كنتم تتوقعونها؟
 األم ـط ــار األخ ـي ــرة الـتــي تــأثــرتبها الكويت يمكننا تقسيمها إلى 3
حاالت مطرية شديدة الغزارة ،وحالة
ً
رابعة كانت أمطارا غزيرة عادية ،وفي
شهر سبتمبر الماضي قامت إدارة
األرص ــاد الجوية ممثلة في مراقبة
ال ـم ـنــاخ بـعـمــل تــوق ـعــات موسمية
لشهري نوفمبر وديسمبر باستخدام
النماذج العددية الموسمية ،وهي
ع ـبــارة عــن خــرائــط سطحية تبين
ح ــرك ــات ال ـك ـتــل ال ـه ــوائ ـي ــة ،وكــذلــك
األنظمة الجوية بحسبة فيزيائية
ريــاضـيــة ،وه ــي طريقة مستخدمة
فــي ادارة االرصـ ــاد الـجــويــة للتنبؤ
بالطقس ال ـقــادم ،وقــد أظـهــرت هذه
ال ـت ــوق ـع ــات زي ـ ـ ــادة م ـع ــدل األم ـط ــار
فــي شـهــري نوفمبر وديـسـمـبــر 60
ف ــي الـمـئــة عـلــى ال ـم ـعــدل ،وبالفعل
عرضنا هــذه البيانات والتوقعات
عـلــى الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،علما بــأن
المطر أتى في وقت مبكر نوعا ما،
إذ يبدأ موسم الوسم عموما في 15
أكتوبر من كل عام ،وجاء المطر في
 17أكتوبر ثــم تـكــرر مــرة ثانية في
 23من الشهر نفسه وكانت أمطارا
عادية ،ولكن ابتداء من تاريخ  4و5
و 6نوفمبر الماضي جاءت األمطار
بقوة ،ومن تاريخ  3نوفمبر أصدرنا
تـقــريــرا جــويــا قـبــل هـطــول االمـطــار

ال ـغــزيــرة بـ ـ  72س ــاع ــة ،وذك ــرن ــا في
التقرير أن البالد ستتعرض لنظام
ج ــوي ممطر ،على أن تـبــدأ الحالة
الجوية لألمطار من متوسطة إلى
خفيفة وتتعمق خــال ال ـ  72ساعة
المقبلة ،لتصل إل ــى أم ـطــار غزيرة
وشديدة الغزارة ،كما أرسلنا تقارير
وتحذيرات جوية إلى جميع وسائل
اإلعــام الرسمية في الــدولــة وكذلك
أج ـه ــزة ال ــدول ــة الـحـكــومـيــة ولجنة
الدفاع المدني ،وكنا متوقعين هذه
الحالة ومتابعين لها تقريبا قبل
 72ســاعــة ،وفعلنا التحذيرات كما
ينص بروتوكول التحذيرات الدولي
الموحد المتبع لدينا في اإلدارة ،إذ
أصــدرنــا تنويها جويا قبل المطر
بـ  24ساعة ثم طورنا هــذا التنويه
إلـ ـ ــى ت ـح ــذي ــر جـ ـ ــوي ق ـب ــل ال ـح ــال ــة
المطرية بـ  12ساعة.
وقد سجلت األمطار كميات كبيرة
جدا في الحالة المطرية األولى ،وذلك
فــي فجر يــوم الـثــاثــاء ،إذ تجاوزت
 40و 50و 60ملم في بعض مناطق
الـبــاد ،وخصوصا الجنوبية ،كما
س ـج ـل ــت ب ـع ــض م ـح ـط ــات الـ ـه ــواة
الـمـعـتـمــديــن لـ ــدى إدارة األرص ـ ــاد
الجوية لقياس األم ـطــار نحو 100
ملم ،أما الحالة المطرية الثانية التي
جاءت أيام الجمعة والسبت واألحد
 8و 9و 10نوفمبر الماضي فكانت
متوقعة أيضا ،وفعلنا قبلها التقارير
والتحذيرات الجوية ،وفي مثل هذه
الحاالت يتم تحديث التقارير كل 6
ساعات وإرسالها إلى القيادة العليا
التـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة ،وكذلك

على جميع مناطق
وأوضح أن إدارة األرصاد تمتلك نحو  27محطة أوتوماتيكية موزعة ً
الكويت ،بواقع  14محطة برية ،و 10محطات زراعية ،و 3بحرية ،كاشفا أن بعض هذه
المحطات متوقفة عن العمل لعدم تجديد عقود الصيانة.
كشفت أهمية األرصاد الجوية غير أن هذا القطاع بحاجة إلى
وذكر أن األحداث األخيرة ً
تحديث أجهزته وأنظمته ،الفتا إلى أن «الطيران المدني» وعدت بتطوير قطاع المالحة
بالكامل العام الحالي ...وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لـلـجـنــة ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي وال ـج ـهــات
الحكومية المعنية ووسائل اإلعالم
إلعــام المواطنين والمقيمين ،أما
األي ـ ــام ال ـعــاديــة ف ــا نـكـتــب خاللها
تقارير جوية ،ولكن مجرد تحذيرات
وتنويهات جوية.
ومن المعلوم أن الحالة المطرية
األول ـ ــى ش ـهــدت كـمـيــات كـبـيــرة من
الـ ـمـ ـي ــاه ،ول ـ ــم ت ـت ـم ـكــن األرض مــن
تصريفها ،ومــن هنا ص ــارت هناك
تجمعات للمياه سواء في المناطق
السكنية أو الـصـحــراويــة ،وعندما
جـ ـ ــاءت ال ـح ــال ــة ال ـم ـط ــري ــة الـثــانـيــة
تراكمت المياه ولم يكن من السهل
تصريفها أو ابـتــاعـهــا ،وم ــن هنا
ت ـكــونــت ال ـس ـي ــول ،عـل ـمــا بـ ــأن هــذه
المياه كانت بكميات غزيرة نوعا ما
وتسببت في أضرار ،سواء من حيث
غ ــرق الـبـيــوت أو ال ـش ــوارع أو حتى
السيارات.
وقد فاقت كمية االمطار االخيرة
اكثر من ضعف كمية االمطار التي
سـقـطــت سـنــة  ،1997وال ـت ــي بلغت
 114ملم ،إذ سجلت أمطار نوفمبر
الماضي نحو  261ملم ،وهي كميات
غير مسبوقة في البالد.

التحذيرات والتنبيهات
• وما دوركم في هذه الحاالت؟
 دورن ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي االدارة إص ـ ـ ــدارالتحذيرات والتنبيهات والرسائل
اإلرش ـ ــادي ـ ــة والـ ـتـ ـع ــاون م ــع جميع
وزارات الدولة مثل األشغال والبلدية
والدفاع والحرس الوطني ،إذ كانت
تطلب منا كل نصف ساعة معلومات

عبدالعزيز القراوي
عــن كميات األمـطــار وأمــاكــن تجمع
الـمـيــاه والـمـنــاطــق الـمـتــأثــرة ،وكنا
نتتبع ذلك بالرادار ،وكنا في لجنة
الــدفــاع المدني ،وكنا ن ــداوم يوميا
ونتابع حركة الطقس وحركة السحب
الممطرة ونباشر بها أصحاب القرار
في الدفاع واإلطفاء والحرس الذين
كانوا موجودين في الشارع لحظة
األحداث ،وكانت االستجابة سريعة
ومستوى التعاون كبيرا.
أما الحالة المطرية الثالثة ،التي
ج ـ ــاءت يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء  21نوفمبر
الماضي ،فسبقتها اجتماع األرصاد
الجوية مع مجلس الوزراء ومجلس
األم ــة ،وبالفعل حضرنا جلستين
في المجلس وبينا للنواب كميات
االمـطــار المتوقعة في هــذه الحالة،
كـمــا عـقــد مـجـلــس ال ـ ــوزراء مــؤتـمــرا
صحافيا لـشــرح األوض ـ ــاع للناس
وتوضيح كميات االمطار المرجح
هطولها على البالد.
• كــم مــرصــدا ل ــدى اإلدارة؟ ومــا
طبيعة األجهزة المستخدمة لرصد
هذه التنبؤات؟
 لدينا في ادارة األرصاد الجوية 27محطة أوتوماتيكية موزعة على
جميع مـنــاطــق الـكــويــت ،بــواقــع 14
محطة بــريــة و 10محطات زراعـيــة
و 3مـحـطــات بـحــريــة ،وجـمـيــع هــذه
الـمـحـطــات بـمــا فيها محطة مطار
الكويت الرسمية والدولية (الرصد
الجوي عند مدرج المطار) تحتوي
ع ـل ــى ع ـ ــدة أج ـ ـهـ ــزة ت ـق ـيــس مـعـظــم
عناصر الطقس ،مثل جهاز قياس
درجـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة وأجـ ـ ـه ـ ــزة ق ـيــاس

الــرطــوبــة النسبية وأج ـهــزة قياس
سرعة الرياح وأخرى لقياس الضغط
الجوي ودرجات الحرارة على أعماق
مـتـفــاوتــة بالنسبة إل ــى المحطات
الزراعية ،إضافة إلى أجهزة لدراسة
اإلش ـع ــاع الشمسي وأش ـعــة جــامــا،
كما ان هـنــاك  3ان ــواع مــن األجـهــزة
لقياس كميات المطر ،وكذلك تبخر
الماء ،وهناك أيضا األجهزة البحرية
التي تقيس ملوحة الماء والتيارات
المائية التي تصل إلــى مستويات
 9أمتار.
وتفيدنا هذه المحطات بمتابعة
تغيرات الطقس فــي دول ــة الكويت،
كـ ـم ــا ل ــديـ ـن ــا أنـ ـظـ ـم ــة أخـ ـ ـ ــرى وه ــي
الـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـع ــددي ــة ،وك ــذل ــك رادار
الطقس وص ــور األقـمــار الصناعية
في نظام كامل يسمى  ،MDBوهو
نـظــام معالجة بـيــانــات الـطـقــس ،إذ
يجمع لـنــا كــل الـبـيــانــات ال ـصــادرة
مــن المحطات واألق ـمــار الصناعية
والرادار والخرائط الجوية ويعرضها
أمامنا في شاشات ،وبناء على هذه
المعلومات نتنبأ ونتوقع الطقس
القادم.
رسميا نحن نعلن حالة الطقس
ألربعة أو خمسة أيام قادمة ،ونقوم
بتحليل خرائط الطقس من سطح
األرض إلى طبقات الجو العليا ،وهو
ما نسميه عمود الهواء ،ويكون ذلك
على مستويات مختلفة تحلل هذا
العناصر ويتنبأ المتنبئ الجوي
بالطقس ال ـق ــادم ،واألنـظـمــة بشكل
ع ــام قــديـمــة نـسـبـيــا ون ـحــن بـصــدد
تطويرها حاليا باالتفاق مع اإلدارة
العليا .أم ــا الـنـمــاذج الـعــدديــة فهي
عـ ـب ــارة ع ــن خ ــرائ ــط ج ــوي ــة تعتمد
على مـعــادالت فيزيائية ورياضية
تقوم بحسبة تحرك الكتل الهوائية
والضغط الجوي والحاالت الجوية،
وكــذلــك خصائص الـغــاف الجوي،
وه ــي ن ـمــاذج أوتوماتيكية تعطي
تحليال لأليام القادمة ،وبناء عليها
يقوم المتنبئ الجوي بدراسة هذه
البيانات ويتوقع على إثرها حالة
الطقس.

مواكبة التكنولوجيا
• كيف تقيمون أج ـهــزة الرصد
لــديـكــم مـقــارنــة ب ــال ــدول الخليجية
والعربية حتى العالمية من ناحية
مواكبة التكنولوجيا الحديثة؟
 لـ ــأمـ ــانـ ــة ،أجـ ـه ــزتـ ـن ــا قــدي ـمــةواالنظمة لدينا كذلك قديمة ،إذ إن
آخر نظام لمعالجة بيانات األرصاد
ال ـجــويــة مـنـشــأ م ــن ع ــام  ،2006أي
مضى عليه نحو أكثر من  12عاما،

مطربة ...أعلى
مناطق العالم حرارة
قـ ــال ال ـ ـقـ ــراوي إن منطقة
مطربة الصحراوية سجلت
ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي درج ــة
حراة وصلت إلى  54.4درجة
مـ ـئ ــوي ــة ،وهـ ـ ــي األع ـ ـلـ ــى فــي
ال ـع ــال ــم ،ون ـش ــرت ف ــي مــوقــع
المنظمة العالمية لألرصاد
ال ـ ـجـ ــويـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي خــاط ـب ـت ـنــا
إلرس ـ ـ ــال ف ــري ــق ل ـل ـتــأكــد مــن
ص ـحــة ال ــرص ــد والـتـسـجـيــل
ومـ ـع ــاي ــرة االج ـ ـهـ ــزة لــدي ـنــا،
فأرسلنا إليها تلك األجهزة
وت ـمــت م ـعــايــرت ـهــا ،وأفـ ــادت
المنظمة بسالمتها وصحة
رصدها ودقتها.

 4كويتيين فقط
كـشــف ال ـق ــراوي أن إدارة
األرص ـ ـ ـ ــاد الـ ـج ــوي ــة ت ـعــانــي
نـقـصــا ش ــدي ــدا ف ــي ال ـك ــوادر
الـكــويـتـيــة ،إذ ال يــوجــد بها
سوى أربعة من المواطنين،
ثالثة فــي وظــائــف إشرافية
والرابع حديث التخرج.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اإلدارة
ً
تـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــم  1 5 0م ـ ـ ــو ظـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن
فـ ـ ـ ــي األرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وفـ ـنـ ـيـ ـي ــن
ومهندسين وإحصائيين،
ول ـ ـكـ ــن ع ـم ـل ـه ــا قـ ــائـ ــم ع ـلــى
االختصاصيين في األساس
ثم مهندسي اإللكترونيات
واالتصاالت بحكم االجهزة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـهـ ــا ،ث ــم
االح ـص ــائ ـي ـي ــن ب ـخ ـصــوص
الداتا والبيانات.

وهو ما ال يتناسب مع علم األرصاد
المتطور سنة عن أخرى.
وبـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
والـخـلـيـجـيــة م ـتــأخــرة ف ــي تـطــويــر
أنـظـمــة وأج ـه ــزة األرصـ ــاد الـجــويــة،
وأك ـث ــر األج ـه ــزة الـفـعــالــة ه ــو رادار
الطقس الذي هو اآلخر بحاجة إلى
تحديث "السوفت وير" الخاص به.
ول ــأس ــف ال ـم ـح ـط ــات الـبـحــريــة
األوتوماتيكية متوقفة عــن العمل
لعدم تجديد عقود الصيانة ،فتلك

ال ـم ـح ـطــات ت ـح ـتــاج إل ــى غــواصـيــن
لمعايرة وتنظيف وصيانة أجهزتها،
كـمــا لــديـنــا بـعــض الـمـحـطــات التي
ل ــم تــوقــع ع ـقــود صـيــانـتـهــا ،ونحن
بصدد توقيعها راهنا ،وعموما نحن
بحاجة إلى تطوير هذه المحطات،
فكثير من دول الخليج تسبقنا في
االنظمة المتعلقة باألرصاد الجوية،
وقد قمنا في هذا الصدد بمخاطبة
اإلدارة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي
ولألمانة هــم متعاونون ووعــدونــا

بالتطوير الـكــامــل لقطاع المالحة
بشكل عام ،خالل السنة الحالية عبر
مشاريع كبيرة.
وقد الحظ الكويتيون مدى أهمية
األرص ـ ــاد خ ــال األح ـ ــداث األخ ـيــرة،
ولذلك البــد من العمل لتطوير هذا
القطاع ،فالكوارث الطبيعية لها تأثير
مـبــاشــر عـلــى األرواح والممتلكات
الخاصة والعامة ،وســوف نخاطب
شركات دولية لتطوير اجهزة الرصد
لدينا.

٥
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﻟﻠﺒﻨﻮك :اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﻣﺢ
ﺻﺎﻟﺢ
ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻔﺎﻻت...
ﺑﺈﻋﻄﺎء
ً
دلبلا

•
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• ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ّ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض
• اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮرت ﻋﺪم ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻔﻴﻞ  ٤٠٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻘﺮض ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼء ،ووﺿﻌﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻔﻼء
ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ،اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺟﻮب
أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻮك وإدارة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮر ﻋﻘﻮد اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺳﻤﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ًاﻷﺻﻴﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ
ً
ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﻛﻔﻴﻼ وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮض،
ً
ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮض ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وأن ﻋﺒﺎرة إﻋﻄﺎء اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻮاردة
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ.
وأﻳﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻬﺪ ،ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
أول درﺟﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎرز

ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﻮ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﺔ...
واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أﻋﻤﺎل
ّ
ﺗﺼﺮف ﻻ أﻋﻤﺎل
إدارة وﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص

ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳﺠﺐ
أن ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ
ﺑـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﻛــﻞ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻜﻔﻠﻪ
ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮض ،واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﺑ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻤــﺢ ﻟـﻠــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﻷﺻـﻴــﻞ أﻣــﺎم
اﻟﺒﻨﻚ ووزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض
اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وإﻻ أﺻﺒﺢ اﻷﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻟﺨﻠﻮ وﻛﺎﻟﺘﻪ
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻋ ـﻄ ــﺎﻫ ــﺎ ﻟ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﻞ ﺑــﺄﺣـﻘـﻴــﺔ
اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻛﻔﻴﻼ وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻋﻦ
اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وﺑـ ّـﻴ ـﻨــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ أن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ
آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻌﻪ ﻛﻜﻔﻴﻞ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﻌﻪ ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮوض ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ،وأن
اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺻﺪار وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻷﺻ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻟ ـﻠ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ
ﺗــﻮﻛـﻴـﻠــﻪ ﺑــﻮﺿ ـﻌــﻪ ﻛـﻔـﻴــﻼ ﺿــﺎﻣـﻨــﺎ
ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ،وأن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻗﻴﻤﺘﻪ
وﻣﺪﺗﻪ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﻛﺎﻣﻼ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ »اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ« ﻓ ــﻲ
ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ أن اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎﻟــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺗـﺒــﺮﻋــﻲ
ووﺟ ـ ــﻮب وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓ ـﻴــﻪ ﻓﻲ
ﻣﺤﻠﻪ أو وﻛﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ
ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻔــﻮﻳــﺾ ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء
ذﻟــﻚ اﻟﺘﺼﺮف ،وأن ّ
ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻞ
اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﻣﻨﺎط
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع
اﻟﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ وﻧﺼﻮﺻﻪ،
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎﺿﻲ
وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳﺨﻀﻊ
ّ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﺑ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻌ ــﻘــﺐ ﻣـ ــﺎدام
ﺗـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮه واﻗ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ
وﺗﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻪ.

ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ
وﻧﺼﻮﺻﻪ وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع

وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ

ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﻘﺮوض
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮض

وﺗ ــﺮﺟ ــﻊ وﻗ ــﺎﺋ ــﻊ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
أﻗﺎﻣﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺘﺐ
أرﻛـ ــﺎن ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ،
وﺗ ــﺮاﻓ ــﻊ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﻲ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻧﻔﺎذ
ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ
إﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣــﻊ أﺣــﺪ اﻟﺒﻨﻮك

ﺑﻀﺮورة ﻧﺺ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺮوض أو
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ
ﻟﻠﻘﺮوض أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ
اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺒﺮ وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
وﻟﻴﺴﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻹﻋﻄﺎء
اﻟﻜﻔﺎﻻت.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻬﺪ

اﻻﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋ ــﻪ ﺑ ـﻌ ــﺪم
اﻧ ـ ـﺼـ ــﺮاف آﺛـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺛ ـ ــﻖ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اﻟـ ــﻰ
ﺑﻮﺻﻔﻪ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿــﺪه اﻟﻤﺪﻋﻲ ّ
ﺿ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ،واﻟ ـ ـ ــﺬي وﻗ ـﻌ ـﺘــﻪ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻣﺪﻳﺮة
إﺣ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻋﻨﻪ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ رﺳﻤﻲ ﻋﺎم
ﻣﺴﺠﻞ ،واﺳـﺘـﻨــﺎدا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ
ﺧـ ّـﻮل ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ إﺟــﺮاء اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ دون
أن ﻳ ـﻌـ ّـﻴــﻦ اﻟ ـ ﱠـﺪﻳ ــﻦ اﻟـ ــﺬي وﻛ ـﻠ ــﻪ ﻓﻲ
ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻟــﺬي ذﻛــﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻨﺼﺮف آﺛﺎره اﻟﻰ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿــﺪه اﻷول »اﻟﻤﺪﻋﻲ«،
وﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟــﺬي ذﻫــﺐ اﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺋﻎ وﻻ ﺧﺮوج ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻣﺎ أدﻟﻰ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه اﻷول اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ
أول درﺟ ــﺔ ﻣ ــﻦ أوﺟ ــﻪ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻓﻲ
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﻛــﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ داﺋﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع ﻻ ﻳﻌﺪ إﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف
ﻣ ـ ـﺜـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰاع ،وﻛـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ
اﻟﺨﺎص ،وإن ﻓﻮض اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﱠ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ،ﻓﻼ
ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﻞ ﺑ ـﻤــﻮﺟ ـﺒــﻪ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف.

ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﺪ

اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ اﺳـﺘـﻐـﻠــﺖ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻛﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
ﻣــﻮﻛـﻠــﻪ ﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒــﻲ
وزوﺟـ ـﺘ ــﻪ ،وﺗـﺤـﺼــﻼ ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺮض

ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ
 400أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ووﺿ ـﻌــﺎه ﻛﻔﻴﻼ
ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض دون أن ﻳﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻓـﻘــﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ

»اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ« :ﻣﺠﺮد »اﻟﺮﺗﻮﻳﺖ« ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮمّ
• أﻛﺪت ﻣﺆاﺧﺬة اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ذﻳﻠﺖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺳﺎءة

أﺣﻤﺪ اﻟﻬﻨﺪال

ﻷن إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺬﻳﻴﻼ
ً
ﻟﺮأي ﺗﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ وراﺋﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪا
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ﻟـﻠـﺘـﻐــﺮﻳــﺪة اﻟـﻤـﺴـﻴـﺌــﺔ ،أو
ً
ً
اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺒﻘﻰ داﺧﻠﻴﺎ ،وﻻ
ﻳﻈﻬﺮه أي ﺳﻠﻮك ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺆاﺧﺬة
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﺮاءة
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣــﻦ ﺗﻬﻤﺔ إﻋ ــﺎدة اﻟﻨﺸﺮ )رﺗــﻮﻳــﺖ(
ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺪة ﻣﺤﻞ اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﺬي
أﺻ ــﺪرﺗ ــﻪ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺿــﻲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﺗﻬﻤﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ )رﺗﻮﻳﺖ( ﺣﻈﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ
ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﻟـﺠـﻨــﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر زﻳﺪ ﻏﺎزي اﻟﺴﻤﺎر ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮاءة
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ
أن أﺟ ــﺮى ،ﺑ ــﺪون ﻗـﺼــﺪ» ،رﺗــﻮﻳــﺖ« ﻹﺣــﺪى
اﻟ ـﺘ ـﻐــﺮﻳــﺪات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣـﺴـﻴـﺌــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ،رﻏـ ــﻢ أن
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ أول درﺟـ ـ ـ ــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻬﻨﺪال،

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ

إن »اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻳﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺒﺖ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﺳﻨﺎد ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ،إذ داﺧﻞ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
اﻟﺮﻳﺐ واﻟـﺸــﻚ ،وﻧــﺎزﻋــﺖ ﺑﻮاﻃﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ
اﻟـﺸـﺒـﻬــﺎت ،ﻣـﻤــﺎ ﻻ ﻳـﻘــﻮم ﻣـﻌــﻪ اﻻﻃـﻤـﺌـﻨــﺎن
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻤﺔ ﻣﺤﻞ ،وأﻳﺪ ذﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻳﻘﺼﺪ اﻹﺳــﺎء ة إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ
ﻣــﻦ إﻋ ــﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟـﺘـﻐــﺮﻳــﺪة ﻣﺤﻞ اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻟــﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﺬﻳﻴﻞ ا ﻟـﺘـﻐــﺮ ﻳــﺪة ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺗﺴﺘﺸﻒ ﻣـﻌــﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أ ﻧ ــﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎن
ﻟﻬﺎ ،أو ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ وﻗﺼﺪه اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻛﻴﺔ ،ﻷن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ،وﻳﺒﻘﻰ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪه ﻣﻦ وراء
ً
إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﺧﻔﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ
ﻓﻲ اﻷوراق.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ إﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻨــﺄى اﻟــﺪﺧــﻮل
ﺑﺎﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺮﻫﺎ إﻻ
اﻟﻠﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ورد ﺑﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻦ ان اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻛﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﺛﻢ وإزاء ﺧﻠﻮ اﻷوراق ﻣﻦ
أي دﻟ ـﻴ ــﻞ آﺧـ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ارﺗـ ـﻜ ــﺎب اﻟـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ
ﻟﻠﺘﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻷوراق ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ

ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى،
ﻻ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻷﻗ ــﻮال اﻟﺸﺎﻛﻴﺔ ،وإذا أﺣﻴﻄﺖ
اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ﺑـﻜـﻨــﻒ ﻣــﻦ اﻟ ـﻈ ـﻨــﻮن ،وﻇ ــﻼل ﻣﻦ
اﻟﺸﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أدﻟﺘﻬﺎ ،ﻛﻲ
ً
ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺪا ﻟﻺداﻧﺔ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺎم وﻻ ﺗﺒﻨﻰ إﻻ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰم واﻟﻴﻘﻴﻦ ،وإزاء ﻣﺎ ﻗﺎم ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ
ﺷــﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﻘﻴﺪة وﻗﻨﺎﻋﺔ اﻹداﻧــﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻣﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  1/172ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ أﻛﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪال أن ﺣـﻜــﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧـﻠـﺼــﺖ إﻟــﻰ
أن ﻣـﺠــﺮد »اﻟــﺮﺗــﻮﻳــﺖ« ﻏـﻴــﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ أي
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وان ﻫﺬا ﻣﺸﺮوط
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪم وﺟ ـ ـ ــﻮد دﻟـ ـﻴ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺑ ـﺴــﻮء
ﻗـﺼــﺪ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻹﻋ ـ ــﺎدة ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أن
»اﻟــﺮﺗــﻮﻳــﺖ« اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ً
ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺪة اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻞ.

وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ،
ﻟﻮﻻ ﺑﻄﻼن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت
ﺣﻜﻤﻬﺎ إن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ
ﻛــﺎن ﻗــﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟــﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ

وﻛـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ أول درﺟـ ــﺔ
ﻗﻀﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ
ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺼــﺎﻧــﻊ ﺑـﻌــﺪم ﻧـﻔــﺎذ ﻋﻘﺪ
اﻟ ـ ــﺮﻫ ـ ــﻦ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻔﺎذا
ﻟﻤﺒﻠﻎ  400أﻟﻒ دﻳﻨﺎر اﻗﺘﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻠــﻚ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻧﺴﺒﺔ
ﻓـﻘــﻂ ﺑ ــﺄن ﻣ ــﺆدى ﻧ ــﺺ اﻟـﻤــﺎدﺗـﻴــﻦ
 701و 702ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ
أن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮد ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻟ ـﻨــﻮع اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮف اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
ﻣﺤﻞ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ،وﻻ ﺗﺨﻮل اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺼﻔﺔ إﻻ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ،وإذا
ﻛــﺎن اﻻﺗـﻔــﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ واﻟﻐﻴﺮ
ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ

ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻮﻛﻴﻞ
وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻪ إﺑﺮام ﻫﺬا
اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ أول درﺟ ــﺔ
اﻧ ــﻪ وﻟ ـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻜـﻔــﺎﻟــﺔ ﺑﺤﺴﺐ
اﻷﺻﻞ ﺗﺒﺮﻋﻴﺔ ،وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ دﻳـﻨــﺎ ﺗـﺠــﺎرﻳــﺎ ،ذﻟﻚ
أن ﻋ ـﻘــﺪ ا ﻟ ـﻜ ـﻔــﺎ ﻟــﺔ ﻫ ــﻮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ
وﺣــﺪه ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺮف
ﻻ اﻹدارة ،وﻻﺑـ ــﺪ ﻓـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺻﻔﺔ
ﻓﻲ إﺟﺮاﺋﻪ.

اﻟﺘﺼﺮف
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
إﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ّ
اﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض
اﻟﺮﺳﻤﻲ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺪ أﺑﺮﻣﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ّ
ﻣﻨﺼﺒﺔ إﻳﺎه
ﻛﻔﻴﻼ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺿ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ،دون
أن ﻳـﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺻــﺪر ﻟﻬﺎ أي وﻛﺎﻟﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺮر ﺑ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ
ﻫ ــﺬا ﻳـﻌــﺪ ﺑــﺎﻃــﻼ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓــﻲ ﺣﻖ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ ،وﻻ ﻳﻨﺼﺮف أﺛ ــﺮه اﻟﻴﻪ،
ّ
وﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪه ﻣﻦ آﺛﺎر ،ﻷن
ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺧﺎﺻﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻓ ــﻲ ﻋـﻘــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺮض ﻣـﺤــﻞ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى،
ودون أن ّ
ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ
إﻋـﻄــﺎء اﻟـﻜـﻔــﺎﻻت ،ذﻟــﻚ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﻣ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت أي ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ،وﻻزم ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻓﻲ
ﺣ ــﺪود ﻃـﻠــﺐ اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ ﺑـﻌــﺪم ﻧﻔﺎذ
ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮض ﻓـ ــﻲ ﺣـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻲ
ﻛﻜﻔﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ وﻣﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻪ،
ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻋﺪم
اﻧﺼﺮاف أﺛﺮه اﻟﻴﻪ ،وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪه ﻣﻦ آﺛﺎر.

ﻋﺰاﺋﻲ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺳﺌﻤﻨﺎ اﻹﻋــﻼﻧــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ
ﱢ
ُ
وأذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺰﻣﻼء اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ اﻟﺘﻲ ُوﻓﻘﻮا ﻟﻜﺴﺒﻬﺎ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻓــﻼن ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺣـﻀــﺎﻧــﺔ ...اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟــﻼدﻋــﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ
ُ
ُ
وﺗﺤﻴﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ...اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪﻋﻮاﻧﺎ وﺗﺤﻴﻠﻬﺎ
ﻟﻠﺨﺒﺮاء ...وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﻠﺒﻨﺎ وﺗﺆﺟﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻼﻃﻼع واﻟﺮد!(.
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻳﺠﺰم ﺑﺄن ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋــﻼﻣــﺎت اﻻﻧـﻬـﻴــﺎر واﻻﺣـﺘـﻀــﺎر ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻋــﺪﻳــﺪة ،وﻣﻨﻬﺎ إﻋــﻼن
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﺑﺮاﻣﺞ
ً
ً
ﺑﻨﺸﺮ ﻫﺎﺗﻔﻪ وﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺒﻪ وﻃﻠﺐ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ!
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ  -ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﺸﺨﻮﺻﻬﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ -
اﻷﻟﻘﺎب واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﻻ
ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ُﻳــﺆدي إﻟﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ أو ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي.
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻀﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺰﻣﻼء أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﺮﻳــﻦ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﺗﻠﻚ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮة ،وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﺪ /4
ب،ج واﻟﺒﻨﺪ  5ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ -
ً
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﺷﺮف ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ  -وﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻤﺎدة
 12ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم  -ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ
ُﻳﺨﻮل ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف  -ﺑﻨﺪ  3ﻣﻦ اﻟﺒﺎب
ّ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻼﺣﻖ  -إﺣﺎﻟﺔ ُﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻪ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻄﻮا
ﻣﻦ ﻗﺪر اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻧﺎﻟﻮا ﻣﻦ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ  -ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎض  -وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ أن ُﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻛﻞ ُﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻹﻧﺬار أو اﻟﻠﻮم أو اﻟﻮﻗﻒ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺮره ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة
 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻷﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﻔﺎﺿﻞ د .ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻜﻨﺪري وﻧﺼﻬﺎ
ً
ً
اﻵﺗﻲ »أن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻬﻨﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺠﻨﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻫﻮ أﺗﻌﺎب ﻻ أرﺑﺎح .وﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺪم
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺈﻋﻼﻧﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻂ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺑﺄس ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻻ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن«...
َ
ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ.
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ،ﻟﻠﻪ د ﱡر ِ
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ...أرﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﺰﻣﻼء اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻗﺮاءة ﻛﻠﻤﺎت
ً
ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﺑﻌﻴﻮن ﻓﺎﺣﺼﺔ وﺑﺴﻌﺔ ﺻﺪر ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ُ
اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ...اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪ

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻮع

ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل
ﻣﺮاﻓﻌﺔ

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
h.alabdullah@aljarida.com

َﻣﻦ ﻳﻮﻗﻒ
ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺚ
اﻹداري؟

ً
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ـ ــﻦ أن ﺗـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ــﺞ
وزارة ا ﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل ا ﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺄ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدح اﻟ ـ ـ ــﺬي ارﺗ ـﻜ ـﺒ ـﺘ ــﻪ
ﺑ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ
اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﺻــﺐ
ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮي ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻳ ـﻌ ـﻤ ــﺪ
ً
ﻳـ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﻢ
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻋـ ــﺮﻗ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮارات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺨ ــﺬﻫ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة
اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻮن ﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ أوﻛ ـ ــﻞ إﻟ ـﻴـﻬــﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﺪ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ إﺻ ـ ـ ـ ــﺪار
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻌﺒﺚ
واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻹدارة
وﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ إﻓـ ــﺮاﻏ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ،إﻟ ــﻰ
ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ أﺟـ ـ ـﻨ ـ ــﺪات ﺗ ـﻬ ــﺪف
إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري
ً
وﺗﺒﻌﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺈدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ!
ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـﻨ ــﺪب
واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬﻫــﺎ
وزارة ا ﻟـﻌــﺪل ﻓــﻲ اﻷﻗﺴﺎم
ا ﻟ ـﺘــﺎ ﺑ ـﻌــﺔ ﻹدارة ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﻟـ ـ ــﺪواﻋـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ـﻴ ــﺔ أو
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل
ً
ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ وﻋﺪم
إ ﻣـﻜــﺎ ﻧـﻴــﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ
واﻗ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﺎﻷﻗـ ـﺴ ــﺎم
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺪدة ،واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ
ﺟﻌﻠﺖ ﻣــﻦ أ ﻣــﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ً
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ أﻣـ ـ ـ ــﺮا
ً
ﺻـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ،ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ــﺪم
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ واﻟ ـ ـﻨـ ــﺪب
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺼ ــﺪرﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﺎدة
اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ اﻟ ــﻮزارة
إرﺿ ــﺎء ﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻨــﻮاب
دون اﻻﻛـ ـﺘ ــﺮاث ﺑـﺨـﻄــﻮرة
ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ إﺣــﺪى اﻹدارات
اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ّ
اﻟﻤﺸﺮ ع
ﻋﻨﺪﻣﺎ ا ﺧـﺘــﺎر
اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎة ﻟ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻲ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻹدارات
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ
ﻳـﻘـﺼــﺪ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ أﺷـﺨــﺎص
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
ﻗﺼﺪ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﻮن ﺑــﺎﻟـﺤـﻴــﺪة
واﻟﻨﺰاﻫﺔ ،وﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة
ا ﻟ ـﻘــﺎ ﻧــﻮ ﻧ ـﻴــﺔ ،ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺑـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم وﻓ ــﻖ ﻣــﺎ
ً
ﺗـﻘـﻀــﻲ ﺑ ــﻪ ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﻧـﻈــﺮا
ﻹ ﻏـ ـ ــﺮاق إدارات ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة أﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ
ً
ا ﻹ د ا ر ا ت ﻋـ ـ ـﺒـ ـ ـﺌ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺪﺑﻮا ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ!
اﻟﻮﺿﻊ اﻹداري اﻟﺒﺎﺋﺲ
ﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ،ﺑﻬﺪف
ﺑﻴﺎن اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﻣ ـ ــﻮن ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ّ
ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺮﺗ ــﺐ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ
ﻓـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ
ﻳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ــﻮن رﺋـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ
ً
اﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺎ ﺑـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ
اﻷ ﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم أو ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ،
ﻓــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،اﻟ ــﺬي
ﻳ ـﻘ ــﺮر اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎة
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺛ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺘ ــﻢ
ﻣ ــﺰاﺣـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـ ـﺠ ـ ــﺰء ﻣــﻦ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻋـ ّـﻴ ـﻨــﻮا ﺑ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺪﻋﺔ
اﺳـﺘـﺤــﺪﺛـﻬــﺎ أﺣــﺪ اﻟ ــﻮزراء
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،واﺳﺘﺤﺴﻨﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺑـﻌــﺪه اﻟــﻼﺣ ـﻘــﻮن ،وﻻ
ﺗـﻨـﺒــﺊ إﻻ ﺑـﺘـﻌـﻄـﻴــﻞ ﻣـﻬــﺎم
اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﻛﻞ
إﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﻢ ،وﻫ ـ ـ ــﻢ أﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﻮا
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺮﻗـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن
وﺳ ـﻨ ــﺪان ﻣ ـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟـﻌـﺒــﺚ
اﻹداري ا ﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻓ ــﺮ ﺿ ـﺘ ــﻪ
اﻟـﻘــﺮارات اﻹدارﻳــﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ
واﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﻦ وا ﻓـﻘــﻮا
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ
اﻟﻤﻌﻴﺐ!

٦
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
إﻧﺸﺎء  ٦ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻟﻠﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻜﻠﻔﺔ  ٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
دلبلا

•
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»اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻗﺘﺮاح اﻟﺪوﺳﺮي ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
أﻛﺪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻗﺘﺮاح اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء  6ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ ان
ﻛﻠﻔﺔ اﻧـﺸــﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﺘﺔ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 40.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺟﺎء ﻓﻲ رد اﻟﺼﻨﺪوق ،اﻟﺬي أرﺳﻠﻪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن إﻟـ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ،
وﺣﺼﻠﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺤﺔ ﻣﻨﻪ ﻣــﺎ ﻳـﻠــﻲ :إن
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  200وﺣﺪة ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﻬﺎ اﻻﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺒﻨﺪ

اﻻﻓﺘﺮاض

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 200وﺣﺪة

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة

 80ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات

 16.000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

 19.200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺒﻨﺎء ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر
اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ )ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷرض
واﻹدارة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ(

 6.720.000د.ك

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺒﻨﺎء ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر
اﻟﺴﻮق ﻟﻌﺪد ) (6ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷرض واﻹدارة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ(

 40.320.000د.ك

ودﻋ ــﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وزﻳ ــﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻻﻋﺒﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎرات ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻫﻞ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
ﻟﻬﺬا ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣــﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟــﺪوﺳــﺮي ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
 200وﺣﺪة ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ.
وﺑ ـﻌــﺪ دراﺳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﺒــﺪﺋــﻲ وﻣــﻦ
ﺧ ـﺒــﺮاﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﺬا ﺳﻮف ﻧﻮرد ﻟﻜﻢ أدﻧﺎه ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ
وﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ:
ﻧﺤﻦ ﻧﺮى ان ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ وﻣﺴﺎﺣﺎت

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
 -1أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮ  21ﺳﻨﺔ.
 -2أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة واﻟﺴﻠﻮك.
 -3أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻤﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 -4أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺎدر.
 -5ان ﻳـﺘــﻢ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻋ ــﺪم ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺮص
ﻧﺠﺎح اﻛﺜﺮ.
 -6أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ ،ﺑﻌﺪم ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ.
 -7أن ﻳـﻠـﺘــﺰم ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺷـﻬــﺮﻳــﺔ،
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اداء اﻟﻤﺸﺮوع.

ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎدرﻳــﻦ وأﺻ ـﺤــﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮدد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ،ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﺮص ﻧﺠﺎح ﺟﻴﺪة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،وﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ اﻳـﻀــﺎح اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ودراﺳﺘﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ:
 - 1اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﻮف ﺗﺨﺼﺺ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺸﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 - 2اﺳﺲ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺬه اﻻراﺿﻲ.
 - 3اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳــﻮف ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺸﺎء
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت.
 - 4اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ ادارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ.
 - 5ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.
 - 6ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ.

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻓﺮص ﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻟﻬﺬا
ﻧــﺮﺻــﺪ أدﻧ ـ ــﺎه ﻣـﻘـﺘــﺮﺣـﻨــﺎ ﺣ ــﻮل ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻘﺘﺮح:
 - 1اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﻮف ﺗﺨﺼﺺ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺸﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
 ﻳﻘﺘﺮح اﻣﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔاﻟﻜﻮﻳﺖ او ادارة اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء اﻻراﺿﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻮف
ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اي ﺟﻬﺔ ﻣﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح.
 أو اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮاﻻراﺿـ ــﻲ وﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﺎ وادارﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
ً
ﺑﺎﺳﻌﺎر ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
 -أو اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ

ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻرض .واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬا
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎﺋﻪ وادارﺗﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ.
 -2أﺳﺲ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺬه اﻻراﺿﻲ:
ﻳﻘﺘﺮح ان ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗـﻘــﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻨــﺎﺳــﺐ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣ ـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت وﺗﻀﻤﻦ
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺴـﺘــﺪام ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
 -3اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت:
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺸﺎء ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،وأدﻧﺎه
ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح.
 -4اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﻬﻤﺔ إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ:
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮم ﻓ ـ ــﺈن ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ إدارة وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت وﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻪ ،وﻟﻬﺬا ﻳﻘﺘﺮح
اﺗﺒﺎع أﺣﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات:
 اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻹدارة وﺗﺸﻐﻴﻞاﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ادارﺗﻪ وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻤﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
 اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت،
ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرﻳﻦ
ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة.
 -5ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ:
• اﻟﻤﺒﺎدرون اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
• اﻟﻤﺒﺎدرون اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق.
• اﻟـﻤـﺒــﺎدرون اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﺳﺮي
• ﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
• ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻳﺘﻢ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت وﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﻐﺎل ﻓﻴﻬﺎ.
 -6ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق،
وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ:
ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻓﻀﻞ اﻻﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ،وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﻐﻄﻲ
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﻣﻜﺎﺗﺐ وأﻳﻀﺎ ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻊ.
• ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻃﺒﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻊ.

دلبلا

•
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ﺑﻮت

»ﻧﻴﻮ ﻛﻮﻳﺖ« ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻷﺟﻮاء
د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
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ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﻔﺘﺎح رﺋﻴﺲ
ﻟـﻔـﻬــﻢ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺪث ،وذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﺤـﻠـﻴــﻞ اﻷﺣـ ــﺪاث
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ا ﻟ ــﺪول ﺗــﺎرة
وﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺎرة أ ﺧــﺮى ،رﻏﺒﺔ ﻣﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺢ وﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
و ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺬ ﻫــﺐ ا ﻟـﺒــﺎ ﺣــﺚ ﻫﻴﻞ ﻓــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وﻋــﻼﻗ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺘــﺪوﻳــﻞ ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎﻧــﺎ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ
ً
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻼﻋﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار،
وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟـﺤــﺮﻳــﺮ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺣـﻘــﻮل اﻟـﺸـﻤــﺎل ،ﻓﻘﺪ رﺑــﻂ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺠﻬﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه،
ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ اﻷ ﻣــﻦ واﻻ ﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وذ ﻟــﻚ ﻋﺒﺮ
ﺗﻜﺮﻳﺲ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻷ ﺟ ــﻮاء ﻻ ﺣـﺘــﻮاء اﻷز ﻣــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺪا ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺬب اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟـﻤــﺮﺗـﻘـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻋـ ــﻮام اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ ،وﻟ ــﻦ ﻧـﻨـﺴــﻰ اﻟ ــﺪور
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎذﺑ ــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات
وا ﻟــﺪا ﻋـﻤــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ،و ﻣــﻦ ﻳــﺪري ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻬﺪ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ اﻟـ ــﻮﻓـ ــﻮد اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إ ﻟــﻰ د ﻋــﻢ ﺧﻄﺎب ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧ ــﺎص وﻟــﺪوﻟ ـﻨــﺎ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋــﺎم ،وذﻟــﻚ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻷﺟــﻮاء
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
وﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ.

٧

زواﻳﺎ ورؤى
ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :ﻧﺤﻨﻮ
ﻓﻲ وﺟﻬﻜﻤﻮا*

ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ رِ .ﻫﻞ*

ً
ً
أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ ...ﻧﻬﺞ ﻳﻀﻊ ﺳﻮرﻳﺔ آﺧﺮا

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أي ﺻﺮاع ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﻤﺜﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺪر ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟ ــﺬي ﻳـﺘـﻔــﺮد ﺑﻪ
اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺤﺘﺪم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪور رﺣﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎك ّ
ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻤﺮدا ُﺳﻨﻴﺎ ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ اﺳﺘﻮﻟﻰ
ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﺷﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻘﺎﺗﻼ ﺣﺘﻰ
ﺑــﻮاﺑــﺎت ﺑ ـﻐــﺪاد ،واﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ أن اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬه
اﻟـﺤــﺮب ﻣﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ اﻟــﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﺗـﻨـﺠــﺬب إﻟﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
ُ
ﺑـﻴــﺪ أن اﻟ ـﺤ ــﺮوب اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺨــﺎض ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،وأﺣﺪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺋﺮة
ﻫﻨﺎك ﺿــﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ )داﻋ ــﺶ(،
ﻣ ـﻌــﺮوف ﺟ ـﻴــﺪا ﻟ ــﺪى اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،أﻣــﺎ
اﻟﺤﺮب اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺬرا ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻬﺎم ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
َ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻼﻓﺔ ﺑﻴﺖ اﻷﺳﺪ ،اﻟﺬي َﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد
ﻛﺄﺳﺮة ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ،
وﻳﺸﻤﻞ ﺻﺮاع ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺮاد ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ
اﻧـﻀـﻤــﻮا إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ أﺛﺎرت اﻟﻤﺨﺎوف
ُ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎدة اﻷﺗﺮاك ﻣﻦ أن ﺗﻔﻀﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
واﻵن ،أﺿـ ــﻒ إﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاع اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪد
اﻟﺠﻮاﻧﺐ رﺋﻴﺴﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح إزاء
اﻟﻔﻮارق اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .اﻟﻮاﻗﻊ أن دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻘﻠﻴﺔ أﻣﻤﻴﺔ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮة َ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ُﻳﻐﻔﺮ ﻟﺘﺮاﻣﺐ زﻋﻤﻪ ﺑﺄن ﻣﺼﻠﺤﺔ
أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋ ــﺶ ،ﻓــﺈن ﻗ ــﺮاره اﻷﺧـﻴــﺮ ﺑﺴﺤﺐ ﻛﻞ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮه.
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻗــﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﺸﺠﻊ ﺑﺸﺎر
اﻷﺳ ــﺪ ،اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﺣﻜﻤﻪ ﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ﻛــﺎرﺛـﻴــﺎ ،ﻓﻘﺪ
أﻇﻬﺮ اﻷﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ اﻹﺑﺤﺎر
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑــﺎﻷزﻣــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﻀﺮ واﻟﻤﺪن،
ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﺣﻴﺎة ُ ّ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ
وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺗﺠﺎه

اﻟـﻨــﺎزﺣـﻴــﻦ ﺑـ ِـﻔّـﻌــﻞ ﺗـﻐـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻄــﺮف؛
وﺣﻀﺎﻧﺔ ُ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺠﺎورة
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻐــﺪاد؛ وﻧـﻤــﻮ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﻜﺎن ﺿﺦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت روﺳﻴﺔ وإﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺷﻴﻌﻴﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ،وﻗﺪ
أﻋـﻄــﻰ ﻫ ــﺬا ﻧـﻈــﺎﻣــﻪ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺘﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎدة ﻓﺮﺻﺔ
ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻳ ـﺒــﺪو اﻷﺳـ ــﺪ ،ﻣـﺜـﻠــﻪ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺒﻮرﺑﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ أي
ﺷﻲء وﻟﻢ ﻳﻨﺲ ﺷﻲء ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻠﺔ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺬﻫﺐ
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﻤﺰﻋﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﻓﻌﺎل.
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﻴﺰﺗﻴﻦ :اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻫﺰﻳﻤﺔ داﻋــﺶ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑ ــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ،ﺛﻢ
ﻟـﻔـﺘــﺮة وﺟ ـﻴــﺰة ﻓــﻲ ﻋـﻬــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ،ﻣــﻊ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﺘﺮﻛﻴﻊ دا ﻋ ــﺶ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ
ﻣــﻦ ادﻋـ ــﺎءات ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻟــﻢ ﻳـﻨـﻬــﺰم ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ
وﻟﻢ ﻳﻤﺖ؛ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة
وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ أو أﺧﺮى.
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﺑﻮﺿﻮح ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ
ﻣــﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ،
ﻓـﻤــﺎ اﻟـﻔـﺼــﻞ اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أن ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟـﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ؟ وﻧـﻈــﺮا
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه اﻷﺳ ــﺪ ﻣــﻦ روﺳـﻴــﺎ وإﻳ ــﺮان
وﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن رﺣﻴﻠﻪ ﻣﺤﺘﻤﻼ؟
وأي اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﻤﻜﻦ؟ وﻫﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ أو ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﺧﺎل ﻣﻦ أي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ؟

ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي
وﻟـﻜــﻦ ﺣـﺘــﻰ ﻣـﺠــﺮد ﻃ ــﺮح ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑــﺪا وﻛــﺄﻧــﻪ ﺧ ــﺎرج إﻃ ــﺎر ﻗ ــﺪرة ﺗﺮاﻣﺐ
وﻧﻄﺎق ﺧﺒﺮﺗﻪ ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﻃﺮح أي أﺳﺌﻠﺔ ،اﺧﺘﺎر
ﺗﺮاﻣﺐ إﻋــﻼن اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺮﺣﻴﻞ ،وﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬا
اﻟ ـﻘ ــﺮار ،واﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻤ ــﻂ ﻣ ــﺄﻟ ــﻮف:
َ
ﻓــﺎﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣﺎ
ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎد ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺿﺞ وﺳﺎﺑﻖ ﻟــﻸوان
ﺑﺄن اﻟﻬﺪف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ.
ﻟـﻜــﻦ اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ أﻛـﺜــﺮ وﺿــﻮﺣــﺎ
ﻣــﻦ أﻏ ـﻠــﺐ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ،ﻷن ﻣــﻦ أﻣ ــﺮ ﺑﻪ
رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي
إدراك ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ أو ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ
ﻗﻴﺎس أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ دروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﻤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
َ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
َ
ُ
ُ
ﻟﻔﻜﺮة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌ ِﻠﻤﻨﺎ
ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﻜﺮر ،أو أن ﻫﻨﺎك رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
َ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮرﻳﺔ ،أو روﺳﻴﺎ ،أو إﻳﺮان.
ُ َ
ﻳـﻨــﻈــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
وﺣﺴﻤﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ
اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﺗـﺤــﺖ ﺗـﺼــﺮﻓــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﺪي
ﻷﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻻ ﻳﺮاﻫﺎ أو ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﺑﻞ ُﻳ َﺼ ﱠﻮر ﻛﻞ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﺒﺠﺢ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﺎدﺣﺔ
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎج ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ
وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
*ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷﺳﺒﻖ
ﻟﺸﺆون ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎري
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأﺳﺘﺎذ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﻔﺮ،
وﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﺨﻔﺮ اﻷﻣﺎﻣﻲ«.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2018 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻻ ﺷـﻜــﺎ ﺑــﺄن ﻣﻮﺷﻜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻋﻠﻴﻢ ﺗــﺆر ﻗــﻮ ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﺑــﻼد ﻧــﺎ
ﻓﻨﺤﻨﻮ ﺳﻨﺤﺼﺪو ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺒﻦ و ﺑــﻼ أد ﻧــﺎ ﺷــﺎك،
اﻷﻣﻢ ﺗﻨﻬﻆ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﺑﺜﺮوﺗﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺨﻄﻮا ﻧﺤﻮ
ﻗﺪام ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻮﻟﻮس ،إﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاﻫﻮ
ﻣﻦ أﺧﻄﺎء إﻣﻼﻳﺔ ﻣﺆﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺎﻟﺨﻠﻂ
ﺑـﻴــﻦ اا ﺗ ــﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ واﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ وا ﻟ ــﻒ أ ﻟــﻮ ﺻــﻞ واﻟﻘﻄﻊ
ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﻬﻮﻟﻲ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﺘﻲ زرﻋﻨﺎﻫﺎ ﺧﻼل اﻷﻋﻮاﻣﻲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺎت ،وﺣ ـﺼــﺪﻧــﺎ ﺛ ـﻤــﺎرﻫــﺎ اﻷن ﺟـﻬـﻠــﻦ وﻇـﻌـﻔــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮا اﻟﻘﺮاﺋﺘﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻲ ،وﺳﺒﺐ ذ ﻟــﻚ اﻟﺮاﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮا
ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺖ ﺑﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ اﻟﺘﺎﻋﻠﻴﻤﻴﻪ ﻻﻧﺼﺮاف
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺴﻲ اﻷوﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻫ ــﺎذا ا ﻟ ـﺠــﻮزء اﻟﻤﻬﻢ ا ﻟــﻼز ﻣــﻮ ﻟﻨﻬﻈﺔ ﺑــﻼد ﻧــﺎ واﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ
ﺑ ــﺄﻣ ــﻮر أﺧـ ــﺮا ﻻ ﺗـﺤـﻘـﻘــﻮ اﻟ ـﻬــﺪﻓــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﺸــﻮد وﻫـ ــﻮ ﺗـﻄــﻮر
اﻟﻤﺎﻧﺎﻫﺠﺎ اﻟﺘﺎﻋﻠﻴﻤﺘﺎ ﺑﺼﻮرﺗﻦ ﺗﺨﺪﻣﻮ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ ﻧﺤﻮا
اﻟﻤﻮﺳﺘﻘﺒﻞ ا ﻟــﺰا ﻫــﺮ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﻧﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻣــﻦ أﺷـﻴــﺎء ن أوﺧ ــﺮى ،ﻻﻛــﻦ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ اﻟﻔﻮرﺻﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺘﻦ وﻧﺴﺘﻄﻴﻌﻮ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺷﻜﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻋﻄﺎء
اﻟﺨﻮﺑﺰ ﻟﺨﺒﺎزﻫﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻴﻄﻴﻂ ﻣﻨﻬﺠﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻦ
ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﻣﺎم واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰاﻫﻴﺮ.
أﺧﻴﺮا اوﺟﻬﻮ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزراء
وﻧﻮاب ﻧﺤﻨﻮ ﻓﻲ وﺟﻬﻜﻤﻮا ﻳﺎ ﺳﺎدة ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﺐ
اﻟﺮﻳﺢ وﺗﻼﺣﻘﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
* ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺔ :ﺑ ـﻤــﺎ أن ﻣ ـﻘــﺎﻟــﻲ ﻳ ــﻮم اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﻳـﺠـﻬــﺰ ﻳــﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻫﻮ ﻋﻄﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻬﺪﻳﺘﻲ ﻟﻠﺰﻣﻼء ﻫﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺬي ﺣﺘﻰ "ﺑﺎﻗﻞ" ﻳﺨﺠﻞ ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻀﺮب اﻷﻣﺜﺎل
ﻓﻲ اﻟﻌﻲ وﺛﻘﻞ اﻟﻠﺴﺎن ،واﻟﻤﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟﻜﻮارث اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻃﻠﺒﺖ ﻧﺸﺮه ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻷرﻳﺤﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ إﺟﺎزﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎء
اﻟﻨﺒﺶ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻬﻤﺰات واﻟﻠﻤﺰات ،واﻟﺘﺎء اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ
واﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻤﺘﻐﻄﻴﺔ ،ﻓﻼ داﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ،
ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮة ،وﺳﻴﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻏﻴﺮه ،وﻟﻦ ﻳﻬﺘﻢ أﺣﺪ وﻟﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺜﺎل ﺟﻴﺪ وأ ﺳــﻮة ﺣﺴﻨﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻤﺺ دور ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ،وﻫﻮ
ﺑﺬاﺗﻪ أﺣﺪ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،وﻫﻮ دور
ﺳﻬﻞ أﻣﺎم اﻟﺴﺬج ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ ،وﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذوي
اﻟﻌﻘﻮل وﻣﺎ أﻧﺪرﻫﻢ!

ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻮل*

ﺗﻴﺮي ﻏﻼﻓﻴﻦ*

ﻛﻴﻒ ّ
ﺗﻔﻮق رﺟﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؟

ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ

ﻓــﻲ ﺻ ـﺒــﺎح ﻳ ــﻮم  26دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،وﻗ ــﻒ آﻻن ﻣـﻴـﻠــﻮي ﻋـﻠــﻰ ﺷﺮﻓﺔ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻧﻜﻠﺘﺮا وﻻﺣﻆ أن اﻟﻐﻴﻮم "اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ" اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺑﺪأت
ً
ً
ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﻧﻄﻼق ﻳﻮم ﺷﺘﻮي ﻣﺸﻤﺲ .ﻛﺎن ﻣﻴﻠﻮي رﺟﻼ
ً
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪا ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وراﻗــﺐ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻃﻮال  45ﺳﻨﺔ ،ﻓﻘﺮر أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﺮﺻﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ،وﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺎﺋﺮة "ﺟﺎﻣﺒﻮ" )"ﺑﻮﻳﻨﻎ"  ،(VC-25Aوﺑﻤﺎ
ً
أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻌﺮف أن ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات أﺻﺒﺢ ﻗﻠﻴﻼ ،اﻟﺘﻘﻂ
ً
ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ  20ﺻــﻮرة ،ﻟﻜﻨﻪ أدرك ﺳﺮﻳﻌﺎ وﺟــﻮد أﻣــﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺸﺄن
ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
ﻗﺎل ﻣﻴﻠﻮي" :ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻣﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺰوم"! ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ّ
ﺗﺒﻴﻦ
أﻧﻪ اﻟﺘﻘﻂ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﺻﻮرة اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ!
ﻧﺸﺮ ﻣﻴﻠﻮي ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺼﻮر "ﻓﻠﻴﻜﺮ" ،وﻗﺪ
أﻛــﺪت ﺗﻠﻚ اﻟـﺼــﻮرة أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻬــﻮاة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﻔﻮق
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ أﻫﻢ ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺳﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺮاع .ﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻛﺎن
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻬــﻮاة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑــﺰﻳــﺎرة ﺗــﺮاﻣــﺐ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ،ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻫﺒﻮط
ﻃﺎﺋﺮﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ.
ّ
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻮادث ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻬﻮاة أو اﻟﻤﻘﺮﺻﻨﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺒﺎط
أﻓﻀﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺠﻴﻮش أو اﻟﺘﻔﻮق
ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ُﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎت
ُﻳ ّ
ﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة .ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﻮاﻗﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﺴﻂ أﻧﻮاع اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات.
ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻴﺲ أول زﻋﻴﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ،
ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ً
أﻳﻀﺎّ .
ﻳﺘﺮﻗﺐ راﺻــﺪو اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻣﻴﻠﻮي أي ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺜﻴﺮة
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎن دﻳﻔﻴﺪ ﺳﻴﻨﺴﻴﻮﺗﻲ ،رﺟﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻪ
ً
ّ
ﻣﺪوﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺮان ،ﻣﺤﻘﺎ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل إن اﻷدوات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺷﺒﻪ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖّ ،
ﻏﻴﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
ّ
ﺑ ـﻌ ـﺒــﺎرة أﺧـ ــﺮى ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﺻ ــﻮرة ﻣـﻴـﻠــﻮي ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ
ً
ً
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﻔﻀﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻌﻘﺐ
ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ُ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ
ﺑﻄﺮق
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻬﻮاة
ٍ
ﺗﻄﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﺗﺮﺗﺒﻂ أداة أﺧﺮى ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻘﺮﺻﻨﻮن اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن
واﻟﻬﻮاة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ً
ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﻼ ﻫﺠﻮم "واﻧﺎﻛﺮاي" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮُ :ﺳ ُ ِﺮﻗﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ
أدوات اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﺘﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻧ ِﺸﺮت ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺧﻀﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ،
وﻣ ّ
ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻫﺠﻮم ﺧﺒﻴﺚ ُ
ﺪﻣﺮ ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ
اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ رﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻳﻦ إﻻ إذا دﻓﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ً
ﻣﻨﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ذﻟﻚ اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد واﻧﺘﺸﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ،ﻓﻄﺎول ﺟﻬﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ّ
ﺳﺒﺐ اﻻﻋﺘﺪاء أﺿﺮارا ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ً
ُ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻨﻴﺎ ،ﻋﺪل ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ُ
ﻌﻤﻞ ﻻﺑﺘﺰاز أﻋﺪاد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻘﺮﺻﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ واﺳﺘ ِ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات ﻣﻌﺰوﻟﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت،
ﻓﻘﺪ أﺳﺴﺖ ﺧﺪﻣﺔ "ﺑﻴﻠﻴﻨﻎ ﻛﺎت" اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑـﻨـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻓﻀﺢ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ رﺻ ــﺪ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﺑــﺎﻷﻗ ـﻤــﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ً
ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺼﺪر اﻻﻋﺘﺪاءات ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻌﺎ.
ً
ﻻ ﺷﻚ أن ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاﺳﻴﺲ ،إذا ُو ِﺟﺪت أﺻﻼ،
اﻧـﺘـﻬــﺖ ﻓــﻲ ﻋـﺼــﺮ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ،وأﺻـﺒـﺤــﺖ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاﺳﻴﺲ وﻣﻮﻗﻊ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺮﺻﻨﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺠﺮﻳﻦ
وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﻢ .ﻟ ــﻦ ﻳ ـﺤ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻧ ــﻮاﻳ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺌــﺔ وﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣـﻌـﻈــﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺣﻤﻴﺪة.
ﻟﻜﻦ ﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ أو ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺒﺮى
ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،إذ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﻜﺸﻒ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮاﻫﻨﺔ أن أﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة
ً
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،إذ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ أﺻﻼ ﻋﻦ
ﺣﻞ أﺑﺴﻂ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻌﻴﺐ ﺗﻌﻘﺐ ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ!
* »ذي أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ«

ﻳــﺎ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﻧـﻬــﺎء اﻟـﻌــﺎم! ﻟــﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺿﺮﺑﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ وﻟــﻢ ﻳﺘﺬﻣﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ،ﺑــﻞ اﺧ ـﺘــﺎر ﺗﻀﻴﻴﻖ
اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎء ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﺮك
ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﻴﺪ أﻗــﻮى ﻋﺪو ﻟﻬﻢ :اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ أردوﻏﺎن.
ﻳﻨﻮي ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻦ
أﻧﻪ
أﻋﻠﻦ ﺗﺮاﻣﺐ
َ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ أﻟﻔﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ً
ّ
وﺗﺒﻴﻦ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﻢ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﺳﺮﻳﻌﺎ،
ً
ﻻﺣﻘﺎ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺎل ﻷردوﻏــﺎن ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ 14
دﻳﺴﻤﺒﺮ" :ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟ إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻚ اﻵن .ﺳﺄرﺣﻞ"! ﺛﻢ ّ
ﻏﺮد
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻮارﻫﻢ .ﺟﻨﻮدﻧﺎ
ﻋﺎﺋﺪون إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ".
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،ﻣﻨﺬ أن اﻧﺒﺜﻘﺖ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"
ﺑﻘﻴﺎدة أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﺧﺘﺮﻗﺖ
اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وارﺗﻜﺒﺖ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻷﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎر ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل ﺳــﻮرﻳــﺔ أﺳــﻮأ ﻛــﺎﺑــﻮس ﺗﻮاﺟﻬﻪ "اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪّ ،
ﻛﺮس أردوﻏــﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮده
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﻴﺎة اﻷﻛﺮاد إﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ﻛــﺎﻧــﺖ "ﻗ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻛ ــﺮاد )إﻧــﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺑــﺪأ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺑﻴﻦ "وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ" وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ "اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري
ً
ّ
اﻟـﺤــﺮ" اﻟـﻤـﻌــﺎدي ﻟــﻸﺳــﺪ( ﺗـﺸــﻦ ﺣــﺮﺑــﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺿــﺪ "اﻟــﺪوﻟــﺔ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" .وﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻴﺘﻪ دﻋﻮة ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻼم
دور اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﺑــﺪأ اﻟﻤﻐﺎوﻳﺮ
اﻷﺗ ــﺮاك ﻳﺤﺘﺸﺪون ﻓــﻲ ﺿــﻮاﺣــﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﻨﺒﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ".
إذا أردﻧﺎ اﺳﺘﺨﻼص درس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل
إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﺻﺪﻳﻘﺔ
ّ
ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻛﺮاد
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.
ﻛﺎن ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم
 ،2014ﺣﻴﻦ ُﺻ ِﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎر
ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق .ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺠﺤﺖ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻓﻲ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ وﺳﻂ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻏﺪاة دﻋﻢ
اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻟﻨﻈﺎم ﻧﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﻘﺎﺗﻞ )ﺣﻠﻴﻒ
أوﺑﺎﻣﺎ
ّ
إﻳﺮان اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2010ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى( ،أﻃﻠﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ً اﻟـﻌــﺮاق ،ﻓﺬﺑﺢ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ واﺳﺘﻌﺒﺪ
اﻟﻨﺴﺎء .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚَ ،ﻋ ِﻠﻖ آﻻف اﻷﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎر
ﺣـﻴــﺚ ﻣــﺎﺗــﻮا ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻄــﺶ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ .ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻘــﺮر ﻗ ــﻮى ﺣـﻠــﻒ اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ،ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﺤﺮك ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث.
ً
ً
ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺻــﺎدﻣــﺎ وﻏــﺮﻳـﺒــﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ
ً
ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻘﺮار أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺳﺪ
ﺑ ـﺘ ـﺠــﺎوز "اﻟ ـﺨ ــﻂ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ" اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ــﻪ ﺑ ـﺸــﺄن اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل
ّ
ﻣﺘﺴﺮع وﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺣﻮل
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،وﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﻴﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ،
ﺟﻮن ﻛﻴﺮي ،ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف.
ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ "ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" ،ﺧﺴﺮ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎﺗﻴﺲ ،ﺣﺘﻰ أن ﺑﺮﻳﺖ ﻣﺎﻛﺠﻮرك ،اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻢ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"،
اﺳﺘﻘﺎل ﺑﺪوره ،ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎد ﺳﻔﻴﺮ أوﺑﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ،روﺑﺮت
ﻓ ــﻮرد ،واﺳـﺘـﻘــﺎل ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤـﻄــﺎف ﺑﺴﺒﺐ اﺷـﻤـﺌــﺰازه ﻣﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وﻛــﺎن وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻴﻮن ﺑﺎﻧﻴﺘﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ
ً
ﻣﻊ أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري ،ووﻗﻊ اﻟﺨﻼف ﻧﻔﺴﻪ أﻳﻀﺎ
ﻣﻊ رﺋﻴﺲ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮﻳﻮس
وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ اﻟـﺸــﺆون اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ
ﻫﻮف.
ﻛـ ــﺎن أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ﻗ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎن ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺮﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ــﻮﻋ ــﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
وﺣﻴﻦ ﺧــﺎن ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻷﻛ ــﺮاد ،ﻧﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟ ــﺪور اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ أردوﻏﺎن.
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋ ــﺎد أوﺑــﺎﻣــﺎ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ إﻟــﻰ واﺟ ـﻬــﺔ اﻷﺣـ ــﺪاث ﻓﻲ
ً
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،أﻃﻠﻘﺖ روﺳﻴﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﺼﻒ ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ .ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﺳﺪ ﻳﻮﻣﺎ
ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ّ
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ً
اﻋﺘﺪاء ﺑﻐﺎزات اﻟﺴﺎرﻳﻦ واﻟﻜﻠﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ
ﻛﻴﺮي وﻻﻓﺮوف.
ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻷردوﻏﺎن!
*»ﻣﺎﻛﻠﻴﻨﺰ«

ﺷﻴﺎو ﻏﻨﻎ وأﻧﺪرو ﺷﻨﻎ*

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺧ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ُﻋ ـﻘــﺪ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺬﻛﺮى ﻣﺮور أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷ ــﺮوع اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ "اﻹﺻ ــﻼح
واﻻﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح" ،رﻛــﺰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺷــﻲ ﺟـﻴــﻦ ﺑﻴﻨﻎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺿﺮورة
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،واﻋﺘﺮف ﺷﻲ ﺑﺄن "اﻟﺼﻴﻦ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺧﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ"،
ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ
أن ُﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻣﺎ ﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ".
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﺎول اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻦ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات ،وﺗﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻨﻬﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ أﻗــﻮى
ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺪث ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ُ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أن اﻋﺘﻘﻠﺖ ِﻣﻨﻎ واﻧﺰو ،اﻟﻤﺪﻳﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻫــﻮاوي،
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ورﻏ ــﻢ ﻋ ــﺪم ﺗــﻮﺿـﻴــﺢ وزارة اﻟ ـﻌــﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻨﻎ ،ﻳﺒﺪو أن اﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺸﻜﻮك
أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ أن ﻫ ــﻮاوي ﻗــﺪ اﻧـﺘـﻬـﻜــﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺪ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ،وإن ﻛـ ــﺎن ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻤــﻞ أﻧ ــﻪ
ﻳ ـﻌ ـﻜــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
واﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ.
ﻋﻠﻰ أي ﺣ ــﺎل ،ﻓــﺈن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﺮض ﻗـﻴــﻮد أو
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻷﻓــﺮاد
ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧــﺮى.
وﻫﺬا ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻃﻮال ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﻋﻮام.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺳـﺒـﺒــﺎ ﺟ ـﻴــﺪا ﻳــﺪﻋــﻮ ﻟــﻸﻣــﻞ ﻓﻲ
ﻗﺪرة اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض
ﻃــﺮﻳـﻘـﻬــﺎ ﻗــﺪﻣــﺎ ،ﻓــﺮﻏــﻢ ﻛــﻞ ﺷ ــﻲء ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺻــﺪﻣــﺎت داﺧـﻠـﻴــﺔ وﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،واﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻵﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت ،واﻷزﻣـ ـ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2008
ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫــﺬه اﻷزﻣ ــﺎت إﻟــﻰ ﻓــﺮص ،ﻣﻤﺎ أﺛﻤﺮ ﻋــﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺻﻞ إﻟﻰ %9.5
)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز  (%2.9ﻣﻨﺬ
ﻋــﺎم  ،1978اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي رﻓــﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻣﻦ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %1.8إﻟﻰ
 ،%18.2واﻧﺘﺸﻞ  740ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،واﻻﺳﺘﻬﻼك،
واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻷﺟـﻨـﺒــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ،واﻷوﻟـ ــﻰ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،وﺗـﺠــﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ،واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﻛـﻤــﺎ أﻛ ــﺪ ﺷــﻲ ﻓــﻲ ﺧـﻄــﺎﺑــﻪ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ،ﻓ ــﺈن ﻫــﺬا
اﻟـﻨـﺠــﺎح ﻳـﻌـﻜــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬــﻮدات اﻟ ـﺠ ـﺒــﺎرة ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ ،واﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﻘﻴﺎدة )اﻟﻮاﻋﻴﺔ( ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺬي
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺎول
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮه ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ أول
ﺻــﺪﻣــﺔ ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒــﺮى ذات ﺑ ـﻌــﺪ ﺑـ ــﺎرز ﻳﺘﺼﻞ
ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﻓــﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة.
وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮرة اﻵن ﻓﻲ أن ﻳﺆدي ﻧﻬﺞ "أﻣﻴﺮﻛﺎ
أوﻻ" اﻟﻤﺘﺸﺪد واﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻒ اﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ،
ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ
وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح واﻻﻧﻔﺘﺎح .وﻋﻠﻰ
ﺣــﺪ ﻗ ــﻮل ﺑــﺎﺳـﻜــﺎل ﻻﻣ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋ ــﺎم ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن "زﻳﺎدة اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻠﻖ ﻋﺪاﺋﻴﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ردود
اﻷﻓﻌﺎل ﺳﻴﺘﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ".
وﻗ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺗــﺪﻫــﻮر ﺳــﺮﻳــﻊ وﺳﻠﺒﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮات ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻓﺮص ﺣﺪوث رﻛﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
وأوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻗﺪ ﺗﺆدي
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣـﺒــﺎدرة اﻟـﺤــﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ
ﺧﻨﻖ أﺣــﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ واﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﻊ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺸﺘﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻴﻦ اﻵن ﻣﺄزﻗﺎ :ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺘﺎج ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ
ﻹﻋـ ــﺎدة اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟــﻺﺻــﻼح اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪاء اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ،ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻣــﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ )واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﺗﻌﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وأوﻟــﻮﻳــﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗــﻮة ﻗﻄﺎع
اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ زﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ .ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ،وﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﺎﻷﺳـﻬــﻢ،
وإﺣ ــﺮاز ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﺑﺪاع وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ.
وﻳﺄﻣﻞ ﺷﻲ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه
اﻟﻀﺮورات ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ وإﺛﺮاﺋﻪ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،واﺳﺘﻴﻌﺎب دروس ﻣﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دروس
ﻣﻦ أﺳﻼﻓﻪ أﻣﺜﺎل ﻣﺎو ﺗﺴﻲ ﺗﻮﻧﻎ ،ودﻳﻨﻎ ﺷﻴﺎو
ﺑﻴﻨﻎ ،وﺟـﻴــﺎﻧــﻎ زﻳـﻤـﻴــﻦ ،وﻫــﻮ ﺟﻴﻨﺘﺎو ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ زﻋﺎﻣﺔ اﻟﺤﺰب ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻐﻴﻪ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻋﻤﻠﻲ ،ﻣﺮن ،اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻓــﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎوف
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ــﻲ ،ﺳ ـﺘ ـﻬــﺪف ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺒﺘﻜﺮ ،ﻣﻨﺴﻖ ،أﺧﻀﺮ،
ﻣﻔﺘﻮح وﺷــﺎﻣــﻞ ،وﻟــﻦ ﺗﺨﻠﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻬﺬه
ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻨــﺎﻓــﻊ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ
وﻣـﺴــﺆوﻟــﺔ ،أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻓﻴﺨﻄﻂ
ﺷﻲ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ
أي ﻗﻮة ﻣﻨﻔﺮدة.
ﺧــﻼﺻــﺔ اﻟـﻘــﻮل إن ﺷــﻲ ﺳﻴﺆﻳﺪ ﻧﻬﺞ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻤﺠﺮب واﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺚ ،وﻳ ــﺪرك ﺷ ــﻲ ،ﻛﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
أﺳﻼﻓﻪ ،وﺑﻌﻜﺲ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺣﻞ ﺑﺴﻴﻂ ُﻳ ﱠﻘﺪم دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،وﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟــﺬﻛــﺮى
اﻷرﺑﻌﻴﻦ" :ﻳﺠﺐ أن ﻧﺼﻠﺢ ﺑﻌﺰم ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮه ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
وﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮه".
ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻹﺻﻼﺣﺎت واﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﻬﻞ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻻﺗﻔﺎق ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ؟
* أﻧﺪرو ﺷﻨﻎ زﻣﻴﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ آﺳﻴﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،وﻋﻀﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺸﺆون اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام.
وﺷﻴﺎو ﻏﻨﻎ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ،وأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ »إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ« ﻟﻸﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻜﻴﻦ ،وﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل
واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2018 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اقتصاد

السوق العام

5.079

سند الشمري

انخفضت استقاالت أعضاء
مجالس اإلدارات والمديرين في
األجهزة التنفيذية ،بما نسبته
 20في المئة ،مقارنة بعام
 ،2017إذ بلغت خالل تلك
السنة  78استقالة.

5.267

٤.738

«التجارة» :آلية مع «االستثمار المباشر» لتسهيل
تعديل بيانات الكيانات االستثمارية

 3مسببة وبعضها لظروف خاصة وأخرى لم تذكر األسباب
بـلــغ ع ــدد االس ـت ـق ــاالت ال ـتــي ت ـقــدم بـهــا أعـضــاء
ورؤسـ ــاء مـجــالــس إدارات الـشــركــات الـمــدرجــة في
بورصة الكويت  65استقالة ،وذلك خالل عام ،2018
حيث تمت االستقاالت في  9قطاعات مدرجة من
أصل  11قطاعا.
وبحسب اإلحـصــائـيــة الـتــي أعــدتـهــا "الـجــريــدة"
عن استقاالت أعضاء مجالس اإلدارات والمديرين
في األجـهــزة التنفيذية وأسبابها ،فقد انخفضت
االستقاالت بما نسبته  20في المئة ،مقارنة بـ،2017
إذ بلغت خالل تلك السنة  78استقالة.
وتمت االستقاالت في  27شركة مدرجة ،مقارنة
بـ ،2017حيث بلغت عدد الشركات التي تقدم أعضاء
مجالس إداراتها باستقاالتهم  ،42أي بانخفاض
ً
بلغت نسبته  55في المئة تقريبا.
وأفـصـحــت  3شــركــات مــدرجــة فـقــط عــن أسـبــاب
اس ـت ـقــالــة أعـ ـض ــاء م ـجــالــس إدارات ـ ـهـ ــا أو مــديــري
أجهزتها التنفيذية ،حيث تمحورت بين استحواذ
مساهمين عـلــى أغلبية األس ـهــم ،وبــالـتــالــي يجب
تقديم االستقالة إلع ــادة هيكلة المجلس ،أو بيع
شركات حصتها في الشركة ،مما يحتم على ممثلها
في مجلس االدارة تقديم استقالته.
وك ــان ــت مـعـظــم أس ـب ــاب االس ـت ـق ــاالت ت ـعــود إلــى

السوق األول السوق الرئيسي

2.576 2.868 3.295

 65استقالة في  27شركة مدرجة خالل 2018
ظ ـ ــروف خ ــاص ــة ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن 11
استقالة لم يتم ذكر السبب ،واستقالة واحدة ،جاءت
كــإجــراء تمهيدي قبل انعقاد الجمعية العمومية
للشركة ،وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتصدر قطاع الخدمات المالية باقي القطاعات
األخــرى المدرجة في البورصة ،باستحواذه على
ما نسبته  49.2في المئة من إجمالي االستقاالت،
حيث بلغ عدد االستقاالت التي تقدم بها األعضاء
والمديرون التنفيذيون للشركات المدرجة تحت
هذا القطاع  32خالل .2018
ً
وحل قطاع العقار ثانيا باستحواذه على نسبة
 13.8في المئة ،إذ بلغت عدد االستقاالت التي تقدم
بها أعضاء الشركات المدرجة تحت هذا القطاع 9
استقاالت ،يليه قطاع الصناعة باالستحواذ على
 10.7في المئة من اإلجمالي ،وبعدد  7استقاالت.
ً
وج ـ ــاء ق ـط ــاع م ـ ــواد أس ــاس ـي ــة رابـ ـع ــا بنسبة
 9.23فــي المئة ،بـعــدد اسـتـقــاالت  ،6يليه قطاع
الخدمات االستهالكية بنسبة  7.6في المئة ،إذ
بلغت االستقاالت المقدمة تحت هــذا القطاع 5
استقاالت ،بينما جاء كل من رعاية صحية وسلع
ً
استهالكية سادسا بنسبة  3.07في المئة ،بعدد
ً
استقالتين ،في حين يأتي أخيرا قطاعا البنوك
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واالتصاالت بنسبة  1.5في المئة ،بعدد استقالة
واحدة فقط.
ومن جهة أخرى ،أكد عدد من المراقبين الماليين
أن وت ـي ــرة ت ـقــديــم االس ـت ـق ــاالت ان ـخ ـف ـضــت بشكل
مـلـحــوظ خ ــال  ،2018حـيــث إن مـعـظــم الـشــركــات
المدرجة أعادت هيكلة إداراتها التنفيذية ،بعد مرور
سـنــوات عــديــدة على األزم ــة المالية الـتــي عصفت
بالعام في .2008
وأش ـ ــار ال ـمــراق ـبــون إل ــى أن م ـعــدل االس ـت ـقــاالت
ً
خ ــال الـسـنــة الـمــاضـيــة يعتبر طـبـيـعـيــا ،حـيــث إن
وجــود جهات رقابية وقواعد حوكمة دفــع الكثير
من الشركات إلى توفيق أوضاعها ،خصوصا أن
هناك قواعد وشروطا صارمة بشأن انتخاب أعضاء
مجالس اإلدارات أو مديري اإلدارات التنفيذية.
وأف ــادوا بأنه بالرغم مــن وجــود قــواعــد خاصة
بانتخاب اعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة،
إال أن هناك قصورا كبيرا في إلزام الشركات بإعالن
أسباب االستقاالت ،مطالبين بعدم االكتفاء بذكر
"األسباب الخاصة" ،إذ إن ذكر األسباب الحقيقية
قــد تـحــدد أم ــام المستثمرين ق ــرار االسـتـثـمــار في
الشركة من عدمه.

جراح الناصر

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ع ــن وج ـ ــود تنسيق
بين وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة وهيئة تشجيع
االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر ،لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة تـعــديــل
البيانات الخاصة بالشركات األجنبية ،وتخليص
إجراء اتها بالسرعة الممكنة ،وذلــك عبر النافذة
الواحدة.
وبينت المصادر لـ"الجريدة" ،أنه تم اعتماد آلية
للتنسيق بين الجهتين ،لتسهيل طلبات التعديل
للمستثمر األجنبي التي ستتقدم بها الكيانات
االسـتـثـمــاريــة وال ـتــي تــم تأسيسها واسـتـصــدار
الترخيص التجاري لها وعقود التأسيس ،مبينة
أن هناك طلبات لتعديل البيانات الخاصة بتغيير
العنوان ورأس المال واالسم.
وذكرت أن لدى الهيئة كذلك العديد من الطلبات
المتقدمة للحصول على تــرا خـيــص لالستثمار
بالكويت ،مبينة أنها تسير في عملية استيفاء
األوراق والطلبات ،وحين االنتهاء منها ستصدر
لها تراخيص تجارية واستثمارية ،وسيعلن عنها
مباشرة وفق القوانين الصادرة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن "االستثمار المباشر" تشارك في
مركز الكويت لألعمال ،وهي النافذة التي تديرها
"التجارة" لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص

التجارية ،إلــى جانب الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث
ساهمت في تسريع إنجاز المعامالت الحكومية،
وتقليص عــدد اإلج ــراء ات المطلوبة ،وتخفيض
ً
التكلفة وفقا ألفضل الممارسات العالمية.
وت ــواص ــل ال ـن ــاف ــذة ال ــواح ــدة وم ــرك ــز خــدمــات
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
والتسهيالت للمستثمرين ،الستيفاء إ ج ــراء ات
الترخيص لالستثمار ،ومـنــح الـمــزايــا ،وتوفير
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ،واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـشـ ـك ــاوى
والتعامل معها ،بالتعاون والتنسيق مع جهات
االختصاص ،واستخدام المعامالت اإللكترونية
أون الين.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن "الـ ـتـ ـج ــارة" أع ـل ـنــت أنـهــا
نـجـحــت ف ــي إت ـم ــام ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن األع ـمــال
اإلداريــة المرتبطة ببعض خدماتها ،وأطلقت
العديد من المشاريع والخدمات اإللكترونية
التي تدعم جهود الــدولــة بشأن بناء اقتصاد
معرفي ،أبرزها مركز الكويت لألعمال ،لميكنة
اإلجراءات الوزارية ،وتقليص الدورة المستندية
والمدة الزمنية ،حيث إن أغلب اإلجــراء ات أون
الي ــن ،وطـ ــورت إج ـ ــراءات الـتــراخـيــص ،لتهيئة
بيئة متكاملة لجذب الشركات العالمية الكبرى،
وتوطين صناعات جديدة.

«الوطني» :الوضع المالي سيظل تحت السيطرة في 2019
توقع تحسن النمو غير النفطي إلى  %3ونمو معتدل للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %2.2
ذك ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــز االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
الـصــادر عــن بنك الكويت الوطني
ان األداء االقتصادي خالل العامين
الـمــاضـيـيــن تـحـســن ،كـمــا أن آف ــاق
ال ـن ـم ــو م ــا زال ـ ــت م ـش ـج ـعــة بـصـفــة
ً
عامة ،مبينا أن "تخفيض توقعاتنا
ألس ـعــار الـنـفــط يـشـيــر إل ــى ضعف
التوقعات المالية ،إال أننا ال نتوقع
ً
ً
ت ـغ ـي ـي ــرا ج ــوه ــري ــا ف ــي ال ـس ـيــاســة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد تـ ــؤثـ ــر س ـل ـبــا
عـلــى الـنـمــو ،وذل ــك بفضل اقـتــراب
ت ـح ـق ـيــق ن ـق ـطــة الـ ـتـ ـع ــادل ال ـمــالــي
فــي الــوقــت الحاضر بعد فترة من
التطبيق الـنــاجــح لـتــدابـيــر ضبط
المالية العامة واحتفاظ الحكومة
باحتياطات ضخمة".
وقـ ـ ـ ــال مـ ــوجـ ــز "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" إن
ً
"نـظــرتـنــا تـشـيــر أي ـضــا إل ــى زي ــادة
أنشطة المشاريع في  ،2019حيث
ً
أث ــر الـتــأخـيــر فــي ترسيتها سلبا
عـلــى زخ ــم الـنـمــو ال ـعــام الـمــاضــي،
بــاإلضــافــة إلــى تالشى أثــر تباطؤ
نـ ـم ــو االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان وض ـ ـعـ ــف س ــوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،مـ ــع ت ـح ـس ــن كـلـيـهـمــا

فــي الــوقــت الـحــاضــر ،ومــن المقرر
أن ي ـســاهــم ذل ــك ف ــي م ـعــادلــة آث ــار
ضعف عوامل األوضاع الخارجية
واالرت ـف ــاع ــات الـمـحـتـمـلــة ألسـعــار
الفائدة خالل العامين المقبلين".

استقرار النمو رغم خفض إنتاج
النفط
وحسب الموجز فإنه بعد ارتفاع
الناتج المحلي اإلجمالي حوالي
 2.9فــي المئة فــي  ،2018ال سيما
بسبب زيــادة إنتاج النفط ،نتوقع
أن يتراجع النمو إلى  2.2في المئة
فــي ع ــام  ،2019األم ــر ال ــذي يعزى
ب ــال ـك ــام ــل إلـ ــى ت ـب ــاط ــؤ ال ـن ـم ــو فــي
ً
الـقـطــاع الـنـفـطــي انـعـكــاســا لتغير
استراتيجية أوبك وحلفائها .وعلى
الرغم من عدم اإلعالن عن حصص
اإلنتاج الفردية لكل دولة على حدة،
فإننا نفترض أن إنتاج النفط الخام
الكويتي سوف يتراجع بنحو  2في
المئة في عام  2019من المستوى
ال ـمــرج ـعــي لـشـهــر أك ـتــوبــر الـبــالــغ
ً
 2.76مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ،وهــو

ما يتماشى بشكل عام مع خفض
اإلنـ ـت ــاج اإلج ـم ــال ــي ال ـم ـق ـتــرح من
"أوبك" وحلفائها.

بورصة دبي تختتم  2018بخسارة
 %25في أسوأ عام منذ األزمة
اخـتـتـمــت بــورصــة دب ــي ع ــام  2018بـخـســارة
سنوية وصلت إلى  25في المئة ،في أسوأ عام
لها منذ األز مــة المالية قبل عقد ،و كــان قطاعا
ً
العقارات والسياحة األكثر تضررا .
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر س ـ ــوق دب ـ ــي الـ ـم ــال ــي أسـ ــوأ
ا نـخـفــاض بـيــن األ س ــواق الخليجية وا لـعــر بـيــة،
وس ــط م ــؤش ــرات عـلــى تـبــاطــؤ اقـتـصــاد اإلم ــارة
المتنوع.
إال أن هذا االنخفاض لم يكن بدرجة السوء
نفسها التي سجلت عام  ،2008عندما انخفضت
بــور صــة د بــي بنسبة  72فــي المئة بعد األز مــة
المالية.
وفي  2018انخفضت بورصة ُعمان الصغيرة
بنسبة  15فــي ا لـمـئــة ،بينما ا خـتـتـمــت أ س ــواق
ا ل ـمــال فــي ا ل ــدول ا لـخـلـيـجـيــة ع ــام  2018بشكل
إيجابي على وقع ارتفاع أسعار النفط.

وأن ـهــى س ــوق الـسـعــوديــة ،األك ـبــر فــي الـعــالــم
العربي ،العام على ارتفاع بنسبة  8.3في المئة،
فيما حققت بــور صــة قـطــر مـكــا ســب بنسبة 21
في المئة.
ُ
وع ـ ــزي ت ــراج ــع س ــوق دب ــي إل ــى االن ـخ ـفــاض
الكبير في مبيع وأسعار العقارات ،بسبب زيادة
العرض وانخفاض الطلب.
ويـشـهــد قـطــاع ال ـع ـقــارات ،ال ــذي يـشـكــل نحو
 13في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدبي،
ً
ا ن ـخ ـفــا ضــا م ـنــذ  ،2014إال أن ه ــذا اال نـخـفــاض
تسارع في .2018
وي ـتــوقــع أن يـتـبــاطــأ الـنـمــو االق ـت ـصــادي في
دبي ،التي ال تعتمد مباشرة على النفط ،بحيث
تصل نسبته إلى  2.3في المئة في  2018مقارنة
بـ 2.8في المئة في العام الفائت ،بحسب البنك
المركزي.

 ...وتباطؤ نمو اإلنفاق في موازنتها لـ2019

ً
سلطنة عمان تزيد اإلنفاق قليال
قـ ــال ب ـي ــان م ــن ح ــاك ــم دب ــي،
الشيخ محمد بن راشد ،أمس،
إن اإل م ـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـت ــو ق ــع ت ـب ــا ط ــؤ
ن ـمــو اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ـن ـهــا س ـت ـظ ــل تـنـفــق
بكثافة على مشروعات البنية
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،م ـ ــع اسـ ـتـ ـع ــداده ــا
الس ـت ـض ــاف ــة مـ ـع ــرض إك ـس ـبــو
الدولي .2020
وتـ ـق ــدر خ ـطــة م ــوازن ــة دبــي
ل ـعــام  2019إ ج ـمــا لــي اإل ن ـفــاق
ا ل ـح ـك ــو م ــي ع ـن ــد  56.8م ـل ـيــار
درهم ( 15.5مليار دوالر) .وال
ي ـن ـط ــوي ذ لـ ــك إال ع ـل ــى ز يـ ــادة
ط ـف ـي ـف ــة عـ ــن خـ ـط ــة الـ ـم ــوازن ــة
األصلية للعام الماضي ،التي
بلغ إنفاقها  56.6مليار درهم،
بارتفاع نسبته  19.6في المئة
عن .2017
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،أن ـ ـ ـ ــه م ــن

ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع وص ـ ـ ـ ــول إيـ ـ ـ ـ ــرادات
الحكومة إ لــى  51مليار درهم
في العام الحالي ،بزيادة 1.2
ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن خ ـط ــة م ــوازن ــة
العام الماضي.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ق ــال بـيــان
ر س ـ ـمـ ــي إن حـ ـك ــو م ــة س ـل ـط ـنــة
ع ـم ــان ت ـتــوقــع زي ـ ــادة اإلن ـف ــاق
الحالي ،وفقا
قليال فــي ا لـعــام
ُ
ل ـم ــواز ن ــة  2019ا ل ـت ــي ن ـش ــرت
أمس.
ومن المتوقع أن يبلغ اإلنفاق
 12.9مـلـيــار ري ــال ( 33.5مليار
دوالر) ،ارتفاعا من  12.5مليار
ريال في الموازنة األصلية لعام
 .2018وتقدر الموازنة الجديدة
اإلي ـ ـ ــرادات عـنــد  10.1مـلـيــارات
ري ـ ــال ،ع ـلــى افـ ـت ــراض مـتــوســط
سـ ـع ــر نـ ـف ــط ي ـب ـل ــغ  58دوالرا
للبرميل هذا العام.

وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـصــل
الـعـجــز فــي مــوازنــة  2019إلــى
 2.8مليار ر ي ــال .و فــي األشهر
ا ل ـ ـع ـ ـشـ ــرة األو لـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن 2018
سجلت ا لـحـكــو مــة عـجــزا قــدره
 2.04مليار ريال ،وفقا ألحدث
بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لإلحصاء والمعلومات.

وعلى الرغم من ذلك ،فإن التأثير
ع ـلــى ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي س ـ ــوف يـقــابـلــه

ارتفاع مستمر في إنتاج المكثفات
– ليست خاضعة التفاقية أوبك –
وال ـتــي مــن الـمـتــوقــع أن تـصــل إلــى

األسهم المصرية بالعام الماضي...
أزمات صعبة وخسائر عنيفة
على عكس ما حققته من مكاسب صاروخية في  ،2017تكبدت
البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خالل عام .2018
وتسببت مجموعة من الضغوط في أن تهوي جميع المؤشرات
بنسب حادة وعنيفة منذ بداية العام الجاري ،حتى نهاية ديسمبر
الماضي ،على رأسها ما أثير من جــدل حــول برنامج الطروحات
الحكومية ،الــذي أعلنت عنه الحكومة أكثر من مــرة ،وانتهت إلى
تأجيل إطالقه إلى بداية العام الجديد ،بخالف إعــادة فتح قضية
التالعب في البورصة.
يضاف إلى ذلك ما أثير حول ضريبة الدخل ،وتأثيرها على
أر بــاح البنوك العاملة فــي ا لـســوق المصرية ،مــن بينها البنوك
ال ـمــدرجــة بــالـبــورصــة الـمـصــريــة ،الـتــي ق ــادت س ــوق األس ـهــم إلــى
مزيد من الخسائر ،حتى أعلن اتحاد البنوك المصرية توصله
إلــى اتـفــاق مــع وزارة الـمــالـيــة والـبـنــك الـمــركــزي الـمـصــري بشأن
هذه الضريبة.
وبررت الحكومة قرار التأجيل بما تكبدته البورصة المصرية من
خسائر في إطار األزمات ،التي تواجهها األسواق الناشئة ،وخاصة
عمالت هذه األسواق التي تكبدت خسائر عنيفة خالل .2018
ً
ووفقا لبيانات البورصة المصرية ،ومنذ بداية عام  2018حتى
نهايته أم ــس األول ،خـســر رأس ال ـمــال الـســوقــي ألسـهــم الـشــركــات
المدرجة نحو  75.2مليار جنيه تعادل نحو  4.2مليار دوالر ،بنسبة
انخفاض تقدر بنحو  ،%9.11وذلــك بعدما هــوى من نحو 824.9
مليار جنيه في إغــاق تعامالت ديسمبر من عــام  2017إلــى نحو
 749.7مليار جنيه في إغالق تعامالت جلسات عام .2018
وعلى صعيد المؤشرات ،هــوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس
ً
 "30بنسبة  ،%13.26بعدما فقد نحو  1994نقطة خالل الـ  12شهرا
ً
الماضية ،متراجعا من مستوى  15029نقطة في إغالق تعامالت عام
 ،2017لينهي جلسات  2018عند مستوى  13035نقطة.
وانخفض مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس ،"70
ً
بنسبة  %16.2فاقدا نحو  134نقطة ،بعدما تراجع من مستوى 827
في إغالق تعامالت ديسمبر  ،2017ليسجل نحو  693نقطة بنهاية
جلسات .2018
ً
وامتدت الخسائر إلى المؤشر األوسع نطاقا "إيجي إكس ،"100
ً
الــذي تراجع بنسبة  %12.37فــاقــدا نحو  244نقطة ،بعدما أنهى
جلسات عام  2018عند مستوى  1727نقطة ،مقابل نحو  1971نقطة
في إغالق تعامالت ديسمبر .2017
وعـلــى صعيد التعامالت الشهرية ،خسر رأس الـمــال السوقي
خــال شهر ديسمبر الماضي نحو  1.2مليار جنيه ،بعدما هوى
إلى مستوى  749.7مليار جنيه ،بانخفاض نسبته  %0.15عن إغالق
تعامالت شهر نوفمبر الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة  %2.14إلى مستوى
ً
 13035نقطة فاقدا نحو  286نقطة.
في المقابل ،ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة
ً
 %1.73إلى مستوى  693نقطة ،كما صعد المؤشر األوسع نطاقا
بنسبة  %1.23عند مستوى  1727نقطة.
(العربية .نت)

ً
 0.18مليون برميل يوميا في 2019
ً
مـقــابــل  0.1مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا
في ( 2018مع توقع حدوث ارتفاع

إضافي بمستويات أقل في .)2020
وبالتالي قد يرتفع الناتج المحلي
االجمالي للقطاع النفطي بنسبة
 1.5في المئة في  2019مقابل 3.0
في المئة في  .2018كما ترجح أنباء
قــرب إب ــرام اتفاقية مــع السعودية
السـتـئـنــاف اإلن ـت ــاج ف ــي المنطقة
المحايدة ،إال أنه من المرجح أن أي
ارتفاع قد يقابله انخفاض اإلنتاج
في حقول ناضجة وقيد االستخدام
مثل حقل برقان.
وعلى مدى العامين الماضيين،
شهد القطاع غير النفطي ارتفاعات
دوريـ ـ ــة م ـع ـتــدلــة ،إال أن ال ـعــوامــل
الداعمة لنموه ال تــزال متواضعة،
وتشير التوقعات إلى وصول النمو
غير النفطي إلى  2.8في المئة في
عام  2018مقابل  2.2في المئة في
 ،2017ومــن المتوقع أن يبلغ 3.0
فــي المئة فــي  .2019أمــا بالنسبة
لتوقعات نمو االنفاق االستهالكي،
وال ـ ــذي س ــاه ــم ف ــي دع ــم ن ـمــو عــام
 ،2017فـقــد يـكــون قــد بـلــغ ذروت ــه،
ولـكــن مــع م ـعــدالت التضخم التي

ال تــزال منخفضة وثـبــات الوتيرة
المشجعة للتوظيف فإن توقعات
النمو للقطاع مازالت معقولة.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،فـ ــإنـ ــه ع ـلــى
ال ــرغ ــم م ــن ت ــراج ــع أس ـع ــار الـنـفــط،
فإنه من المقرر أن تظل السياسة
المالية داعمة بشكل عام ،مع توقع
استمرار نمو النفقات الرأسمالية،
ً
كما يشير تزايد النمو مؤخرا في
معدالت ائتمان قطاع األعمال إلى
تـعــافــي أنـشـطــة ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
ف ـي ـمــا ق ــد ي ـع ــزى إلـ ــى ق ـ ــرار الـبـنــك
المركزي رفع أسعار الفائدة بوتيرة
أب ـط ــأ م ــن ت ـل ــك ال ـم ـت ـب ـعــة م ــن قـبــل
الفيدرالي األميركي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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اقتصاد

«وول ستريت» ترتفع في نهاية أسوأ عام خالل  ١٠سنوات
أسواق السندات تسجل أفضل أداء شهري في أكثر من عام
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ب ـ ــورص ـ ــة وول سـ ـت ــري ــت فــي
ت ـع ــام ــات مـ ـح ــدودة ب ـعــض الـ ـش ــيء ،أمــس
األول ،مع االحتفاالت بالعام الجديد ونهاية
أس ــوأ ع ــام م ـ َّـرت بــه األس ـهــم األمـيــركـيــة في
عشر سنوات.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر داو ج ــون ــز ال ـص ـنــاعــي
 265.67نقطة ،أو ما يعادل  1.15في المئة،
إلى  23328.07نقطة.
وصعد مؤشر سـتــانــدرد آنــد بــورز 500
بمقدار  21.21نقطة ،أو ما يعادل  0.85في
المئة ،إلى  2506.95نقاط.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع  50.76نقطة،
أو  0.77في المئة ،مسجال  6635.28نقطة.
وش ـ ـهـ ــدت أسـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم والـ ـسـ ـن ــدات
العالمية عطلة رسمية أمس ،بمناسبة العام
الجديد ،على أن تستأنف تعامالتها اليوم،
باستثناء بورصة طوكيو ،التي ستواصل
إغالق أبوابها حتى الخميس ( 3الجاري).
وتغلق بورصات اليابان والصين وهونغ
كونغ وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا
وإيـطــالـيــا وألـمــانـيــا والمكسيك والـبــرازيــل
والــواليــات المتحدة وكندا أبوابها في أول
أيام عام .2019
وأدت ال ـم ـخ ــاوف ب ـشــأن ن ـمــو االق ـت ـصــاد
الـعــالـمــي وغ ـيــرهــا إل ــى تــزايــد اإلق ـب ــال على
المالذات اآلمنة نسبيا خالل ديسمبر ،لتشهد
أسواق السندات العالمية أفضل أداء شهري
في أكثر من عام ،وفقا لـ«فاينانشيال تايمز».
وت ـع ــرض ــت أس ـ ـ ــواق الـ ـسـ ـن ــدات لـضـغــوط
شديدة خــال  ،2018ونتيجة لذلك بحلول
منتصف نوفمبر ،حقق مــؤ شــر «بلومبرغ
باركليز مالتيفرس» – وهــو مقياس واسع
النطاق يشمل ديون الحكومات والشركات
ح ــول الـعــالــم الـبــالـغــة قيمتها  53تريليون
دوالر – خسائر حينها بنسبة  3.7في المئة
خالل العام.
وفي ديسمبر ،ارتفع مؤشر «مالتيفرس» 1.7

في المئة ،مع تراجع أسواق األسهم ومخاوف
المستثمرين بشأن النمو العالمي في ،2019
مــا عــزز اإلقـبــال على األص ــول اآلمـنــة ،لتسجل
السندات العالمية بذلك أكبر مكاسب شهرية
منذ يوليو  ،2017وتقلص خسائرها خالل
العام إلى  1.6في المئة.
وف ــي ليلة رأس الـسـنــة ال ـجــديــدة ،انخفض
عــائــد سـنــدات الـخــزانــة األمـيــركـيــة ألجــل عشر
سنوات دون  2.7في المئة للمرة األولــى منذ
فبراير ،هابطا من أعلى مستوياته في سبعة
أعوام عند  3.26في المئة أوائل نوفمبر،
لينهي عائد السندات األميركية ألجــل 10
سنوات عام  2018عند مستوى  2.68في المئة،
ما ساعد سوق السندات الحكومية األميركية
ككل على االرتفاع  1.9في المئة خالل ديسمبر،
وهو األداء األفضل في عامين تقريبا.
ولم تكن األيام األخيرة من عام  ،2018والتي
ً
ً
نسبيا ألداء األسواق العالمية،
تعافيا
شهدت
كافية لعكس االتجاه نحو خسائر قاسية في
األص ــول االسـتـثـمــاريــة الـعــالـمـيــة خ ــال الـعــام
ال ـم ـن ـق ـضــي ،ب ــداي ــة م ــن ال ـس ـلــع -ب ـم ــا ف ــي ذلــك
المالذات اآلمنة -وحتى األسهم ،بحسب تقرير
لموقع "ماركت ووتش".
في الحقيقة ،بعدما استمتع المستثمرون
ً
باالتجاه الصعودي لألسهم طويل خالل العام
الماضي ،حتى أن البعض رأى أنه ال بديل عن
االسـتـثـمــار فــي األس ـهــم ،لكن ذلــك قبل انــدالع
مــوجــة مــن الـتـقـلـبــات ال ـح ــادة ال ـتــي لــم يتسن
للمستثمرين الـعـثــور خاللها على الـمــاذات
اآلمـنــة التي اعـتــادوهــا ،حيث خضعت معظم
فئات األص ــول للضغط ،وفــي نهاية المطاف
سجلت معظم األسواق العالمية الرئيسية أسوأ
أداء منذ األزمة المالية في .2008

األسهم
 -رغم أن مكاسب صناديق الريت في الواليات

انخفض مؤشر "ستوكس يوروب  "600بنسبة
 ،%13.2فيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني
بنحو  ،%12لتسجل المؤشرات الثالثة أسوأ
أداء سنوي لها منذ عام .2008

أصول أخرى

الـمـتـحــدة وال ـ ــدوالر األم ـيــركــي ت ـج ــاوزت %4.5
خالل عام  ،2018فإن باقي األصول مثل السندات
والذهب والنفط واألسهم ،عالوة على مؤشرات
األسواق المتقدمة والناشئة ،سجلت خسائر.
 أغـلـقــت األس ـهــم األمـيــركـيــة آخ ــر جلسة فيال ـع ــام مــرت ـف ـعــة ،وس ـج ــل م ــؤش ــرا "داو جــونــز"
الصناعي و"إس آند بي  ،"500أسوأ أداء شهري
منذ فبراير عام  ،2009في حين شهد "ناسداك"

أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ عام  ،2002بعدما
دخل إلى نطاق السوق الهابط.
 ع ـلــى م ـ ــدار الـ ـع ــام بــأك ـم ـلــه ،س ـجــل مــؤشــرً
تراجعا نسبته  ،%6.2فيما
"إس آنــد بي "500
ان ـخ ـفــض م ــؤش ــر "داو ج ــون ــز" بـنـسـبــة ،%5.6
ومــؤشــر "نــاســداك"  ،%3.9وهــي أســوأ معدالت
ه ـبــوط سـنــويــة لـلـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
منذ عام .2008

 ب ـع ـي ـ ًـدا ع ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،عــانــتاألســواق العالمية األخــرى ،وانخفض مؤشر
"شنغهاي" المركب بنسبة  %24.6خالل العام
الماضي ،وهي أكبر وتيرة هبوط سنوي منذ
عام  ،2008وجعلت األسهم الصينية األسوأ
ً
أداء على مستوى العالم.
 فــي الـيــابــان ،هبط مؤشر "نيكي" بنسبة ،%12.1على م ــدار عــام  ،2018وفــي أوروب ــا،

 ارتفع العائد على سندات الخزانة األميركيةألج ــل  10س ـنــوات بـمـقــدار  27.6نـقـطــة أس ــاس،
وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام  ،2013ويعني
ارت ـف ــاع الـعــائــد ه ـبــوط األس ـع ــار ،وه ــو مــا دفــع
مؤشر "ذا آي-شيرز كور يو إس أجرجيت بوند"
ال ــذي يتعقب أداء أس ــواق الـسـنــدات األميركية
للهبوط بنسبة  ،%2.6وهي أكبر وتيرة تراجع
منذ عام ً .2013
 تراجعت أيضا العقود اآلجلة للنفط بشكلحـ ــاد ،ودخ ـل ــت إل ــى ن ـطــاق ال ـس ــوق ال ـهــابــط في
الربع الرابع من عام  2018بعد أن سجلت أعلى
مـسـتــويــاتـهــا ف ــي أربـ ــع س ـن ــوات أوائـ ــل أكـتــوبــر
الماضي.
 ه ـبــط خ ــام "نــاي ـم ـكــس" األم ـي ــرك ــي بنسبة %24.8على مدار  2018بأكمله ،فيما تراجعت
عـقــود خ ــام "بــرنــت" بنسبة  ،%19.5وه ــي أول
وأكبر خسارة سنوية منذ عام .2015
 ل ــم ي ـك ــن ال ــذه ــب (الـ ـمـ ـع ــروف ب ـك ــون ــه أح ــدالمالذات اآلمنة الرئيسية) بمنأى عن اضطرابات
األســواق العالمية ،لكنه سجل خسائر سنوية
ً
نسبيا تصل إلى  ،%2.1وذلك بفضل
منخفضة
مكاسبه خالل الربع الرابع والتي بلغت .%7.3
 أمــا بالنسبة لـلــدوالر ،فقد انخفض مؤشرالعملة األميركية  -والذي يقيس أداءها أمام سلة
من ست عمالت  -بنسبة  %1.2خالل ديسمبر،
ليقلص مكاسبه في  2018إلى  ،%4.3وهي أقوى
مكاسبه السنوية منذ عام .2015
(أرقام)

العمالت الرقمية ...هل تتنفس الصعداء في 2019؟
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد وص ـ ـ ــولـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى قـ ـم ــة
االرتـ ـف ــاع ــات ب ـن ـهــايــة ع ــام ،2017
ك ــان ع ــام  2018ه ــو األص ـع ــب في
ت ــاري ــخ ال ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ال ــذي
شهد هبوطها من القمة إلى القاع،
بسبب مجموعة من العوامل أهمها
المطاردات التي تقودها الحكومات
والـبـنــوك الـمــركــزيــة على مستوى
العالم.
واستحوذت  10عمالت رقمية
بقيادة بتكوين على نحو  %77من
إجمالي خسائر العمالت الرقمية
التي بلغت نحو  446.8مليار دوالر
منذ نهاية ديسمبر قبل الماضي،
وحـتــى نـهــايــة تـعــامــات آخ ــر يــوم
في .2018
ً
ووفـقــا لــأرقــام التي جمعتها
«العربية .نت» ،وبالنسبة ألكبر 10
عمالت رقمية ،فقد بلغ إجمالي

خسائرها منذ نهاية العام قبل
الماضي وحتى نهاية عام 2018
ن ـح ــو  344.3م ـل ـي ــار دوالر ،مــن
إجمالي خسائر العمالت الرقمية
ال ـت ــي بـلـغــت ن ـحــو  446.8مـلـيــار
دوالر بنسبة .%77
وعلى مستوى القيمة السوقية
اإلجمالية للعمالت الرقمية ،فقد
ه ــوت بـنـسـبــة  %78فــاقــدة نحو
 446.8مـلـيــار دوالر ومـتــراجـعــة
مــن مستوى  572.9مليار دوالر
ب ـن ـه ــاي ــة تـ ـع ــام ــات الـ ـ ـع ـ ــام قـبــل
ال ـم ــاض ــي ،لـتـسـجــل ن ـحــو 126.1
مليار دوالر في إغــاق تعامالت
عام .2018
وت ــراجـ ـع ــت ع ـم ـلــة «ب ـت ـكــويــن»
بنسبة  %71.6خاسرة نحو 9427
دوالرا ،بعدما هوت من مستوى
ً
 13170دوالرا في نهاية تعامالت

دي ـس ـم ـبــر  ،2017لـتـسـجــل نـحــو
ً
 3743دوالرا في تعامالت االثنين.
وهوت قيمتها السوقية بنسبة
 %70.4خاسرة نحو  155.6مليار
دوالر ،بعدما تراجعت من مستوى
 220.9مليار دوالر إلى نحو 65.3
مليار دوالر.
وهوت عملة «إيثريوم» بنسبة
 %81.4خاسرة نحو  587دوالرا،
بعدما تراجعت من مستوى 721
دوالرا ف ــي ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر قبل
الماضي إلى نحو  134دوالرا.
وحققت خسائر إجمالية بنسبة
 %80خ ــاس ــرة ن ـحــو  55.7مـلـيــار
دوالر ،بـعــدمــا ه ــوت مــن مستوى
 69.7م ـل ـيــار دوالر إل ــى ن ـحــو 14
مليار دوالر.
وسجلت عملة «ريبل» خسائر
قــاس ـيــة بـنـسـبــة  ،%83.2بـعــدمــا

«بريكست» وحرب
التجارة ...ملفات
تنتظر مصيرها
ال يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع ع ـ ـنـ ــوان
وا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن يـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــص
م ـ ـض ـ ـمـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ــذي
ش ـهــدنــاه ،فـقــد رأي ـنــا فيه
نكسات سياسية وأمنية
واقتصادية ...ملفات بقيت
مفتوحة وافتتحت أخرى
جديدة.
فعلى وقع حرب عالمية
ت ـجــاريــة حـبـســت أس ــواق
ال ـ ـعـ ــالـ ــم أنـ ـف ــاسـ ـه ــا ،عـنــد
إع ــان الرئيس األميركي
دونالد ترامب خطته لكبح
جماح االقتصاد الصيني.
فرضت تعريفات بمئات
مليارات الدوالرات ،دفعت
منظمة التجارية العالمية
إلى التحذير من عواقب ال
رجوع عنها.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــر ال ـ ـق ـ ـط ـ ـبـ ــان
التجاريان على نهجهما
حـ ـت ــى إعـ ـ ـ ــان هـ ــدنـ ــة فــي
ق ـمــة ال ـع ـشــريــن األخـ ـي ــرة.
لينتظر عام  2019مصيره
االقـتـصــادي ...هل الهدنة
دائمة أم تأجيل لـ «حرب-
تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة» ي ـ ـقـ ــع الـ ـع ــال ــم
أجمعه في مسارها؟
وف ـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،مــر
عـ ـ ــامـ ـ ــان ونـ ـ ـص ـ ــف ال ـ ـعـ ــام
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء الـ ـ ــذي
سـيـخــرجـهــا م ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي ...فـتــرة طويلة
لـ ـ ـ ــم ت ـ ـس ـ ـت ـ ـطـ ــع ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة
البريطانية خاللها تهدئة
مخاوف مواطنيها الذين
ً
ستغلق أمامهم  27سوقا
توظيفية وحرية الحركة،
وربما يشهدون انسحاب
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مــن
أراضيهم إلى دول مازالت
في االتحاد خالل .2019

ه ـ ــوت م ــن م ـس ـت ــوى  2.12دوالر
إلى نحو  0.355دوالر فاقدة نحو
 1.765دوالر.
وت ــراج ـع ــت قـيـمـتـهــا الـســوقـيــة
اإلجمالية بنسبة  %82.4خاسرة
نـحــو  67.7مـلـيــار دوالر ،بعدما
هـ ــوت م ــن م ـس ـتــوى  82.1مـلـيــار
دوالر إل ــى مـسـتــوى  14.4مليار
دوالر.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ع ـم ـل ــة «س ـت ـي ـل ــر»
بنسبة  %65خاسرة نحو 0.209
دوالر ،بـ ـع ــد م ــا ا نـ ـخـ ـفـ ـض ــت مــن
مستوى  0.322دوالر إلى مستوى
 0.113دوالر.
وانخفضت قيمتها السوقية
بـنـسـبــة  %63خ ــاس ــرة نـحــو 3.6
مليارات دوالر ،بعدما هــوت من
مستوى  5.7مـلـيــارات دوالر إلى
نحو  2.1مليار دوالر.

وحققت عملة «بتكوين كاش»
خ ـس ــائ ــر ب ـن ـس ـبــة  %93.4ف ــاق ــدة
نحو  2297دوالرا ،بعدما هوت
من مستوى  2459دوالرا إلى نحو
 162دوالرا.
وتراجعت قيمتها السوقية
بـنـسـبــة  %93.2خ ــاس ــرة نحو
 38.7مليار دوالر ،بعدما هوت
من مستوى  41.5مليار دوالر
إلى نحو  2.8مليار دوالر.
و هـ ـ ــوت ع ـم ـلــة «أي أو إس»
بـنـسـبــة  %70.2إلـ ــى مـسـتــوى
 2.57دوالر ،مقابل نحو 8.64
دوالرات ف ــي ن ـهــايــة ديـسـمـبــر
قبل الماضي فاقدة نحو 6.07
دوالرات.
وتراجعت قيمتها السوقية
بنسبة  %53خاسرة نحو 2.6
مليار دوالر ،بعدما وصلت إلى

مستوى  2.3مليار دوالر مقابل
نحو  4.9مليارات دوالر.
وخـ ـس ــرت عـمـلــة «أيـ ــوتـ ــا» ما
نسبته  %90فاقدة نحو 3.088
دوالرات ،بـعــدمــا تــراجـعــت إلــى
م ـس ـتــوى  0.352دوالر مـقــا بــل
نـحــو  3.44دوالرات فــي نهاية
ديسمبر قبل الماضي.
وت ــراج ـع ــت قـيـمـتـهــا الـســوقـيــة
بـنـسـبــة  %90.5ف ــاق ــدة ن ـحــو 8.6
مـلـيــارات دوالر ،بعدما هــوت إلى
 0.9مليار دوالر مقابل نحو 9.5
مليارات دوالر.
وان ـخ ـف ـضــت عـمـلــة «لـيـتـكــويــن»
ب ـن ـس ـب ــة  %86.3مـ ـت ــرا جـ ـع ــة مــن
مستوى  220دوالرا ،إلــى نحو 30
دوالرا بخسائر تتجاوز  190دوالرا.
وهوت قيمتها السوقية بنسبة
 %85خاسرة نحو  10.2مليارات

دوالر ،بـعــدمــا ه ــوت مــن مستوى
 12م ـل ـي ــار دوالر إ ل ـ ــى ن ـح ــو 1.8
مليار دوالر.
ك ـم ــا ت ــراجـ ـع ــت ع ـم ـلــة «ت ـ ــرون»
بنسبة  %47إلــى مستوى 0.019
دوالر ،مقابل نحو  0.036دوالر،
وه ــوت قيمتها الـســوقـيــة بنسبة
 %47.8ف ــا ق ــدة ن ـح ــو  1.1مـلـيــار
دوالر ،بعدما هــوت إلــى مستوى
 1.2مليار دوالر مقابل نحو 2.3
مليار دوالر.
فيما استقرت عملة «تيزر» عند
م ـس ـتــوى  1.01دوالر .وارت ـف ـعــت
قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة بـنـسـبــة %38
رابحة نحو  0.5مليار دوالر ،بعدما
ص ـعــدت إل ــى مـسـتــوى  1.8مليار
دوالر ،مقابل نحو  1.3مليار دوالر
في نهاية تعامالت عام .2017
(العربية نت)
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العجمي :استقاللية «حماية المنافسة» هدف القانون الجديد
أكد لـ ةديرجلا أن القانون الحالي يعاني القصور ...وثمة تعديالت لدى «الفتوى والتشريع»
•

رأى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د .راشد العجمي أن
استقاللية جهاز حماية المنافسة من شأنها المساهمة في تفعيل دوره
وزيادة تأثيره على األسواق الكويتية ،وهو الهدف الرئيسي ً في القانون
الجديد ،الذي يحتوي على بعض التعديالت والمنظورة حاليا لدى إدارة
الفتوى والتشريع .وقال العجمي ،في مقابلة مع «الجريدة» ،إن القانون
الحالي يعاب عليه بعض القصور التشريعي لممارسه دوره على أكمل
وجه ،وفي هذا اإلطار تولى مجلس إدارة الجهاز دراسة وتحديد أوجه
عيسى عبدالسالم

ً
قريبا سيشعر
الجميع بدور
الجهاز في
السوق وتفعيل
الرقابة على
الممارسات
االقتصادية

 43حالة
استحواذ
وشكوى
ومبادرة
تلقاها الجهاز
منذ 2012

تعديل الرسوم
والغرامات
والعقوبات
لتكون أكثر
واقعية مع
متطلبات
السوق

القصور ،التي شابت أحكام القانون القائم ،والوقوف على األسباب التي
تحول دون تطبيقه على الوجه الصحيح ،وبات المجلس على قناعة بضرورة
إقرار قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتالفي
سلبيات التشريع القائم وعن أهم التعديالت المقترحة ،التي تضمن فعالية
هذا الجهاز ،أفاد بأن هناك ضرورة لتفصيل شروط البالغات والتظلمات
وإجراءات خطوات التعامل معها ،وتعديل الرسوم والغرامات لتكون
ً
أكثر واقعية ،وإلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ  35في المئة ،فضال

* ما تقييمك ألداء جهاز حماية المنافسة خالل
الفترة الماضية؟
ً
ّ
ونمر
 يعتبر الجهاز منشأة حديثة نوعا ما،ً
حاليا بمرحلة مهمة فــي نشأته إذ نتولى إعــداد
الهيكل التنظيمي ،وتعيين الموظفين وتدريبهم،
ووضع نظم وعمليات وإجــراء ات جديدة ،وفق ما
تتضمنه الخطة االستراتيجية للجهاز للسنوات
الخمس المقبلة.
ويقوم جهاز حماية المنافسة بواجباته كإحدى
مؤسسات الدولة ،التي يقع على عاتقها المساهمة
فــي بـنــاء هــذا البلد على كــل الصعد االقتصادية
واالجتماعية والتنمية البشرية ،من خالل تطبيق
دوره الرقابي بالتصدي لتلك الممارسات الضارة
بالمنافسة والمخالفات االحتكارية ،التي لها أن
تؤثر سلبا على المنافسة الحرة من جانب ،وتنظيم
السوق من جانب آخر.
وت ـع ـت ـبــر ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة  2018 /2017بــدايــة
االنطالقة التشغيلية للجهاز اإلداري والفني في
جهاز حماية المنافسة ،وتضمنت هذه االنطالقة
إن ـجــازات فــي مختلف الصعد ،التي يستعرضها
التقرير السنوي للجهاز في أربعة محاور :البناء
الـتـشــريـعــي ،ال ـب ـنــاء الـمــؤسـســي اإلداري والـفـنــي،
ً
االستراتيجية والخطة الخمسية وأخيرا التشغيل
اإلداري والفني للجهاز.
وكل ذلك ينعكس في الشعار الذي رفعه الجهاز
للمرحلة المقبلة وهو شعار "أسواق عادلة".
ً
ً
* ُعينت حديثا رئيسا للجهاز ،ما أهم القرارات
التي اتخذتها مع توليك المنصب؟
 بداية دعني أوضح نقطة مهمة ،هي أن القرارف ــي ال ـج ـه ــاز ج ـمــاعــي م ــن خـ ــال مـجـلــس اإلدارة،
ً
بالتالي فــإن المسألة ال تتعلق بالتعيين حديثا
بـقــدر مــا تتعلق بـكــم الـمـســؤولـيــات الـمـلـقــاة على
ً
كاهل مجلس اإلدارة ،نظرا إلى وجــود الكثير من
الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه الـجـهــاز ،ل ــذا ب ــدأ مجلس
إدارة الـجـهــاز عملية التوظيف وتعيين الـكــوادر
البشرية المطلوبة لتشغيل الجهاز اإلداري الالزم
بهياكله التنظيمية والكوادر البشرية من مجلس
اإلدارة والموظفين المتخصصين ،باعتبارهم القوة
الفاعلة والدافعة والمطبقة ألحكام قانون حماية
الـمـنــافـســة ،وت ــم تعيين أول دفـعــة مــن الموظفين
اإلداريـيــن والفنيين في الجهاز حسب اإلجــراء ات
واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمية المدنية
خــال الـفـتــرة بين أبــريــل وأكـتــوبــر  2017إذ كانت
بداية االنطالقة الفعلية التشغيلية لجهاز حماية
ً
المنافسة ،وما زال العمل جاريا الستكمال الكوادر
ً
الوظيفية والفنية للجهاز ،أيضا تم إعــداد خطة
لبرامج التدريب الالزمة للعاملين بالجهاز ،وإعداد
خطة اإلعالم والتواصل بهدف التوعية والتثقيف
بـقــا نــون حماية المنافسة لكل شــرا ئــح المجتمع
التي لها عالقة بعمل الجهاز واعتمادها من قبل
مجلس اإلدارة.

متخصصون دوليون
وع ـلــى الـمـسـتــوى االس ـتــرات ـي ـجــي ،ق ــام الـجـهــاز
بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـخـتـصـيــن الــدول ـي ـيــن ف ــي مـجــال
ً
قوانين المنافسة وخصوصا البنك الدولي بإعداد
اسـتــراتـيـجـيــة واض ـحــة وخـطــة عـمــل تـحــدد مسار
ال ـج ـهــاز لـلـسـنــوات الـخـمــس ال ـقــادمــة بـمــا ي ـتــواءم
مع اختصاصاته ومتطلبات رؤيــة "كويت "2035
ً
وأولويات الخطط اإلنمائية للدولة ،أيضا انتهى
الجهاز من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة،
وتم اعتماده من األمانة العامة للتخطيط وإدراجه
ضمن مشاريع خطة التنمية ،إضــافــة إلــى العمل
على تحديد الــرؤيــة والــرســالــة والـمـبــادئ والقيم
المؤسسية التي ستكون قواعد العمل المؤسسي
للجهاز.

أوجه قصور

الجهاز تلقى
 29مخالفة
وشكوى
في قطاعات
اإلعالم
واالتصاالت
واللوجستي
والخدمات

* هناك اتهام للقانون الحالي بأنه يؤثر على
قيام الجهاز بدوره على أكمل وجه؟
 نعم ،في هذا االطــار قام مجلس إدارة الجهازبدراسة وتحديد أوجه القصور ،التي شابت أحكام
القانون القائم ،والوقوف على األسباب التي تحول
دون تطبيقه على الوجه الصحيح ،وبات المجلس
على قناعة بضرورة إقرار قانون جديد للمنافسة
يتماشى مــع أفـضــل الـمـمــارســات الــدولـيــة لتالفي
سـلـبـيــات الـتـشــريــع ال ـقــائــم ،وع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال
هناك عــدم وضــوح بقانون المنافسة الحالي في
تحديده لالستثناء ات السيما بالنسبة للمرافق
الحكومية ،والتعارض في القانون المشار إليه بين
استثناءات المرافق الحكومية والنص على خضوع
المناقصات الحكومية لـقــا نــون المنافسة ،كذلك
التعارض بين أن الجهاز جهة رقابية ذات شخصية

اعتبارية حسب القانون وعدم تمتعه باالستقالل
الـمــالــي ،فميزانية الـجـهــاز مــازالــت مــدرجــة ضمن
ً
بنود ميزانية وزارة التجارة والصناعة ،فضال عن
أن تطبيق القانون بالصورة الحالية ال يساعد في
تهيئة أو تحسين بيئة األعمال الكويتية ،عالوة
على أنه ال يوفر اإلطار الكافي لمواجهة الممارسات
الضارة بالمنافسة وال يقدم األدوات الالزمة للجهاز
للقيام بدوره على النحو المستهدف من إنشائه.
ـار
لــذلــك ،هـنــاك اآلن م ـشــروع قــانــون جــديــد وج ـ ٍ
العمل عليه مع الجهات المتخصصة ،وال يخفى
ً
على الجميع أن هـنــاك تـعــاونــا مــع البنك الــدولــي
فــي هــذا األم ــر ،بفضل الــدعــم الــذي يتلقاه الجهاز
من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مما
يجعل األمور تمشي بخطوات متسارعة في االتجاه
الصحيح.
ومن ناحية أخرى عمل جهاز حماية المنافسة
على وضع الصيغة النهائية لمجموعة اإلجراءات
الفنية الــازمــة لتنفيذ الـقــانــون ،وذل ــك بالتشاور
مع خبراء دوليين متخصصين في المجال ،كما
يجري العمل أيضا على مراجعة وإقرار االجراءات
واإلشـ ـع ــارات مــن اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة ،لرفعها إلــى
مجلس إدارة الجهاز العتمادها ،ومن ثم إصدارها
بشكل أدلة إرشادية وإجراء ات عمل للعاملين في
الجهاز.

عن تشديد العقوبات الجزائية،
وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى
للمبالغ المقررة للتصالح لحث
المخالفين على التصالح .ولفت العجمي إلى
أن مجموع الحاالت التي تلقاها الجهاز بلغ 43
حالة (استحواذ ،استفسار ،شكوى ،مبادرة) في الفترة
منذ أكتوبر  2012حتى السنة المالية  ، 2018/2017وفيما يلي التفاصيل:

دراسـات أوليـة
لسوق التعليـم
والمستشفيات
الخاصة
والسـلع
االستهالكية
والعمالــة
المنزليـة

قانون جديد وعصري
* ما أبرز التعديالت التي يحتاج إليها القانون
لتفعيل الدور المناط به؟
ً
 كـمــا ذك ــرت ســاب ـقــا ،عــالــج ال ـم ـشــروع الـجــديــدأوجــه القصور والمثالب التي وجهت إلــى قانون
ً
حماية المنافسة ،استرشادا بالعديد من القوانين
المقارنة ،والقواعد والدالئل اإلرشــاديــة الصادرة
عــن المنظمات الــدولـيــة ال ـصــادرة فــي هــذا الـشــأن،
و مــرا جـعــة تلك المقترحات على ضــوء متطلبات
البيئة الدستورية والتشريعية الكويتية ،والتي
جــاء ت معبرة عن مشروع قانون جديد وعصري
يستهدف تحقيق ال ـتــوزان بين أمــريــن ،مــن خالل
خلق بيئة اقتصادية تنافسية تقوم على الكفاء ة
ً
االقتصادية ،وتعمل وفقا لقواعد وآليات سليمة
وعادلة في السوق.
• ومــن أبــرز التعديالت المقترحة فــي مشروع
القانون الجديد ما يلي:
 .1التعرف على أسس وقواعد وإجراءات تناول
ال ـش ـك ــاوى والـ ـب ــاغ ــات داخ ـ ــل اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
بالجهاز ،وحتى رفع التوصية بشأنها إلى مجلس
إدارة الجهاز وإنهاء التحقيقات.
 .2ت ـف ـص ـيــل خـ ـط ــوات ال ـت ـظ ـلــم والـ ـب ــت ب ـشــأنــه،
سواء من خالل الشكوى أو البالغات أو من خالل
المبادرات الذاتية التي يقوم بها الجهاز أو يكلفه
بها.
 .3تفصيل شــروط تقديم البالغات والتظلمات
وإج ـ ــراءات وخ ـطــوات الـتـعــامــل مـعـهــا ،س ــواء أمــام
اإلدارة التنفيذية أو أمام مجلس إدارة الجهاز.
 .4تعديل الرسوم والغرامات لتكون أكثر واقعية
على نحو ال ُيراعي فقط طبيعة ودرجة وجسامة
ً
ال ـم ـخ ــال ـف ــة ،ب ــل ُيـ ــراعـ ــي أيـ ـض ــا ط ـب ـي ـعــة ال ـجــري ـمــة
االقتصادية ،وأن تكون ذات طبيعة رادعة.
 .5إلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ 35
في المئة من حجم السوق المنتجة.
 .6المعالجة الوقائية لمشكالت المنافسة في
السوق ،من خالل منع عمليات التركز واالستحواذ
التي يترتب عليها الحد من المنافسة ،وذلك قبل
إتمام هــذه العمليات وتحديد العقوبات اإلداريــة
على الممارسات االحتكارية غير المشروعة.
 .7ت ـشــديــد ال ـع ـقــوبــات ال ـجــزائ ـيــة ف ــي الـمـســائــل
المتعلقة بـعــدم الـتـعــاون مــع الـجـهــاز (م ـثــال عــدم
تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة
أو إرسال بيانات مغلوطة).
 .8تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ
المقررة للتصالح ،لحث المخالفين وتشجيعهم
على التصالح.

إنجازات الجهاز
* مــا أهــم القضايا التي قــام الجهاز بفحصها
وتوصل فيها لنتيجة ،وما نسبة القضايا عموما؟
 فيما يخص الـقـضــايــا ،فــإن ذلــك يشمل تلقيج ـهــاز ح ـمــايــة الـمـنــافـســة ال ـش ـك ــاوى والـتـظـلـمــات
والـبــاغــات ذات الـعــاقــة فــي الـمـمــارســات الـضــارة
بالمنافسة ،وكــذلــك اإلخ ـطــارات فــي شــأن الهياكل
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ك ـ ــاالن ـ ــدم ـ ــاج ـ ــات واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذات
ً
واالسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ،ف ـض ــا ع ــن تلقي
اإلح ــاالت الـ ــواردة مــن اإلدارة الـعــامــة للتحقيقات
عن بعض الممارسات الضارة بالمنافسة .ويبلغ

نعمل على
دعـم نمـو
وتنـوع الناتـج
المحلـي...
وأبوابنا
مفتوحة
للجميع

 2017و2018
االنطالقة
التشغيلية
للجهازين
اإلداري والفني

لنا دور في
ضبط األسعار
ومواجهة
االحتكارات
وجادون
في اتخاذ
اإلجراءات
القانونية

مـجـمــوع ال ـح ــاالت ال ـتــي تـلـقــاهــا ال ـج ـهــاز ف ــي هــذا
ال ـش ــأن  43ح ــال ــة ،تـشـمــل "اس ـت ـح ــواذ ،اسـتـفـســار،
شكوى ،مـبــادرة" ،وذلــك منذ أكتوبر  2012وحتى
السنة المالية  .2018/2017وقد قام الجهاز باتخاذ
اإلجراءات المناسبة بالبت في معظم هذه الحاالت
الواردة إليه واالنتهاء منها.
وف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـش ـك ــاوى وال ـت ـظ ـل ـم ــات ،تلقى
الجهاز ( )29شكوى وتظلما منذ سبتمبر ،2012
و ح ـتــى  2018/2017ف ــي ق ـطــا عــات مختلفة منها
االق ـت ـصــادي واالع ــام ــي واالتـ ـص ــاالت ،بــاالضــافــة
إلــى القطاع اللوجستي والخدمات ،وتــم االنتهاء
من عدد ( )25منها ،في حين تبقت  4شكاوى قيد
البحث والتحقق.
أما فيما يخص المبادرات ،فقد قام الجهاز منذ
نوفمبر  2015وحتى مارس  2017بعمل  6مبادرات
في البحث والتقصي لبعض الحاالت التي لوحظ
وج ــود شـبـهــة قــانــونـيــة ف ــي أع ـمــال ـهــا ،تـقــع ضمن
تعريف الممارسات الضارة في المنافسة ،كان من
أهمها االتـفــاق بين مستودري األغـنــام الحية في
مــارس  ،2017كما أنــه قــام فــي نهاية  2017بعمل
مـبــادرتـيــن ،وهـمــا قـيــد الـبـحــث وال ــدارس ــة ،واح ــدة
تتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية واألخرى تتمثل
في دراسة قطاع العمالة المنزلية.
كـمــا تـلـقــى ج ـهــاز حـمــايــة الـمـنــافـســة  3طلبات
استحواذ في سنة  ،2013/2012وتم بتها ،كما قام
الجهاز بالرد على  3استفسارات وردت إليه.
* مــا أه ــم الـقـضــايــا الـتــي يعمل عليها الجهاز
ً
حاليا؟
 تـلـقــى ال ـج ـهــاز خ ــال ه ــذه ال ـس ـنــة  5ش ـكــاوىوتظلمات ،وتم بت  3شكاوى منها ،ويجري العمل
على القضايا المتبقية.

الضبطية القضائية
* هل يملك الجهاز حق الضبطية القضائية؟
 نعم الجهاز لديه فرق عمل تتمتع بالضبطيةالقضائية ،وهي تعمل وفق خطة مدروسة شاملة
لجميع الشركات في جميع المحافظات ،وتعمل
هذه الفرق في إطار دور الجهاز في مراقبة السوق
المحلي وعدم السماح بالتالعب واالحتكار ،الذي
ق ــد يستغله ال ـب ـعــض ،والـ ــذي م ــن شــأنــه اإلضـ ــرار
بالسوق واالقتصاد الكويتي ،األمر الذي يؤدي إلى
االضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.
* هل رصد الجهاز أي مخالفات أخرى بالسوق
الفترة الحالية؟
 الـجـهــاز وعـبــر فــرقــه التفتيشية الـتــي تتمتعب ـص ـفــة ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة ي ـع ـمــل وفـ ــق خطة
تتضمن مجموعة من االجراءات االحترازية إلحكام
الرقابة على السوق ،ورصد أي مخالفات قد تظهر
للتأكد من المنافسة الحرة بين الشركات .فعلى
سبيل الـمـثــال ون ـظــرا لـمــا تــم ت ــداول ــه فــي الـشــارع
الكويتي حول موضوع العمالة المنزلية وشؤونها
والممارسات التي تضر بالمنافسة والتأثير في
آلية السوق وإثارة الموضوع في وسائل التواصل
االجتماعي ،تم اختيار تسليط الضوء بشكل مركز
على هذا القطاع ودراسته ،وذلك االجراء هو تقييم
أولي لالوضاع التنافسية الموجودة في السوق،
مــن خــال دراس ــة بعض المعايير مثل الحصص
ال ـســوق ـيــة ومـ ــؤشـ ــرات ال ـت ــرك ــز والـ ـق ــوى الـســوقـيــة
والــاعـبـيــن الــرئـيـسـيــن والـمـتـعــامـلـيــن فــي الـســوق
وتوضيح آليات واجراءات استقدام العمالة.
* م ــا أه ــم ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي تـعـتـبــر ف ــي ص ــدارة
أولويات الجهاز خالل الفترة المقبلة؟
 الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التىتمارس فى جميع القطاعات التي تمس المواطن،
ويمتد نطاق عمل الجهاز ليشمل جميع القطاعات
التي تمارس النشاط االقتصادي ،بغض النظر إذا
كان قطاعا عاما أم خاصا ،محليا أم أجنبيا ،ما دام
يعمل على أرض الكويت .واستنادا إلى نص المادة
 10الـبـنــد  ،7وال ــذي يـنــص عـلــى اج ــراء الــدراســات
والـ ـبـ ـح ــوث الـ ــازمـ ــة ل ـت ـح ـل ـيــل اس ــال ـي ــب ال ـت ـعــامــل
المختلفة في االسواق للكشف عن الحاالت الضارة
بالمنافسة والممارسات االحتكارية ،قام الجهاز
بتشكيل فريق عمل لتقديم مقترحات الستعراض
بيئة السوق ودراسة مدى مواءمتها ألحكام قانون
حماية المنافسة.
وك ــذل ــك ت ــم ع ـمــل دراسـ ـ ــات اول ـي ــة ل ـعــدة أس ــواق
ك ــان م ــن ضـمـنـهــا س ــوق الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص ،ســوق
المستشفيات الخاصة ،سوق السلع االستهالكية،
الخضروات والفواكه ،وممارسات العقود الحصرية
وسوق العمالة المنزلية.
* ه ــل ه ـنــاك دور لـلـجـهــاز ف ــي ض ـبــط األس ـعــار
ومواجهة االحتكارات؟
 نـ ـع ــم ،ألن ـ ــه ج ـ ــاد فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ كـ ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءاتالقانونية الــازمــة ،لمنع أي زي ــادة مصطنعة في

األس ـع ــار ،حـيــث ان دور ج ـهــاز حـمــايــة المنافسة
يـكـمــن ف ــي طــريـقــة حـمــايــة األسـ ـ ــواق الـمـحـلـيــة من
ال ـم ـم ــارس ــات االح ـت ـك ــاري ــة الـ ـض ــارة بــالـمـنــافـســة،
تنفيذا الستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة
ع ـلــى الـتـنــافـسـيــة ،وت ـعــزيــز ال ـت ـنــوع االق ـت ـص ــادي،
والقانون يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل مع
هذه الممارسات.
ومن أمثلة هذه الممارسات الحد من حرية تدفق
السلع والمنتجات والخدمات بالسوق ،وإذا ثبتت
هذه الممارسات بعد التحقيق تتم إزالة الممارسة
الـمـحـظــورة ،وف ــرض الـغــرامــات ،وم ـصــادرة السلع
تدريجيا إلى وقف النشاط كامال إلى مدة  3سنوات
كحد أقصى.
وللجهاز رسالة واضحة هي تعزيز المنافسة
العادلة وحمايتها في السوق ،للمساهمة في النمو
االقتصادي لدولة الكويت ،ونهدف إلى تحقيق هذه
ً
الرسالة وفقا لمجموعة أساسية من القيم الراسخة،
وإعداد سجل متابعة لصياغة أسلوب تناول أمور
ال ـس ــوق ،وقــريـبــا سيشعر الـجـمـيــع ب ــدور الجهاز
في السوق ،وهــو الــدور الرقابي على الممارسات
االقتصادية التي تتم فيه ،والذي يصب في إيجاد
أسواق عادلة في المنافسة بين الشركات.
* ما الصالحيات المتاحة لمجلس إدارة الجهاز
للقيام بدوره؟ وهل تخرج عن التوصية؟
 ف ــي الـحـقـيـقــة ،يـجــب أن أوضـ ــح لـكــم أمـ ــرا هوأن صــاح ـيــات مـجـلــس اإلدارة نــابـعــة م ــن قــانــون
المنافسة ،الذي يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل
مــع الـمـمــارســات ال ـضــارة بالمنافسة ،حيث حدد
القانون عدة صور لهذه الممارسات ،كما وفر عدة
وسائل للتعامل معها.
وفــي هــذا اإلط ــار ،وبما أن الجهاز دوره رقابي
فإنه يقوم بتلقي اإلخطارات والطلبات والشكاوى،
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـق ـص ــي والـ ـبـ ـح ــث وج ـم ــع
االستدالالت والتحقيق بالنسبة لحاالت االتفاقات
وال ـت ـعــاقــدات وال ـم ـمــارســات ال ـض ــارة بالمنافسة،
وإجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتحليل أساليب
التعامل المختلفة في األسواق ،للكشف عن الحاالت
ال ـض ــارة بــالـمـنــافـســة وال ـم ـمــارســات االح ـت ـكــاريــة،
وبالتالي ال يتوقف األمر عند حدود التوصية بل
تكون هناك إجراء ات وقرارات حاسمة من مجلس
اإلدارة فــي الـتـعــامــل مــع أي ت ـج ــاوزات تــؤثــر على
المنافسة الحرة بالسوق.
* كـيــف يـتــم الـتـنـسـيــق بـيــن ال ـج ـهــاز واألج ـهــزة
الرقابية األخرى؟ وهل تمت إحالة أي قضايا إلى
النيابة؟
 وض ـ ــع م ـج ـلــس إدارة ال ـج ـه ــاز آلـ ـي ــة ل ـت ـبــادلالمعلومات والموضوعات والتواصل والتنسيق
مــع الجهات الحكومية ذات العالقة ،حيث يعمل
الجهاز على التوا صـل مـع الشـركاء مـن الجهـات
المحليـة واإلقليميـة والدوليـة مـن جهـات حكوميـة
ومـنـظـمــات وق ـطــاع خـ ــاص ومجتمع مــدنــي ،وإذا
ً
استدعى األمر فإنه ال يتردد أبدا في إحالة القضايا
إلــى الجهات المختصة ،ســواء للنيابة العامة أو
إدارة التحقيقات ،وقام الجهاز بذلك فعال.
* ما األدوات المتاحة لدى الجهاز للتواصل مع
الجمهور؟
 هناك استراتيجية "التواصل والتوعية" التيوضعها الـجـهــاز للتواصل مــع الـجـمـهــور ،والتي
يهدف من خاللها إلى بناء ونشر ثقافة المنافسة
في الكويت عبر دعم التوعية بحماية المنافسة،
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ش ــارك ج ـهــاز حـمــايــة المنافسة
ب ـعــدد م ــن الـمـلـتـقـيــات وال ـم ــؤت ـم ــرات والـمـقــابــات
الـتــي مــن شأنها أن تـبــرز دوره ،وتـعــرف بأعماله
واختصاصاته الداعمة القتصاد حر ومنافسة حرة
في ضوء القانون المانع والمتصدي لجميع أنواع
الممارسات الضارة بالمنافسة ،كما عقد الجهاز
لقاءات وورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدني
في الموضوعات ذات العالقة.
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ش ـ ـ ــارك ج ـهـ ـ ـ ــاز حـمــايـ ــة
المنافسـة في ملتقــى االســتثمار ،وذلـك فــي مبـادرة
مــن شــأنها تعزيــز أواصر التعــاون بيــن الجهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ب ـح ـض ـ ـ ــور رئ ـيـ ـ ـ ــس مـجـلـ ـ ــس اإلدارة
ونــائـ ـ ــب الــرئـيـ ـ ــس كـخـطـ ــوة لـتـبـ ـ ــادل المعلومــات
وال ـخ ـب ـ ـ ــرات بـيـ ـ ــن الـجـهـ ـ ــات الـحـكــومـيـ ـ ــة ،لتعزيــز
النمــو االقتصــادي ،باإلضافة الى بعض الفعاليات
األخرى.
*ه ــل مــن يـتـقــدم للجهاز بـبــاغ يـجــب أن يكون
شخصية عادية أم اعتبارية؟
 الـجـهــاز أب ــواب ــه مـفـتــوحــة للجميع لتلقي أيشكوى من الجمهور ،من األفراد أو الشركات سواء
كانوا شخصيات عادية أم اعتبارية ،لذا فإنني أدعو
الجميع للتعاون معنا ،ونؤكد أنــه سيتم البحث
والـتـقـصــي فــي أي شـكــوى تـصــل إلـيـنــا للتصدي،
ومنع أي ممارسات احتكارية إن وجدت في السوق.

الصالحيات الالزمة

أوجه الدعم

قال العجمي ان جهاز حماية المنافسة يملك الصالحيات الالزمة التخاذ
ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية في حال تعرضت لمخاطر ،كونه يعد
ً
ً
جهازا رقابيا بالدرجة األولــى يعمل ضمن سلسلة متكاملة من األجهزة
التابعة للدولة ،وال يعمل منفردا ،والجهاز بــدوره يشجع على المنافسة
بين الشركات ،خصوصا أن حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة
للجميع ،شريطة أال يــؤدي ذلــك إلــى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو
اإلضرار بها وفق أحكام الدستور وقوانين الدولة ،ودون اإلخالل بما تقضي
به المعاهدات واالتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
وأوضح أن الجهاز يعمل لدعـم نمـو وتنـوع الناتـج المحلـي لدولـة الكويـت
مـن خـالل القيـام بدراسـة حـول فهـم وتشـخيص قوانيـن أسـواق المنتجــات
والخدمــات التجاريــة فــي قطاعــات مختلفــة مــن الســوق ،فــي إطــار سياســة
تدعيــم وتعزيــز المنافســة فــي السـوق الكويتـي ،حيـث يكمـن الهـدف الرئيسـي
لهـذه الدراسـة فـي تعزيـز االصالحات ذات الطابـع القانونـي أو التنظيمـي ذات
اآلثـار المحفـزة علـى المنافسـة فـي القطاعـات االقتصاديـة الرئيسـية للسـوق
الكويتـي ،وذلـك مـن خـالل تحديـد القيـود التنظيميــة علــى المنافســة ،ســواء
علــى مســتوى االقتصــاد عامــة أو علــى مســتوى قطاعــات اقتصاديــة بعينهــا.

يــرى العجمي ان الــدعــم ال ــذي يحتاجه جـهــاز حماية
المنافسة ليتمكن مــن أداء عمله يتمثل فــي استقاللية
الجهاز حيث ستساهم في تفعيل دوره وزيــادة تأثيره
على األسواق الكويتية ،وهو هدفنا في القانون الجديد
أن يكون هناك استقالل مالي وإداري للجهاز ،ألنه جهة
رقــاب ـيــة مـثــل ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،وهـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال،
وبالتالي البد أن يتمتع باالستقاللية ،وقد ادخلنا على
الـقــانــون مجموعة مــن التعديالت مــن ضمنها أن يكون
الجهاز مستقال ،أسوة بهيئات المنافسة في بعض الدول
المجاورة.
ويعمل الجهاز حاليا على تدعيم البنى التشريعية
ً
واإلدارية والفنية والتقنية ،ليكون قادرا على أداء مهامه
على أكمل وجه من اجل تفعيل المنافسة وتعزيزها في
األسواق الكويتية ،في ظل القوانين واللوائح التي تنظم
المنافسة الحرة ،وتمنع الممارسات الضارة بها.

ً
العجمي متحدثا إلى الجريدة
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تايسا فارميغا :مسرورة بتوقعات تحقيق
ً
« »The Nunأرقاما قياسية
الفيلم يتتبع حكاية انتحار راهبة رومانية في ظروف غامضة
أعربت النجمة تايسا فارميغا عن سعادتها بما يحققه فيلمها الجديد
" "The Nunعبر شباك التذاكر وحصده المراكز األولى إضافة إلى حصوله
ً
على تقييم "جيد" عن النقاد ،مشيرة إلى أن العمل الجاد يثمر جيدا ،لذلك
ً
فإن ما قدمه فريق العمل أثناء االستعدادات لتصوير العمل كان نموذجا
يحتذي ،حيث أبدى الفريق التفاني وااللتزام والمثابرة.
ً
وقالت نايسا ،في تقارير إعالمية ،إنها مسرورة جدا بتوقعات وسائل
ً
اإلعالم أن يحقق الفيلم أرقاما قياسية ،معتبرة أن هذا يساهم في تسويق
العمل واإلقبال على مشاهدته.
يشار إلى أن فيلم الرعب والغموض ( ،)The Nunحقق إيــرادات بلغت
 141مليون دوالر ،حافظ بها على وجوده بمقدمة شباك التذاكر العالمي
خالل أسبوعه األول ،بعد عرضه في أكثر من  3876دار عرض سينمائية
حول العالم.
الفيلم من إخراج كورين هاردي ،وبطولة تايسا فارميغا ،بوني آرونز،
دميان بيشير ،تشارلوت هوب ،مارك ستيغر ،جوناس بولكيت ،ساندرا
روسكو ،وانغريد بيسو.
وتــدور قصة الفيلم حول انتحار راهبة شابة بأحد أديــرة رومانيا في

كيفن سبيسي

ظروف غامضة ،وإثر هذه الحادثة يرسل كاهن يملك ماضيا مظلما من
قبل الفاتيكان بصحبة إحدى المتدربات في سلك الرهبنة للتحقيق في
الحادثة ،حيث يكشفان عن سر مظلم هناك ،ويصبحان في مواجهة الراهبة
ذات الكينونة الشيطانية.
ومن المعروف أن تايسا فارميغا هي شقيقة الممثلة األوكرانية األميركية
فـيــرا فارميغا بطلة سلسلة الــرعــب الشهيرة  ،The Conjuringوبعكس
شقيقتها ،لم ترغب تايسا أن تصبح ممثلة ،إال أن فيرا أقنعتها بتجربة
التمثيل في الفيلم الذي أخرجته ،وهو  ،Higher Groundواختارت فيرا
شقيقتها لتلعب دور البطولة حين بلغت الخامسة عشرة مــن عمرها.
عرض الفيلم في مهرجان  ،Sundance Film Festivalوبعد هذا الفيلم
بــدأت تايسا بلعب أدوار مختلفة ّ
أهمها في المسلسل التلفزيوني
.American Horror Story
فكرة إنـتــاج الفيلم جــاء ت بعد النجاح الكبير الــذي حققته
أفالم  ،The Conjuringفي الجزء األول والجزء الثاني ،ليقرر
صناع الفيلم أنه لن ينتهي تشويق ورعب الفيلمين ،وأنهم
سيقومون بعمل جزء جديد.

كاني ويست وكيم كارداشيان

جنيفر غودين

كيفن سبيسي سيحضر
محاكمته  7الجاري

غودين إلى «Dolly
»Parton’s Heartstrings

كاني ويست غاضب بسبب
متابعة دريك لزوجته

قوبل طلب الفنان كيفن سبيسي ،بعدم حضور محاكمته
المقبلة في  7الجاري ،بالرفض في تهمة التحرش بقاصر
عــام  2016بأحد المطاعم بجزيرة نانتوكيت ،فــي واليــة
ماساتشوستس األميركية.
وأك ــد الـمـحــامــي ال ـخــاص بـكـيـفــن ،أن "ظ ـهــور سبيسي
ً
ً
بمحاكمته سيظهر جانبا متعاونا من قبله ،وسيبدي أنه
غير مبال بكل االتهامات التي َّ
تعرض لها ،وربما يكون
ٍ ً
ً
األمــر مبشرا ،واحترامه للقانون سيمثل بكل تأكيد أمال
في تخفيف الحكم عنه".
ُيشار إلى أن آخر أعمال سبيسي كان فيلم "Billionaire
 ،"Boys Clubالــذي عرض في يوليو الماضي ،ولم يحقق
أي إيرادات تذكر.

انضمت النجمة جنيفر غودين إلى فريق الجزء الجديد
من المسلسل التلفزيوني "."Dolly Parton’s Heartstrings
وتدور السلسلة الجديدة للقصة حول بعض أغنيات
المطربة األميركية دوللي بارتون األكثر تميزا.
وسـتـلـعــب غ ــودي ــن دور مـحــامـيــة ك ـب ـيــرة تـعـيــش في
العاصمة ،لكنها تفضل الحقا العودة إلى مسقط رأسها،
ألسباب تخصها.
وفي الوقت ذاته ،انضم الممثل كولين أودونو إلى فريق
العمل ،للمشاركة في مجموعة حلقات من الجزء الجديد.
ُيـشــار إلــى أن غــوديــن مــن مــوالـيــد  22مــايــو  1978في
مدينة ميمفيس بوالية تينيسي ،واشتهرت بدور مارغين
هيفمان في المسلسل الدرامي "حب كبير".

اشتعلت الحرب بين مغني الراب كاني ويست والمغني
دري ــك ،بعد أن علم األول أن خصمه وع ــدوه الـلــدود دريــك
يتابع زوجته كيم كارداشيان على "إنستغرام" منذ سبتمبر
الماضي .وتسبب ذلــك في غضب ويست بشكل كبير ،ما
جعله يكتب مجموعة من التغريدات عبر "تويتر" ،إلظهار
غضبه واستغرابه مما يحصل ،لكنه حذفها جميعا بعد
فترة قصيرة من كتابتها.
وكتب ويست" :تخيل أن تكون على خصام مع أحدهم،
ثم تجده يتابع زوجتك على وسائل التواصل االجتماعي".
ومن المعروف أنه منذ سبتمبر كانت الخالفات اشتدت
بين كاني ودري ــك ،بعد أن اجتاحت أغنية دريــك (كيكي)
العالم ،وقيل حينها إنه كان يقصد بها كارداشيان.

{غولدن غلوب» تستعد لحفل توزيع جوائزها

الدورة الـ  76ستقام بكاليفورنيا في  6الجاري
تستعد رابطة هوليوود للصحافة األجنبية ،والمشهورة
باسم "غولدن غلوب" ،إلقامة حفل توزيع جوائز الدورة الـ76
هذا العام ،والمقرر إقامته بفندق بيفرلي هيلتون بمدينة
كاليفورنيا األميركية في  6الجاري.
وسيقدم حفل توزيع جوائز "غــولــدن غلوب" هــذا العام
نجم الكوميديا أندي سامبيرغ ،والممثلة الكندية ساندرا
أوه .وسيتخلل الحفل عــدد مــن الـفـقــرات الـكــومـيــديــة ،كما
سيقوم عدد من مشاهير السينما العالمية بتقديم الجوائز
للفائزين بالحفل.
وكانت "غولدن غلوب" كشفت خالل الفترة الماضية عن
قوائمها النهائية لألعمال الدرامية والسينمائية خالل العام.
ويبدأ العام الجديد بمحافل سينمائية يتم من خاللها
إعــان القوائم النهائية ألفضل أفــام عام  ،2018ومن هذه
المحافل جوائز البافتا وأوسكار ،المقرر إعالن قوائمها خالل
يناير المقبل .و"غولدن غلوب" هو حفل سنوي يقوم باختيار
أفضل األعمال السينمائية والتلفزيونية طوال العام.
وتضم هذه القوائم نخبة من نجوم السينما العالمية،
أبرزهم :كريستيان بيل عن فيلمه " ،"Viceبرادلي كوبر عن "A
 ،"Star is Bornوجلين كلوز عن " ."The Wifeوضمن مفاجآت
ترشيحات "غولدن غلوب" هذا العام ترشيح الفيلم اللبناني
(كفر ناحوم) ضمن قائمة "أفضل فيلم أجنبي" ،في سابقة
هي األولى بتاريخ السينما اللبنانية.
وكان الفيلم الميلودرامي (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج،
ميزوري) ،والفيلم الكوميدي (ليدي بيرد) ،تصدرا الدورة
السابقة من "غولدن غلوب" (الكرة الذهبية).
وفاز غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي عن
دوره في "داركست آور" ،وحصلت فرانسيس مكدورماند على
جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردز".
وف ــي فـئــة األف ــام الـكــومـيــديــة ،ذهـبــت ال ـجــائــزة للممثلة
سيرشا رونان ،عن دورها في فيلم "ليدي بيرد" ،ولجيمس
فــرانـكــو عــن دوره فــي فـيـلــم "ذا ديــزاس ـتــر ارت ـي ـســت" .ونــال
المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو جائزة أفضل مخرج

من أجواء حفل العام الماضي
عن فيلم الخيال الموسيقي (ذا شيب أوف ووتر).
وفي فئة الدراما التلفزيونية ،حصد مسلسال "هاندميدز
تيل" و"بيغ ليتل اليز" النصيب األكبر من "غولدن غلوب"،
حيث تدور قصة المسلسلين عن النساء.
وف ــاز "هــانــدمـيــدز تـيــل" ،الـمــأخــوذ عــن رواي ــة لمارغريت

أتوود ،تحمل االسم نفسه ،بجائزة أفضل مسلسل درامي،
ونالت بطلته إليزابيث موس جائزة أفضل ممثلة.
وح ـصــل مـسـلـســل "ب ـيــغ لـيـتــل الي ــز" عـلــى ج ــائ ــزة أفـضــل
مـسـلـســل م ــن ج ــزء واح ـ ــد ،ونـ ــال ن ـجــومــه :ن ـي ـكــول كـيــدمــان
وألكسندر سكارسغارد ولورا ديرن ،جوائز في التمثيل.

تايسا فارميغا

ثقافات ١٢
محمد إقبال حرب :رسالتي األدبية ال عرق لها وال لون وال دين
ّ
ّ
• يستعد إلصدار رواية «العرافة ذات المنقار األسود»
توابل ةديرجلا

•
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له دواوين شعرية ومجموعات قصصية وروايات ،وهو عضو
تخصص في علوم البصريات وجال في مجال األدب في فروعه كافة:
في اتحاد الكتاب اللبنانيين وعضو مؤسس في أكثر من صحيفة
الشعر والرواية والقصة ...هو الذي عشق الكتابة منذ طفولته ولكن
محمد إقبال حرب اختار مهنة بعيدة عنه من دون ًأن يسقطه من حسابه ،ومؤسسة ومنتدى...
وإذا به بعدما اطمأن إلى مستقبله ،يعود إليه كاتبا ،يرفع لواء الدفاع عن آخر نتاجه «العميان الجدد» ،مجموعة قصصية تدق جرس اإلنذار
للتحذير من أن تتآكل التكنولوجيا اإلنسانية ،فتصبح األخيرة عبدة لها مما
الحق والحقيقة في وجه الظلم واالستعباد ،ال يخشى التعبير عن آرائه
يؤدي إلى خرابها وبالتالي تدميرها .وفي اللقاء التالي مزيد من التفاصيل:
خدمة لإلنسان واإلنسانية.
بيروت -منار علي حسن

الروائي والقاص
يمتلكان رؤية
تقتحم عمق الحدث
لتصل إلى جذوره
مستلهمة أسبابه

«الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد» ع ـ ـنـ ــوان
مـجـمــوعـتــك الـقـصـصـيــة الـجــديــدة،
ه ــل تـنـعــي م ــن خــال ـهــا الـح ـضــارة
واإلنسانية؟
ال أستطيع أن أنـعــي الحضارة
ال ـتــي كــابــدنــا مــن أجـلـهــا مــذ ُوجــد
اإلنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـع ــاق ــل .ل ـك ـن ـنــي أن ـعــي
ً
نـفـســي أوال قـبــل كــل الـبـشــر الــذيــن
بــاتــوا فــي حـصــار انـكـمــاش ال ــذات،
يتجرعون ُسم االنحطاط األخالقي
والتمزق االجتماعي ،وهم سكارى
ّ
بـ ـنـ ـش ــوة س ـ ــاف ع ــتـ ـق ــه بـ ـش ــر مــن
بـقــايــا أخ ـيــه اإلن ـس ــان ال ــذي قضى
ً
ً
تـنـكـيــا وط ـغ ـيــانــا ع ـبــر ال ـع ـصــور.
الـعـمـيــان ال ـج ــدد ه ــم ال ــذي ــن ق ــادوا
هــذا العالم إلــى الهاوية ببصرهم
قبل أن يصابوا بالعمى ويدركوا
بصيرتهم.
مــا الــذي دفعك إلــى كتابة هذه
المجموعة القصصية؟
األلـ ــم والـ ـح ــزن .أل ــم إنـســانـيـتــي
ُ
التي تنتهك كل يوم باسم العدالة
الـنــافـقــة والـعـنـصــريــة الـمـتــأجـجــة.
وحزني على ّمجتمع يعيش على
ماض عفنته رطوبة دهاليز
فتات
ٍ
ال ـكــذب وال ـتــدج ـيــل .ســرعــة تهويد
وتدمير المناقب والقيم األخالقية
حــول العالم فــي العقود الماضية
بخطط ممنهجة ووتيرة أسرع من
أي وق ــت مـضــى أف ـضــت إل ــى واق ــع
مرير تعانيه البشرية جمعاء ولو
بدرجات متفاوتة.

موت المشاعر
ه ـ ــل ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ووسـ ــائـ ــل
التواصل االجتماعي لها دور في
هذا التراجع على صعيد اإلنسانية؟
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وسـ ـيـ ـل ــة ك ــأي ــة
س ـل ـع ــة ي ـق ـت ـن ـي ـهــا ال ـب ـشــر
ي ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــك اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا
ل ـل ـخ ـي ــر وال ـ ـ ـشـ ـ ــر .م ـث ـل ـهــا
ك ـم ـثــل الـ ـن ــار الـ ـت ــي تـنـيــر
حـيــاتـنــا بــاسـتـعـمــاالتـهــا
ال ـع ــدة ،لـكــن مـتــى أســأنــا
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ن ـ ـحـ ــرق
أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وم ـ ـ ــا ح ــولـ ـن ــا.
أع ـ ـت ـ ـقـ ــد ب ـ ـ ـ ــأن رف ــاهـ ـي ــة
الـتـكـنــولــوجـيــا وســرعــة
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل اس ـت ـب ــدل ـت ــا
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي
ً
ك ـ ــون ـ ــه أقـ ـ ـ ــل إل ـ ـحـ ــاحـ ــا
ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـخ ــاص ـي ــة
فـ ــريـ ــدة ت ـت ـس ــم ب ـمــوت
الـ ـمـ ـش ــاع ــر ،أال وه ــي
خاصية التخلص من
أي ش ـخ ــص بـضـغــط
مفتاح واحد .وعلينا

ّ
أل نـنـســى بــأن ـنــا حــرق ـنــا أنــامـلـنــا
وبـيــوتـنــا م ــرات عـلــى مــر العصور
حـ ـت ــى ت ـع ـل ـم ـنــا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـن ــار
ً
ً
اس ـت ـخــدامــا س ـل ـي ـمــا .لــذلــك سـتـمـ ّـر
فترات طويلة من حــرق الــذات قبل
ً
ارت ـ ـ ـ ــداد اإلن ـ ـسـ ــان اج ـت ـم ــاع ـي ــا مــن
االنهيار العظيم الذي نشهد بدايته.
ب ــرأي ــك ،ل ـم ــاذا ض ـلــت الـبـشــريــة
طريقها؟
هـ ـ ــذا مـ ــا حـ ــاولـ ــت اإلج ـ ــاب ـ ــة عــن
بـ ـع ــض ج ــوانـ ـب ــه فـ ــي م ـج ـمــوع ـتــي
القصصية .فاالعتماد على البصر
مــن دون الـبـصـيــرة ضــالــة ،ونــدب
مسؤولياتنا في تربية أطفالنا إلى
ال ـخــدم ضــالــة ،وتقديمنا طقوس
العبادة للخالق مع تقديس أصحاب
ال ـس ـل ـطــان ض ــال ــة ،واإلس ـ ـ ــراف في
الـغـيـبـيــات دون ال ـم ـع ـلــوم ضــالــة،
واإلس ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـمـ ــادي ع ـل ــى ح ـســاب
الروحانيات ضاللة ...دروب الضاللة
ّ
كـثـيــرة ّ
ورواده ـ ـ ــا كـثــر لــذلــك ضــلــت
البشرية.
من خالل مجموعتك القصصية
الـ ـج ــدي ــدة مـ ــا هـ ــي ال ــرس ــال ــة ال ـتــي
توجهها إلى القارئ؟
تحمل «العميان الجدد» رسائل
ورؤى حول واقع اإلنسان المعاصر
من خالل تفكيك البنية االجتماعية.
فــال ـب ـص ـيــرة ه ــي ال ـس ـبـيــل الــوحـيــد
للرؤية السليمة والتحرر من خداع
ال ـب ـصــر ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ال ـكــراه ـيــة
والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة .ت ـ ـبـ ــدل ال ـم ـف ــاه ـي ــم
االجتماعية واألسرية بسرعة فائقة
اس ـت ـجــابــة لـلـطـفــرة الـتـكـنــولــوجـيــة
ضاللة ،كما الموروثات االجتماعية
التي تنهش وجودنا تحت عناوين
ال ـق ــداس ــة م ــن دون م ـبــرر تستحق
إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر مـ ــن م ـن ـظ ــار جــديــد
ً
يفتح آفاقا للجدل الفكري المثمر.
إضــافــة إلــى مــواضـيــع كثيرة تنبع
من واقعنا.
هل تعتبر أن الروائي أو القاص
ً
ّ
يصور الواقع نظرا
اليوم يجب أن
إلــى عـمــق الـمـشــاكــل الـتــي تعترض
الحياة اليومية وازدياد العنف؟
الروائي والقاص يمتلكان رؤية
تـقـتـحــم ع ـمــق الـ ـح ــدث ل ـت ـصــل إلــى
ج ــذوره مستلهمة أسـبــابــه فتخط
ً
ال ـح ـق ـي ـقــة وت ـق ـت ــرح ح ـ ـلـ ــوال .لــذلــك
ي ـتــوجــب عـلـيـهـمــا أن ي ـغــوصــا في
كينونة الواقع لنقل صورة صادقة
مــن خــال موقف ورؤي ــة واضحين
ي ـك ــون ــان ثـ ـم ــرة نـ ـق ــاش اج ـت ـمــاعــي
ج ـ ّـدي ي ــؤدي إل ــى ق ـبــول أو رف ــض.
فعبر الـتــاريــخ نجد أن المتغيرات
االجتماعية الـكـبــرى الـتــي أحدثت
ث ـ ــورات اجـتـمــاعـيــة وف ـكــريــة كــانــت

أنواع أدبية
تكتب الــروايــة والقصة والشعر
والدراسة فهل تعكس هذه األنواع
األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة جـ ـ ــوانـ ـ ــب م ـخ ـت ـل ـف ــة مــن
شـخـصـيـتــك اإلن ـس ــان ـي ــة واألدبـ ـي ــة
والفكرية؟

م ــا ه ــي الـمـعــايـيــر ال ـتــي تـفــرض
عليك اختيار التعبير من خالل فن
القصة أو فن الرواية أو فن الشعر؟
لن أدخل في التعريفات التي تعج
بـهــا الـكـتــب والـشـبـكــة العنكبوتية
بـ ــل س ــأتـ ـج ــاوز ذل ـ ــك إل ـ ــى رؤي ـت ــي
ُ
الشخصية .ال معايير ت ـفــرض إال
ق ــواع ــد ال ـل ـغ ــة م ــن ص ـ ــرف ون ـح ــو.
لكنني أفــرض على نفسي معايير
معينة أعتبرها مقدسة في سبيل
رسالة إنسانية واجتماعية ترفض
العنصرية واالستعباد وأشدد على
الحرية والعدالة .من المعايير التي
فرضتها عـلــى نفسي هــو أن أقــوم
بواجبي فــي البحث والتحري عن
كــل مـعـلــومــة أوردهـ ــا وأخـطـهــا من
أج ــل الـمـصــداقـيــة الــدائ ـمــة .الــدفــاع
ال ــدائ ــم عــن ح ـقــوق المستضعفين
والمستعبدين تحت أي شعار كان.
رسالتي كونية ال عرق لها وال لون
وال دين ألنه ال يمكننا تقنين حق
ال ـح ـيــاة ال ـح ــرة ال ـكــري ـمــة ت ـحــت أي
شعار ،فالفرح واأللم كما العبودية
والـحــريــة لـهــا نـفــس الـطـعــم فــي كل
جسد ومع كل عرق ولون.

ترجمة الشعر العربي
لك شعر مترجم إلى أكثر من لغة،
إل ــى أي م ــدى يـحــافــظ الـشـعــر على
روحيته عندما يترجم؟

ثقافة الغش!!

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

نتاج أعمال أدبية ونظريات فلسفية
غـ ــاصـ ــت ف ـ ــي ك ـي ـن ــون ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
وأدركـ ــت أس ـبــاب مـشــاكـلــه .الكاتب
المميز ال يصف النتائج بل يعمل
على إيجاد األسباب وطرح الحلول
فــي رســالــة إنـســانـيــة يحملها عبر
رحلة العطاء .لذلك أقول إن الكاتب
الـ ـ ــذي ال ي ـم ـت ـلــك رس ــال ــة ع ـل ـيــه أن
يتخلص من أدوات الكتابة.

كل هذه األنــواع أدوات للتعبير،
فــال ـش ـخ ـص ـيــة واحـ ـ ــدة ت ـع ـ ّـب ــر عـمــا
يـعـتــريـهــا بــأفـضــل وسـيـلــة ممكنة
إليصال الرسالة المرجوة .عندما
أكتب ال أصــر على نمط معين من
ال ـك ـتــابــة ل ـطــرح ال ـف ـك ــرة ،ب ــل أبـحــث
ع ــن أفـ ـض ــل وس ـي ـل ــة لـلـتـعـبـيــر عــن
الموضوع ،قصة طويلة أم قصيرة،
رواية أم مقال ،وربما قصيدة تتنزل
مــن عـلـيــاء .اإلصـ ــرار عـلــى التعبير
ّ
يضر بنص ما
بوسيلة واحــدة قد
فال تصل الرسالة المرجوة.

culture@aljarida●com

محمد إقبال حرب
ً
الـتــرجـمــة لـيـســت ه ــدف ــا بحد
ذا تـهــا ،لكنها جسر نبنيه بين
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــارات رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي روح ـ ـيـ ــة ال ـش ـع ــر.
ً
َ
أسع إلى الترجمة
شخصيا ،لم
ولـ ـ ـك ـ ــن الـ ـمـ ـت ــرجـ ـمـ ـي ــن انـ ـتـ ـق ــوا
بـعــض ال ـم ـخ ـتــارات ون ـشــروهــا.
هـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر عـ ـل ــى
روحانيته بعد الترجمة؟ سؤال
ً
جـ ـمـ ـي ــل ،أك ـ ـثـ ــر الـ ـنـ ـق ــاد ت ـ ـفـ ــاؤال
ي ـق ــول ــون إن ال ـش ـعــر يـفـقــد ثلث
روحــان ـي ـتــه .ثـمــة م ـعــوقــات بين
ً
اللغات إذ إن كثيرا من التعابير
ً
ال يمكن ترجمته حرفيا بكلمة
أو ح ـتـ َـى س ـط ــر .وث ـم ــة تـعــابـيــر
ً
ال رديـ ـ ــف مـ ــوازيـ ــا ل ـهــا ف ــي لغة
أخرى ،ما يستدعي المترجم أن
يستخدم أقرب المعاني للنص
ً
األصـ ـ ـل ـ ــي ف ـي ـف ـق ــده بـ ـعـ ـض ــا مــن
سحره .لكن الجسور الحضارية
بين الشعوب تستحق الترجمة
رغم ضريبة الخسارة.
ك ـيــف ت ـقـ ّـيــم تــرج ـمــة الـشـعــر
العربي إلى لغات أجنبية؟

ـق فــي اللغة
بــل تحتاج إلــى عـمـ ٍ
يكتنف مشاعر المترجم فيدرك
لب المعنى الحقيقي ال الترجمة
الحرفية .لذلك نجد الترجمات
ال ت ـح ـم ــل ف ـ ــي م ـع ـظ ـم ـه ــا روح
الشعر بــل ترجمة شبه حرفية
أو لـنـقــل تــرج ـمــة غ ـيــر صــادقــة،
رغــم براعة وإخــاص المترجم.
المترجم الرائد هو من يبرع في
فهم حضارة اللغة التي يترجم
منها وإليها.
م ــا ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي تـحـضــره
ً
راهنا؟
أعـ ـم ــل ع ـل ــى م ــراج ـع ــة رواي ـ ــة
«الـعـ ّـرافــة ذات المنقار األس ــود»
ً
ال ـتــي أعـتـبــرهــا امـ ـت ــدادا لــروايــة
«ال ـح ـق ـي ـقــة» ال ـف ــائ ــزة ب ــ«ج ــائ ــزة
اإلبـ ـ ـ ـ ــداع» مـ ــن م ــؤس ـس ــة نــاجــي
ن ـع ـمــان  ،وه ــي تـبـحــث بــرمــزيــة
ّ
عما آلت إليه منطقتنا ومناطق
أخرى من العالم جراء الصراعات
ً
المتتالية الممنهجة عسكريا
ً
وفكريا الستعباد الشعوب.

ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــم ال ي ـك ـت ـمــل
بــال ـت ـخ ـصــص والـ ـ ــدراسـ ـ ــة فـقــط

بين العلم واألدب
الكاتب محمد إقبال حرب متخصص في العلوم الصحية ،فما الذي
دفعه إلى الجمع بين العلوم واألدب؟ يجيب« :العلوم الصحية اختيار
شخصي اخترته من ضمن العلوم التي يمكن أن تؤمن لي حياة كريمة.
ُ
أما الكتابة فهي جزء مني ،ولدت معي وترعرعت مع مشاعري مذ لكت
الحرف وأمسكت القلم».
يضيف« :لم تسمح لي ظروف الحرب بدراسة األدب العربي فهاجرت
واخترت علم البصريات ،لكن العلوم األدبية واإلنسانية كانت هاجس
ثقافتي ورافد معرفتي إلنسانيتي ،لذلك كانت القراءة المستدامة غذائي
الروحي الذي جمع علم البصريات التقني مع علم البصيرة الوجداني}.

ً
ً
أخافتني جــدا جــدا دراســة أجــراهــا :أستاذ التربية د .وفقي حامد،
وأس ـتــاذ المناهج وط ــرق الـتــدريــس د .عبدالرحمن األح ـمــد ،بعنوان:
المؤثرة فيه من وجهة نظر عينة
"االتجاه نحو الغش الدراسي والعوامل ُ
من طلبة التعليم العالي في الكويت" ،وقد نشرت أجزاء من الدراسة يوم
الجمعة  28ديسمبر الماضي ،كموضوع رئيسي في جريدة "القبس"
الكويتية ،والتي شملت عينة مكونة من ( )2000طالب ،وكان "مانشيت"
ً
ً
الدراسة الالفت %53" :من الطالب يرون الغش حقا مشروعا!" توقفت
ً
ً
كثيرا قبل قراءة تفاصيل الدراسة ،وتمنيت أن أكون مخطئا ،أو أن هناك
مبالغة صحافية .لكن ،حين طالعت الدراسة أشارت بشكل واضح إلى
ً
ً
أن ما يزيد على نصف طلبة ّ
العينة "يرون الغش حقا مشروعا" ،وأظن
ً
أنه ال يمكن أن تكون هناك عبارة أكثر خطرا على المجتمع الكويتي
من هذه العبارة القنبلة!
ن ـعــم ،قنبلة م ـ ّ
ـدوي ــة وم ـ ّ
ـدم ــرة تنتظر مجتمعنا ،إن لــم يـتــم ت ــدارك
ً
ً
الموضوع ،وإن لم يتم اعتبار هذه الدارسة مؤشرا خطيرا على مستقبل
الكويت؛ مستقبل الكويت األخالقي ،والعلمي ،واالجتماعي ،فإذا كان
مــا يزيد على نصف الطلبة يــرى أن الغش حــق مـشــروع ،فكيف بهذا
النصف وهو أم وأب المستقبل؟ وكيف بهذا النصف حين يصل إلى
موقع المسؤولية؟ وكيف بهذا النصف المخيف أن يقود المجتمع في
القادم من األيام؟
ربـمــا كـنـ ُـت فــي الخامسة عـشــرة مــن عـمــري ،وكــان بيتنا وقتئذ في
منطقة "شرق" ،وفوجئنا بسجن أحد الجيران بتهمة االختالس ،رجل
في عمر األربعين .لكن المفاجأة األكبر كانت يوم معرفتنا بأنه انتحر
في السجن ،فلم يحتمل الفضيحة ،وأن ُي ّ
شهر به وعائلته .وكان سلوك
ً
ً
الرجل مبررا في مجتمع قامت العالقة بين أبنائه تاريخيا على الثقة،
ً
ً
ّ
واحتلت كلمة "تم" كوعد ،وكلمة رجل ،احتلت هذه الكلمة جزءا ساطعا
مــن تاريخه بتعامالت مالية واجتماعية وإنسانية ،كانت وستبقى
ً
ً
مثاال ساطعا لتربية اإلنسان ،وصدق اإلنسان ،وممارسته الحياتية.
ً
لكن ،األمر اختلف تماما ،وصرنا لألسف نقرأ كل صباح أخبار الفساد،
وأخبار السرقات ،وأخبار االختالسات ،وأخبار العموالت الملياديرية،
وأخبار القضايا ،وأخبار صدور أحكام اإلدانــة واإلحالة إلى النيابة،
ً
وأخيرا أخبار الهروب من الكويت.
في كل مجتمع هناك الصالح والطالح ،لكن وفي كل مجتمع ،وعبر
ً
مـسـيــرة الـتــاريــخ اإلن ـســانــي ،كــانــت نسبة الـطــالــح أقـلـيــة قليلة قياسا
ُ ّ ً
ً
سوغا
بالصالح .وعبر مسيرة التاريخ اإلنساني لم يكن مقبوال وال م
ً
ً
ً
الجهر بممارسة الغش .من المؤكد أن في األمــر خلال كبيرا ومخيفا
حين ينظر أبناء مجتمع ما ،فئة الشباب الدارس في المراحل الدراسية
ً
ً
ً
العليا تحديدا ،إلى الغش بوصفه "حقا مشروعا" ،وأن يوافق ""%52.9
منهم على أنه سلوك ال يوقع الضرر على اآلخرين بشكل تام ،بينما يرى
" "%50.3أنه نوع من التعاون بين الطلبة.
ً
ً ً
ويبدو األمر الفتا جدا أن يوافق تماما ما نسبته " "%45.9على أن
ً
ً
الغش ليس سلوكا انحرافيا ،ويتفق " "%44.9على أنه ينبغي التسامح
مع الطالب الذي يغش .وكم تبدو الدالة صارخة وفاضحة حين يوافق
" "%66.4على أن "الــواسـطــة تـحــرم البعض مــن حـقــوق مشروعة لهم،
ً
فيلجأون إلى الغش لتعويضها" ،وهذا منسجم تماما مع اتفاق ""%52.9
على "أن المجتمع لم يرفض سلوك الغش ،وال توجد ضوابط رادعــة
للغشاشين في المجتمع".
ً
ً
أرعبني وصعقني أن نصف طلبة العينة يرى الغش حقا مشروعا،
وأن قرابة النصف اآلخر يرى ضرورة مسامحة الغشاش .وال يمكن فصل
ذلك عن كون هذه القناعة لدى طلبة دراسات عليا ،وأن من بين هؤالء
ً
ً
ً
ِّ ً
ـدرســا ،أو مهندسا ،أو طبيبا ،أو موظفا
من سيكون خالل سنوات :مـ
ً
في أي من مرافق الدولة ،أو عضو مجلس أمة ،أو وزيرا! وأترك لكم أن
تتخيلوا ما سيكون عليه حال مجتمعنا وسط عيش الغش والغشاشين!
ً
هذه دراسة خطيرة وخطيرة جدا ،هذا ناقوس خطر عالي الصوت،
وي ـجــب ال ـت ـحــرك الـ ـف ــوري ع ـلــى ك ــل ال ـم ـس ـتــويــات األس ــري ــة والـشـعـبـيــة
والرسمية ،للحد من هذه الظاهرة ،بل أرى أن الموضوع بأهميته وآثاره
المدمرة يستحق بجدارة أن ُيعقد له مؤتمر وطني ،أو ندوة موسعة،
ويكون الطلبة هم الحضور األهم فيها ،للوقوف على األسباب الحقيقية
لهذا الداء العضال وكيفية عالجه ...ومنا لمعالي وزير التربية والتعليم
العالي الدكتور حامد العازمي ،ولكل مسؤول غيور على وطننا الغالي.

إصدار

{ميريت الثقافية} مجلة تنويرية
جديدة في مصر

سعد زغلول وطه حسين ...مذكرات
زعيم ورؤية أديب لمستقبل الثقافة
في نهاية  2018وبداية  ،2019صدرت في القاهرة كتب لكبار الشخصيات في مصر ،تاريخية ،وأدبية ،أبرزها الجزء األخير
من مذكرات سعد زغلول وطبعة جديدة من كتاب {مستقبل الثقافة في مصر} ،مع ترقب صدور رواية ُ{كحل َّ
وحبهان} لعمر
ً
طاهر قريبا.

القاهرة -أحمد الجمال

كتاب {مستقبل
الثقافة في مصر}
طبع للمرة األولى
عام 1938

أص ــدرت {الـهـيـئــة الـعــامــة ل ــدار الكتب
وال ــوث ــائ ــق ال ـقــوم ـيــة} ف ــي م ـص ــر ،ال ـجــزء
الثاني عشر واألخير من مذكرات الزعيم
ال ـم ـص ــري ال ــراح ــل س ـعــد ب ــاش ــا زغ ـل ــول،
يتضمن يومياته خالل نحو أربع سنوات
وتتناول ذكريات رحلة العودة من المنفى
وآراء ه ف ــي ت ـصــريــح  28ف ـبــرايــر ،1922
ودس ـت ــور  ،1923وان ـت ـخــابــات  ،1924إلــى
جانب تصوراته عن مالمح وخفايا الحياة
السياسية الثرية التي عاشتها مصر في
مطلع ما عرف باسم الحقبة الليبرالية.
ال ـم ــذك ــرات تـحـقـيــق وت ـقــديــم الــدك ـتــورة
ل ـط ـي ـفــة م ـح ـمــد س ــال ــم ،أس ـ ـتـ ــاذة ال ـت ــاري ــخ
الحديث والـمـعــاصــر ،بمشاركة نخبة من
الباحثين في مركز تاريخ مصر المعاصر
أحــد المراكز العلمية التابعة لــدار الكتب
والوثائق القومية.

{مستقبل الثقافة في مصر}
أص ــدرت مكتبة اإلسـكـنــدريــة فــي مصر
طبعة جديدة من كتاب {مستقبل الثقافة
في مصر} لعميد األدب العربي الدكتور طه
حسين ،بتصدير لمدير المكتبة مصطفى
الفقي ،ودراس ــة تقديمية للدكتور سعيد
إسماعيل علي.
طبع هــذا الـكـتــاب ألول مــرة عــام ،1938
وهو أحد أبرز األعمال الفكرية لطه حسين
ومن أكثر الكتب إثارة للجدل ،وكان بمنزلة
حجر ضخم ألقي في مياه الثقافة ،فإذا به

يـحــدث تـمــوجــات متتالية مــن المعارضة
ً
ً
حينا ،ومن التأييد حينا آخر ،منذ صدوره
حتى اآلن.
ينقسم الكتاب إلــى قسمين أساسيين:
يتناول األول الثقافة والـهــويــة واالنتماء

والـتــوجــه الـحـضــاري ،والـثــانــي يتناول
ق ـضــايــا ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي م ـصــر وعــاقــاتــه
ً
باآلخر ،وخصص له مساحة أكبر ،إيمانا
منه بأن تطوير التعليم في مصر رهن
بتطوير الثقافة.

سمير درويش

«كحل وحبهان»
تـصــدر عــن دار {ال ـكــرمــة} فــي الـقــاهــرة
خـ ــال أي ـ ــام رواي ـ ــة ل ـل ـكــاتــب ع ـم ــر طــاهــر
بعنوان ُ{كحل َّ
وحبهان} ،وفيها يكتشف
المؤلف متعة استخدام الطعام والرائحة

لكتابة قصة حياة رجل عادي.
مــن أجـ ــواء ال ــرواي ــة{ :ف ـســدت شهيتي
أن ــا ال ــذي كـنــت أرى فــي ال ـط ـعــام مــا بعد
الطعام .ال يوجد ما هو أشهى من طعام
ً
استقر لفترة داخل فخارة في النار ،تماما
كالتجارب التي تسوي جاذبية الواحد
عـلــى م ـهــل .الـفــاكـهــة ال ـتــي أع ــود بـهــا من
الـســوق ال ضــامــن لـهــا ،وهــي غ ـ َّـدارة مثل
اختيارات الواحد العاطفية .الخبز يقول
إنه ال بد من شريك .يكبر الواحد فيهرب
من أهله ،مثلما يسقط اللحم الناضج عن
َّ
عظم مفصل الفخذ الذي لواله ما تشكل
وتماسك .الطريقة التي يظل الفطاطري
يـفــرد بـهــا عجينته ويلمها هــي نفسها
الـطــريـقــة ال ـتــي يـتـعــامــل بـهــا ال ــواح ــد مع
هــاوســه وإح ـبــاطــاتــه فــي ال ـســاعــة الـتــي
تسبق النوم .الصلصة شخص ال يعيش
لنفسه ،لكن لآلخرين .حشو البيتزا فقط
هــو ال ــذي يصنع ال ـف ــروق ،لـكــن ج ـ ِّـرب أن
ً
تحبس بشرا مختلفين في خوف مشترك
أو فــي غ ـنــاء جـمــاعــي ،سيسقط الحشو

ساعتها ،وستكتشف أن العجينة واحدة}.
يـشــار أن عـمــر طــاهــر صــدر لــه الكثير
من الكتب ،من بينها{ :كتاب المواصالت:
ح ـ ـكـ ــايـ ــات شـ ـخـ ـصـ ـي ــة لـ ـقـ ـت ــل الـ ـ ــوقـ ـ ــت}،
و{ص ـنــاي ـع ـيــة م ـصــر :م ـشــاهــد م ــن حـيــاة
بعض بناة مصر فــي العصر الحديث}،
و{ألبومات عمر طاهر الساخرة} ،و{أثــر
النبي :قصص قصيرة من وحي السيرة}،
و{إذاعة األغاني :سيرة شخصية للغناء}،
وترجمة رواي ــة {بالقرب مــن نهر بيدرا}
لـ ـل ــروائ ــي ال ـب ــرازي ـل ــي {بـ ــاولـ ــو ك ــوي ـل ــو}،
و{طريق التوابل :قصص قصيرة} .كذلك
ً
كتب للسينما أفالما عدة من بينها{ :طير
إنـ ــت} ،و{يـ ــوم مــالــوش الزمـ ــة} ،و{كــابـتــن
مصر} ،وأصــدر عدة دواويــن شعرية من
بـيـنـهــا{ :ق ـهــوة وش ـي ـكــوالتــة} ،و{م ـشــوار
لحد الحيطة}.
وكـتــب أغـنـيــات لكثير مــن المطربين،
بينهم :أصــالــة ،ورام ــي ص ـبــري ،وأحـمــد
عدوية ،وكايروكي ،وسعاد ماسي ،وأحمد
سعد ،ومحمد عساف.

ّ
يهتم الشاعر المصري سمير درو ي ــش بوضع اللمسات
النهائية على العدد األول من مجلة {ميريت الثقافية} التي
تصدر خالل يناير الجاري ،ويتولى درويش رئاسة تحريرها.
ً
تهتم المجلة باألدب عموما ،ال سيما ثقافة وفكر التنوير،
ً
وتصدر شهريا في قالب إلكتروني بصيغة  PDFمع طباعة
كمية محدودة من النسخ الورقية ،وسيعمل القيمون عليها
على زيــادة هذه الكمية المطبوعة ،حسب تقبلها من القراء
والمتابعين.
يصدر العدد األول من المجلة بعد أيام ،عدد يناير ،2019
ً
ً
تزامنا مع احتفاالت دار ميريت للنشر بمرور  20عاما على
ُ
افتتاحها ،وهــو االحـتـفــال ال ــذي ســيــدعــى إلـيــه رم ــوز األدب
والثقافة في مصر ،الذين أسهموا في إبراز اسم ميريت ،كأهم
دار نشر تقدمية.
تقوم على إصدار المجلة مجموعة من المثقفين واألدباء:
ً
ً
مـحـمــد هــاشــم صــاحــب دار مـيــريــت م ـشــرفــا ع ــام ــا ،الـشــاعــر
ً
سـمـيــر درويـ ــش رئـيـســا لـلـتـحــريــر ،س ــارة اإلس ـكــافــي مــديــرة
للتحرير ،ومجلس تحرير مكون من :حمدي أبوجليل ،وحامد
عبدالصمد ،ومحمد داود ،وعادل سميح.

شعار المجلة

توابل ةديرجلا

•
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أخبار النجوم

محمد عطي ة في «فرصة أخيرة»

يشارك الممثل اللبناني إيلي متري في الفيلم الكوميدي {مهراجا} (نص رافي وهبي ،وإخراج فادي ّ
حداد ،وإنتاج فالكون فيلمز)
ً ً ً
ً
ً
راهنا في الصاالت اللبنانية ،كذلك ّ
يصور مسلسال رمضانيا لبنانيا كويتيا بعنوان {مسألة وقت} (تأليف أحمد
الذي ُيعرض
ّ
ويستعد النطالق مسرحيته الجديدة الشهر المقبل.
الفضلي ،وإخراج غافل فاضل ،وإنتاج رزاق الموسوي)،
عن نشاطه الدرامي والسينمائي والمسرحي ،تحدث إلى {الجريدة}.
بيروت -مايا الخوري

ق ـ ّـدم ــت ش ـخ ـص ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي فـيـلــم
{مهراجا} ،كيف جرت التحضيرات لها؟
ه ــي شـخـصـيــة سـهـلــة وغ ـيــر مــركـ ّـبــة،
فــا تـحـتــاج إل ــى أب ـحــاث كـثـيــرة بــل إلــى
مراقبة المجتمع اللبناني واالستنباط
من الرجال ّ
النصابين فيه وما أكثرهم!

طموحي البقاء
في لبنان

ت ـق ـص ــد أن ش ـخ ـص ـي ــات كـ ـثـ ـي ــرة فــي
المجتمع اللبناني مادة درامية دسمة؟
فــي رأي ــي ،يمكن ألي منتج أو كاتب
يـسـعــى إل ــى إج ـ ــراء أب ـح ــاث ع ــن أط ـبــاع
ً
اجتماعية تعاني انفصاما على صعيدي
المبادئ والقيم ،أن يجد أرضنا خصبة
بنماذج مماثلة.
ً
ً
ّ
قدمت سابقا شخصيات صعبة جدا،
ً
ّ
تارة قديس وطورا مجرم ،فما الذي لفتك
إلى هذه الشخصية السهلة؟
ح ــرص ــت ع ـلــى إظـ ـه ــار أنـ ــه ي ـم ـكــن أن
ي ـع ـيــش بـمـحـيـطـنــا ن ـ ّـص ــاب ق ـ ــادر على
ال ـتــأث ـيــر ف ــي ح ـيــاة ال ـن ــاس م ــن دون أن
ً
ً
يـنـكـشــف ،ب ــل ي ـبــدو إن ـســانــا ع ــادي ــا في
الظاهر فيما هو يحتال على اآلخرين
وي ـ ـن ـ ـصـ ــب .ل ـ ـهـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب كـ ــانـ ــت ه ــذه
الشخصية مثيرة لالهتمام بالنسبة ّ
إلي.

«مسألة وقت»
م ــا تـفــاصـيــل الـمـسـلـســل الــرمـضــانــي
اللبناني الكويتي «مسألة وقت»؟

المنتجون
ّ
اللبنانيون تجار
ّ
ال يكترثون للفن

ّ
يتميز هذا المسلسل ببساطة ّ
نصه
وح ـ ــواره الـ ــذي يـخـلــو م ــن تـعـقـيــدات أو
فـلـسـفــة .تـتـمـحــور الـقـصــة ح ــول مجيء
أن ــاس كويتيين وســوريـيــن إل ــى لبنان
ألس ـبــاب مـخـتـلـفــة ،وكـيـفـيــة انــدمــاجـهــم
في المجتمع اللبناني .إنه نص واقعي
ل ـيــس كــال ـن ـصــوص ال ــدرام ـي ــة ال ـســائــدة
ب ـس ـخــاف ـت ـهــا وإدع ـ ــاءاتـ ـ ـه ـ ــا ب ـم ـعــال ـجــة
مواضيع اجتماعية نفسية ّ
معينة فيما
هي في الواقع سطحية.
مع من تتشارك الثنائية؟
مع الممثلة نتاشا شوفاني.
ّ
ينفذ هذا المسلسل بإنتاجين لبناني
وكويتي ،كيف تقارن بينهما؟
بعدما شاركت في هذا العمل خجلت
ً
ً
م ــن ك ــون ــي ف ـن ــان ــا لـبـنــانـيــا
ّ
يـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي وطـ ـ ـ ـ ـ ٍـن نـ ــدعـ ــي
ً
فـيــه أن ـنــا سـ ّـبــاقــون عــربـيــا
ّ
ف ــي ال ـ ـفـ ــن ،ف ـي ـمــا سـبـقـتـنــا
ا لــدول العربية بحرفيتها
ّ
وح ـ ــرصـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـف ـ ــن،
فالمحطات الكويتية مثال
ت ـ ــر ف ـ ــض ش ـ ـ ـ ــراء أي ع ـمــل
درامــي مــا لــم تكشف على
فــوا ت ـيــر ا ل ـج ـهــة المنتجة
ال ـت ــي ت ـث ـبــت أن ـه ــا دفـعــت
مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات ال ـم ـم ـث ـل ـيــن
وف ــري ــق ال ـع ـم ــل كـ ـل ــه .هــم
مـ ـحـ ـت ــرف ــون وم ـل ـت ــزم ــون
ّ ً
جيدا أهدافهم.
ويعلمون
على رغم أن شخصيتي
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال
ً
ت ــر ض ـي ـن ــي فـ ـنـ ـي ــا  ،إذ ال
ّ
ً
ً
ت ـت ـطــلــب ت ـع ـ ّـم ـق ــا ف ـكــريــا
ّ ً
م ـ ـعـ ــي ـ ـنـ ــا ،فـ ــإن ـ ـنـ ــي فـ ــرح

ً
جدا بأجواء التصوير وهذا المشروع
الــذي أتـعــاون فيه مع أنــاس محترفين
م ـت ـخ ـص ـص ـيــن س ـ ّـب ــاق ـي ــن ف ــي مـجــالـهــم
المهني.

احتكار
محمد عطية

ع ـ ّـب ــر ب ـع ــض ال ـم ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن نـقـمـتــه
م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـكـ ــار م ـن ـت ـج ـي ــن درام ـ ـي ـ ـيـ ــن لــه
ولــإعــام ـي ـيــن ،فـمــن ال يـخـضــع يعيش
ً
عاطال عن العمل .ما رأيك بذلك؟
ً
فعلياّ ،
ألدت
لو أردنا تطبيق القانون
هذه الممارسات االحتكارية إلى سجن
ا لـمـحـتـكــر يــن .يسعى المنتجون ا لــذ يــن
ً
هــم أســاســا تـ ّـجــار ،إلــى الكسب الـمــادي
من خالل بيع المسلسالت الدرامية إلى
مـحـطــات الـتـلـفــزة ،إنـمــا يتعامل هــؤالء
بـطــريـقــة مـهـيـنــة وبـمـنـطــق اسـتـبـعــادي
مع فريق عملهم بحجة أن ثمة كثيرين
ينتظرون فرصة الظهور على الشاشة،
فـ ّ
ـإمــا نــرضــخ لـلـعــرض ال ـم ـقـ ّـدم إلـيـنــا أو
ن ـب ـقــى ع ــاط ـل ـي ــن عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل .فـيـضـطــر
ممثلون إلى قبول عروض مادية مهينة
ليعملوا .وبالنسبة إلى التقنيين ،فإما
ي ـق ـب ـلــون ب ــالـ ـب ــدل ال ـ ـمـ ــادي ال ـم ـع ــروض
ع ـل ـي ـهــمّ ،
وإم ـ ــا ي ـس ـت ـبــدلــون ب ـهــم بشكل
ّ ً
غ ـي ــر ق ــان ــون ــي ،عـ ــمـ ــاال غ ـي ــر لـبـنــانـيـيــن
يـ ــدخ ـ ـلـ ــون لـ ـبـ ـن ــان ب ــرخـ ـص ــة س ـيــاح ـيــة
مــؤق ـتــة ،فـيـعـمـلــون ب ـبــدل مـ ــادي رم ــزي.
ّ
هؤالء المنتجون ال يتاجرون بالفن بل
بكرامات الناس!
تــوص ـي ـفــك ل ـل ــواق ــع الـ ــدرامـ ــي يــدفـعــك
ً
ً
إ ل ــى أن تـكــون نشيطا أ كـثــر سينمائيا
ً
ومسرحيا؟
صحيح .نعلم جميعنا بــأن ا لــدرا مــا
ً
هي األقل جودة فنيا مقارنة مع السينما
والمسرح .فإذا كانت النصوص مقرفة
ً
ً
واإلن ـتــاج سيئا وب ــدل األت ـعــاب مهينا،
ف ـل ـ َـم ســأت ـحـ ّـمــس م ــن أج ـل ـهــا؟ م ــا دام ــت
الدراما تجارة مخصصة لترفيه الناس،
خاللها إلى االستفادة
يسعى المنتج من
ّ
ً
مــاديــا ،فلم مطلوب مني التضحية من
ّ
أجل الفن؟
مــا تفاصيل فيلم «السبعة وذمتها»
(إخراج ّ
عباس مقداد)؟
إنــه مـشــروع فيلم تـخـ ّـرجُ ،ص ـ ّـور منذ
ً
ب ـض ـع ــة أع ـ ـ ـ ــوام س ـ ُـيـ ـع ــرض ق ــريـ ـب ــا فــي
مهرجانات سينمائية عالمية.

كوميديا
ل ـ ـ ــدي ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــراجـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا
والـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ،الـ ـمـ ـس ــرح وال ـت ـل ـف ــزي ــون
والسينما ،ماذا اكتسبت من كل منها؟
بــدايــة ،ال أقبل سـ ّـوى المشاريع التي
ُ
ً
ّ
نوعي،
أعلم سلفا أنها ستنفذ بمستوى
بغض النظر ما إذا كانت مشروع مسرح
سـيـنـمــا ،تــراج ـيــديــا أو
أو تـلـفــزيــون أو ّ
كــومـيــديــا ،فــأتـحــضــر مــن خ ــال أبـحــاث
ّ
معمقة ّ وأجتهد فــي سبيلها ،أل نـنــي ال
ً
أستخف أبدا بمسؤولياتي وعملي وال
أولي أهمية للمردود المادي على حساب
مستوى أدائي بل على العكس .من جهة
أخرى ،أسعى إلى مشاريع ّ
فنية ثقافية
ًّ
ّ
تفعل تفكير الجمهور ،ما يرضيني فنيا.
ألنني إذا استطعت انتزاع الجمهور على
مدى ساعتين من واقع حياته المريرة،

إيلي متري
أكون قد حققت ما أصبو إليه.
هـ ـ ــل ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــرح والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــك ع ـ ـ ــن غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا
التلفزيونية؟
ال شــيء يـعـ ّـوض فــي هــذا اإلط ــار ،ألن
ً
ً
الممثل ال يرضى أبــدا بل يسعى دائما
إ لــى المزيد .تعتبر محطات التلفزة أن
كلفة حلقة «السيت كوم» يجب أن تعادل
نصف كلفة حلقة درامية ذات مستوى
متدن وذلــك ألن مـ ّـدة حلقة األول نصف
ٍ
ساعة ،فيما ّ
مدة الحلقة الدرامية ساعة.
منتجو ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ،عديمو
ّ
الفنية ،ال يفهمون كيفية االرتقاء
الثقافة
ً
فنيا بالعمل ،فهم لو أرادوا يستطيعون
من خالل الكلفة المحددة لإلنتاج وضع
الشخص المناسب بالمكان المناسب
وتحقيق نتيجة أفضل ،لكنهم يعملون
بمنطق تجاري صرف من دون ّاالكتراث
ّ
الفنية وال للمستوى الفني الذي
للقيمة
ّ
يقدمون.
هل البرامج الساخرة على المحطات
بديل عن «السيت كوم»؟
صحيح ،وذل ــك ألنـهــا تــوازيـهــا كلفة.
تــوافــر هــذا الـنــوع مــن الـبــرامــج فــي دول
ً
ّ
تطور هناك فيما ال
كثيرة سابقا لكنه
يزال يتمحور في لبنان حول المواضيع
نفسها ومع األشخاص أنفسهم .برأيي
ال يمكن لوم الجمهور على تأييده هذا
الـنــوع مــن الـبــرامــج الـســاخــرة السخيفة
ألنه إن لم ينتفض من أجل لقمة عيشه
وكرامته الوطنية فهل ينتفض من أجل
الفن؟

طــرحمحمد عطية أغنية جــديــدة صـ ّـورهــا على طريقة
الفيديو كليب وتحمل عنوان «فرصة أخيرة».
األغنية من ألبوم الفنان المصري الجديد «بعد التالتين»،
من كلمات أمير طعيمة ،وألحان أحمد صالح حسني ،وتوزيع
أحمد إبراهيم.
ً
وكان عطية نشر أخيرا اإلعالن الرسمي الخاص بألبومه
عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي
ً
ً
وكتب تعليقا جاء فيه{ :قريبا ألبومي الجديد بعد التالتين}.

هند البحرينية تغني {موت ويعني}

الـ ـت ــي أريـ ـ ـ ــد ،وب ــال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي أراه ـ ــا
مـنــاسـبــة .ويـبـقــى أن يـتـقـ ّـبــل الـجـمـهــور
أفكاري ليأتي إلى مسرحي.

«جنون العالم» وطموح
ً
القى برنامج «جنون العلوم» رواجــا
ً
كبيرا فهو ّ
قدم ثقافة علمية عامة بإطار
ترفيهي ،برأيك ما سبب غياب هذا النوع
من البرامج؟
حينما قـ ّـدمـنــا ه ــذا الـبــرنــامــج انـفــرد
على صعيد البرامج العائلية .لألسف،
تسعى المحطات إلى تقديم برامج تؤمن
أكبر عــدد من نسبة المشاهدين ،وهذا
ال يتحقق سوى ببرامج مبتذلة .أحد ال
ّ
يكترث للثقافة أو الفن أو تقديم برامج
معلومات عامة ترفيهية.
أساتذة األمس ،زمالء اليوم ،أي طموح
تصبو إليه؟
ًّ
مصرا على العيش
طموحي أن أبقى
في لبنان.
ّ
لكن هجومك على اإلنتاج والمنتجين
ّ
يرتد على مسيرتك الفنية في لبنان؟
أؤكد بذلك على أال يتصل بي بعض
المنتجين الذي يريد أن يدفع لي مقابل
ي ــوم الـتـصــويــر ب ــدل أت ـعــاب كــومـبــارس.
ســأحــرص عـلــى أن يكرهني لــدرجــة أال
ً
يتصل بي مجددا.

ب ـم ــا ت ـخ ـت ـلــف خ ـش ـبــة «ال ـس ـت ــان ــد أب
كوميدي» عن سواها؟
أعـ ّـبــر هـنــاك عــن وجـهــة نـظــري بشكل
مباشر وواضــح وبحرية أكبر من دون
إشــراف من أي كــان ،حيث أطــرح الفكرة

النصوص
الدرامية اللبنانية
سخيفة ّ
ومدعية

هند البحرينية
أطلقت فراشة الخليج هند البحرينية أغنية جديدة بعنوان {موت
ويعني} ،من كلمات مزيد ،وألحان األنين ،وتوزيع جراح الصايغ،
ومكساج جاسم محمد.
األغنية عاطفية بامتياز ّ
عبرت هند َّمن خاللها عن القهر والعذاب
واأللــم الذي عاشته مع حبيبها ،إذ تمنت أن يصيبه الذي أصابها
وأكثر .وتقول في األغنية{ :تحسر قد ما تقدر عسى يصيبك إلي
صابني منك بعد أكثر عسى عيونك تشوف الهم بدال الدمع تبكي
دم حسرة تضيق وتخنقك عبره وال بهتم وال بتهز بــي شعره يا
قاهرني}.
من جهة أخرى ،ستصور هند {موت ويعني} في لندن مع المخرج
جاد شويري الذي تعاونت معه ألول مرة في كليب {برا} الذي حقق
ً
ً
ً
ً
نجاحا كبيرا ،خصوصا أنه شارك في الغناء أيضا .واألغنية باللهجة
المصرية ،مــن كلمات جــاد شــويــري ،وهــانــي ص ــارو ،وألـحــان عــادل
العراقي ،وتوزيع جيمي حداد.

تقرير

غياب اضطراري لحسن الرداد

«روح روحي»
يكشف إيلي متري أ نــه على صعيد تقديم البرامج ال تــزال المشاريع قيد
ً
الدراسة والكالم ،ال شيء جديا بعد .أما بشأن المشاريع المسرحية ،فيقول:
ّ
«نحضر باتريسيا ّ
نمو ر وأنا مسرحية «روح روحي» على أن يكون االفتتاح
ً
ّ
في  28يناير الجاري .متحمس جدا للعمل ألنني أعود بعد أربع سنوات إلى
الخشبة».

تخفيض األجور يسيطر على الدراما المصرية ...والفنانون يخضعون
ً
بالنسبة إلى الموسم الدرامي
شهدت الدراما المصرية انفراجة بسيطة خالل ًاألسابيع القليلة الماضية ،خصوصا ً
الرمضاني المقبل ،ولكنه لن يزيد على  15مسلسال؛ أي أن العدد انخفض إلى الثلث تقريبا مقارنة بالمواسم السابقة،
ُ
وفرضت الشروط على كل العاملين في المجال ،ال سيما ما يتعلق منها باألجور.
حسن الرداد

القاهرة -محمد قدري
س ـي ـطــرت ش ــرك ــة «س ـي ـنــرجــي» لــإنـتــاج
الفني على الموسم الدرامي الرمضاني في
مصر ،واعتمدت هــذا العام على الفنانين
الـشـبــاب بكثافة ،بــاإلضــافــة إلــى تخفيض
أج ـ ـ ــور كـ ــل مـ ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن وال ـم ـخ ــرج ـي ــن
والمؤلفين واألط ـقــم الـمـســاعــدة ،ذلــك بعد
س ـل ـس ـلــة ج ـل ـس ــات ع ـم ــل ع ـق ــدت ـه ــا م ـع ـهــم،
ً
خصوصا النجوم ،إلبالغهم باألمر .ورغم
ً
أن بعض الفنانين رفض ذلك سابقا فإنه
ً
عاد وامتثل لألمر أخيرا.
واسـ ـتـ ـق ــر ت ــام ــر م ــرس ــي ع ـل ــى كـ ــل مــن
مصطفى خــاطــر ومحمد أن ــور لمسلسل
«ط ـ ـل ـ ـق ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ــظ» ،وي ـ ــاس ـ ـم ـ ـي ـ ــن ص ـ ـبـ ــري
لـ{حكايتي» ،ومحمد عادل إمام لـ{هوجان»،
ومـ ــي ع ــزال ــدي ــن ل ــ{ال ـبــرن ـس ـي ـســة ب ـي ـســة»،
وم ـح ـمــد رم ـض ــان ل ـ ــ{زلـ ــزال» ،ومصطفى
شعبان ل ـ {بـيــت راض ــي» ،وياسمين عبد
العزيز لـ{الملكة» ،وأمير كرارة لـ{كلبش ،»3
وهو المسلسل الوحيد الذي بدأ تصويره.
ً
كذلك تعاقد المنتج أخيرا مع ياسر جالل
عـلــى بـطــولــة «لـمــس أك ـتــاف» ال ــذي يظهر
ً
فيه مصارعا.

نجوم خارج المعادلة
وابتعد مرسي عن التعاقد مع فنانين
ي ـت ـقــاضــون م ـبــالــغ ك ـب ـيــرة ،وع ـلــى رأس ـهــم
غ ــادة عـبــد الـ ــرازق الـتــي يـصــل أجــرهــا إلــى

ً
 25مليونا ،ولكنها لم ترفض األجور التي
تداولت في األروقــة وبــدأت في البحث عن
شــركــات بديلة وجـهــات خارجية مــن دون
أن تنجح جهودها .من ثم ،قررت االبتعاد
عن الدراما خالل رمضان المقبل ،وانتظار
ً
ال ـم ــوس ــم ال ــاح ــق ،خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا تــريــد
تقديم مسلسل عن الشخصية التاريخية
«شجر الدر».
ولـ ــم ي ـت ـعــاقــد ت ــام ــر م ــرس ــي م ــع ع ـمــرو
ً
سـعــد ،خـصــوصــا أن ثـمــة مشكلة بينهما
منذ رمضان الماضي ،وأن مسلسل «بركة»
الذي خرج من الموسم الرمضاني الماضي
لم ُينجز بعد .ولم يتحدد الموقف النهائي
ليوسف الشريف بشأن مسلسله الجديد،
كذلك مشاركة كل من هاني سالمة ومحمد
رجب في الموسم المقبل.

ميزانية
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن أجـ ــور الـفـنــانـيــن
للموسم الــرمـضــانــي المقبل ت ـتــراوح بين
ث ــاث ــة م ــاي ـي ــن ج ـن ـيــه ل ـم ـص ـط ـفــى خــاطــر
وياسمين صبري وخمسة ماليين جنيه
لمصطفى شعبان وأمير كرارة وياسر جالل
ومـحـمــد ع ــادل إم ــام ويــاســر ج ــال ،بينما
يتقاضى محمد رمضان  10ماليين جنيه،
وهو ربع أجره عن مسلسله «نسر الصعيد
العام الماضي».

واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق ت ـ ــام ـ ــر م ـ ــرس ـ ــي ع ـ ـلـ ــى عـ ــرض
«فالنتينو» للزعيم عــادل إمــام على إحدى
قنوات شركته «إعالم المصريين» .المسلسل
مــن إنـتــاج «مــاغـنــوم» وثـمــة اتـفــاق على أال
تصل تكلفته إلى ميزانية مسلسالت الزعيم
المعروفة والتي بلغت العام الماضي 130
مليون جنيه .ومــن المتوقع أال تــزيــد عن
 70مليون جنيه 30 ،منها أجر إمام وسط
تراجع كبير له عن األعوام الماضية .وأحد
أسباب موافقته على العمل أنه من إنتاج
شركة نجله المنتج والمخرج رامي إمام.
وانتهى المنتج هشام جمال من اإلعداد
لمسلسل دنـيــا سمير غــانــم الـجــديــد الــذي
ي ـشــارك فــي إنـتــاجــه الـمـنـتــج تــامــر مرسي
ً
أيضا ،واتفق على أن تكون تكلفته الكلية
 30مليون جنيه ،على أن يكون أجر البطلة
س ـت ــة م ــاي ـي ــن ج ـن ـي ــه ،وه ـ ــو أم ـ ــر أرضـ ــى
األطراف كافة.
وح ــددت شــركــة «سـكــريــن  »2000تكلفة
كـلـيــة لمسلسل «الـلـعـبــة» لـشـيـكــو وهـشــام
ماجد بقيمة  35ملون جنيه ،ويحصل كل
فـنــان على أربـعــة ماليين جنيه فقط على
ً
أن يكون التوزيع خــارج مصر ،فضال عن
التعاقد مع قناة مصرية .وفتحت خطوط
اتصال مع شبكة «النهار» التي تريد شراء
بعض المسلسالت بأسعار قليلة وبعيدة
عن احتكار المنتج تامر مرسي.

القاهرة – ةديرجلا

مي عز الدين

الصباح والعدل
بقيت مسلسالت صادق الصباح للموسم الرمضاني المقبل متماسكة في ما
يتعلق بالتكلفة وأجور الفنانين ،إذ اتفق المنتج مع أحمد السقا وطاقم عمل
مسلسله «ولد الغالبة» على تكلفة  60مليون جنيه 18 ،مليون جنيه منها أجر
البطل وهو رقم مرتفع مقارنة بأجور أبطال المسلسالت األخرى .أما علي ربيع
فيحصل على ثمانية ماليين جنيه في مسلسله الجديد ،كذلك حمادة هالل.
واتفق المنتج جمال العدل على تخفيض أجور أبطاله يسرا ونيللي كريم
ومحمد هنيدي إلى النصف في حالة االتفاق على تسويق تلفزيوني في ظل
حالة االحتكار ،ووافق األبطال من دون تردد .ولكن تتجه المسلسالت الثالثة
ً
ً
إلى الخروج نهائيا ،ال سيما مسلسل يسرا وهي أعلنت ذلك رسميا على أن
تعود .2020

•

ً
رغــم رغـبــة حسن ال ــرداد فــي الـحـضــور درام ـيــا برمضان
ً
المقبل ،فإنه سيغيب اضطراريا بعد تراجع أحمد السبكي
عــن اتـفــاقــه معه بـهــذا ال ـشــأن ،ذلــك بعد تقديمهما تجربة
«عزمي واشجان» وعلى خلفية تأخر حصول المنتج على
مستحقاته المالية من قناة «النهار» المصرية التي عرضت
المسلسل.
ورف ــض السبكي تقديم تجربة درام ـيــة جــديــدة فــي ظل
ال ـظــروف الـتــي يـمـ ّـر بها ســوق اإلن ـتــاج الــدرامــي فــي مصر،
ً
مفضال التركيز مــع ا ل ــرداد على مشروعهما السينمائي
الجديد الذي ينتمي إلى أفالم الحركة وسيعرض في صيف
.2019
ويتعاون حسن مع السبكي في مشاريعه الفنية لحالة
التفاهم بينهما واإليــرادات الجيدة
الـ ـ ـت ـ ــي ح ـق ـق ـه ــا الـ ـنـ ـج ــم الـ ـمـ ـص ــري
ً
سـيـنـمــائـيــا ،ذل ــك رغ ــم ع ــدم توقيع
عقود حصرية بينهما.
ً
ويـسـعــى الـ ــرداد راه ـنــا إل ــى حل
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة غ ـ ـيـ ــابـ ــه عـ ـ ــن رم ـ ـضـ ــان
واالتفاق على تسويق المسلسل
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا ول ـم ـج ـم ــوع ــة قـ ـن ــوات
ً
مشفرة عربيا .ويحاول استغالل
ً
عالقاته في هذا األمر ،خصوصا في
اإلم ــارات والـسـعــوديــة ،وفــي حــال نجح
سيشارك في عمل كوميدي خرج بفكرته
أحد زمالئه المؤلفين.

عالقات 14

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4005األربعاء  2يناير 2019م  26 /ربيع اآلخر 1440هـ

culture@aljari∆a●com

لحياة جميلة وهانئة ...دع األمور تمضي

ّ
َّ
تخل عن رغبتك في القيام باألمور على أكمل وجه ّ
ّ
الذاتية التي
وتحرر من االتهامات
ّ
الفعلية وبلوغ
طريقة لتحقيق السعادة
تطلقها على نفسك إذا لم تفعل ذلك .إنها أسرع
ٍ
كامل إمكاناتك .لذا انطلق من هنا.

خوفنا من أن
ّ
نكون أقل من
ِّ
ّ
مثاليين يشكل
ً
معوقا في
حياتنا

فـ ــي م ــرح ـل ــة الـ ـطـ ـف ــول ــة ،ل ـطــال ـمــا
راود نــدى حلم بــأن تصبح ّ
رسامة.
كانت تمأل هوامش أوراق المدرسة
ب ـ ــال ـ ــزخ ـ ــرف ـ ــات وت ـ ـن ـ ـفـ ــق أمـ ــوال ـ ـهـ ــا
ّ
المخصصة لـمـعــرض الـكـتــاب على
مـلـصـقــات الـفـنــون الـجـمـيـلــة .تـقـّـول:
«كــان أفــراد عائلتي يعتقدون أنني
سأصبح ّ
رسامة رائعة عندما أكبر».
ً
ع ـنــدمــا بـلـغــت  13ع ــام ــا ث ـمــة ما
أوح ــى ّ لـهــا بــأمــر آخ ــر .ت ـقّــول« :كنت
ّ
في صف الرسم وطلبت منا المعلمة
رس ـ ــم أشـ ـ ـج ـ ــار .نـ ـظ ــرت مـ ــن حــولــي
ّ
ّ
فرأيت أن رسوم الجميع رائعة لكن
ّ
ّ
شجرتي مجرد خربشة»ّ .راحت تفكر
ف ــي نـفـسـهــا« :ال ــواض ــح أن ـن ــي لست
ً
ّ
رســامــة ولــن أك ــون يــومــا جـ ّـيــدة بما
ّ
فيه الكفاية ،فلماذا أحــاول حتى؟».
عندئذ أغلقت علبة أقالمها ولم تعد
ٍ
ً
إلى شغفها طوال  15عاما.
ً
ّ
تماما كما حصل مع ندى ،يشكل
ّ
خوفنا ،بل رعبنا ،من أن نكون أقل
ً
ّ
مثاليين معوقا في حياتنا .في
من
اجتماع
بعض األحـيــان ،نسهو في
ٍ
عن أمر ّ
مهم ،أو نصرخ على أوالدنا
ّ
في الملعب ثم نمضي اليوم بأكمله
(أو األسـبــوع) نلوم أنفسنا على ما
فعلناه.
يتغلغل
بــالـنـسـبــة إل ــى الـبـعــض،
ّ
طلب الكمال في جوانب حياته كافة:
ً
هو يريد أداء ممتازا ،وهــي ترفض
ّ
الـحـصــول عـلــى أظ ـفــار غـيــر مقلمة.
بحسب الخبراء ،تقتصر الرغبة في
ً
الـكـمــال أح ـيــانــا عـلــى مـجــال مـعـ ّـيــن،
ّ
فنحمل أنفسنا عبء استيفاء معايير
ً
مستحيلة في عملنا مثال أو تربية
أطفالنا ،ولـكــن ليس فــي المجالين
ً
ِّ
مـعــا  .فــي الحالتين ،يشكل الهوس
ّ
بالوصول إلى المثالية خلطة فاعلة
ّ
ل ـل ــدخ ــول ف ــي ن ـف ــق الـ ـت ــوت ــر .عـلـيــك
أن ت ـعــرف أن بـيــت ال ــدم ــى منحوت
ب ـطــري ـقــة م ـث ــال ـ ّـي ــةّ ،أم ـ ــا ف ــي ال ــواق ــع
فتضيق األمور إلى أقصى الحدود.
ً
وكلنا نستحق مزيدا من الحرية.

ّ
الحقيقية مع األخطاء:
المشكلة

الهوس بالوصول
ّ
المثالية
إلى
خلطة فاعلة
للدخول في نفق
ّ
التوتر

ً ّ
نشعر
ّأو ال  ،لنتفق على ا لـتــا لــي:
ّ
كبير إذا أخطأنا ،لو مهما كنا
ٍ
بسوء ٍ
واثقين في أنفسنا .وجدت الدراسات
ّ
الذي يصيبنا
أن «األلم االجتماعي»ّ ،
حين نشعر باإلذالل ،ينشط الحلقات
ذاتها في الدماغ كما األلم الجسدي،
ً
خ ـصــوصــا ل ــدى ال ـن ـس ــاء .واألم ـث ـلــة
كثيرة في هذا المجال.
اع ـت ــدن ــا ال ـ ّح ـف ــاظ ع ـلــى ال ــرواب ــط
االجتماعية ألننا نرغب في إرضاء
ً
ال ـ ـنـ ــاس غ ــالـ ـب ــا .ن ـس ـت ـمــع إل ـ ــى آراء
ّ
لنحدد موقفنا من أنفسنا،
اآلخرين

ونعتبر ّأنهم لن ّ
يحبونا بالقدر ذاته
إذا اكتشفوا عيوبنا .في هذا المجال،
ّ
بريطانيون إلى رجال
طلب باحثون
ونـســاء أن يحتسبوا األخـطــاء التي
ّ
ق ــام ــوا ب ـهــا ف ــي عـمـلـهــم ،فـتـبـ ّـيــن أن
الــرجــال يميلون إلــى تــاوة قصص
ّ
تتضمن ســوى قليل من
«أنيقة» ،ال
الــوصــف فـيـظـهــرون ب ـصــورة جـ ّـيــدة
(يقولون مثال« :على األرج ــح كانت
النساء
فكرتي سابقة ألوانها»)ّ .أما
ّ ً
ً
ف ــرح ــن ي ـخ ـبــرن ق ـص ـصــا فــوضــويــة
ُ
ّ
ول ـ ْـم ــن أن ـف ـس ـهــن وشـ ـع ــرن بــال ـســوء
س ـنــوات ع ــدة .كــذلــك وج ــدت دراس ــة
ً
ّ
تابعة لجامعة هارفارد أن كثيرا من
ّ
النساء ّ
غيرن اختصاصهن حين ّلم
صف
في
امتياز
عالمة
على
يحصلن
ً
«ال ـمــدخــل إل ــى االق ـت ـص ــاد» ،مـقــارنــة
بالرجال الذين حصلوا على بداية
ّ
أقل من ممتازة.
كــذلــك تــدخــل األمــومــة فــي اإلطــار
نفسهّ .هي تجربة صعبة وجميلة في
آن ،وتغذي وحش الرغبة في الكمال.
ت ـش ـعــر ّ
األم ب ــال ـض ـغ ــط لـتـسـتــوفــي
ال ـم ـعــاي ـيــر الـمـسـتـحـيـلــة ف ــي تــر ّبـيــة
طفلهاّ .
ثمة ّأمـهــات يعترفن بأنهن
ً
ً
وضـعــن عـبـئــا كـبـيــرا عـلــى أنفسهن
ّ
حـيــن أن ـج ـبــن .وق ــال ـ ّـت إح ــداه ــن عن
ط ـف ـل ـهــا« :ظ ـن ـن ـ ُـت أنـ ـن ــي إذا رف ـعــت
ّ
ّ
كلمةٍ
صــوتــي أو لــم أعــلــق عـلــى ك ــل ً ّ
يقولها ،فإنني بذلك أخذل واحدا منا
ّ
أطعمه
بطريقةٍ أو بــأ ّخــرى .كــل ّيــوم ّ
وأعــانـقــه وأحــمـمــه وأشــجـعــه لكنني
ّ
ال أركــز سوى على أنني صحت في
وجـهــه ذات مــرة بعد نــوبــة غضب».
ّ
ّ
يؤكد الخبراء أن األهل سيخطئون
ّ ّ
ً
كثيرا ،لكن إذا رأت المرأة أن كل خطأ
ِّ
يشكل فشال ًفي دورها ّ
كأم،
تقترفه
ً
ّ
فــإنـهــا حـتـمــا تـضــر بــذلــك صحتها
ّ
العقلية.
ّ
ل ـك ــن م ـن ـشــد ال ـك ـم ــال ف ــي داخ ـلــك
ي ـشـ ّـدد عـلــى مــا ي ـلــي :أال يـسـمــح لك
ّ
ّ
بالتفو ق؟
التمسك بمعايير عالية
تـ ـ ّـأمـ ــل بـ ــال ـ ـجـ ــواب الـ ــدفـ ــاعـ ــي الـ ــذي
ّ
ً
ت ـت ـســلــح ب ــه دائـ ـم ــا خ ــال مـقــابــات
ّ
ـف لـ ــدي؟
ال ـع ـم ــل :أك ـب ــر ن ـق ـطــة ض ـع ـ ٍ
ّ
المستمرة في الوصول إلى
رغبتي
الكمال! في الواقع ،تعتبر المماطلة
ً
ّ
والكمالية متشابهتين غالبا .ويقول
ّ
أطـ ّـب ــاء عـلــم الـنـفــس إن خشيتك من
ُ ّ
ّ
يومياتك
تكتب
ارتكاب خطأ تشلك.
ّ
ًّ
وتبدأ بـ{بدوت غبيا» ،لكنك سرعان
ما تمحي جملتك .أو تقلق من عدم
قدرتك على متابعة سباق الخمسة
على المشاركة
كيلومترات فال تجرؤ ّ
به باألساس .صحيح أنك لم تفشل،
ولكن هل أنت سعيد؟

المتعة في الفشل:
ً
ً
ماذا لو لم تكن األخطاء أمرا فاضحا ،بل حبكة توصلنا
ّ
شيء آخر؟ حسب الخبراء ،طورنا بطريقةٍ أو بأخرى
إلى
ٍ
بالكمال التلقائي .إذا التمست نـجــاح شخص
إيماننا
ّ
آخر ،افترضت أنه موهوب بالفطرة للقيام بهذا األمر وال
تــرى الجهد الــذي بذله ليصل إلــى مــا هــو عليه .لــذا يقع
ً
ً
على عاتقنا جميعا أن نجعل النجاح يبدو صعبا وليس
ّ
ً
ّ
سهال .هذا درس تعلمه كثيرون من خالل منعطفات مروا
ً
ـا يـقــول المحامي ســامــي« :أنـجــزتُ
بها فــي حياتهم .مـثـ
ً
ّ
المتفوق في مدرستي ونلت
أمورا كثيرة في حياتي .كنت
طالب .أتممت إجازتي في الحقوق وفي عمر
جائزة أفضل
ً
ٍ ً
صاعدا في شركة ّ
مهمةّ ،
ثم أقنعت
 25سنة .كنت ّ محاميا
ً
أصبح مدافعا
المسؤولين عني في العمل بالسماح لي بأن ً
في مجموعة ضغط وأعمل على تشريعات نيابة عن زبائن
ً
ُ ّ
ظننت أن هذا سيكون رائعا».
الشركة.
ّ
ّ
لـكــنــه ك ــره عـمـلــه ال ـجــديــد .وشـ ــرح« :ش ـعــرت ب ــأن كلمة
ً
ً
ً
«ضعيف» كانت محفورة على جبهتي .كنت منهكا وبائسا
بعدما استنفدت قواي» .رغم خجله ،طالب بعمله القديم
ّ
ّ
مر ٌ
ستة أشهرّ .
عقد واكتشف أن هذا التراجع كان
بعد ًمرور
ً
جميع زمالئي في العمل ،فالعالم
«سامحني
:
قائال
نعمة،
ّ
ّ
يتوقف ّ
علي» .واليوم أصبح يؤمن
استمر بالدوران ولم
ّ
ّ
بأن الفشل ّ
ضروري لصياغة حياة مرضيةٍ .
شر
ّ
ّ
تـعـتـقــد أن هـ ــذا األم ـ ــر م ـخ ـيــف؟ ف ــك ــر بـ ـه ــذا :بــالـنـقــص
ّ
نتواصل وإلى األصالة ننجذب .لذا نرتاح عندما نرى أن
ً
ً
منزل اآلخر ّ
تعمه الفوضى أيضا ،أو شخصا آخر يواجه
ً ّ
انهيارات في التربية .كريستي مثال تعلمت ّالتركيز على
ّ
األمــور الصحيحة التي تقوم بها كـ ٍّ
ـأم ،ما خفف توترها
وزاد سعادتها في عالقتها مع أوالدها الثالثة .تكتب في
ّ
مدونتها  Mama Needs More Coffeeلتلهم ّ
األمهات

ّ
ّ
ليلة وضحاها:
التخلي عن المثالية لن يحدث بين ٍ

ّ
ّ
ّ
بالسر
ـدى تشتاق إلــى الـفــن
ّعلى مــر السنينّ ،كانت نـ ّ
لكنها كانت تؤمن بأنه ال يحق لها محاولة العودة ّإليه
ما دامت ال تتقنه .بعد زواجهاّ ،
زينت الشموع المتبقية
ّ
ّ
وتعترف« :شعرت
ّ
باألوراق ّالملونة لتقدمها ُكهدايا العيدّ .
ّ
كأنني غشاشة لحظة دخلت المتجر الفني» .لكنها سرعان
ّ
ـال
مــا أ ّمـضــت ســاعـ ًـة بـعــد ســاعــة تـقــص ال ــورق عـلــى أشـكـ ٍ
متنوعة ،منهمكة بما تفعله لدرجة ّ لم تنظر إلى األعلى.
ّ
ً
لتخفف خوفها ،أقنعت نفسها بأنها تماطل هــر بــا من
عملها الحقيقي.
ّ بدأ أصدقاء ندى يطالبون بتصاميمها .واليوم أصبحت
ّ
فنانة ومستشارة لألفكار الخلقة وصاحبة كتاب The
Creative Sandbox Way: Your Path to a Full-color Life
(على طريقة صندوق الرمال المبدعة :طريقك نحو حيا ٍة
مليئةٍ باأللوان) .تلجأ إلى موقعها اإللكتروني وحساباتها
على مواقع التواصل االجتماعي لتثبت وجهة نظرها من
ً
ّ
ّ
خــال نشر أخطائها وتأكيدها أن األخـيــرة تشكل جــزء ا
ّ ً
ّ
ّ
ّ
المشوهة تنال
(فالمشاريع
مهم ًا من العملية اإلبداعية ً
ّ
ع ــادة أكـثــر ردود الفعل حـمــاســة) .تعترف بأنها ال تــزال
ً
ً
صوتا في داخلها يقول لها« :لست ّ
جيدة بما
تسمع أحيانا ّ
ّ
فيه الكفاية» .لكنها تعلمت أن تعتبر هذه الكلمات منارة،
تضيء الطريق أمامها لتخرجها من نطاق راحتها نحو
ما عليها تجربته في خطوة مقبلة.

دليلك إلى عدم الكمال:

ّ
• فكر بأسوأ سيناريو محتمل:

ً
راضيا ّ
عما
الفقرات وأنت تستعرض مشروعك .لست
أخفقت في بعض
ّ
ّ
قدمت فحسب ،بل شعرت بأنك أوصلت العالم إلى نهايته .ينصحك الخبراء
صورة عن الواقع؛ اسأل نفسك :هل تقييمي دقيق؟ هل مديري
بإعادة رسم
ٍ
ّ
سيطردني؟ هل أصيب بخيبة أمل بسببي؟ أبق سجلت مكتوبة عن أخطائك
ً ّ ً
ّ
ّ
تتصور.
سيئا بقدر ما
كدليل على أن النقص لن يكون يوما
وعواقبها
ٍ

َّ ً
•تول أمرا أنت سيئ فيه:

األخــريــات باكتساب حــالــة «الــزيــن» (اعـتـقــاد ب ــوذي يقول
ّ
ّ
بالتأمل) من دون المرور
إن اإلنسان يصل إلى الحقيقة
بالسنوات ّالطويلة قبل الــوصــول إليها .وتعطي ّ المثل
ً
التالي« :حــضــرت النقانق للعشاء ،مـ ّـرة أخــرى ،لكنني ال
ً
أعتبر هذا هاجسا».

ً
إن كنت تخشى أن تبدو مغفال (وهــذه حال معظمنا) ،ينصحك علماء
ً
باستكشاف هوايةٍ تجذبك كالحياكة (هواية فعال متواضعة) أو
النفس
ّ
ً
الــزومـبــا ،لكنك كنت خائفا مــن المحاولة .مــن ثــم ،ستبدأ بالتساهل مع
ّ
ّ ً
ً
ّ
عملية التعلم.
طبيعيا من
األخطاء ،وتعتبرها جزء ا

•شارك أخطاءك مع اآلخرين:

ّ
ّ
ّ
بالسلبية
عادية وأن محيطك ال يحكم عليك
سترى حينها أن األخطاء
التي تخشاها .في معظم األحيان ،سيقول لك أصدقاؤك« :يحصل لي هذا
طوال الوقت! دعني أخبرك كيف أخفق!».

• اعطف على نفسك:

نسيت الذهاب إلى متجر البقالة في طريق عودتك إلى المنزل ،وما من
ً
ّ
مكسرات وزبــدة الفول
ـداء يأخذه أوالدك معهم إلى المدرسة غدا سوى
غـ ٍ
السوداني وموز قديم .بدل أن ّ
توبخي نفسك وأنت تفكرين بعلبة الطعام
ّ
ّ
تتوجهين إلى
تحدثي إلى نفسك كما لو كنت
التي سيحملها زمالؤهم،
بالخطأ ذاته ،وقولي« :ليست مشكلة كبيرة ،فالجميع يخطئ.
صديقة
قامت ً
ً
ما زلت ّأما رائعة!».

االستسالم بالنسبة إليها هو القبول بوجود ثغرات في
نسيج حياتنا .جميعنا سنخفق بطريقةما؛ لكننا نستطيع
ُ
السيطرة على رد ّفعلنا .تعتبر أهـ ّـم أخطائنا ،كالطالق
ّ
ّ
التعرض للطرد من العمل ،نقطة تـحــو ٍل في حياتنا.
أو
ً
ّ
نعيد النظر غالبا في تلك األوقات ونعتبرها نقطة نمونا
بطرائق لــم نألفها .فــي الــواقــع ،عــدم المخاطرة بارتكاب
ِّ
فما هي الفرص الكبيرة
األخطاءيشكل أكبر خطأ
نرتكبهّ .
ّ
أو األحالم الجامحة التي تفوتها ألنك تخشى الفشل؟ ال
أسف تعيشه.
تدع عدم المحاولة يكون أكبر
ٍ

• جد معنى ّ
لعملية التحضير:

ّ
ً
إذا كان االضطراب النفسي يسيطر عليك ألنك تريد دائما الحصول على امتياز في
نتائجك ،ستستنفد قواك .لذا اطرح هذا السؤال على نفسك :ما السبب اآلخر الذي يجعلك
ّ
ً
تعمل بهذا ّ
الكد؟ ّأمــا إذا كنت تنتظر ضيوفا في منزلك ،فال تتوتر حول نظافة أصغر
ّ
الزوايا كما لو كنت في مستشفى ،بل فكر كم ستستمتع بوقتك برفقتهم وكيف سيشعرون
ّ
كأنهم في منزلهم بفضل أصغر الجهود التي تبذلها.

ّ
•غير معادالتك:

ّ
إذا كنت تعتقد ّأن عليك القيام بالمهام كافة  ،% 100فاختر ّ
أساسية وأنجز
مهمات غير
ّ
 % 80منها فقط ،كأن تتخطى بعض الفصول في كتاب تقرأه من أجل نادي القراءة ،أو
ّ
ّ
العجينة الجاهزة لتصنع فطيرة .حين ترى أن النتائج ال تزال جيدة ،تدرك كم
أن تشتري
ً
ً
ً
ّ
المهمة ،محاوال الوصول إلى الكمال ،بينما كنت
أضعت وقتا وطاقة في التفاصيل غير
تستطيع االستفادة منهما لتحقيق أمور مرضية أكثر.

ّ
ّ
تأمل الطبيعة سر الشعور بالسعادة
ً
ً
ً
إذا رأيت عشبا صغيرا ينبت بشكل مفاجئ بين صخرتين أو نبتة الخزامى وقد أزهرت في وعائها الذي زرعتها فيه ،فتمهل قليال وراقبهما والحظ ما تشعر
به .يشير الباحثون إلى أن مراقبة الطبيعة تجعلك تشعر بسعادة أكبر أينما كنت.
«حـيــن ت ــرى الـعــالــم فــي حـبــة رمــل،
والجنة فــي زه ــرة بــريــة» .تـعــود هذه
ً
الـكـلـمــات ال ـتــي نسمعها غــال ـبــا إلــى
الـشــاعــر اإلنـكـلـيــزي ولـيــام بــايــك في
القرن الثامن عشر ،وهي تذكرنا بأن
أصغر التفاصيل في الطبيعة يحمل
ً
ً
جماال ورونقا ال نهاية لهما.
لنتوقف عند قصيدة أخرى للشاعر
الرومانسي الشهير وليام وردسورث
يــؤكــد فـيـهــا الـنـقـطــة عينها بوصفه
ّ
الفرح الذي يولده فيه حقل من أزهار
ال ـن ــرج ــس الـ ـب ــري ال ـت ــي ت ـت ـمــايــل مع
النسيم .كتب« :قلبي بالمتعة يمتلئ/
ويرقص مع النرجس البري».
ت ــؤك ــد دراسـ ـ ــة حــدي ـثــة أن ش ـعــراء
مثل باليك ووردسورث توصلوا إلى
اكتشاف مهم.
ت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ــي-آن
باسمور ،باحثة مشرفة
على الــدراســة وطالبة
ف ــي ع ـلــم ال ـن ـفــس تعد
رســالــة دك ـتــوراه في
جــا مـعــة كولومبيا

البريطانية -حرم أوكاناغان الجامعي
فــي كـيـلــونــا بـكـنــدا ،إل ــى أن تخصيص
بضع دقائق فقط كل يوم لتأمل المشاعر
التي تولدها فينا الطبيعة يجعلنا أكثر
ً
ّ
ويحسن خيرنا عموما.
سعادة

تأثير إيجابي لشجرة واحدة
استعانت الدكتورة باسمور بنحو
ً
 395طالبا ًلم يتخرجوا بعد ،فوزعتهم
عـ ـش ــوائـ ـي ــا عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث م ـج ـم ــوع ــات.
طلبت إلــى المجموعة األول ــى التقاط
ص ـ ــور ألش ـ ـيـ ــاء أو م ـش ــاه ــد طـبـيـعـيــة
تلفت نـظــر هــم ،كمشهد غ ــروب جميل
يلمحونه مــن نــافــذة المطبخ أو زهــرة
تـتـفـتــح م ـت ــأخ ــرة ،وت ــدوي ــن الـمـشــاعــر
التي تولدها فيهم .ودعــت المجموعة
الثانية إلــى القيام بالمثل مع
التركيز على أشـيــاء من
صنع اإلنسان ،مثل
أبـنـيــة أو آالت .أمــا
المجموعة الثالثة،
فشكلت مجموعة

ضبط ولم ُيطلب إليهاالقيام بأي مهمة.
المشاركين
خــال الــدراســة ،لم يكن على
ّ
بذل جهد استثنائي .كان يكفي أن يركزوا
عـلــى أي مشهد أو شــيء يــاحـظــونــه خــال
نـشــاطــاتـهــم الـيــومـيــة .تــذكــر د .بــاسـمــور:
«لم يكن عليهم تمضية ساعات خارج
الـمـنــزل أو الـقـيــام بـنــزهــات طويلة في
البرية .كان يكفي أن يتأملوا الشجرة
عند مــوقــف الـحــافــات وســط ّ المدينة
والـتــأثـيــر اإليـجــابــي ال ــذي تــولــده هــذه
الشجرة الواحدة في الناس».
يشير تقرير الدراسة إلى أن الباحثة
«ف ـ ــوجـ ـ ـئ ـ ــت» بـ ـ ــرد فـ ـع ــل الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن
قدموا أكثر من 2500
بعدما ً
الحماسيً ،
صورة وتعبيرا خطيا عن المشاعر.

اكتشفت باسمور أن الطالب الذين
شاركوا في مراقبة الطبيعة أعربوا
عن ارتفاع أكبر في معدل سعادتهم
وخ ـيــرهــم الـ ـع ــام .ك ــذل ــك ك ــان ــوا أكـثــر
ً
انفتاحا على التواصل االجتماعي
وتشاطر الموارد مع نظرائهم.
تضيف الباحثة« :جــاء االختالف
في خير مشاركي المجموعة األولى

(س ـعــادت ـهــم ،وإحـســاسـهــم بــالـتــرفــع،
ومع
ومستوى تواصلهم مع اآلخرين
ً
ً
الطبيعة أيضا) أكبر بكثير ،مقارنة
ً
بالمشاركين الذين راقبوا أمورا بناها
اإلنسان ومجموعة الضبط».
اكـتـشـفــت دراس ـ ــات ســابـقــة أن َمــن
يعيشون في مناطق تضم مساحات
ّ
تحسن
خضراء أكبر يستفيدون من
صحتهم العقلية ،ور ب ـمــا يعيشون
حياة أطول كمعدل.
وتستند باسمور إلى هذه وغيرها
من اكتشافات مماثلة بغية تحديد
الـ ـغـ ـن ــى الـ ـ ـ ــذي ي ـض ـف ـي ــه ق ــربـ ـن ــا مــن
ّ
الطبيعة عـلــى حـيــاتـنــا .تـشــكــل هــذه
ً
الـبــاحـثــة ج ــزء ا مـمــا ُي ـعــرف ب ـ {فــريــق
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة» ف ـ ــي ح ـ ـ ــرم أوك ـ ــان ـ ــاغ ـ ــان
ال ـج ــام ـع ــي فـ ــي ج ــام ـع ــة كــولــوم ـب ـيــا
البريطانية :مجموعة من الباحثين
تخصص وقتها «لدراسة ما يناسب
اإلن ـ ـسـ ــان (مـ ـث ــل الـ ـسـ ـع ــادة) وكـيـفـيــة
تعزيزه».
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الشاشات تعوق النوم عبر إعادة ضبط الساعة الداخلية
في وقت متأخر من الليل .يأمل باحثون من «معهد سالك للدراسات البيولوجية» في
كشف بحث جديد أن الخاليا الحساسة تجاه الضوء في العين تعيد ضبط الساعة
الداخلية عند ّ
تعرضها للضوء .قد ّ
يفسر هذا االكتشاف السبب الذي يجعل التعرض «الجوال» أن تؤدي نتائجهم إلى تحسين عالجات األرق وفارق التوقيت بين البلدان
ّ
المطول للضوء ،بما يتعارض مع إيقاع الساعة الطبيعية أو البيولوجية ،يعوق النوم والصداع النصفي واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية .ونشروا نتائجهم في مجلة
ً
ويضر بالصحة .يمكن أن تشتق هذه الظاهرة مثال من ّ
ّ
«تقارير الخاليا».
التعرض المتواصل للضوء

بسبب المصادر
االصطناعية
للضوء لم تعد
دورات النوم
واليقظة لدينا
ترتبط بأنماط
الليل والنهار

اكتشف العلماء أن اضطراب
إيـ ـق ــاع ال ـس ــاع ــة ال ـب ـيــولــوج ـيــة
يرتبط بمشاكل صحية حادة
مثل متالزمة األيض ،ومقاومة
األن ـ ـ ـسـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وال ـ ـ ـسـ ـ ــرطـ ـ ــان،
والـ ـب ــدان ــة وال ـخ ـل ــل ال ـم ـعــرفــي.
ولـ ـم ــا ك ـن ــا نـسـتـعـمــل م ـص ــادر
اصطناعية لـلـضــوء ،فـلــم تعد
دورات ال ـنــوم والـيـقـظــة لدينا
ترتبط بأنماط الليل والنهار.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ب ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــل تـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات
محمولة مثل الهواتف الذكية
والحواسيب اللوحية ،أصبحت
فــرص االنغماس في مشاهدة
ً
ً
مختلف الشاشات ،ليال نهارا،
أكبر من أي وقت مضى.
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـم ـ ـشـ ــرف ال ــرئـ ـي ــس
عـلــى ال ــدراس ــة ساتشيداناندا
بــانــدا« :ي ــؤدي أسـلــوب الحياة
هذا إلى اختالل إيقاع الساعة
البيولوجية وقد يعطي عواقب
وخيمة على الصحة».

الساعة البيولوجية والنوم
يـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـسـ ـ ــم س ـ ــاع ـ ــة
داخلية تتبع فــي الـعــادة نمط
ال ـل ـيــل وال ـن ـه ــار ع ـلــى مـ ــدار 24
س ــاع ــةُ .يـ ـع ـ َـرف إي ـق ــاع الـســاعــة

ً
البيولوجية أيضا بدورة النوم
واليقظة.
ت ـس ـه ــم الـ ـس ــاع ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم مـ ـش ــاع ــر ال ـي ـق ـظــة
والـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــاس .آلـ ـي ــاتـ ـه ــا م ـع ـقــدة
وتـ ـخـ ـض ــع ألوام ـ ـ ـ ــر اإلش ـ ـ ـ ــارات
اآلتـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة دم ــاغ ـي ــة
مسؤولة عن مراقبة الضوء في
البيئة المحيطة.
يـ ـتـ ـك ــل ك ـ ــل عـ ـض ــو ون ـس ـي ــج
وخلية داخل الجسم على هذا
الـ ـ ـع ـ ــداد ال ــزمـ ـن ــي .وم ـ ــن خ ــال
النوم لمدة كافية وفــي الوقت
المناسب ،يمكن الحفاظ على
سالمة هذا النظام.
ت ـش ـيــر تـ ـق ــدي ــرات «ال ـم ـع ـهــد
الوطني للقلب والــرئــة وال ــدم»
إ لـ ـ ـ ــى إ صـ ـ ــا بـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــن  50و70
مـلـيــون شـخــص ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ــاضـ ـط ــراب ــات ن ــوم
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة .اس ـ ـت ـ ـنـ ــد ال ـم ـع ـه ــد
ً
أيـ ـض ــا إلـ ــى اس ـت ـط ــاع أجــرتــه
«مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها» ،وكان قد كشف
أن  7إلــى  % 19مــن الراشدين
ال يـ ـ ـن ـ ــا م ـ ــون أو ال ي ـ ــأ خ ـ ــذون
ً
قسطا مــن الــراحــة لمدة كافية
ً
يوميا .كذلك ،اعترف  % 40من
المشاركين بأنهم يغفون عن

غير قصد خالل النهار ،مرة في
الشهر على األقل.

الخاليا الحساسة تجاه
الضوء
ّ
رك ـ ـ ــز الـ ـبـ ـح ــث األخ ـ ـيـ ــر عـلــى
مجموعة خــايــا مــوجــودة في
ش ـب ـك ـيــة الـ ـعـ ـي ــن :إن ـ ــه ال ـغ ـش ــاء
الـ ـحـ ـس ــاس تـ ـج ــاه الـ ـض ــوء فــي
م ـح ـي ــط ال ـج ـه ــة ال ـخ ـل ـف ـيــة مــن
داخل العين.
تلك الخاليا حساسة تجاه
ال ـضــوء ولكنها ال ت ـشــارك في
نقل الصور إلى الدماغ .بل إنها
تـحـلــل م ـس ـتــويــات ال ـض ــوء في
البيئة المحيطة لبث إشــارات
خاصة باآلليات البيولوجية.
يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــروتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
الميالنوبسين ا لـمــو جــود في
ال ـخــايــا ع ـلــى تـحـلـيــل ال ـضــوء
ً
في البيئة المحيطة ،علما بأن
ّ
ّ
المطول للضوء يؤدي
التعرض
إلى تجدد ذلك البروتين داخل
الخاليا.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدد الـ ـمـ ـي ــان ــوبـ ـسـ ـي ــن
المستمر م ـســؤول عــن إطــاق
إشـ ــارات نحو الــدمــاغ إلبالغه
ب ـ ـظـ ــروف ال ـ ـضـ ــوء فـ ــي ال ـب ـي ـئــة

المحيطة .بعد ذ لــك ،يستعمل
الدماغ تلك المعلومة لتنظيم
النوم واليقظة والوعي.
إ ذ ا ا س ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد د
الميالنوبسين لـفـتــرة طويلة
ً
وكان الضوء ساطعا ،ستنشأ
إشـ ــارة إلعـ ــادة ضـبــط الـســاعــة
ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،م ــا ي ـ ــؤدي إلــى
إع ــاق ــة ه ــرم ــون الـمـيــاتــونـيــن
ّ
الذي ينظم النوم.

التعرض المطول للضوء
الس ـت ـك ـشــاف ه ــذه ال ـع ـم ـلـيــة ،أط ـل ــق ال ـبــاح ـثــون م ـس ــار إن ـتــاج
الميالنوبسين في خاليا شبكية الفئران .كشفت النتائج أن بعض
ّ
التعرض لضوء متواصل،
الخاليا يتابع إرســال اإلشــارات عند
بينما يخسر بعضها اآلخر حساسيته.
الحظت تحليالت إضافية أن بعض البروتينات المعروفة باسم
األريستين أسهم في الحفاظ على حساسية الميالنوبسين عند
التعرض للضوء لفترة طويلة.
في المقابل ،خسرت الخاليا التي تنتج الميالنوبسين لدى
الفئران التي لم تكن تحمل أي نوع من األريستين (بيتا أريستين
 1أو بيتا أريستين  )2قدرتها على الحفاظ على حساسيتها تجاه
التعرض المتواصل للضوء.
استنتج الباحثون أن خاليا شبكية العين تحتاج إلى َ
نوعي

األريستين لمساعدتها على تصنيع الميالنوبسين.
ّ
يوضح باندا أن أول بروتين ُيعطل االستجابة بينما يساعد
المساعد
البروتين الثاني الميالنوبسين على إعادة شحن العامل
ِ
الستشعار الضوء في الشبكية« :عند إتمام هاتين الخطوتين
بإيقاع متسلسل ســريــع ،يبدو أن الخلية تتجاوب مــع الضوء
بشكل متواصل».
ُيخطط باندا مع فريقه الكتشاف عالجات قادرة على التصدي
ً
الضطراب إيقاع الساعة البيولوجية الذي يمكن أن ينجم مثال
ً
ع ــن ال ـت ـعــرض ل ـضــوء اص ـط ـنــاعــي .يــأمــل ال ـبــاح ـثــون أي ـض ــا بــأن
يستخدموا الميالنوبسين إلعادة ضبط ساعة الجسم الداخلية
وأن يستعملوه كعالج محتمل لألرق.

What’s
?Cookin

١٦
نسخ جريئة ولذيذة من الحساء
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كي تصبح لذيذة .تجمع أبسط أطباق الحساء بين المرق
ال ّداعي لتعقيد وصفات ّ الحساء ً
ّ ُ
ُ
َ
َ
المعلب والخضراوات المقطعة مسبقا أو المجمدة فتطبخ كي تصبح طرية وتهرس مع خليط
من التوابل مثل مسحوق الكاري أو األعشاب الطازجة المفرومة .يمكن تحضير نسخ سريعة
عبر تسخين اللحوم المطبوخة أو الدجاج والخضراوات في مرق ّ
متبل .لتحسين التركيبة وتنويع
ّ
المعلبة أو المعكرونة المطبوخة .يتخذ هذا النوع من الحساء ً
منحى
الخيارات ،أضيفي الفاصوليا
ً
مدهشا عند تقديمه مع بيض مقلي وكمية من الصلصة الساخنة.
جان ماري برونسون
ُ
ً
أنواعا عضوية من المرق في متناول َّ
يدي .ولزيادة غنى تركيبة ّالحساء،
لتحضير الحساء ،أبقي
ّأتكل على المرق المنزلي الذي يبيعه ّ
اللحام المحلي في الثالجة .حين أملك الوقت ،أحضر مرق
ً
ّ
الدجاج الغني انطالقا من أجنحة الدجاج والكرفس المقطع والبصل والجزر .تعطي األجنحة
تركيبة حريرية للمرق لدرجة أنك تستطيعين شربه وحده.
يتمتعان بنكهة قوية ومختلفة.
أنهما
هذان النوعان من الحساء يأسرانني ألسباب عاطفية ،كما
ّ
ّ
ً
ّ
بتجمع أصدقائي في مطعم يوناني مفضل لدي .باإلضافة إلى
أوال ،يذكرني الحساء اليوناني
ّ
الدجاج ،يحول الكينوا والكرفس مرق البيض والليمون التقليدي إلى وجبة كاملة.
ّ
ُ
شاركت فيها مع زمــاء لي في {بروفانس}.
تذكرني الوصفة الثانية بورشة كتابة حديثة
ً
اجتمعنا يوما لتناول الغداء .أكلنا حينها أوعية ساخنة من حساء الجزر والبرتقال .لم نترك
قطرة في أطباقنا ومسحناها بالخبز المقرمشّ .
تبين أن الراحة تصبح مضمونة بفضل الحساء
واألصدقاء!

حساء بالليمون والدجاج
مع الكينوا والكرنب
لتحضير نسخة ســريـعــة ،اسـتـبــدلــي بــالــدجــاج
النيء في الخطوة األولى كوبين أو ثالثة أكواب من
ّ
الدجاج المطبوخ والمفروم أو المقطع إلى مكعبات.

المقادير:

التحضير:
 20دقيقة.
عدد الحصص.6 :

•  3أكواب من مرق الدجاج.
ً
•  680غراما من صدور الدجاج
ّ
المسحبة ومنزوعة الجلد.
• مـلـعـقـتــان كـبـيــرتــان مــن زيــت
الزيتون.
•  3ضلوع كرفس مقطعة إلى
مكعبات (كوب كبير).
البرتقالي
الجزر
• حبتان من
ّ
أو األصفر منزوع األطراف ومقشر
ّ
ومقطع إلى مكعبات (كوب).
• بـ ـصـ ـل ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة وم ـ ـفـ ــرومـ ــة
(حوالى كوبين).
• نـ ـص ــف ك ـ ـ ــوب م ـ ــن ال ـك ـي ـن ــوا
البيضاء المغسولة.
•  3بيضات كبيرة.
• ن ـ ـصـ ــف ك ـ ـ ـ ــوب م ـ ـ ــن ع ـص ـي ــر
الليمون الطازج ( 3حبات).
• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل
األبيض.
• ك ــوب ــان م ــن ال ـكــرنــب أو ورق
السبانخ.
• ملح.

حساء بالجزر والبرتقال

مرق دجاج بسيط

ّ
ً
أبقي هذا الحساء نباتيا عبر استعمال مرق الخضراوات المعلب .لزيادة سماكة الحساء ،استعملي مرق
الدجاج.

6

المقادير:
• حبتان متوسطتان من الكراث.
• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
• ّنصف كيلو من الجزر الرفيع ومنزوع األطراف
والمقشر والمفروم بخشونة (حوالى كوبين ونصف
الكوب).
• فص ثوم مفروم.

•  4أكواب من مرق والخضراوات
أو الدجاج (وكمية إضافية عند الحاجة).
• حبتان صغيرتان من برتقال أبو ّ
سرة.
• ملح.
• ملعقتان كبيرتان من اللبن اليوناني (اختياري).
• ثوم معمر طازج ومفروم للزينة.

المقادير:
• كيلو ونصف الكيلو
من أجنحة الدجاج.
• جزرة مفرومة.
• ضلع كرفس مفروم.
• بـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
ومفرومة بخشونة

التحضير:
 10دقائق.
مدة الطبخ :ساعة
ونصف.
ترا
الكمية :ل ن.

التحضير:
 15دقيقة.
مدة الطبخ30 :
دقيقة.

الطريقة:

الطريقة:

ّ
• سخني مرق الدجاج في قدر كبيرة على نار متوسطة .ضعي فيها الدجاج واطهيه على
ً
ّ
نار خفيفة وغطيه واقلبيه مرة إلى أن يصبح الدجاج سميكا ،مدة  5دقائق .دعيه ينتقع في
ً
المرق لخمس دقائق بعيدا عن النار .ثم انقلي الدجاج إلى طبق كي يبرد واحتفظي بالمرق.
ّ
حين يبرد الدجاج ،قطعيه.
• سخني الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة .أضيفي الكرفس والجزر والبصل .اطهي
ً
الخليط إلى أن يصبح شفافا ،مدة  10دقائق .أضيفي المرق المحفوظ والكينوا .سخني الخليط
ً
ّ
جيدا ثم خففي النار ،واتركيه على نار خفيفة وال تغطيه وحركيه إلى أن ينضج الكينوا ،مدة
 20دقيقة.
• في غضون ذلك ،اخفقي البيض مع عصير الليمون والفلفل في وعاء متوسط.
• أضيفي مكعبات الدجاج والكرنب في الحساء .أثناء تحريكه ،اسكبي كوبين من المرق
ً
الساخن في خليط البيض لتسخينه .ثم اسكبي خليط البيض في قدر الحساء مجددا وحركيه
ً
ً
جيدا ،مدة دقيقتينّ .
تبليه بالملح (ملعقة صغيرة عموما ،بحسب ملوحة المرق).
كي يسخن
ً
ّ
قدمي الحساء ساخنا.
ً
في الحصة 308 :سعرات حرارية 11 ،غراما من الدهون ،غرامان من الدهون المشبعة 156 ،ملغ
ً
ً
من الكولسترول 21 ،غراما من الكربوهيدرات 4 ،غرامات من السكر 31 ،غراما من البروتينات393 ،
ملغ من الصوديوم 3 ،غرامات من األلياف.

• انزعي جذور الكراث واألجزاء الداكنة القاسية.
ً
ّ
قطعي الكراث بالطول إلــى النصف واغسليه جيدا
للتخلص من التراب أو الحصى .افرمي الجزء األبيض
واألخـضــر الفاتح مــن الـكــراثُ .يفترض أن تحصلي
على كوبين.
• سخني الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة.
أضيفي إليها الكراث المفروم وحركيه إلى أن يصبح
ً
ّ
يتحمر ،مدة  7دقائق .ثم أضيفي
طريا لكن من دون أن
الجزر والـثــوم .اطهي الطعام إلــى أن تفوح رائحته،
مدة دقيقة.
• اسكبي  4أكواب من المرق .سخني الخليط إلى
أن يغلي .خففي النار إلى درجة متوسطة أو متدنية.

اطهيه من دون تغطيته وحركيه إلى أن يصبح الجزر
ً
طريا ،بين  20و 25دقيقة.
• اب ــرش ــي ال ـبــرت ـقــال ف ــوق ال ـح ـســاء .ث ــم اع ـصــري
الـبــرتـقــال وأضـيـفــي العصير إلــى الـحـســاء .اهــرســي
الحساء في قدر بمهرسة (أو اهرسي الحساء على
دف ـعــات صـغـيــرة فــي ال ـخــاط وأع ـيــدي الـحـســاء إلــى
الطنجرة).
• سـخـنــي الـحـســاء ال ـم ـهــروس عـلــى ن ــار خفيفة.
أضـيـفــي إلـيــه م ــرق ال ـخ ـضــراوات أو ال ـمــاء لتعديل
سماكة التركيبة كي تصبح شبيهة بحساء الكريما
بالملح .ثم ّقدميه في أوعية
الخفيفّ .تبلي الحساء
ّ
ساخنة مع كمية من اللبن ورشة من الثوم المعمر.

في الحصة (من أصل  6حصص) 106 :سعرات حرارية 5 ،غرامات من الدهون ،غرام من الدهون
ً
المشبعة ،خالية مــن الكولسترول 15 ،غــرامــا مــن الـكــربــوهـيــدرات 8 ،غــرامــات مــن السكر ،غ ــرام من
البروتينات 136 ،ملغ من الصوديوم 3 ،غرامات من األلياف.

الطريقة:
• افـصـلــي أجـنـحــة الــدجــاج مــن مفاصلها .ضعي
األجنحة والمقادير المتبقية في قدر كبيرة .أضيفي
 3ليترات من الماء البارد .سخني الخليط إلى أن يغلي
ثم انزعي الرغوة .خففي النار واطبخي الطعام إلى أن
ينفصل ّاللحم عن العظام ،مدة ساعة ونصف الساعة.
• صــفــي ال ـم ــرق ف ــوق وع ــاء كـبـيــر أو ك ــوب قـيــاس
ّ
(تـخــلـصــي م ــن الـكـتــل ال ـص ـل ـبــة) .اسـكـبـيــه ف ــي أوعـيــة
ص ـغ ـيــرة .ضـعـيــه ف ــي ال ـثــاجــة ك ــي ي ـبــرد ث ــم حــركـيــه
وتـخـلـصــي مــن ال ــده ــون الـصـلـبــة .اتــركـيــه فــي ال ـبــراد
لبضعة أيام أو في الثالجة لبضعة أشهر.

تاكو بالزهرة المشوية والملونة
كريما الكاجو
• كوب كاجو.
•  3أكواب ماء.
• ملعقتان كبيرتان من الملح.
• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون األخضر.

الطريقة :
ّ
في وعاء ،انقعي الكاجو في الماء وغطيه وضعيه
ً
جانبا طــوال الليل على ح ــرارة الغرفة ّ كــي يصبح
ً
ال ـكــاجــو ط ــري ــا .ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ،صــفــي الـكــاجــو
واحتفظي بمائه.
في الخالط ،اهرسي الكاجو بكمية كافية من الماء
لتشكيل صلصة ناعمة لها تركيبة الكريما الثقيلة.
ّتبلي الخليط بالملح وعصير الليمون ،وستحصلين
على كوب كبير من الكريما يمكن االحتفاظ به في
البراد بعد تغطيته لخمسة أيام.

بصل مخلل
ّ
• بصلة حمراء صغيرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة
ً
جدا.
• ربع كوب من عصير الليمون األخضر.
• ملعقة كبيرة من الملح.
• في وعاء ،اخلطي البصل مع عصير الليمون والملح
إلى أن يذوب الملح وتتغطى كمية البصل كلها .ضعي
ً
الخليط جانبا كي ينتقع لعشرين دقيقة على األقل قبل
تجميع قطع التاكو.

يمكنك االحتفاظ بالبصل المخلل في البراد لفترة
تتراوح بين  3و 5أيام.

ذرة بيضاء مشوية
• قرنان من الذرة البيضاء منزوعة القشور.
• زيت زيتون.
• نصف ملعقة صغيرة من الملح.
• ربــع ملعقة صغيرة من الفلفل األســود المطحون
ً
حديثا.
ّ
• ادهني الذرة بكمية صغيرة من زيت الزيتون ورشي
عليها الملح والفلفل .اطبخي الذرة على المشواة أو في
مقالة ساخنة على نار متوسطة أو قوية إلى أن تظهر
عالمات الشوي على الــذرة وتصبح طرية من الجهات
كــافــة ،بـيــن  6و 8دقــائــق .انــزعـيـهــا عــن ال ـنــار وافـصـلــي
الـحـبــوبُ .يـفـتــرض أن تحصلي عـلــى ك ــوب مــن حبوب
ً
الذرة .ضعيه جانبا.

التحضير:
ساعة ووقت
إضافي للنقع طوال
الليل.
الكمية 6 :قطع
تاكو.

تاكو بالزهرة
المقادير:
• مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن زيـ ــت
الزيتون.
ُ ّ
الم َ ّحضرة.
• الزهرة المشوية
• الذرة المشوية ُ
المحضرة.
• ملح.
• عصير ليمون أخضر لتتبيل
الطعام.
•  6رقائق تورتيال دافئة بالذرة.
• ّ¾ ك ـ ــوب م ــن ك ــري ـم ــا ال ـكــاجــو
المحضرة.

زهرة مشوية

الطريقة:

•  4أكواب من براعم الزهرة ّ
الملونة (خليط من رؤوس
الزهرة البنفسجية والبرتقالية والخضراء والبيضاء).
• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
• ملعقة صغيرة من الملح.
ً
• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون حديثا.
ً
• سخني الفرن مسبقا على حرارة  200درجة مئوية.
في وعاء ،اخلطي براعم الزهرة مع زيت الزيتون والملح
ً
والفلفل ،إلى أن يمتزج الخليط جيدا .وزعي الزهرة في
صينية واشويها إلى أن تظهر عليها عالمات الشوي
وتصبح طرية ،طوال  15دقيقة ،بحسب حجم البراعم.

• سـ ـخـ ـن ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــاة عـ ـل ــى ن ــار
متوسطة أو قوية ثم أضيفي زيت
ال ــزي ـت ــون .اس ـك ـبــي ال ــزه ــرة والـ ــذرة
وح ــرك ــي ال ـخ ـل ـيــط إلـ ــى أن يسخن
ً
جيدا ،ثم انزعيه عن النارّ .
تذوقي
الـخـلـيــط وتـ ّـبـلـيــه بــالـمـلــح وعصير
الليمون.
• لتجميع قطع التاكو ،اسكبي
نحو ملعقتين كبيرتين من كريما

ُ ّ
الم َحضر.
• البصل المخلل
• ورق كزبرة للزينة.
• ك ــاج ــو م ـح ـ ّـم ــص وم ـس ـح ــوق
للزينة.
• ح ـب ــة أو ح ـب ـت ــان مـ ــن ال ـف ـجــل
ّ
المقطع للزينة.
• ش ــرائ ــح ل ـي ـمــون أخ ـض ــر عـنــد
تقديم الطبق.

ال ـك ــاج ــو فـ ــوق ك ــل ق ـط ـعــة تــورت ـيــا
دافـ ـ ـئ ـ ــة ،ثـ ــم اسـ ـكـ ـب ــي نـ ـص ــف ك ــوب
ً
م ــن خـلـيــط ال ــزه ــرة والـ ـ ــذرة .أخ ـيــرا
أضيفي كمية مــن البصل المخلل
فوق الخليط ّ
وزينيه بورق الكزبرة
ّ
المحمص وقطع الفجل.
والكاجو
قـ ّـدمــي الـتــاكــو مــع شــرائــح الليمون
األخضر.

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4005األربعاء  2يناير 2019م  26 /ربيع اآلخر 1440هـ

tawabil@aljarida●com

من  8أحرف وهي اسم عاصمة والية في غرب ألمانيا.
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كلمات متقاطعة
دوسلدورف

كلمة السر

 ..( -١المديفر) إعالمي  -٣لتثبيت الخيمة (م) –
أراد (مبعثرة).
شهير.
 -٢تجدها في (مقلوب) ( -٤م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد )..ش ــاع ــر
– م ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة و م ـ ـي ـ ـن ـ ــاء وفـيـلـســوف باكستاني
– أداة نفي.
سعودي.

 -٥أق ـبــل (م) – ع ـنــدي –
الجمع من «حبة».
( -٦تدري ..عليك) أغنية
ألحالم (م).
 -٧أ غ ـل ـق ــا (م) – يـعـيــر

(مبعثرة).
 -٨ثـلـثــا (فـ ــدى) – طــري
(م) – ( ن ـ ــا ه ـ ــد )..ممثلة
مصرية.
 -٩ن ـهــر ســوي ـســري (م)

– ح ـ ــروف مـتـشــابـهــة –
متشابهان.
 -١٠أصلح – بلى (م) –
(ال )..طعام الحيوان.
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4
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sudoku

ً
عموديا:

6

8
7

الحلول

1

( -١عبد الكريم )..مطرب
كويتي كبير.
 -٢قـنـيـنــة م ــن زجـ ــاج –
منازل.
 ( -٣لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو )..أول م ـلــك
بلجيكي بعد االستقالل
(م) – سارق.
 -٤م ـ ــذ يـ ـ ـع ـ ــة و مـ ـمـ ـثـ ـل ــة
كويتية.
( -٥كـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــن )..س ـف ـي ـنــة
بــريـطــانـيــة انــدلــع فيها
حريق.
 -٦أداة ن ـف ــي – نـغـمــة
موسيقية (م).
 -٧من المواد المخدرة.
 ..( -٨بال نشار) مغامر
فرنسي قام بأول رحلة
بالمنطاد.
 -٩ق ـم ــر م ـك ـت ـمــل – مــن
العمالت الخليجية.
 -١٠ت ـع ـيــد هــا (م) – (..
راضي) مطربة مصرية.
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كلمة السر:

١٧

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـط ــرأ م ـش ـك ـلــة ل ــم ت ـك ــن فــي
ّ
الحسبان لكنك تجد الحل المناسب.
ً
عاطفيا :جاذبيتك القوية وحضورك
الالفت يثيران غيرة الحبيب.
ً
اجتماعيا :تلتقي جماعة تدعم المثل
ّ
واآلراء التي تتمتع بها.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :تناقش قضية شائكة منذ
ّ
وتتوصل إلى نتائج.
فترة
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـع ــود االنـ ـسـ ـج ــام إل ــى
عالقتكما بعد مصارحة عميقة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـع ـ ّـم االزده ـ ـ ــار حـيــاتــك
وتقوم بنشاطات ممتعة.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :تبدو مفعما بالنشاط وسعيدا
بالمشروع الذي بين يديك.
ً
عاطفيا :الحب الذي تحمله في حناياك
يجدد حماستك للحياة.
ً
اجتماعيا :حان الوقت إلبالغ العائلة
بمخططاتك للمستقبل.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :غموض في اإلدارة يجعلك
ً
منزعجا من وضعك الراهن.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـن ـظــر إل ـ ــى ح ـي ــات ــك مــع
الشريك نظرة ثقة واطمئنان.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــدع ــوك ال ـح ـك ـمــة إل ــى
التروي في التعامل مع األهل.
رقم الحظ.9 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :نفذ اليوم ما كنت أهملته في
ً
السابق أو كان عالقا.
ً
عاطفياَّ :
ترو في تعاملك مع الشريك
فهو يجتهد إلسعادك.
ً
اجتماعيا :تتصل بأحد أفراد العائلة
في الخارج بعد طول غياب.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :
تبدل رأيك في أحد المعاونين
ألنه يهمل واجباته.
ً
عاطفيا :ال تصطدم بالحبيب ألسباب
ً
عائلية فكن متزنا.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى خـبــرا سعيدا من
قريب يقيم في الخارج.
رقم الحظ.7 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــرف ــض ت ـب ـنــي ف ـك ــرة م ــا أو
ً
ً
نصيحة وتبدي عنادا قويا.
ً
عاطفيا :تقلقك تصرفات عشوائية
تصدر عن الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشغلك أوض ــاع عائلية
ّ
ّ
وتتحرك إليجاد حل لها.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :أفـ ـك ــارك ب ــراق ــة م ــن شــأنـهــا
توضيح الرؤية أمامك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال يـ ــروق للحبيب رؤيـتــك
تساير البعض وتهمله.
ّ
ّ
ً
اجتماعيا :انتبه في فخ التشاؤم فكل
ما حولك جميل.
رقم الحظ.5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :تــزدهــر ات ـصــاالتــك بــالــزبــائــن
وتشرح لهم مخططاتك.
ّ
ً
عاطفيا :الثقة التي تتمتع بها تجاه
ً
الحبيب تجعلك مطمئنا.
ً
اجتماعيا :تعتذر عن عدم المشاركة
في مناسبة ما ألسباب عائلية.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :نظم مهامك جيدا لتنجزها في
الوقت المحدد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـعـيـشــان ان ـف ـع ــاالت قــويــة
ّ
نتيجة تدخالت غير مستحبة.
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب النزاعات وال تخالف
القوانين واألنظمة.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـت ـس ــوي ــف وال ـت ــأج ـي ــل فــي
ً
المواعيد ال يليقان بك فكن حريصا.
ً
عاطفيا :تذهل الشريك بقدرتك على
التعامل مع المحيطين بك.
ً ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ف ــك ــر ب ـت ـن ـظ ـيــم حـيــاتــك
وإعادة النظر في األولويات.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تخطط لتغيير أسلوبك في
العمل أو في اإلدارة.
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :ال تـ ـ ّـح ـ ـمـ ــل الـ ـش ــري ــك
ّ
تصرفاتك غير المسؤولة فانتبه.
ً
اجتماعيا :احذر القيادة بسرعة كي
ال تؤذي نفسك وتؤذي اآلخرين.
رقم الحظ.16 :

مجتمع
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توابل ةديرجلا
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social@aljarida●com

أفراح المزعل
والخميس
استقبل خليفة محمد المزعل
المهنئين بمناسبة زفاف نجله
جراح على كريمة أحمد الخميس،
وأقام بالمناسبة حفال في صالة
أفراح بودي بمنطقة كيفان،
حضره جمع من الشخصيات
والنواب واألهل واألصدقاء،
الذين قدموا المباركة والتهاني
بالمناسبة ...ألف مبروك.

محمد الصقر ووالد المعرس خليفة المزعل

ً
مهنئا
أحمد السعدون

ً
مهنئا
نبيل الخرافي

مرزوق الغانم والمعرس جراح المزعل

ً
متوسطا المعرس ووالده
صالح الفضالة

الزميالن ناصر العتيبي ويوسف العبدالله

تهنئة من سعود الشالحي

فيصل البناي وعدنان بوحمد

ً
مهنئا
علي المؤمن

ً
مقدما التهاني للمعرس ووالده
ياسر أبل

ً
مقدما التهاني
خليل عبدالله

ً
مهنئا
شعيب المويزري

ً
مهنئا
جاسم بوحمد

ً
مهنئا
جمال الحربي

١٩
فنانو الكويت نجوم األفالم الخليجية في 2018
توابل ةديرجلا

•
العدد  /4005األربعاء  2يناير 2019م  26 /ربيع اآلخر 1440هـ

tawabil@aljarida●com

مسك وعنبر

سعد الفرج في اإلماراتي «شباب شياب» وحياة الفهد في السعودي «نجد»

سعد الفرج في فيلم «شباب شياب»

الفي الشمري

بينما يشارك فنانو الكويت في
أعمال سينمائية خليجية تعاني
الساحة المحلية ندرة األفالم.

دار اللؤلؤة لإلنتاج
ً
الفني قدمت أعماال
أثرت الساحة
المحلية

«ودي أتكلم» من
التجارب المهمة
ً
سينمائيا

داود حسين في «سرب الحمام»

ت ـش ـهــد الـ ـس ــاح ــة الـخـلـيـجـيــة
انفتاحا على السينما ،من حيث
األعمال أو افتتاح دور العرض.
واتساقا مع هذا التوجه ،اعتبر
الكثيرون أن الساحة السينمائية
ستشهد رواجــا كبيرا وبوتيرة
م ـت ـســارعــة ،لـكــن ذل ــك ل ــم يـحــدث
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،ف ـ ــالـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
الـسـيـنـمــائـيــة الـمـحـلـيــة تعتمد
على مـحــاوالت فــرديــة ومـبــادرة
ضخمة مــن شــركــة دار الـلــؤلــؤة
ل ــإنـ ـت ــاج الـ ـفـ ـن ــي ،الـ ـت ــي قــدمــت
أعماال سينمائية أثرت الساحة،
مــن خــال انتقائها موضوعات
تمس قضايا المجتمع ،وتسلط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ن ـ ـمـ ــاذج كــوي ـت ـيــة
خلدها التاريخ.
وم ــن بـيــن ه ــذه األع ـمــال فيلم
"ح ـب ـيــب األرض" ،ال ـ ــذي ت ـنــاول
حياة الشاعر فايق عبدالجليل،
ثم فيلم "سرب الحمام" ،الذي ركز
عـلــى ب ـطــوالت ش ـهــداء الـكــويــت،
ويتناول فترة عصيبة عاشتها
ً
الـكــويــت؛ حكومة وشـعـبــا ،على
َّ
م ـ ـ ــدى  7أشـ ـ ـه ـ ــر ،تـ ـج ــل ــت ف ـي ـهــا

ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ــي ال
تهادن أو تساوم على االنتماء،
ويستذكر الـشـهــداء الــذيــن روت
دم ــاؤه ــم تـ ــراب ال ــوط ــن ،فـكــانــوا
ب ـســواعــدهــم ي ـجــاب ـهــون ال ـمــوت
واآللـ ـ ـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وب ـعــزي ـمــة
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ي ـ ـقـ ــاومـ ــون
المحتل ،ويرفضون الخضوع،
وي ـ ـتـ ــوقـ ــون إلـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــاص مــن
احتالل يجثم على صدورهم.
كما يركز الفيلم على بطوالت
الـ ـ ـص ـ ــام ـ ــدي ـ ــن ،الـ ـ ــذيـ ـ ــن خ ـل ــده ــم
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،فـ ـك ــان بـ ـي ــت ال ـق ــري ــن
ً
شاهدا على تضحياتهم ،ألن كل
فــرد فيهم كــان كالصقر يعيش
ً
ً
شامخا وقــويــا ،ويأبى أن يقبع
ف ــي األس ـ ــر ،وي ــداف ــع ع ــن الــوطــن
ب ـب ـســالــة ح ـت ــى آخـ ــر ل ـح ـظــة فــي
حياته.
وتمضي شركة اللؤلؤة تحت
قيادة الشيخة انتصار الصباح
نحو فيلم جديد سيكون بطله
الـفـنــان ط ــارق الـعـلــي ،وسيكون
مـ ـ ــن إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ورؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـش ـي ـخ ــة
انتصار العلي ،رئيسة ومؤسسة

رمضان خسروه

صادق بهبهاني

ال ـش ــرك ــة وال ـف ــرق ــة الـسـيـنـمــائـيــة
األولــى ،وفكرة وإخــراج رمضان
خ ـ ـ ـسـ ـ ــروه ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للفرقة ،وسيناريو وحوار محمد
الشمري وعلي الفرحان ،وإشراف
عام أحمد األميري.

الساحة المحلية ،شــارك نجوم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ف ـ ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة أف ـ ـ ــام
خليجية ،فقد شارك الفنان سعد
ال ـفــرج فــي بـطــولــة فـيـلــم "شـبــاب
شياب" ،الذي تدور أحداثه حول
أربـعــة أصــدقــاء مسنين تتراوح
أعمارهم بين الستين والسبعين،
يمضون حياتهم في دار العجزة،
ويـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــش هـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء
ع ـلــى م ـضــض ف ــي ه ــذا ال ـم ـكــان،

أفالم خليجية
وع ـل ــى صـعـيــد آخـ ــر ،وخ ــارج

حياة الفهد مع فريق فيلم «نجد»

إسماعيل عبدالله« :المسرح العربي» بالقاهرة
سيشهد أضخم مشاركة في تاريخه
تستعد ا لـعــا صـمــة المصرية
(الـ ـق ــاه ــرة) الس ـت ـض ــاف ــة الـ ـ ــدورة
الـمـقـبـلــة م ــن م ـهــرجــان الـمـســرح
العربي فــي يناير ،والـتــي يشير
منظم الـحــدث إلــى أنـهــا ستكون
األض ـ ـخـ ــم مـ ــن ح ـي ــث ال ـم ـش ــارك ــة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ع ـل ــى م ـ ــدى ت ــاري ــخ
المهرجان.
وقـ ـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ــرح إس ـم ــاع ـي ــل
ع ـبــدال ـلــه ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي،
ب ــالـ ـش ــارق ــة حـ ـي ــث مـ ـق ــر ال ـه ـي ـئــة
"نعتقد أن هــذه ال ــدورة ستكون
األض ـ ـخـ ــم مـ ــن خـ ـ ــال ال ـح ـض ــور
المسرحي ا لـعــر بــي ،حيث يصل
عدد المشاركين إلى ."650
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن  250م ـســر ح ـيــا
م ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــا سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــون ف ــي
المهرجان والباقي من جنسيات
عربية أخرى.
وأضاف "العروض المسرحية
تـ ـق ــدم ف ــي  3مـ ـ ـس ـ ــارات ،ال ـم ـســار

األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان
وتشارك فيه  9مسرحيات عربية،
والـمـســار الـثــانــي جــائــزة الشيخ
سـ ـلـ ـط ــان بـ ــن م ـح ـم ــد ال ـق ــاس ـم ــي
ألف ـضــل ع ــرض مـســرحــي عــربــي،
وتشارك فيه  8مسرحيات عربية".
وتابع قائال "أما المسار الثالث
فهو الـعــروض المصرية ،والتي
يبلغ عددها  9عروض مسرحية،
تـقــدم فــي الـقــاهــرة والمحافظات
المصرية المجاورة للقاهرة".
وتـقــام ال ــدورة الحادية عشرة
من مهرجان المسرح العربي في
القاهرة خالل الفترة من  10إلى
 16يناير.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه إن "ال ـ ـ ـ ــدورة
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ح ــافـ ـل ــة
باألنشطة ،ومنها  6ورش عمل
يـ ـق ــدمـ ـه ــا خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء مـ ـس ــرحـ ـي ــون
م ــن ال ـع ــرب واألجـ ــانـ ــب ،مــوجـهــة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب والـ ـمـ ـس ــرحـ ـيـ ـي ــن
الـعــرب المشاركين بالمهرجان،

إسماعيل عبدالله

إض ــاف ــة إلـ ــى إصـ ـ ــدار عـ ــدد كبير
م ــن ال ـم ـط ـبــوعــات ع ــن ال ـم ـســرح،
خصوصا المسرح المصري.
وأضاف أن المهرجان سيكرم
هذا العام " 25شخصية مسرحية
مصرية مــن الـقــامــات المعروفة،
ال ـت ــي كـ ــان ل ـهــا األث ـ ــر اإلي ـجــابــي

الـكـبـيــر ف ــي الـ ـح ــراك الـمـســرحــي،
أو المشهد المسرحي المصري
والعربي".
وم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـي ـ ـيـ ــن
ال ـم ـص ــري ـي ــن ال ـم ـك ــرم ـي ــن أش ــرف
ع ـبــدال ـغ ـفــور ،ورش ـ ـ ــوان تــوفـيــق،
وجـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــرقـ ــاوي ،وسـمـيـحــة
أي ـ ـ ـ ــوب ،وسـ ـمـ ـي ــر الـ ـعـ ـصـ ـف ــوري،
وسناء شافع ،وسهير المرشدي،
وعـبــدالــرحـمــن أب ــوزه ــرة ،وهــدى
وصفي ،ويحيى الفخراني.
ويـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـ ـ ــدورة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن الـمـهــرجــان
م ـ ــع ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـل ـم ـس ــرح
ف ــي ال ـعــاش ــر م ــن ي ـن ــاي ــر ،ويـلـقــي
رسالة المسرحيين العرب بهذه
المناسبة الممثل الجزائري أحمد
أقومي.
وتأسس المهرجان عام ،2009
وتنظمه الهيئة العربية للمسرح
في مدينة عربية مختلفة كل عام.
(رويترز)

«في حب طيبة» يعرض أعمال أنطونيو بياتو
تستضيف مكتبة مصر ا لـعــا مــة ،بمدينة
األقصر التاريخية في صعيد مصر ،اليوم،
ً
ً
معرضا فنيا يحمل عنوان "في حب طيبة "
للمصور اإليطالي أنطونيو بياتو.
وي ـضــم ال ـم ـعــرض ،الـ ــذي تـنـظـمــه جمعية
المرشدين السياحيين المصريين ويفتتحه
ال ـس ـف ـيــر اإلي ـط ــال ــي ب ــال ـق ــاه ــرة ج ـيــام ـبــاولــو
ك ــان ـت ـي ـن ــي ،وم ـح ــاف ــظ األقـ ـص ــر ال ـم ـس ـت ـشــار
مصطفى ألهم 40 ،صورة فوتوغرافية يتجاوز
عمرها الـ  150عاما.
والتقط بياتو الصور خالل عمله في مدينة
األقـصــر فــي الفترة مــن عــام  1862حتى عام
 ،1905وهي سنة وفاته.

وتعد الـصــور ،التي سيشاهدها جمهور
المعرض ،من مقتنيات ثالثة مصريين من
عائلة واحــدة ،وهم فرنسيس أمين وميرفت
ج ــرج ــس وش ـ ــادي فــرن ـس ـيــس ،بـيـنـهــا صــور
تعرض للمرة األولى.
وقال فرنسيس أمين ،وهو محاضر وباحث
مصري متخصص في تاريخ الفوتوغرافيا،
إن اإليطالى أنطونيو بياتو ،الذي ولد بمدينة
البندقية ،هو أول مصور أجنبي يقيم بمصر،
ً
وهــو أيـضــا صــاحــب أول اسـتــوديــو تصوير
في مدينة األقصر وصعيد مصر ،خالل فترة
الطباعة بنظام الـ"البو مينا".
وأشار إلى أن المصور بياتو ينتمي لعائلة

إيـطــالـيــة اش ـت ـهــرت ب ـبــراعــة أف ــراده ــا ف ــي فن
التصوير ،فشقيقه فيلتشيه بياتو ،كان من
أوائل من صوروا مدن وقرى ومعالم اليابان.
وتفرد بتصوير اآلثار والمعالم المصرية
القديمة ،قبل أن تطأها أقدام األثريين وعلماء
ال ـم ـصــريــات ،وق ــد أط ـلــق عـلـيــه لـقــب "مـصــور
الفراعنة".
وب ــات ــت ص ــور أن ـطــون ـيــو بـمـثــابــة وثــائــق
مهمة لكل دارس لحضارة الفراعنة ،ومصدرا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي الـ ـت ــوثـ ـي ــق وع ـ ـلـ ــم ال ـف ـه ــرس ــة
واالرشيف ،ومصدرا ال غنى عنه في دراسة
االثار المصرية القديمة وترميمها.
(د ب أ)

ويحاولون إثبات وجودهم ،كل
وف ــق طــريـقـتــه ،ألن ـهــم يــرفـضــون
هذا اإلقصاء المتعمد من ذويهم.
ونظرا لذلك ،يلقب نزالء الدار
هـ ـ ـ ــؤالء األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ب ــال ـف ــرس ــان
األربعة؛ الفارس األول أبوحسن
الملقب بالفلكي (سعد الـفــرج)،
والثاني طلعت أبوفارس الملقب
بالعميد (سلوم حداد) ،والثالث
أبوحمد الملقب بالبلبل (مرعي
ال ـح ـل ـي ــان) ،والـ ــرابـ ــع الـصـيــدلــي
(م ـن ـصــور ال ـف ـي ـلــي) ،وك ــل واح ــد
منهم لديه مشاكل عائلية ،بسبب
أوالدهم الذين تركوهم.
وم ــع مـ ــرور األح ـ ــداث يبتسم
ل ـهــم ال ـحــظ ف ـج ــأة ،ح ـيــث أتـتـهــم
فـ ــرصـ ــة الـ ـعـ ـم ــر عـ ـل ــى طـ ـب ــق مــن
ذه ــب ،واقـتــربــت ســاعــة مـغــادرة
ال ـ ـ ــدار ب ــا رجـ ـع ــة ،ع ـن ــدم ــا ي ــرث
العميد أبوفارس  50مليون درهم
إم ــارات ــي ،ألن ــه ال ـقــريــب الــوحـيــد
البن أخيه المتوفى في البرازيل،
فيسعون لتحقيق األحــام التي
ك ــادوا ينسونها لـيـخــرجــوا من
ه ــذه الـ ــدار ،فــي مـغــامــرة شائقة
مـلـيـئــة ب ــاألح ــداث االجـتـمــاعـيــة
والدرامية الممزوجة بالكوميديا.
وتـ ـ ــدب ب ـي ــن األصـ ــدقـ ــاء روح
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ،ب ـق ـي ــادة
أبوحسن ،الذي يسير على مقولة
"ط ـن ــش ت ـعــش ت ـن ـت ـعــش" ،حيث
يحقق "البلبل" حلمه في الغناء،
بمشاركته في برنامج المواهب
الغنائية ،لكن في النهاية يتوفى
أبـ ــوح ـ ـسـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي أخ ـ ـفـ ــى عـلــى
أص ــدق ــائ ــه أنـ ــه ل ــم ي ـت ـبــق أمــامــه
سوى بضعة أيام وفارق الحياة.
وقـ ـ ــد كـ ــانـ ــت ال ـط ـب ـي ـب ــة رق ـي ــة
(الممثلة ليلى عبدالله) فقط على
علم بهذا الموضوع ،ويعطيها
ً
ظ ــرف ــا ك ــي ت ـس ـل ـمــه ألص ــدق ــائ ــه،
وب ـعــد دف ـنــه يـجـتـمــع األص ــدق ــاء
الثالثة مع الممرض (فؤاد علي)
والطبيبة ر قـيــة ،ا لـتــي تسلمهم
الظرف ،ويبدأ الصيدلي بقراء ة

نهى عابدين تستأنف
تصوير «الهجام»
األسبوع المقبل
صـ ـ ـ ـ ــورت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ن ـ ـهـ ــى ع ــاب ــدي ــن
مجموعة مشاهد من فيلمها الجديد
(ال ـه ـج ــام) ف ــي اس ـتــديــو م ـصــر ،وال ـتــي
ج ـم ـع ـت ـهــا ب ــالـ ـفـ ـن ــان أح ـ ـمـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه
محمود ،واستمر التصوير حوالي 3
أيـ ــام .وم ــن الـمـقــرر أن تـسـتــأنــف نهى
تصوير بــاقــي مشاهدها فــي العمل
األسـبــوع المقبل ،بعد االنـتـهــاء من
احتفاالت العام الجديد.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن "الـ ـهـ ـج ــام" إخـ ــراج
مرقص عادل ،وينتمي ألعمال البطولة
الـشـبــابـيــة ،حـيــث يـشــاركـهــا الـبـطــولــة:
أحمد عبدالله محمود ،وائل عبدالعزيز،
محمود فارس ،عمر الشناوي ،محسن
مـ ـنـ ـص ــور وع ـ ـ ــدد آخـ ـ ــر مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
الشباب ،ولم يتم تحديد موعد طرحه
بدور العرض.
وتـنـتـظــر نـهــى ط ــرح "ال ـك ـن ــز "2مع
ال ـم ـخ ــرج ش ــري ــف ع ــرف ــة ف ــي إجـ ــازة
م ـن ـت ـصــف ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،حـيــث
ت ـش ــارك ف ــي أح ـ ــداث ال ـج ــزء الـثــانــي
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وت ـ ـجـ ـ ِّـسـ ــد ش ـخ ـص ـيــة
"غجرية" ،وتشارك فى البطولة إلى
جــانــب محمد سـعــد وهـنــد صبري
وأحـمــد رزق وروب ــي وأمينة خليل
وه ـي ـثــم أح ـمــد زك ــي وأح ـم ــد حــاتــم
وهــانــي ع ــادل وع ـبــاس أبوالحسن
وعبدالعزيز مخيون وعدد آخر من
الفنانين.

ما كتبه أبوحسن ،فيكشف لهم
المستور ،أن قصة اإلرث ليست
حـقـيـقـيــة ،بــل مــن نـســج وتــدبـيــر
أب ــوح ـس ــن ،ك ــي يـلـتـقــي الـعـمـيــد
أبــوفــارس ابنه فــارس بعد طول
فراق.

الفيلم السعودي «نجد»
وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،شــاركــت
الـفـنــانــة حـيــاة الـفـهــد فــي الفيلم
ال ـس ـع ــودي "نـ ـج ــد" ،الـ ــذي ت ــدور
أح ــداث ــه فــي خمسينيات الـقــرن
الماضي ،ويرصد تاريخ المملكة.
ويشارك في بطولة العمل النجم
السعودي ماجد مطرب ،في دور
خالد ،إضافة إلى النجمة زهرة
ال ـخ ــرج ــي ،وإب ــراه ـي ــم ال ـحــربــي،
وعلي السبع ،ومــريــم الغامدي،
وأغ ـ ـ ــادي ـ ـ ــر الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،والـ ـنـ ـج ــم
الـ ـمـ ـص ــري م ـص ـط ـف ــى هـ ــريـ ــدي،
وميساء مغربي ،وغيرهم.

سلة أخبار
وفاة نجم بوليوود قادر
خان عن  81عامًا

توفي املمثل الهندي قادر
خان ،بعد فترة طويلة من
املرض ،في مستشفى بكندا،
أمس ،عن عمر  81عاما.
وذكرت إذاعة "أول إنديا"
الرسمية ،أن خان ،وهو
ُأيضا كاتب سيناريو بارز،
نقل إلى مستشفى في
تورنتو ،حيث تلقى العالج
من أمراض مرتبطة بالتقدم
في السن ،من بينها مشكالت
تنفسية.
وسوف تقام مراسم وداع
خان في كندا ،حيث تقيم
عائلته هناك ،وفق ما قال
نجله سارفاراز لإلعالم
الهندي.
ونعى رئيس الوزراء
الهندي ناريندرا مودي،
وشخصيات بارزة في
بوليوود ،من بينهم النجم
أميتاب باتشان ،الراحل
خان.
ُولد خان في كابول ،وظهر
ألول مرة في األفالم عام
 ،1973وعمل في أكثر من
 300فيلم ،إلى جانب كتابة
حوارات لـ 250فيلما.
(د ب أ)

«الطائر المبكر» يحقق
نسب مشاهدة مرتفعة

«ودي أتكلم»
ومـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب الـ ـمـ ـهـ ـم ــة
ً
سـيـنـمــائـيــا فـيـلــم "ودي أتـكـلــم"،
للمخرج صادق بهبهاني ،الذي
بدأ عرضه في ديسمبر الماضي
ب ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة
بالكويت ،ويشارك في بطولته:
ال ـف ـن ــان خ ــال ــد ال ـب ــري ـك ــي ،لـيـلــى
عبدالله وعبدالمحسن القفاص،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ك ــوك ـب ــة مـ ــن ك ـبــار
الفنانين الذين يطلون كضيوف
ش ـ ــرف ،م ـن ـهــم :ج ــاس ــم الـنـبـهــان
وجمال الردهان وغيرهما.
وشهد العام الماضي أعماال
أخ ـ ـ ــرى وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ج ـ ـ ــادة مــن
بعض المخرجين الشبان إلثراء
ال ـســاحــة الـمـحـلـيــة ،لـكــن ضعف
اإلمكانات يقف عائقا كبيرا أمام
تحقيق أحالمهم السينمائية.

حصد املسلسل التركي
الشهير "الطائر املبكر"
نجاحات متتالية ،ونسب
مشاهدة عالية عند عرض كل
حلقة جديدة ،وتصدر اسم
املسلسل قائمة البحث في
"غوغل" وأصبح "ترند".
وتميزت الحلقات املاضية
من املسلسل ،الذي يخيم
عليه الطابع الكوميدي
الرومانسي ،بوجود الخط
الدرامي في أحداثه ،إذ
يتعرض جان يامان ،املعروف
بشخصية "جان" ،للسجن
بعد خالف مع السيد
"فابري" ،لتتدخل "سنام"،
التي تقوم بدورها النجمة
ديميت أوزدمير ،ملساعدته
وإخراجه من السجن دون
االعتراف له بأنها وراء
خروجه.
وشهدت الحلقة املاضية
انضمام النجمة إيبيك
تينولجاي لتجسد دور والدة
"إيمره وجان ديفيت".
ومن ناحية أخرى ،من املقرر
أن يتوقف عرض حلقات
جديدة من املسلسل لفترة
تصل إلى  3أسابيع.

بيت الكوميديا يقدم
 45عرضًا و 30موهبة

أنهى برنامج "بيت الكوميديا"
بجمعية الثقافة والفنون
بالدمام عروضه الجماهيرية
الكوميدية املتنوعة ،حيث
قدم  45عرضًا في عام ،2018
بشكل أسبوعي ،احتضن
منها مسرح الجمعية 40
عرضا ،فيما تنوعت خمسة
عروض بني الخبر والرياض
وسيهات .وكانت العروض
متنوعة البرامج بني "االستاند
اب كوميدي ،وألعاب
االرتجال ،ومسرحية حبل
غسيل ،ومسرحية لألطفال،
ومسرحية قديم ،2018
وتجارب أداء ،وليلة مواهب".
َّ
وصرح مشرف بيت
الكوميديا ،طالل العنزي ،بأن
البرنامج ،بجهود املشاركني
والعاملني ،نجح في التواجد،
وشهد حضورا جماهيريا
كبيرا تجاوز  13ألفا لجميع
العروض ،بمشاركة 52
متطوعا ومتطوعة قدموا
وشاركوا بجهودهم من
خالل  2240ساعة تطوع،
وتم احتضان أكثر من
 30موهبة بتجارب األداء
واملوسيقى وألعاب الخفة
والتمثيل ،موضحا أن القاعدة
ُ
الجماهيرية اكتسبت خالل
عام واحد.

ةديرجلا

•
العدد  /4005األربعاء  2يناير 2019م  26 /ربيع اآلخر 1440هـ

20

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

جبهة إليران تضم الجهاد وحزب الله ...وإسرائيل «حليفة العرب»
ّ
• غرفة للحرب الشاملة وصواريخ عسقالن في غزة • باقري يحذر من التآمر ...ونتنياهو لن يستقيل

اتهمت إسرائيل المرشد
األعلى اإليراني بأنه طلب من
تنظيم «الجهاد» الفلسطيني
إنشاء «غرفة عمليات مشتركة»
مع «حزب الله» وميليشيات
عراقية ،لفتح جبهة ثانية في
حال اندالع حرب شاملة ،ضد
إسرائيل ،التي ادعى رئيس
ً
وزرائها أن دوال عربية تنظر
إليها كـ«حليف» ال غنى عنه في
مواجهة طهران.

«الحرس الثوري»
يفاوض إلطالق
جنود مختطفين في
باكستان

بــالـتــزامــن مــع قـيــام أمـيــن عــام
حركة "الجهاد" الفلسطينية زياد
النخالة بزيارة إلى طهران ،ذكرت
مصادر عسكرية واستخباراتية
إســرائـيـلـيــة ،أن ال ـمــرشــد األعـلــى
اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،طلب
م ـ ــن "ال ـ ـج ـ ـه ـ ــاد" ،أك ـ ـبـ ــر ح ـل ـفــائــه
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،إنـ ـش ــاء "غ ــرف ــة
عمليات مشتركة" مع "حزب الله"
الـلـبـنــانــي وميليشيات عــراقـيــة؛
لفتح جبهة ثانية ضد إسرائيل
في حال اندالع حرب.
ون ـقــل تـقــريــر لـمــوقــع "ديـبـكــا"
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ع ــن ال ـم ـص ــادر ،قــولـهــا إن "خـطــة
خامنئي التي طرحها خالل لقائه
مع وفد الجهاد في طهران ،أمس،
تشمل ضم الميليشيات التابعة
لـفـيـلــق ال ـق ــدس اإلي ــران ــي لـغــرفــة
العمليات التي سيتم إنشاؤها
في قطاع غزة".
وأض ــاف التقرير" :تــم االتفاق
ع ـل ــى ت ـن ـش ـيــط غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـعـ ــة ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال انـ ـ ـ ــدالع
ح ـ ـ ــرب ش ــامـ ـل ــة بـ ـي ــن إس ــرائـ ـي ــل
والفلسطينيين فــي قـطــاع غــزة،
وأن ت ـتــركــز مـهـمـتـهــا ع ـلــى فتح
جـ ـبـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ضـ ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
لمساندة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "هذا االتفاق دفع
مــديــر االس ـت ـخ ـبــارات العسكرية
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـجـ ـن ــرال تــام ـيــر
ه ــايـ ـم ــان إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـح ــذي ــر ،أم ــس
األول ،من أن إيــران لديها القدرة
اآلن عـلــى الـقـيــام بـضــربــات ضد
إسرائيل من العراق".
ول ـف ــت "دي ـب ـك ــا" إلـ ــى تـصــريــح
الـ ـنـ ـخ ــال ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال فـ ـي ــه إن
"الـجـهــاد وح ــزب الـلــه لــن يلتزما
بعد اآلن بأي خطوط حمراء ،وإنه
ال حدود لتعاون الجهاد مع إيران
وحزب الله".
وأوضح أن "النخالة تحدث عن
ال ـصــاروخ الـجــديــد ،ال ــذي حصل
عليه الجهاد وهو عسقالن ،530
الذي استخدم خالل المواجهات
م ــع إســرائ ـيــل ف ــي شـهــر نوفمبر
ً
ال ـم ــاض ــي ،والـ ـ ــذي ي ـح ـمــل رأسـ ــا
ً
حربيا يبلغ وزنــه  200إلــى 500
كـغــم ،ويـصــل م ــداه إل ــى نـحــو 10
ك ـلــم ،وأن الـ ـص ــاروخ ه ــو نسخة
م ـعــدلــة ع ــن ص ـ ــاروخ غـ ــراد وهــو
مزود بنظام تحديد الهدف".
فــي سياق متصل ،أعلن قائد
قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي اإلي ــران ــي
الـعـمـيــد حـسـيــن اشـ ـت ــري ،أم ــس،
استعداد بالده لتدريب الفصائل
المسلحة الموالية إلي ــران ،ومن
بينها فصائل فلسطينية.
ونقل الموقع الرسمي لــوزارة
الداخلية ،أن "اشتري أبدى خالل

قطر تزيد ضريبة
الكحوليات %100

فرضت قطر ،التي تستضيف
كأس العالم لكرة القدم عام
 ،2022زيادة ضريبية بنسبة
 100في المئة على الكحول
ً
اعتبارا من األول من يناير
 .2019وتأتي الزيادة بعد
أسابيع من إعالن الدولة
الخليجية في موازنتها فرض
ضريبة "على المنتجات الضارة
ً
بالصحة" اعتبارا من .2019
وجاء إعالن الزيادة عبر شركة
قطر للتوزيع ،الجهة الوحيدة
ّ
المخولة بيع الكحول في
اإلمارة.

الجزائر تقر نتائج «األمة»
وإلغاء اقتراع تلمسان

المدعي العام اإليراني محمد منتظري يتفقد موقع حادث
انقالب حافلة طالب تسبب في اندالع احتجاجات بعدد
من الجامعات في طهران أمس األول
(ميزان)
اسـتـقـبــالــه األم ـي ــن ال ـع ــام لحركة
ال ـج ـه ــاد ،اس ـت ـع ــداد قـ ــوى األم ــن
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وضـ ـ ــع إم ـك ــان ـي ــات ـه ــا
وق ــدراتـ ـه ــا ت ـح ــت تـ ـص ــرف ق ــوى
األمن الداخلي لجبهة المقاومة".

تحذير وتفاوض
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ح ــذر رئيس
األركان العامة للقوات المسلحة
االيرانية ،الجنرال محمد باقري،
بعض دول الخليج التي "تدعو
أميركا للتآمر في المنطقة".
وقـ ـ ـ ــال ب ـ ــاق ـ ــري ،خـ ـ ــال زيـ ـ ــارة
تـفـقــديــة لـجــزيــرة أبــومــوســى في
م ـيــاه ال ـخ ـل ـيــج ،إن ع ـلــى األعـ ــداء
اإلقليميين للجمهورية االسالمية
أن ي ـع ـل ـم ــوا أن ـ ـهـ ــا ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
عقيدتها الدفاعية ،تتواجد بقوة
وحزم وتدافع عند الضرورة عن
سيادة ترابها ،وتحمل هذه الدول
مسؤولية التداعيات الالحقة.
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت يتصاعد
الـتــوتــر بـيــن ط ـهــران وواشـنـطــن،
الـتــي زادت وج ــوده ــا العسكري

ألع ـلــى مـسـتــوى مـنــذ ع ــام 2003
بـ ــإرسـ ــال اسـ ـط ــول ب ـح ــري يـضــم
حاملة طائرات وغواصة نووية
منذ  10أيام.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــال ق ــائ ــد
حرس الحدود التابع لقوى األمن
ال ــداخ ـل ــي ف ــي إيـ ـ ــران إنـ ــه يـجــري
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع عـ ــدد م ــن زع ـم ــاء
القبائل المحلية لتأمين إ طــاق
سراح بقية أفراد حرس الحدود،
ال ــذي ــن ك ــان ت ــم اخـتـطــافـهــم على
الحدود مع باكستان في أكتوبر
الماضي.
وت ــم اخـتـطــاف  12جـنــديــا في
مدينة مـيــرجــاوه ،شــرقــي إي ــران،
وت ــم نقلهم إل ــي بــاكـسـتــان .وفــي
فبراير الماضي سلمت الحكومة
الباكستانية خمسة منهم إ لــى
ط ـهــران ،بينما ال ي ــزال اآلخ ــرون
محتجزين لدى الخاطفين.

نتنياهو والعرب
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد حـ ــدة
المواجهة الكالمية بين طهران

ً
ً
السودان يتلقى دعما عربيا
ّ
ويشكل لجنة تقصي حقائق

وتــل أبـيــب ،قــال رئـيــس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو
إن دوال عـ ــر ب ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـتـ ـب ــر أن
إسرائيل "حليفة ال غنى عنها"
فـ ــي مـ ـح ــارب ــة إيـ ـ ـ ــران وت ـن ـظ ـيــم
"داعش".
وأض ـ ـ ـ ــاف ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،خ ــال
زي ـ ـ ـ ــارة رسـ ـمـ ـي ــة إلـ ـ ــى ريـ ـ ــو دي
جانيرو ،إن ذلك الموقف أحدث
"ث ــورة فــي الـعــاقــات مــع العالم
العربي".
وتـ ــابـ ــع ق ــائ ــا إن إس ــرائ ـي ــل
أ ثـبـتــت فعاليتها فــي مـحــار بــة
مــا أسـمــاه "اإلس ــام المتطرف،
اإلس ــام العنيف ،إن كــان الــذي
يقوده متطرفون شيعة تقودهم
إيران ،أو الذي يقوده متطرفون
سنة يقودهم داعش والقاعدة".
وأردف" :ل ــأس ــف ل ــم نـحــرز
أي تـ ـق ــدم م ــع الـفـلـسـطـيـنـيـيــن.
نصفهم تحت تأثير سالح إيران
واإلسالم المتطرف".
ً
وردا ع ـلــى سـ ــؤال ب ـش ــأن ما
ً
إذا ك ـ ــان قـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى الـتـفـكـيــر
ب ــال ـج ـل ــوس م ــع زعـ ـي ــم إي ــران ــي

• «اإلصالح» ينسحب من الحكومة ...ومطالبات بتشكيل مجلس انتقالي
• «المهنيين» يدعو لمسيرة ثالثة  ...وإطالق ابنة المهدي ونجلها
ً
ً
أعلن السودان تلقيه "دعما كبيرا من وقود وقمح من
دول عربية ودول كـبــرى" ،بعدما أصــدر الرئيس عمر
ً
ً
حسن البشير ،قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي
الحقائق حول االحتجاجات الواسعة التي شهدتها
البالد ،بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي
انطلقت في  19ديسمبر الماضي ،عقب قرار
الحكومة زيادة سعر الخبز ثالث مرات
في بلد يعاني ركودا اقتصاديا.
ونقلت صحيفة "السوداني" في
عددها الصادر أمس ،عن "مصدر
مسؤول" تأكيده "بتلقي الحكومة
ً
ً
السودانية دعما كبيرا عبارة عن
وقود وقمح من دول عربية ودول
كبرى ،يكفي البالد ألشهر عدة،
ً
وسيتم إعالنه قريبا".
وف ــي ال ـس ـيــاق ،وق ـعــت وزارة
ً
المالية الـســودانـيــة اتـفــاقــا مع
أص ـح ــاب ال ـم ـطــاحــن ،لـتــوفـيــر
ً
 100ألــف جــوال دقـيــق يوميا
ل ـ ـتـ ــوزي ـ ـع ـ ـهـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ج ـم ـي ــع
الواليات.
وأع ـلــن وزي ــر ال ــدول ــة في
وزارة المالية مسلم أحمد
األمير ،زيــادة حجم الدعم
ً
الـ ـم ــال ــي ل ـل ـخ ـب ــز ،م ــؤك ــدا
ال ـ ـتـ ــزام الـ ــدولـ ــة بـتــوفـيــر
الدقيق.
مــن نــاحـيـتـهــا ،بــدأت
المصارف السودانية،
أمس ،االلتزام بتحديد
االح ـت ـي ــاط ــي ال ـن ـقــدي
ال ـق ــان ــون ــي ك ــأرص ــدة
نقدية لدى المصرف
البشير يستعد إللقاء خطاب ذكــرى االستقالل
المركزي بنسبة 20

بقصر الرئاسة في الخرطوم أمس األول (رويترز)

سلة أخبار

في المئة من جملة الودائع بالعملة المحلية ،و 20في المئة
من جملة الودائع بالعملة األجنبية.
ً
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات بنك السودان المركزي ،الذي
ً
ألزم في منشور أصدره ،أمس األول ،بتطبيق القرار اعتبارا
من أول يناير .2019
وفي كلمة ألقاها ،أمس األول ،في الذكرى الـ 63الستقالل
ً
ً
بالده ،أصدر الرئيس السوداني ،قرارا جمهوريا بتشكيل
لجنة لتقصي الحقائق حول األحداث األخيرة التي شهدتها
البالد برئاسة وزير العدل موالنا محمد أحمد سالم.
ووجه البشير خطابا للشعب السوداني بهذه المناسبة،
أك ــد خــالــه ال ـتــزامــه بـمـخــرجــات ال ـح ــوار الــوط ـنــي ،داعـيــا
المعارضين إلى االنضمام للوثيقة الوطنية والمشاركة في
بناء السالم واالستقرار ،والمشاركة في كتابة دستور دائم.
وقــال إن بــاده توشك على تـجــاوز األزمــة االقتصادية
التي تمر بها .وأوضح أن "أسباب األزمة داخلية وخارجية"،
مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خريطة طريق
للخروج من تلك األزمة".
وجاءت تصريحات البشير في وقت ّفرقت الشرطة ،أمس
األول ،تظاهرات كانت متوجهة نحو القصر الرئاسي لتقديم
مذكرة تطالب بتنحيه ،قتل خاللها شخص واحد من جراء
إصابته بطلق ناري.
ووسط أنباء عن انسحاب حزب «اإلصالح» من الحكومة،
ومطالبة أح ــزاب اخ ــرى بتشكيل مجلس انتقالي إلدارة
البالد ،أعلن تجمع «المهنيين السودانيين» ،أمس ،تنظيم
تجمع ومسيرة أخرى في قلب العاصمة الخرطوم ،خالل
أيام معدودة.
إل ــى ذل ــك ،أطـلـقــت الـسـلـطــات ال ـســودان ـيــة ،أم ــس ،ســراح
زينب الصادق المهدي نجلة زعيم "حزب األمة" ،الصادق
المهدي وابنها.
وكانت السلطات اعتقلت زينب ،أمس األول ،على خلفية
االحـتـجــاجــات الـتــي تشهدها الـبــاد الـتــي ب ــدأت بمطالب
تتعلق بتحسين األوضاع المعيشية ،وتطورت إلى المطالبة
بتنحي البشير.
(الخرطوم  -وكاالت)

ومناقشة عملية س ــام ،أجــاب
نـتـنـيــاهــو" :إذا واص ـل ــت إي ــران
تصميمها عـلــى تــدمـيــرنــا فــإن
الجواب كال".
وال ـس ـب ـيــل ال ــوح ـي ــد ،بحسب
نتنياهو ،سيكون "إذا شهدت
إيران تحوال كامال".
وجاءت تصريحات نتنياهو،
ب ـعــد يـ ــوم م ــن تــأك ـيــد ال ـمــرشــد
اإليـ ــرانـ ــي أن ب ـ ــاده سـتــواصــل
دع ـ ــم ال ـم ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
لتحقيق انتصارات تــؤدي إلى
زوال "الكيان الصهيوني" ،وفي
وقت كثفت إسرائيل ضرباتها
الجوية على مواقع تقول إنها
إيرانية في ســوريــة ،وفــي حين
تحاول استيعاب قــرار مفاجئ
أعلنه الرئيس األميركي دونالد
ترامب بسحب قواته من البلد
العربي.

ال استقالة
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـن ـف ـص ــل ،أك ــد
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،مساء

أمــس األول ،أنــه لــن يستقيل في
حال وجه إليه اتهام في قضايا
ً
فساد ،علما بأن إسرائيل ستشهد
ا نـتـخــا بــات تشريعية مبكرة في
أبريل .2019
ً
وردا على سؤال ،خالل مؤتمر
بالعبرية فــي ر يــو دي جانيرو،
قـ ــال نـتـنـيــاهــو إنـ ــه ل ــن يستقيل
"وف ــي ح ــال اسـتــدعــانــي الـمــدعــي
ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ــإدالء ب ـش ـه ــادت ــي قـبــل
االنتخابات" ،وهــي آلية إلزامية
تسبق توجيه االتهام.
وكــانــت الـشــرطــة اإلسرائيلية
أوصت بأن توجه اتهامات فساد
بحق نتنياهو ،لكن المدعي العام
أفيخاي ماندلبليت هو صاحب
القرار النهائي.
وحتى إذا ما قرر المدعي العام
توجيه االتهامات ،فسيظل رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ق ـ ــادرا ع ـلــى ال ــدف ــاع عن
نفسه خالل جلسات قبل توجيه
االتهامات رسميا.
(طهران -أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)

الحريري يدعو القوى السياسية
لتقديم تنازالت لتشكيل الحكومة
الراعي :السياسيون يعرقلون عملية التأليف
•

بيروت  -ةديرجلا

•

تعود حرارة االتصاالت بين المسؤولين
اللبنانيين اليوم بعد أسبوع األعياد ،بهدف
إي ـج ــاد ح ــل لـعـقــدة تـمـثـيــل ال ـن ــواب الـسـنــة
المستقلين في الحكومة ،مع تحرك مدير
عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي
بدأ يطرح افكارا جديدة لعملية التأليف.
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـمـكـلــف سعد
الـحــريــري أش ــار خ ــال قـيــامــه بـجــولــة على
ال ـمــؤس ـســات الـعـسـكــريــة واألم ـن ـي ــة لتفقد
اإلجراءات األمنية المواكبة الحتفاالت ليلة
رأس السنة ،مساء أمس األول ،الى انه "يجب
ان ننطلق بعد رأس السنة بزخم لتشكيل
ً
حكومة" ،داعيا في الوقت نفسه "كل القوى
الـسـيــاسـيــة إل ــى ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت م ــن أجــل
تشكيل الحكومة الجديدة".
وقال ردا على سؤال حول موعد استكمال
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة" :أنـ ــا بـطـبـعــي شخص
متفائل ،وأرى أن على كل القوى السياسية
أن تتنازل في مكان ما".
وأضاف" :كنا قد اقتربنا كثيرا من الحل
قـبــل ع ـشــرة أيـ ــام تـقــريـبــا ،وبـ ـ ــإرادة الـقــوى
السياسية توصلنا إلى حل ما ،وأعتقد أنه
بعد رأس ا لـسـنــة ،علينا جميعا أن ننكب
على العمل بهذا المنطق ،وأنا واثق من أننا
سنصل إلى حل".
وردا عـلــى األن ـبــاء عــن وج ــود فـتــور في
العالقة بينه وبين الرئيس ميشال عــون،
أكــد الحريري أن العالقات بين الجانبين
"ممتازة".
وتـعـلـيـقــا عـلــى مـقـتــرح تشكيل حكومة
موسعة من  32وزيرا ،أجاب" :أقول بصراحة،
البلد بحاجة إلى حكومة ،وعلينا أن نشكل
ه ــذه الـحـكــومــة .ون ـحــن لـسـنــا بـحــاجــة إلــى
وزراء دولة ،بل بحاجة إلى وزراء يعملون
ضمن حقائبهم .ومن هنا ،أنا متأكد من أننا
قادرون على الوصول إلى الحلول ،سواء مع
 30أو  24وزيرا".
وخالل الجولة ،زار الحريري وزارة الدفاع

الوطني ،حيث أكد أن "الجيش اللبناني من
أهم المؤسسات التي توفر االستقرار للبلد".
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ــد الـ ـبـ ـط ــري ــرك الـ ـم ــارون ــي
الـكــارديـنــال مــار بـشــارة بـطــرس الــراعــي أن
"الـمـســؤولـيــن الـسـيــاسـيـيــن ع ـنــدنــا ،الــذيــن
يعرقلون أو ال يسهلون تأليف الحكومة،
بأي صيغة أتت ،مصغرة كانت أم موسعة،
إنـ ـم ــا ي ـن ـت ـه ـكــون واجـ ـ ــب ال ـع ـم ــل مـ ــن أج ــل
إحــال السالم في لبنان الــذي يحتاج إليه
المواطنون".
وق ــال خ ــال تــرؤســه ق ــداس رأس السنة
في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي
في بكركي أمس" :نعني بالسالم االستقرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـم ـع ـي ـش ــي،
وتــوف ـيــر ف ــرص ال ـع ـمــل لـلـجـمـيــع ،وتـعــزيــز
تـحـفـيــز ال ـ ـقـ ــدرات ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وتــأس ـيــس
عــائ ـلــة ،وتــأم ـيــن مـسـكــن .ونـعـنــي ب ــه طيب
العيش معا باالحترام والثقة المتبادلين
والتكامل ،والمشاركة المتوازنة في الحكم
واإلدارة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـم ـي ـثــاق الــوط ـنــي
والدستور ومعهما تطبيق اتفاق الطائف
روح ــا ون ـصــا" .وأض ــاف أنـنــا "عـلــى قناعة
بوجوب تشكيل حكومة مصغرة من ذوي
اخ ـت ـص ــاص وح ـي ــادي ـي ــن ألن أي حـكــومــة
ّ
تتألف على أساس من الخالفات ولو ُس ّم َيت
حكومة وحدة وطنية ستكون حكومة مزيد
من الخالفات والنزاعات وستوقع الشعب
بالمزيد من الفقر".
إلى ذلك ،نشر وزير الخارجية في حكومة
تصريف األعمال جبران باسيل في الصباح
األول من  2019على حسابه عبر "تويتر"،
أمس ،صورة من نافذة منزله في اللقلوق،
أرفقها بالتعليق التالي" :مــن نافذتي في
اللقلوق في اول صباح من عام  2019أرى
في بياض الثلج وازرقاق السماء وبرتقالية
األفــق ،أرى نافذة أمل وثقة ورؤيــة لبلدنا،
ّ
واستمد ّ
القوة
وأرى فيها كل ألوان لبنانّ ،
الستكمل ما بدأنا من دون توقف وليكون
ـدايــة الـ ـ  2019حـكــومــة تجمع
عـنــدنــا فــي بـ ّ
بتضامن وتمثل بعدالة وتحكم بفعالية".

أقر المجلس الدستوري
"المحكمة الدستورية" في
الجزائر ،أمس األول ،فوز حزب
"جبهة التحرير الوطني"
الحاكم بأغلبية المقاعد في
انتخابات التجديد النصفي
لـ"مجلس األمة" ،الغرفة الثانية
للبرلمان ،التي جرت السبت
الماضي ،مع إلغاء نتائج
االقتراع في والية تلمسان.
وأكد المجلس ،في بيان،
صحة النتائج األولية ،التي
أعلنتها األحزاب ،إذ حاز الحزب
ً
الحاكم  29مقعدا من أصل ،72
يليه حزب "التجمع الوطني
الديمقراطي"  10مقاعد.

رئيس الغابون يتحدث
ألول مرة من الرباط

تحدث رئيس الغابون علي
بونغو ،الذي تعرض لجلطة
دماغية في  24أكتوبر الماضي،
للمرة األولى منذ بدء نقاهته،
في شريط مصور سجل في
الرباط ،وبثته وسائل اإلعالم
الغابونية ومواقع التواصل
االجتماعي مساء أمس األول.
وقال في رسالته بحلول السنة
الجديدة" :صحيح أنني مررت
بمرحلة صعبة ،لكنني كما
تالحظون ،أشعر بتحسن
ً ً
وأستعد للقائكم سريعا جدا".
وخالل شهرين ،لم يظهر بونغو
إال في صورة واحدة وشريطين
مصورين من دون صوت ،لم
تكن كافية لطمأنة الغابونيين
على رئيسهم.

ليبيا :سطو على حقل الشرارة
وانتحاري يستهدف غدوة

أكدت مؤسسة النفط الليبية
أن مجموعة مسلحة هاجمت
ً
ً
أمس األول مخيما ومرفقا
تابعين لشركتين نفطيتين
بحقل الشرارة النفطي ،بعد
أيام من تسوية أزمة إغالق
الحقل ،وزيارة رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني ،فائز السراج ،للمنطقة.
وأوضحت المؤسسة أنه تمت
سرقة  6مكيفات من شركة
هاليبرتون ،واقتحام مرفق
لشركة أكاكوس وكسر بوابة
مستودع التموين ،وسرقة
بضائع ضرورية.
إلى ذلك ،فجر انتحاري نفسه،
أمس ،أمام مركز للشرطة
في بلدة غدوة ،جنوب غرب
مدينة سبها ،ولم يسفر عن أي
ضحايا.

ةديرجلا

•
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مناورة ديمقراطية إلنهاء اإلغالق دون تمويل جدار ترامب

● ماتيس يترك «البنتاغون» ...وإقالة الناطقة باسم الوزارة ● بيونغ يانغ تحذر من «نهج جديد» مع واشنطن

في محاولة جديدة إلنهاء
الغلق الجزئي لمؤسسات
الحكومة االتحادية األميركية،
يخطط الديمقراطيون في
مجلس النواب إلجراء تصويت
ً
غدا بشأن حزمة تمويل لن
تشمل الخمسة مليارات دوالر
التي طلبها الرئيس دونالد
ترامب لبناء جدار على الحدود
مع المكسيك.

يعتزم الحزب الديمقراطي ،الذي
أصبح صاحب الغالبية في مجلس
ال ـنــواب األمـيــركــي ،تمرير مشروع
ً
ق ــان ــون ف ــي الـمـجـلــس غـ ــدا ،إلنـهــاء
الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة
االتـحــاديــة مــن دون الموافقة على
المخصصات التي يريدها الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب لـتـمــويــل م ـشــروع
بناء جــدار عــازل على الحدود بين
المكسيك والواليات المتحدة.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـحـ ــزب
ال ـج ـم ـه ــوري ،ال ـ ــذي يـسـيـطــر على
ال ـغ ــال ـب ـي ــة فـ ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
أش ــار إلــى أنــه ال يـنــوي التصويت
لمصلحة مشروع موازنة ال يقرها
البيت األبيض.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت وكـ ــالـ ــة «بـ ـل ــومـ ـب ــرغ»
لــأنـبــاء ،إلــى وج ــود خطة لتمرير
مشروعي قانون منفصلين ،األول
يعيد فتح  8وزارات أميركية مغلقة
مـنــذ  22ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ،حتى
نهاية العام المالي الحالي بنهاية
سبتمبر  ،2019والثاني يعيد فتح
وزارة األمن الداخلي موقتا حتى 8
فبراير المقبل.

بيلوسي وشامر

رسائل
صينية  -أميركية
في الذكرى األربعين
إلقامة العالقات

وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر زع ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــم األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
الديمقراطية فــي مجلس الشيوخ
تشوك شامر والزعيمة المنتظرة
لـ ـلـ ـغ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ف ــي
مجلس الـنــواب نانسي بيلوسي،
ب ـيــانــا مـشـتــركــا أع ـل ـنــا ف ـيــه «خـطــة
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـي ـ ـيـ ــن إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح
المؤسسات الحكومية» ،وقــاال إنه
«إذا رف ــض ال ـج ـم ـهــوريــون تـمــريــر
مشروع القانون الذي يوفر التمويل
لست وكــاالت حكومية فهذا يعني
أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين

ً
ً ً
 15تصريحا كاذبا يوميا

ات ـه ـمــت صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب بـ ــأنـ ــه أدلـ ـ ـ ــى ب ـ ــآالف
ً
التصريحات الكاذبة عام  ،2018بمعدل  15تصريحا
ً
ً
كاذبا يوميا.
وفي تحليل أجرته قاعدة بيانات «فاكت تشيكر»،
الـتــي تتابع تصريحات تــرامــب ،وثـقــت الصحيفة
ً
ً
« 1989تصريحا كاذبا في بداية العام الماضي»،

مــوظ ـفــون ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب األم ـيــركــي يـنـقـلــون ب ـعــض األم ـت ـعــة الـتــابـعــة
ً
استعدادا لتسليمه إلى االغلبية الديمقراطية أمس األول (ا ف ب)
للجمهوريين
متواطئون من أجــل استمرار غلق
ت ــرام ــب ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـح ـكــوم ـيــة
واحـ ـتـ ـج ــاز ص ـح ــة وأم ـ ــن ال ـش ـعــب
األميركي ومستحقات الموظفين
رهينة من أجل الجدار الحدودي».
يــذكــر أن ال ـكــون ـغــرس ف ـشــل في
تمرير مــوازنــة الـعــام الـمــالــي الــذي
بدأ أول أكتوبر الماضي حتى اآلن،
مــا أدى إلــى غلق جــزئــي لـعــدد من
م ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
بسبب إصرار ترامب على تضمين
الموازنة  5مليارات دوالر لتمويل
مشروعه لبناء جدار على الحدود
مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين

مبينة أنه ضاعف الرقم ثالث مرات مع نهاية العام.
ووفــق الصحيفة فــإن ترامب بــدأ  2018بتغريد
سلسلة من التصريحات «المضللة والكاذبة» عن
ه ـيــاري كلينتون وإي ـ ــران ،وصـحـيـفــة «نـيــويــورك
تايمز» ،مشيرة إلى أن تلك التغريدات كانت ضمن
تصريحات الرئيس الكاذبة التي بلغ عددها نحو
 5آالف ،و 600العام الماضي وحده.

غير الشرعيين من أميركا الالتينية
إلى األراضي األميركية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال دون س ـت ـي ــوارت
المتحدث باسم ميتش ماكونيل،
زع ـي ــم ال ـغــال ـب ـيــة ال ـج ـم ـهــوريــة في
م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ إن ال ـم ـج ـلــس
ل ــن ي ــواف ــق عـلــى م ـش ــروع الـقــانــون
المنتظر تمريره في مجلس النواب
«النـنــا ببساطة لــن نرسل مشروع
قانون للرئيس ال يريد التصديق
عليه».

انتقاد الديمقراطيين
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس
ً
األمـيــركــي الديمقراطيين مـجــددا،
ل ــرف ـض ـه ــم ت ـل ـب ـيــة ط ـل ـبــه بـتـمــويــل
بناء جــدار ح ــدودي مــع المكسيك.
وك ـتــب أم ــس األول عـلــى «تــوي ـتــر»:
«أنــا فــي المكتب البيضاوي .أيها
الديمقراطيون عــودوا من اإلجــازة
اآلن وأعطونا األصوات الالزمة ألمن
الحدود بما في ذلك الجدار».
ً
وال ـكــون ـغــرس حــال ـيــا فــي عطلة
ً
نهاية العام ،وسيعود غــدا ،بينما
ب ـق ــي ت ــرام ــب ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض
خالل احتفاالت العام الجديد وألغى

عطلته السنوية في منتجع الغولف
الذي يملكه في فلوريدا.
ّ
من ناحية أخــرى ،علق الرئيس
األمـيــركــي ،على ق ــرار السيناتورة
إل ـيــزاب ـيــث وارن ،دراس ـ ــة إمـكــانـيــة
ت ــرش ـح ـه ــا لـ ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ون ـص ـح ـهــا
بمراجعة طبيب نفساني.
وأعـ ــرب ت ــرام ــب ،ف ــي حــديــث مع
قناة « فوكس نـيــوز» ،عــن اعتقاده
ب ــأن الـطـبـيــب الـنـفـســي الشخصي
لـلـسـيـنــاتــورة وارن ،الــديـمـقــراطـيــة
من والية ماساتشوستس ،سيقدم
إجابة مؤهلة أكثر دقة على السؤال،
ح ــول أهليتها لـلـفــوز بانتخابات
عام .2020
وف ــي وق ــت ســابــق ،أم ــس األول،
ّ
مصورة ،أعلنت
نشرت وارن رسالة
فـيـهــا ق ــرار تشكيل لـجـنــة لــدراســة
إم ـك ــان ـي ــة ت ــرش ـح ـه ــا الن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسة في .2020
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،وج ــه وزي ــر
الــدفــاع األمـيــركــي المستقيل جيم
م ــات ـي ــس آخ ـ ــر رس ــال ــة ل ــه ل ـل ـقــوات
الـمـسـلـحــة ق ـبــل أن ي ـت ــرك منصبه
طالبا منها «حفظ الثقة في بلدنا
والوقوف بثبات مع الحلفاء».

سورية :تمديد االنسحاب األميركي  4أشهر
وإصرار فرنسي على استكمال المعركة
مع تخفيفه من وطــأة تصريحاته حول سورية،
ووعده بالخروج بشكل «بطيء» منها ،وافق الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب على تمديد فـتــرة سحب
قواته إلى  4أشهر.
ونقلت صحيفة «نـيــويــورك تــايـمــز» ،عــن مصدر
مطلع ،أن ترامب تطرق إلى ذلك ،أثناء زيارته األخيرة
ل ـل ـعــراق ،وت ـحــدثــه بـشـكــل س ــري م ــع قــائــد العملية
العسكرية ضد تنظيم «داعش» الجنرال بول الكاميرا،
ووعده له بتوفير عدة أشهر للعسكريين األميركيين
لتنفيذ قرار االنسحاب من سورية.
وكتب ترامب على حسابه في «تويتر» ،أمس األول،
«سورية كانت تشهد فوضى مع انتشار داعش في
أراضيها عندما توليت مقاليد الحكم ،ولو فعل أحد
مــا فعلته فيها لحصل على لقب البطل ا لـقــو مــي»،
ً
ً
مشددا على أن قرار سحب القوات جاء تنفيذا لوعود
قدمها أثناء حملته االنتخابية ،وليس كما تشير
«األخبار المزيفة في وسائل اإلعالم».
وقبل اجتماع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو بوزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
في برازيليا أمس ،ثم لقائه األحد المقبل استقبله

ّ
فــي الـمـقــابــل ،أكـ ــدت وزيـ ــرة الـجـيــوش الفرنسية
فلورنس بارلي ،أمس األول ،ضرورة «إنهاء مهمة»
ال ـت ـصــدي لتنظيم «داع ـ ــش» قـبــل «ال ـق ــرار المباغت
األح ـ ـ ــادي ال ـج ــان ــب» ال ـم ـع ـلــن لـلـحـلـيــف األم ـي ــرك ــي،
موضحة أن «التفويض واضح :تدمير داعش .وهو
ّ
يتغير .لدينا مهمة يجب إنجازها».
لم
وقــالــت بــارلــي للطيارين الفرنسيين فــي قاعدة
«ات ــش  »5األردن ـي ــة ال ـتــي تنطلق مـنـهــا مقاتالتهم
لـضــرب التنظيم فــي ســوريــة الـمـجــاورة فــي عملية
«ش ـ ــام ـ ــال»« ،ج ـئ ــت إلـ ــى ه ـن ــا ألق ــول ـه ــا مـ ــرة أخـ ــرى:
ّ
وأعول
فرنسا تواصل القتال ضد التيار الجهادي
عليكم منذ الغد لمواصلة المهمة» ،مذكرة بسلسلة

نهج جديد
على صعيد آخ ــر ،أعـلــن الزعيم
الـكــوري الشمالي كيم جونغ أون،
فــي خـطــاب لمناسبة حـلــول العام
ّ
الجديد ،أمس ،أن كوريا الشمالية
قد ّ
تغير نهجها إذا أبقت الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ــى ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
فرضتها على خلفية ملف بيونغ
يانغ النووي.
وقال كيم« :إذا لم تلتزم الواليات
ّ
المتحدة وعدها الذي قطعته أمام
الـعــالــم ،فقد ال يكون أمامنا خيار
سـ ــوى ال ـن ـظــر ف ــي طــري ـقــة جــديــدة
لحماية سيادتنا ومصالحنا».
وأب ـ ـ ــدى ك ـي ــم اسـ ـتـ ـع ــداده لـلـقــاء
ّ
ترامب في أي وقتّ .
ّ
ّ
لكن كيم شدد على أنه يتعين أال
تجري الــواليــات المتحدة وكوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة تـ ــدري ـ ـبـ ــات ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
ً
مشتركة ،واصــفــا هــذه التدريبات
ّ
بأنها «مصدر للتوتر».
(واشنطن ،سيول  -وكاالت)

عباس :كل من يتحدث عن صفقة
ُّ
القرن سيرد عليه بـ «صفعة العصر»

«لن نسمح لترامب ببيع القدس إلسرائيل ...وحماس جاسوسة»

«النصرة» تقضم ريف حلب ...وقصف حكومي لمنطقة الهدنة
مستشار األمن القومي جون بولتون بالقدس األحد،
لبحث هذه المسألة ،أفــاد مسؤول إسرائيلي رفيع
المستوى بأن الرئيس ترامب وافق على طلب حكومة
ً
ً
تل أبيب بسحب قواته من سورية تدريجيا ،مؤكدا
«رئيس ال ــوزراء يعتقد أن االنسحاب يمثل فرصة.
حتى اآلن ،حيث لــم يتغير الــوجــود اإليــرانــي على
األرض منذ القرار األميركي».

واس ـ ـت ـ ـقـ ــال م ــاتـ ـي ــس ،وجـ ـن ــرال
متقاعد عمل بمشاة البحرية وكان
يـتـحــاشــى األض ـ ــواء عـ ــادة ،بسبب
اختالفات في الرؤى السياسية مع
ترامب .وقد ترك الليلة قبل الماضية
م ـ ـهـ ــام م ـن ـص ـب ــه ل ـن ــائ ـب ــه ب ــات ــري ــك
شاناهان ،وهو مدير تنفيذي سابق
في شركة «بوينغ».
وف ــي رســال ـتــه الـمـقـتـضـبــة ،أقــر
مــات ـيــس ب ــوج ــود بـلـبـلــة سياسية
في واشنطن لكنه دعــا الجيش أن
يبقى ثابتا في مهمة «دعم الدستور
وال ـ ـ ـ ـ ــذود عـ ـن ــه وحـ ـم ــاي ــة أسـ ـل ــوب
حياتنا».
وقال« :أثبتت وزارتنا أنها تكون
في أفضل حاالتها في أشد األوقات
صعوبة .احفظوا الثقة فــي بلدنا
وقفوا إلى جانب حلفائنا واصمدوا
في مواجهة أعدائنا».
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـل ـنــت
وزارة ال ــدف ــاع (ال ـب ـن ـتــاغــون) أمــس
األول ،إقالة متحدثته ،دانــا وايــت،
من منصبها ،وتعيين تشارلز اي
سامرز ،خلفا لها ،اعتبارا من مطلع
يناير الجاري.
وتمت إقالة وايــت من منصبها
ك ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـب ـ ـن ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون»

وم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارتـ ــه ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ،ب ـعــد ف ـت ــرة من
استقالة ماتيس.

االعتداء ات الدموية التي ضربت فرنسا منذ 2015
وتبناها «داعش».
وع ـل ــى األرض ،س ـي ـطــرت ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـشــام
ً
(ال ـن ـص ــرة س ــاب ـق ــا) أمـ ــس ع ـلــى أغ ـل ــب مــدي ـنــة دارة
عــزة وع ــدد مــن الـقــرى فــي ريــف حلب الـغــربــي ،بعد
اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة المعتدلة.
ووفــق قــائــد فــي الجبهة الوطنية للتحرير ،فإن
«مسلحي الهيئة اقتحموا البلدة بعد اشتباكات مع
حركة نور الدين الزنكي ،كما سيطرت على بلدة تقاد،
وبسراطون ،والراشدين ،وقرى السعيدية ،وعاجل،
وحاجز الهباطة ،وبلنتا بريف حلب الغربي ،مما أدى
ً
إلى وقوع إصابات بين المدنيين» ،مؤكدا أن «أعنف
ً
المواجهات تجري حاليا في أحياء المدينة الشرقية».
بـ ـ ـ ــدوره ،أفـ ـ ــاد ال ـم ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري أمـ ــس بـمـقـتــل
شخصين وإصابة أربعة من جراء تجدد قصف قوات
النظام المنطقة منزوعة الـســاح ومناطق الهدنة
ً
الــروسـيــة -التركية ،مشيرا إلــى عمليات متواصلة
في ريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي ،ومناطق
فــي اللطامنة ،والـصـخــر ،والـجـيـســات بــريــف حماة
الشمالي ،وقسطون والزيارة بريف حماة.

شـ ـ ــدد رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
محمود عباس على أنه لن ُيسمح للرئيس
األميركي دونالد ترامب بأن يبيع القدس
ً
إلسرائيل ،مؤكدا في الوقت نفسه أن «كل
مــن يتحدث عــن صفقة الـقــرن سترد عليه
بصفعة العصر».
وف ـ ــي ك ـل ـم ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـ ــ54
لتأسيس «حركة فتح» ،قال عباس بعدما
أشعل شعلة انطالقة الثورة بمقر الرئاسة
ً
في مدينة رام الله ،إيذانا ببدء االحتفاالت
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة فـ ــي كـ ــل ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
الفلسطينية ،إن «القدس ليست للبيع ،ولن
ً
نقبل أب ــدا بالتخلي عــن ذرة تــراب منها»،
ً
مشددا على أن «القدس ستبقى العاصمة
األبدية للدولة الفلسطينية».
وأض ــاف عـبــاس «لــن نقبل ،ولــن نسمح
أب ــدا ،ولــن يسمح أحــد مــن أهلنا وشعبنا
وكــل الـعــالــم واألحـ ــرار أن يبيعوا الـقــدس،
ونبيع مسرى الــرســول ،وان يبيع ترامب
ً
القدس إلسرائيل لن يحصل هذا أبدا ،وكل
مــن يتحدث عــن صفقة الـقــرن سترد عليه
بصفعة العصر».

وتطرق عباس الى منع حركة «حماس»
ً
إيقاد الشعلة في غزة ،قائال إن «من يمنع
إضاءة شعلة انطالقة الثورة في غزة خارج
عن الصف الوطني ،وسنستمر في نضالنا
حتى نحصل على استقاللنا التام بإقامة
الدولة الفلسطينية ،وسنبقى نزرع األمل
فــي جـيــل بـعــد جـيــل حـتــى الـتـحــرر الكامل
من االحتالل».
وقال« :هناك لألسف من يحارب الثورة
ويتجاهلها ،خسئ من منع الشعلة فيغزة،
ومن فعل هذا جاسوس».
وك ــان ــت «فـ ـت ــح» ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا ع ـبــاس،
أ عـ ـلـ ـن ــت أ م ـ ـ ــس األول ،أن أ جـ ـ ـه ـ ــزة األ م ـ ــن
التابعة لـ «حماس» قامت بحملة اعتقاالت
واستدعاءات شملت  500من قادة وعناصر
«فتح» ،وهو ما نفته وزارة الداخلية التي
تديرها «حماس» في غزة.
(رام الله  -كونا)

جزاءات تغضب صحافيي مصر ...وإرجاء تغيير مجلس اإلعالم

دوليات
سلة أخبار
ماي« :بريكست» ّ
قسمنا
ويمكننا تخطي المرحلة

أعلنت رئيسة الوزراء
البريطانية املحافظة تيريزا
ماي ،في كلمتها بمناسبة
السنة الجديدة ،إن بريطانيا
يمكنها "تخطي مرحلة"
في  2019واملضي قدما
بتفاؤل إذا ما أيد البرملان
اتفاقها للخروج من االتحاد
األوروبي (بريكست).
وقالت ماي إن "العام الجديد
مناسبة للتطلع قدما وفي
 2019ستبدأ اململكة املتحدة
فصال جديدا" ،مضيفة" :لقد
كان االستفتاء على بريكست
عام  ،2016مثيرا لالنقسام،
لكننا نريد األفضل لوطننا
أجمع ،و 2019سيكون عاما
لوحدتنا ونبذ خالفاتنا".
ومعظم املشرعني
البريطانيني ال يؤيدون
االتفاق الذي توصلت إليه
ماي مع االتحاد األوروبي.

 3جرحى باعتداء
طعن في مانشستر

أجرت ،أمس ،شرطة مكافحة
اإلرهاب البريطانية
ً
تحقيقا في شأن اعتداء
ّ
بسكني ،هتف رجل خالل
تنفيذه كلمة "الله" وفق
أحد الشهود ،وهو هجوم
ّأدى إلى جرح ثالثة
أشخاص ليلة رأس السنة
في مانشستر شمال غربي
بريطانيا.
وأصيب رجل وامرأة
وشرطي بجروح خالل
الهجوم الذي وقع في محطة
سكك الحديد بفيكتوريا
في مانشستر بينما كان
العديد من سكان مانشستر
في الشوارع يشاركون في
االحتفاالت بالعام الجديد.

أمستردام :احتجاز كندي
في سخيبول ّ
هدد بقنبلة

أعلنت الشرطة الهولندية
في بيان أمس األول ،أنها
أخلت ساعات ،صالة
املغادرة رقم  3في مطار
سخيبول في أمستردام
"كإجراء احترازي" لفترة
وجيزة بعدما زعم رجل أنه
يحمل قنبلة.
وذكرت الشرطة أنها لم تعثر
على أي متفجرات في املطار،
مضيفة أنها ألقت القبض
على الرجل الستجوابه،
وهو مواطن كندي يبلغ من
العمر  51عاما.

الشيخة حسينة
«مرتاحة الضمير»

● «األطباء» ترفض الئحة المستشفيات ●  6دول عربية تبدأ بتدريبات «الموج األحمر»

●

القاهرة  -رامي ابراهيم

تصاعدت أزمة بين الصحافيين
ال ـم ـص ــري ـي ــن وال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
لـتـنـظـيــم اإلعـ ــام بـسـبــب إصـ ــراره
ع ـل ــى ت ـم ــري ــر «الئ ـ ـحـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاءات»
ت ـت ـض ـمــن ع ـق ــوب ــات مـ ـش ــددة ضــد
الـصـحــف وال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة
وإعـ ــانـ ــه ال ـم ـف ــاج ــئ ع ـق ــد جـلـســة
أمس لمناقشة الالئحة رغم تلقيه
رســالــة موقعة مــن  600صحافي
وكــاتــب تعتبر أنـهــا تمثل اعـتــداء
على الحريات.
وفــي غـضــون ذلــك أعـلــن رئيس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس م ـ ـكـ ــرم م ـح ـم ــد أح ـم ــد
أن مـجـلـســه مـسـتـمــر دون تغيير
ح ـت ــى إجـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـقــابــة
الصحافيين فــي م ــارس المقبل،
على عكس التكهنات السابقة بأنه
سـيـتــم إع ـ ــادة تـشـكـيــل الـمـجــالــس
اإلعالمية بسرعة.
ووفق بيان للمجلس ،فإن هيئة
مكتبه ناقشت الالئحة المقترحة،
وتم التأكيد على أنها تكفل حرية

الرأي والتعبير واإلعالم ،وحقوق
المشاهدين وا ل ـقــراء والمجتمع.
وأكدت هيئة المكتب أنها ناقشت
فــي اجتماعها الـمــذكــرة المقدمة
من  601صحافي ،بشأن مشروع
الالئحة ،وانتهت إلى أن المشروع
ال يناقض حرية الرأي.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال عـ ـض ــو م ـج ـلــس
نقابة الصحافيين ،محمود كامل
ل ـ «الـجــريــدة» ان المجلس األعلى
يواصل اإلجهاز على ما تبقى من
مهنة الصحافة بعد موافقة هيئته
ع ـل ــى مـ ـش ــروع الئ ـح ــة ال ـ ـجـ ــزاءات
والتي وصفها بـ «الكارثية».
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،وص ـ ـ ـ ــف ع ـض ــو
مجلس نقابة الصحافيين ،جمال
عبدالرحيم ،دعوة األعلى لإلعالم
لنقيب الصحافيين ،وممثل لنقابة
اإلعــام ـي ـيــن ،ل ـح ـضــور اجـتـمــاعــه
وم ـنــاق ـشــة ال ــائ ـح ــة ب ـ ـ «ال ـغــري ـبــة
ً
وغ ـيــر الـمـقـبــولــة» ق ــائ ــا« :ســامــة
ل ــم ي ـنــاقــش ال ــائ ـح ــة م ــع مجلس
النقابة ،وربما لم يطلع عليها من
األصل ،واألمر نفسه ينطبق على

بدء فعاليات تدريب «الموج األحمر» أمس (المتحدث باسم الجيش المصري)
اللجنة التأسيسية لإلعالميين».
في األثناء ،أعلنت نقابة األطباء
رف ـض ـه ــا قـ ــانـ ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـمــل
فــى المشافي الجامعية ،رقــم 19
لـسـنــة  ،2018وأك ـ ــدت الـنـقــابــة أن
مواد القانون ال توافق الدستور،
وس ـ ـتـ ــؤدى إلـ ــى ان ـه ـي ــار ال ــرع ــاي ــة
الصحية.
وأك ـ ــد ن ـق ـيــب األط ـ ـبـ ــاء ،حسين
خ ـي ــرى ،أن ال ـق ــان ــون ل ــم ي ـقــدم أي
حـ ـل ــول لـ ـم ــا ت ــواجـ ـه ــه ال ـم ـش ــافــي
ال ـجــام ـع ـيــة م ــن م ـش ـك ــات ،وعـلــى
رأس ـه ــا نـقــص كـ ــوادر الـتـمــريــض،

وض ـع ــف الـبـنـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،وقـلــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل ،ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــص األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات .وقـ ـ ــال خـ ـي ــري:
«تطبيق هذا القانون سيؤدى إلى
انهيار الرعاية الصحية ،ألن فصل
الكليات عن المشافي الجامعية،
ً
يؤثر على التعليم الطبي سلبيا،
وي ـق ـض ــي ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة وإعـ ـ ــداد
وت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري،
وي ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى مـ ـص ــر اسـ ـتـ ـي ــراد
ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة م ــن ال ـخ ــارج»،
ً
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه أرسـ ـ ــل بــالـفـعــل
استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح

ّ
الـسـيـســى ،ن ــاش ــده فـيـهــا الـتــدخــل
إللغاء القانون ،والئحته التنفيذية.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،أع ـل ـنــت
ال ـخ ــارج ـي ــة أنـ ـه ــا ت ـت ــاب ــع مــوقــف
ص ـيــاديــن مـصــريـيــن احـتـجــزتـهــم
الـسـلـطــات اإلي ــران ـي ــة بـعــد جـنــوح
مركبهم ،المسجل في السعودية،
وذل ــك بــالـقــرب مــن جــزيــرة فــارس
بشكل غير رسمي.
وقــال مساعد وزيــر الخارجية
للشؤون القنصلية والمصريين
في الخارج ياسر محمود هاشم،
إن الصيادين «جار عرضهم على

الـمـحـكـمــة الـمـخـتـصــة لـلـنـظــر في
أمرهم».
في غضون ذلك ،أعلن المتحدث
العسكري ،العقيد تامر الرفاعي،
بـ ــدء وص ـ ــول عـ ــدد م ــن ال ــوح ــدات
ال ـب ـح ــري ــة ال ـم ـص ــري ــة ل ـل ـم ـشــاركــة
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـب ـح ــري
«ال ـ ـ ـمـ ـ ــوج األحـ ـ ـم ـ ــر ـ  »1ب ــال ـم ـي ــاه
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية بالبحر األحـمــر ،الــذي
تـ ـج ــري ــه ت ـش ـك ـي ــات مـ ــن الـ ـق ــوات
ال ـب ـح ــري ــة ال ـم ـص ــري ــة ب ــال ـت ـع ــاون
مــع الـقــوات البحرية بالسعودية

واألردن وج ـي ـب ــوت ــي وال ـ ـسـ ــودان
والـيـمــن ،والـتــي تستمر عــدة أيــام
بالسعودية.
وتتضمن المرحلة التحضيرية
لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب عـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
المؤتمرات والمحاضرات ،تناولت
طــرق اش ـتــراك ال ـقــوات والــوحــدات
ال ـب ـحــريــة ف ــي م ــراح ــل الـتـخـطـيــط
الـ ـبـ ـح ــري بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق ال ـت ـف ــاه ــم
والتكامل بين العناصر والقوات
المشاركة.

أعلنت رئيسة وزراء
بنغالدش الشيخة حسينة
أنها "مرتاحة الضمير" بعد
الفوز الساحق لحزبها في
االنتخابات النيابية التي
انتقدتها املعارضة ،واصفة
إياها بأنها "مهزلة" ،وطالبت
بانتخابات جديدة.
فقد أحرز حزب "رابطة
عوامي" الحاكم الذي تتزعمه
حسينة ،انتصارا ساحقا
بحصوله على  288من
اصل  300مقعد في البرملان.
وانتقد "الحزب القومي
البنغالي" املعارض ،ترهيب
انصاره ،وعمليات الحشو
الكثيفة لصناديق االقتراع
وسجن  15ألفا من انصاره
منذ الثامن من نوفمبر.
وأسفرت اعمال عنف على
هامش االنتخابات عن 21
قتيال.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة أﻣﺎن
وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﻋﺠﺐ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ

ً
اﻹدارة أرﺳﻠﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺮﺗﺐ إدارة ﻧﺎدي
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺣﻤﺪ أﻣﺎن،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ،ﺗﻨﺘﻈﺮ
رد اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ
اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ
ﺑﺸﺄن ً
إﻟﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮا.

ﺣﻤﺪ اﻣﺎن

إﻳﺮان ﺗﻬﺰم ﻗﻄﺮ ﺿﻤﻦ
ﺗﺤﻀﻴﺮات ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
ﺣﻘﻖ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻘﻄﺮي
 ،١-٢ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮات اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ .٢٠١٩
ﺳﺠﻞ ﻹﻳﺮان ﻣﻬﺪي ﻃﺎرﻣﻲ )(١٧
وﺳﺎردار أزﻣﻮن ) ،(٤٦وﻟﻘﻄﺮ
ﺣﺴﻦ اﻟﻬﻴﺪوس ).(٤٢
واﳌﺒﺎراة ﻫﻲ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
واﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،وﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ
أﻣﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻬﺪف اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﻓﻲ ﻃﺸﻘﻨﺪ -٢ﺻﻔﺮ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳﺸﺎرك "اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ" ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻠﻌﺐ إﻳﺮان ﺿﻤﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاق وﻓﻴﺘﻨﺎم
واﻟﻴﻤﻦ.
)أ ف ب(

إﻟﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻀﻢ اﻟﻼﻋﺐ
اﻗﺘﺮب ﻧﺎدي اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ إﻋﻼن
أوﻟــﻰ ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم
ﺣـﺘــﻰ ﻳ ــﻮم  31اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﺑــﺎﺳـﺘـﻌــﺎدة
ﻻﻋﺐ اﻟﻨﺎدي اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻳﻤﻦ ﺣﻤﺪ
أﻣ ــﺎن ،واﻟ ــﺬي ﺗــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﻈﺎم اﻹﻋــﺎرة ،ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وأرﺳﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي
اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ،ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎرك
اﻟـﻤـﻌـﺼــﺐ ،ﻛـﺘــﺎﺑــﺎ إﻟ ــﻰ ﻧﻈﻴﺮه
ﻓـ ــﻲ ﻧ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻀــﻢ
اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺪة  6أﺷﻬﺮ ،ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺟ ـﻬــﻮده ﺑﻨﺎء
ﻋـﻠــﻰ رؤﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟﺼﺮﺑﻲ
رادي ،وﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪه ﺟـﻤــﺎل
اﻟﻘﺒﻨﺪي.
وﺗ ـﺘ ـﺠــﻪ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺔ داﺧ ــﻞ
ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎدﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ـﻼﻋــﺐ إﻟﻰ
اﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟـﻼ
ﻧـ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ،
ﻟﻤﻨﺤﻪ ا ﻟـﻔــﺮ ﺻــﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮ ،وﺗـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮ

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر

اﻹدارة ﻗــﺮار اﻟـﻤــﺪرب اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻳــﻮان
ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

رد ﻋﺠﺐ
إ ﻟ ـ ـ ــﻰ ذ ﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮ إدارة ﻧ ـ ــﺎدي
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺰﻛﻴﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا
ﻹدارة اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷرﺑ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ
ﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ ﻋ ـ ـﺠـ ــﺐ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ــﺮض
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﺪة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم.
وﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ــﻪ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻗﺒﻞ إﺑــﺪاء رأﻳــﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ
ً
ﻇﻞ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﻞ إﻟ ـ ـﻴـ ــﻪ ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﺠﺎري.
وﻧﺠﺢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف
ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ
إدارة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﺄﻟﻖ اﻟﻼﻋﺐ ﺑﻘﻮة
وﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺣﺼﺪ ﻟﻘﺐ ﻫﺪاف اﻟﺪوري
ﺑﺮﺻﻴﺪ  15ﻫﺪﻓﺎ.

اﻹدارة وﺻ ــﻮل ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
أﺟﺎﻧﺐ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺮف أﺟ ـﻨ ـﺒ ــﻲ ﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ،واﻟــﺬي ﺳﻴﺤﻞ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﻮري ﺣﺴﻦ ﻋﻮﻳﺪ ،اﻟﺬي
ﺗﻢ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪه ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
)اﻟﻨﺎدي واﻟﻼﻋﺐ(.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻳـﺤـﺘــﻞ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ دوري "ﻓ ـﻴ ـﻔ ــﺎ"
ﻟ ـﻠــﺪرﺟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎزة ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  9ﻧـﻘــﺎط،
ﺑ ـﻔــﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣـ ــﺪة ﻋــﻦ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،وﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ،
وﻳ ـﻄ ـﻤــﺢ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟـ ـﻨ ــﺎدي إﻟــﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻘ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ وﻋ ـ ــﺪم اﻟـﻬـﺒــﻮط
ﻟـ ــﺪوري اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ.

ﺗﻌﺎدل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ودﻳﴼ

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺮف
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ

ً
ً ً
»اﻷوﻟﻤﺒﻲ« دﺧﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮا ﻣﻐﻠﻘﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد
اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ داﺧ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ﻛـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎزﻳــﻦ اﻟﻔﻨﻲ
واﻹداري ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ــﻲ،
ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻲ  10اﻟﺠﺎري.
وﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر أن ﻳـ ـﻐ ــﺎدر وﻓ ــﺪ
"اﻷزرق" ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إ ﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
)اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ( ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة
اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ وإﻳﺮان
وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ "اﻷزرق".
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ
ا ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات "اﻷزرق" ﻟ ـﺨــﻮض
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ  23ﺳﻨﺔ ،اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ أوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﺎد ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ
.2020
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،دﺧـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ
ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮا ﻣـﻐـﻠـﻘــﺎ ﺑ ـﻔ ـﻨــﺪق ﺟـﻤـﻴــﺮا
اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،أﻣﺲ ،واﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ

ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ 11
اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﻨﺢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ راﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
أﻣﺲ اﻷول.

وﻳ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺐ ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒـ ــﺎت
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟــﻼﻋ ـﺒــﻮن
ﻣـﺸـﻌــﻞ ادﻳ ـﻠ ــﻢ وﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ ﺳﻌﻴﺪ
وﻣـﺸـﺒـﻴــﺐ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪي ﻟــﻺﺻــﺎﺑــﺔ،

وﻳﺴﺎﺑﻖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺰﻣﻦ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
وﺗﺒﺪو ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ دورة ﻗﻄﺮ
ﻣﺆﻛﺪة.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻻوﻟﻤﺒﻲ

»ﻣﺪﺑﺎج« و»ﺿﺮوري« ﻳﻘﺘﻨﺼﺎن
ﻛﺄﺳﻲ ﻧﺎدي اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
ُ
ﺗﻮج اﻟﺠﻮاد "ﻣﺪﺑﺎج" ﻟﻠﺤﻤﺪان ﺑﻜﺄس ﻧﺎدي اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺴﺎدس )ﺳﺒﺎق ﺗﻜﺎﻓﺆ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  2400ﻣﺘﺮ ،ﺑﺰﻣﻦ
 2.36.6دﻗﻴﻘﺔ ،ﺗﻼه "ﺗﻮاﻓﻴﻖ" ﻟﻠﺪﻋﻴﺔ ،و"ﺣﻤﺮ ﻋﻴﻦ" ﻟﻠﻨﺸﺎﻣﺎ ،ﺿﻤﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎدس ﻟﺴﺒﺎق اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ.
وﻓ ــﺎز اﻟ ـﺠ ــﻮاد "ﺿ ـ ــﺮوري" ﻟـﻠـﺴــﺮور ﺑ ـﻜــﺄس اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط
اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﺳﺒﺎق ﺗﻜﺎﻓﺆ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  1600ﻣﺘﺮ ،ﺑﺰﻣﻦ  1.39.1دﻗﻴﻘﺔ،
ً
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاد "ﻟﻠﺼﺒﺮ ﺣﺪود" ﻟﻠﺸﻄﻲ ،و"ﻃﺮاق" ﻟﻠﻨﺸﺎﻣﺎ.
واﻗﺘﻨﺺ اﻟﺠﻮاد "رﻣﻀﺎن" ﻟﻠﻬﻄﻼﻧﻲ ﺑﻜﺄس ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻲ
)ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺮب( ،ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺠﻴﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﺘﺎج ﻣﻔﺘﻮح
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  1600ﻣﺘﺮ ،ﺑﺰﻣﻦ  1.54.7دﻗﻴﻘﺔ ،ﺗﻼه اﻟﺠﻮاد "زاﻫﻲ"
ﻟﻠﻬﻴﻔﻲ و"ﺑﺮاق اﻟﺸﺎﺟﺮ" ﻟﻠﻌﺠﻤﻲ.
وﻓ ـ ــﺎزت ﺟ ـﻴــﺎد "اﻟ ـﺤ ــﺮ اﻷﺷ ـﻘ ــﺮ" ﻟ ـﻠ ـﺠــﻼل ،و"اﻷﺷ ـ ـ ــﺮس" ﻟـﻠــﺪﻋـﻴــﺔ،
و"اﻟﺒﻄﺶ" ﻟﻠﺸﻮرى ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷﺷﻮاط ﻣﻦ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻗ ــﺎم ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ اﻷﺑ ـﻄــﺎل ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻋـﻀــﻮي ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟـﻨــﺎدي
اﻟﻔﺎرس ﺣﻤﺪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺪﺑﻮس ،وﻓﻮزي اﻟﻌﻠﻲ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻼء اﻟﺮوﻣﻲ ،وﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﺒﺎق
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻨﺪري ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﺒﺎق ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻜﻨﺪري.

ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
ﺑﺎﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻘﺪم أﺑﻮاﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم
أﻣﺎم اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪد
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
ﺻـ ـﻔ ــﻮﻓـ ـﻬ ــﺎ ﺣـ ـﺘ ــﻰ  31اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﻮﻋﺎ آﺧﺮ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺸﻄﺐ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﻗﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ.
وﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻻت
اﻟـﺸـﺘــﻮﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ واﻷﺧ ـﻴــﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي ﻟﻦ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪد ،ﺳﻮاء
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴـﻴــﻦ أو اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ،
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ(
ﺑﻌﺪم ﻗﻴﺪ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪد ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻲ
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻟﻌﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ا ﻟـﻤـﺤـﺘــﺮف اﻟﺠﺎﻣﺒﻲ
إﺑﺮاﻫﻴﻤﺎ.
و ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻓﺘﺮة
اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺸـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺔ رواﺟ ـ ـ ــﺎ

وﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ رﻏﺒﺔ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺑـﺘــﺪﻋـﻴــﻢ ﺻـﻔــﻮﻓـﻬــﺎ،
وﻫـ ــﻮ اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي دﻓـﻌـﻬــﺎ
إﻟ ـ ــﻰ اﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء ﻋـ ـﻘ ــﻮد ﺑـﻌــﺾ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﻦ ،واﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ،
واﻟﻨﺼﺮ ،وﺑــﺮﻗــﺎن ،واﻟﺸﺒﺎب،
واﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ،ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ
ﻣ ـ ــﻊ ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﺪد ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺄن
ﻫـﻨــﺎك أﻧــﺪﻳــﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء
اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮى
أﻧ ــﺪﻳ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى اﻟ ـﺘ ــﺄﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣﺴﻢ
ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ رواﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
اﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻟــﻢ
ﻳـﺤـﺼـﻠــﻮا ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮﺻـﺘـﻬــﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﻗﺐ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﻢ.

أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺶ وﺳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺰي
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﺻـ ــﺪرت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺆﻗـﺘــﺔ ﻹدارة ﺷ ــﺆون
اﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻛـ ــﺮة اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة ،أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﺟ ــﺪول
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز واﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻔ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ
).(٢٠١٩-٢٠١٨
وﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،اﻟﺬي
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ  ٦أﻧﺪﻳﺔ ،ﻫﻲ :ﻛﺎﻇﻤﺔ )ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ(
واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ واﻟـﻌــﺮﺑــﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،ﻓ ــﻲ  ١٧اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺛــﻼث
ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
واﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ  ٢٦ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﻗ ـ ــﺮرت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻧ ــﺎدي
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ  ٢٩اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﺣ ـﺘــﻰ ١٩
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ٤ﺟﻮﻻت ،ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
"اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ" ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ،اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻧﺎدي اﻟﺘﺮﺟﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺎم
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﺒــﺪأ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ،
اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ  ٦أﻧﺪﻳﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻫﻲ :اﻟﺸﺒﺎب
واﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ واﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ واﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك وﺑــﺮﻗــﺎن
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ﻓﻲ  ٢٠اﻟﺠﺎري ،ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺛﻼث
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻣﻊ
اﻟﻴﺮﻣﻮك ،واﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻗﺎن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ٢٤ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن
ﺑﺎﻟﺪوري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم
وﺗ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺢ ﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮة اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻻت
اﻟ ـﺸ ـﺘــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ﻛـ ــﺮة اﻟ ـﺼ ــﺎﻻت
أﺑــﻮاﺑـﻬــﺎ أﻣ ــﺎم اﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ذاﺗـﻬــﺎ )ﻣــﻦ  2ﺣﺘﻰ  31اﻟـﺠــﺎري(،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗﻔﺘﺢ ﻓـﺘــﺮة اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ ﻛـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم
اﻟ ـﺸــﺎﻃ ـﺌ ـﻴــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻣ ــﻦ 2
اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ  7ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ً
ً
 ٥٨ﺟﻮادا وﻓﺮﺳﺎ
ﻓﻲ ﻓﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺻﺒﺎح
اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ ﺑـﻨــﺎدي ﻓــﺮوﺳـﻴــﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ ﺑ ـﻌــﺪ ﻇﻬﺮ
اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ ﻟـﺴـﺒــﺎق
اﻟ ـﺨ ـﻴــﻞ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻗﻴﺪ
ﻓﻴﻪ  58ﺟــﻮادا وﻓﺮﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻜ ــﻼﺳ ــﺎت ﺗـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ
1200م و2400م و1600م و1000م.
وﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻮط اﻷﺧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ،
اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺼ ــﺺ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻜ ـ ــﻼس ،1اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ
إﺛﺎرة ،واﻟﺬي ﻗﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﻴﺎد
ﺗ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ
1000م.

»ﻣﻤﺘﺎز اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة« ﻳﻨﻄﻠﻖ  ١٧اﻟﺠﺎري
●

اﻟﺪﺑﻮس واﻟﻜﻨﺪري ﻳﺘﻮﺟﺎن اﺳﻄﺒﻞ اﻟﺤﻤﺪان ﺑﻜﺄس اﻟﻨﺎدي

اﻟﻜﺮة ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم

رﺣﻴﻞ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻌﺶ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
رﺣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻌــﺶ ﻋﻦ
ً
ﻧــﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ رﺳﻤﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ وﺟــﻮد ﺑﻨﺪ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪه ﻳﺘﻴﺢ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣــﺪة  6أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،اﻟــﺬي أﺑــﺮم ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ
اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻠﻌﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻲ
واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ووادي دﺟﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﻌﺶ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻟﻠﻔﺤﻴﺤﻴﻞ رﻏﻢ ﻗﺼﺮ اﻟﻤﺪة،
ً
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻧــﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
وﺗﺘﺠﻪ اﻟﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
إﻟﻰ رﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ
ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮف ﻓ ــﻲ أي ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰي اﻟﻬﺠﻮم أو اﻟﻮﺳﻂ.

ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ

ﱠ
ﺧﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎراة
اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎدي
ﺑﻨﻲ ﻳﺎس ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ  ٢٠١٩ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺴﺒﺖ.
واﻓﺘﻘﺪ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻋﻤﺮ ﻫﻮﺳﺎوي وﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮج
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﻬﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﺧﻮض
ﻻﻋﺐ اﻟﺤﺰم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻴﻌﺮي
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﻬﺪ اﳌﻮﻟﺪ ).(٦٠
وﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،إذ ﺳﺒﻖ
ﻟﻪ أن ﺗﻌﺎدل ودﻳﺎ ﻣﻊ اﻷردن )(١-١
وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ) ،(٢-٢وﻓﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ
-١ﺻﻔﺮ.
وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﲔ  ٥ﻳﻨﺎﻳﺮ واﻷول ﻣﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ ﻗﻄﺮ وﻟﺒﻨﺎن
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
)أ ف ب(

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳌﻘﺎوﻟﻮن
اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﻟﺠﺒﻞ اﻷﺧﻀﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﳌﺆﺟﻞ
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﺳﻊ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺪوري اﳌﺼﺮي.
وﻳﺨﻮض اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻴﻮم ﻣﺘﺴﻠﺤﴼ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺧﻄﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺑﻄﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻦ أﻧﻴﺎب اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻮز  ٢-٣ﺑﻤﺠﻤﻮع اﳌﺒﺎراﺗﲔ،
ﻟﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﻣﻊ ﻣﺎزﻳﻤﺒﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺳﻴﺪوﻣﻴﺮ ،اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر
اﻷول ،اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻐﻤﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات،
ﻟﻴﺤﺘﻞ "اﻟﺪراوﻳﺶ" ﻣﺮﻛﺰا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب
ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺛﻮرة اﻻﻧﺘﺼﺎرات،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ "ذﺋﺎب
اﻟﺠﺒﻞ" ﻓﺮس رﻫﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺪوري ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم أداء ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎد
اﻟﻨﺤﺎس ،اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
 ٧ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﺗﻌﺎدل ﻣﻊ ﺣﺮس
اﻟﺤﺪود ،ﺛﻢ ﺣﻘﻖ  ٦اﻧﺘﺼﺎرات
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﺤﺘﻞ اﳌﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺠﺪول اﻟﺪوري ﺑـ ٢٦ﻧﻘﻄﺔ.

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺸﻴﺪ
ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮي
وﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮﺟﻴﺮ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي
اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ اﳌﺼﺮي ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ ﻛﺎﺑﻮﻧﻐﻮ ﻛﺎﺳﻮﻧﻐﻮ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﳌﻮﺳﻢ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﻠﻬﺎ
اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺰﻣﺎﻟﻚ "ﻧﺘﻤﻨﻰ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﲔ
اﻟﻨﺎدﻳﲔ ،وﺳﻴﻌﻮد اﻟﻼﻋﺐ ﺑﻌﺪ
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻧﺎدﻳﻪ".
وﻳﺤﺘﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ دوري ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﲔ ﺑﺮﺻﻴﺪ ٢٤
ﻧﻘﻄﺔ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﺧﻼل  ١٥ﻣﺒﺎراة،
وﻳﺘﺄﺧﺮ ﺑﻔﺎرق  ١٢ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻠﻒ
اﻟﻬﻼل اﳌﺘﺼﺪر.
)د ب أ(
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ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة
ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ أﻣﺎم ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـ ٢١ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻳﻌﻮل ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ
أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
اﻟﻴﻮم.

ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ  12ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺛ ــﻼث
ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻣ ـﻨــﺬ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻢ ﺗــﺪرﻳ ـﺒــﻪ
ﻣـﻬــﺎﺟـﻤــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـﻨــﺮوﻳـﺠــﻲ
أوﻟ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎر ﺳ ــﻮﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺮ،
ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ إﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻋ ـﻠــﻰ دﻓـ ــﻊ ﻫـﺠــﻮﻣــﻲ
إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدة اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻠ ــﻲ
أﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺳ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ ﻣ ــﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﺎرك ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﻒ
ﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮم ﺿـ ـﻤ ــﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ا ﻟـﺤــﺎد ﻳــﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻏﺎب ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺘﻤﺰق ﻋﻀﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﺨﺬ ،وﻟــﻢ ﻳﺨﺾ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻤــﺮ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻓﻲ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ.
واﻧـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﻢ ﺳ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ــﻰ
ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﻓــﻲ ﻓ ـﺘــﺮة اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻋــﺎم  2018ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣﻦ
أرﺳﻨﺎل ،وﺳﻂ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
أﺷ ــﺎرت اﻟ ــﻰ أن ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﺟﻌﻞ
ﻣـﻨــﻪ اﻟــﻼﻋــﺐ اﻷﻋ ـﻠــﻰ دﺧ ــﻼ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز،
ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺪت

اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻷرﻣﻴﻨﻲ
ﻫﻨﺮﻳﻚ ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ.
ﺑﻴﺪ أن ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪر اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄرﺑﻌﺔ
أﻫ ـ ــﺪاف ﻓ ــﻲ  30ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ،اﻻ أن
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ دور أﻛﺒﺮ
ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻊ
اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ أﻳﺎم
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻋﻦ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ:
"ﻫﻮ ﻻﻋﺐ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻤﺪاورة )ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ( ،واﻟﺘﺤﺮك
داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﺳﻴﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ
ً
ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ" :أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧــﻪ
ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻫــﺬا ﻣﺎ ﺑﺪا
واﺿ ـﺤــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺪرﻳ ـﺒــﺎت اﻟﺴﺒﺖ
ﻷﻧ ـ ـ ــﻪ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﻫـ ـ ـ ــﺪاف
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﺸﺠﻊ".
وﻳ ــﺪﻳ ــﻦ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺰﻋ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎﻳـ ــﺮ ،وذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﻣـ ــﻮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻦ وﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﻒ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ
ﺑ ـ ـ ــﺈﺷ ـ ـ ــﺮاف ﻣـ ــﻮرﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮ اﻟ ـ ـ ــﺬي
ﻳـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺮف ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻪ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬره ﻓـ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ،ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳﺘﻘﺪم ﻓﺮﻳﻘﻪ .وﺣﻘﻖ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺛـ ـ ــﻼﺛـ ـ ــﺔ اﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎرات ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة
ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻮﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺮ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ
ﺣ ـﺴــﺎب ﻛ ــﺎردﻳ ــﻒ ﺳـﻴـﺘــﻲ ،1-5

اﻟﺮﻳﺎل ﻳﺨﻮض ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﺧﺘﺘﻢ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﺎم  2018اﻟﻨﺎﺟﺢ
ﺑـﺤـﺼــﺔ ﺗــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ اﻟـﺘــﻲ
ﻣﻸت ﺟﻨﺒﺎت ﻣﻠﻌﺐ أﻟﻔﺮﻳﺪو دي ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ ﻟﺪﻋﻢ
وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻻﻋﺒﻴﻬﺎ.
وﻳﺴﺘﻌﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﺨﻮض أول ﻣﺒﺎراة ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2019ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ أﻣﺎم ﻓﻴﺎرﻳﺎل ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ ﻻﺳﻴﺮاﻣﻴﻜﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟـ 17ﻓﻲ اﻟﺪوري.
وﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﻣ ــﺮان اﻻﻣ ــﺲ ﻻﻋــﺐ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮدﻳــﻒ
ﺧﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ.
وﺑ ــﺪأ اﻟ ـﻤــﺮان ﺑـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟــﺮﻛــﺾ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺛﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻺﺣﻤﺎء وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎرس اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟﻜﺮة ﺛﻢ ﻣﺒﺎراة ﻣﺼﻐﺮة.
وﻣ ـ ــﺎرس اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮﺿﻴﺎت واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺮض اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
ﻟﻘﺒﻲ دوري اﻷﺑ ـﻄــﺎل وﻛ ــﺄس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ

اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻟـﻠـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ .وﻏـ ــﺎب ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮان ﻛ ــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ دﻳــﺎز واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮ
أﺳﻴﻨﺴﻴﻮ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ أﻋـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﻨــﺎدي اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ﻏﻴﺎب
ﻣـﻬــﺎﺟـﻤــﻪ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ أﺻـ ــﻮل دوﻣـﻴـﻨـﻴـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ،
ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎﻧ ــﻮ دﻳ ـ ــﺎز ،ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻼﻋــﺐ ﻟ ـﻤ ــﺪة ﻋ ـﺸ ــﺮة أﻳ ــﺎم
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
وﻟــﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـ  25ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻘﺎدم أﻣﺎم ﻓﻴﺎرﻳﺎل
ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ ــ 17ﻣــﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ ،ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻌﺼﺐ اﻟﻮرﻛﻲ ،ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮان
اﻷﺧﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻳ ـﻨ ـﻬــﻲ ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎﻧ ــﻮ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺎ
ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎت ﺿﺮب ﻧﺠﻮم اﻟﺮﻳﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺧﻼﻟﻪ  44ﺣﺎﻟﺔ ﻟـ 20ﻻﻋﺒﺎ.
)إﻓﻲ(.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
وﻫﺎدرﺳﻔﻴﻠﺪ  1-3وﺑﻮرﻧﻤﻮث
.1-4
وﺑ ـ ـ ـ ــﺪا ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﺳ ــﻮﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺮ
واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﺑﻤﻮرﻳﻨﻴﻮ ،وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑــﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ أرﺑﻌﺔ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

10:45

ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ  Xﺳﺎوﺛﻬﺎﻣﺘﻮن

beIN SPORTS
HD 1

10:45

وﺳﺖ ﻫﺎم ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  Xﺑﺮاﻳﺘﻮن

beIN SPORTS
HD

10:45

ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن X
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس

beIN SPORTS
HD

10:45

ﻫﻴﺪﻳﺮﺳﻔﻴﻠﺪ ﺗﺎون  Xﺑﻴﺮﻧﻠﻲ

beIN SPORTS
HD

10:45

ﺑﻮرﻧﻤﻮث  Xواﺗﻔﻮرد

beIN SPORTS
HD

11:00

ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ X
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

وﺑﺪا اﻟﻤﻼﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻤﺎت "ﻟﻄﻴﻔﺔ" ﻗﺒﻞ ان
ﻳﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻜﻤﺎت ﻟﻴﺴﻘﻄﻪ أرﺿﺎ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،ﺛﻢ أﺳﻘﻄﻪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻬﺾ ﻛﺎن ﻳﺘﺮﻧﺢ ﻟﻴﺪﻧﻮ
ﻣﻨﻪ ﻣﺪرﺑﻪ وﻳﻮﻗﻒ اﻟﻨﺰال.
وأﻟـﻤــﺢ ﻣــﺎﻳــﻮﻳــﺬر اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺠﻨﻲ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻨــﺰال
ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ أﻣﻀﺎﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﺒﺔ ،ﻧﺎل ﻟﻘﺎءﻫﺎ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
وﻟـﻠـﻤـﻔــﺎرﻗــﺔ ،ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻮاﺟــﺪ أي ﻗ ــﺎض )ﺣ ـﻜــﻢ( ﻋـﻠــﻰ أن
ﺗﺤﺴﻢ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺰال ُروج ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻼﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰال "اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ .اﺳﺘﻤﺘﻌﻨﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻫﺬا )اﻟﻨﺰال( ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻲ ،ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﻨﺸﻴﻦ .ﺗﻨﺸﻴﻦ ﻻ ﻳﺰال
دون ﻫﺰﻳﻤﺔ ،وأﻧﺎ ﻣﺎزﻟﺖ دون ﻫﺰﻳﻤﺔ .ﻫﺬا ﺗﺮﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺎس".

ﻓﻮز ﻣﺎراﺛﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻴﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ أزارﻧﻜﺎ
ﺑـ ــﺪأت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻀــﺮﻣــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻨــﻮس وﻟ ـﻴــﺎﻣــﺲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـ ــ25
ﻓــﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻﺣـﺘــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻀــﺮب ،ﺑـﻔــﻮز ﻣــﺎراﺛــﻮﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ أزارﻧﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت دورة أوﻛﻼﻧﺪ
اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ.
واﻧﺘﻬﺖ ا ﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺘﺼﺪرﺗﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﻔﻮز وﻟﻴﺎﻣﺲ  ،6-1 ،3-6و 3-6ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ
ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ.
واﻋﺘﻤﺪت وﻟﻴﺎﻣﺲ ) 38ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ دﻗــﺔ ﻛﺮاﺗﻬﺎ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ ) 29ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﻛﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻜﺮات ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ.
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ،ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻛ ــﻞ ﻻﻋ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻛ ـﺴــﺮ إرﺳـ ــﺎل
ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺷ ــﻮاط اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻗﺒﻞ أن
ﺗـﺼـﻨــﻊ وﻟـﻴــﺎﻣــﺲ اﻟ ـﻔ ــﺎرق وﺗـﺘـﻘــﺪم  3-5ﺑـﻌــﺪ ﺧـﻄــﺄ ﻣﻦ
أزارﻧـ ـﻜ ــﺎ ،وﺗ ـﻔ ــﻮز ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ إرﺳــﺎﻟـﻬــﺎ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وﻟ ـﻴــﺎﻣــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺟــﺔ ﺑـﺴـﺒـﻌــﺔ أﻟ ـﻘ ــﺎب ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى "أﺣﺐ ﻣﺎ أﻗﻮم ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻬﻠﺔ ورﺑﻤﺎ إﺣﺪى أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ
اﻟﺪور اﻷول اﻟﺘﻲ ﺧﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق".
وأﺿــﺎف "ﻫﺪﻓﻲ ﻛــﺎن ﻋﺒﻮر اﻟــﺪور اﻷول )(...
وﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺤﻀﻴﺮا
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ" ،أوﻟﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔـﻬــﺎ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﻣﻠﺒﻮرن ﺑﻴﻦ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ و 27ﻣﻨﻪ.
ً
وﺗﺎﺑﻌﺖ "آﻣــﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺜﻤﺮا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ّ
إﻟﻲ".
وﻓـ ـ ــﻲ أﺑ ـ ـ ــﺮز ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻷول ﻟـ ـﻠ ــﺪورة
اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ،ﻓﺎزت ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻘﺐ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻏﻮرﻏﻮﻳﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﻻرﺳﻮن -6ﺻﻔﺮ و.4-6

وﻟﻴﺎﻣﺲ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي

ﻣﺎﻳﻮﻳﺬر ﻳﺴﺘﻌﺮض أﻣﺎم
ﻧﺎﺳﻮﻛﺎوا ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻤﻼﻛﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻠﻮﻳﺪ
ﺗﻐﻠﺐ أﺳﻄﻮرة اﻟﻤ
ﻣﺎﻳﻮﻳﺬر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﻨﺸﻴﻦ
ﻧﺎﺳﻮﻛﺎوا ﺑﻄﻞ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ
ﻓــﻲ ﺑ ــﻼده ،ﺑــﺎﻟـﻀــﺮﺑــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ
ﺧــﻼل ﻧ ــﺰال اﺳـﺘـﻌــﺮاﺿــﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻟﻢ ﻳﺪم ﺳﻮى دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ.
وﻛـ ــﺎن ﻣ ــﺎﻳ ــﻮﻳ ــﺬر اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ،ﻗﺪ ﻗﺮر
ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﻌﻮدة ﻋﻦ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺎﺳﻮﻛﺎوا
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﺧــﺎرج
اﻟﻴﺎﺑﺎن.
وﻧﺠﺢ ﻣﺎﻳﻮﻳﺬر )) 41ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
) 20ﻋﺎﻣﺎ( أرﺿﺎ ﺛﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻨﺰال اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﺛﻼث ﺟﻮﻻت،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﺮع ﻣﺪرب اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻰ وﺳﻂ اﻟﺤﻠﺒﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﻨﺰال.

أﻫﺪاف وأﺿﺎف ﺛﻼث ﺗﻤﺮﻳﺮات
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت،
ﻛـﻤــﺎ ﺑ ــﺪا اﻟـﻤـﻬــﺎﺟـﻤــﺎن اﻵﺧـ ــﺮان
ﻣﺎرﻛﻮس راﺷﻔﻮرد واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
أﻧﻄﻮﻧﻲ ﻣﺎرﺳﻴﺎل أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻌﺐ.

وﻛﺸﻒ ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ أﻧــﻪ دﻋﺎ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻷﺳ ـ ـﻄـ ــﻮري اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي أﻟﻴﻜﺲ
ﻓﻴﺮﻏﻮﺳﻮن ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
اﻟﺴﺒﺖ ،وأﻧﻪ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻣ ــﻊ "اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ" اﻟـ ـ ــﺬي ﺿ ـﻤ ــﻪ إﻟ ــﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻤﻬﺎﺟﻢ ﻋﺎم .1996
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وﻗـ ـ ـ ــﺎل" :ﻟـ ـﻘ ــﺪ ﻗ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل
اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ وﻗ ـ ـ ــﺎم ﺑـﺘـﺸـﺠـﻴـﻌـﻨــﺎ.
ﻳـ ـﻌ ــﺮف ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ أﻧـ ـﻨ ــﺎ )اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ( ﻣ ــﻦ أﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وأﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﺬل ﻗﺼﺎرى
ﺟ ـﻬــﺪﻧــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ آﺧـ ــﺮ ﻟـﺤـﻈــﺔ ﻣﻦ
وﺟﻮدﻧﺎ ﻫﻨﺎ".

وﻟـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺤ ــﺮز ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳـ ـﺘ ــﺪ ﻟـﻘــﺐ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2013
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗـ ــﺎده ﻓ ـﻴــﺮﻏــﻮﺳــﻮن اﻟــﻰ
اﻟـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻌﻪ.

ﺗﻐﺮﻳﻢ إﻳﻤﺮي  ١٠اﻵف دوﻻر
أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أوﻧﺎي إﻳﻤﺮي ﻣﺪرب أرﺳﻨﺎل ﻣﺒﻠﻎ 8
اﻵف ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ) 10اﻵف دوﻻر( ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺴﻮء اﻟﺴﻠﻮك اﺛﺮ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺮﻛﻞ ﻗﺎرورة
ﻣﻴﺎه ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺪرﺟﺎت ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺿﺪ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز .وأﻓــﺎد اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن "ﻣــﺪرب أرﺳﻨﺎل أوﻧــﺎي إﻳﻤﺮي ﻏــﺮم ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻴﻪ ) (...اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻓﻪ ﺧﻼل
ﻣﺒﺎراة ﺿﺪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻓﻲ  26دﻳﺴﻤﺒﺮ ."2018
ً
واﺳﺘﺸﺎط اﻳﻤﺮي ﻏﻀﺒﺎ ﻣﻦ أداء ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل  ،1-1ﻓﻘﺎم ﺑﺮﻛﻞ ﻗﺎرورة اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺘﺴﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻴﻒ.
وﺗــﻮﺟــﻪ إﻳـﻤــﺮي ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺠﻊ واﻋـﺘــﺬر ﻣـﻨــﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻜــﺮر ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺒﺎراة ،وﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﺗﻼﻫﺎ.
وﻛﺎن إﻳﻤﺮي أﻋﺮب ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ آﺧﺮ ﺳﺒﻖ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺿﺪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻄﻮي اﻻﻋﺘﺬار ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ "ﻳﺘﻌﻴﻦ ّ
ﻋﻠﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺮار ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﻲ ﻟﻜﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ أي ﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﺣﻴﺎل اﻟﻤﺸﺠﻊ".

ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺨﻄﻲ إﻳﺮاداﺗﻪ  ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎدي ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم أن
إ ﻳـ ـ ــﺮادا ﺗـ ـ ــﻪ و ﺻـ ـﻠ ــﺖ ا ﻟ ـ ــﻰ  443.4ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺟـﻨـﻴــﻪ
ا ﺳ ـﺘــﺮ ﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ ) 562ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر( ﻟـﻤــﻮ ﺳــﻢ
 ،،2018-2017ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻋــﻮد ﺗــﻪ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎر ﻛــﺔ
ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أورو ﺑــﺎ ،وﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وأ ﺷــﺎر ا ﻟـﻨــﺎدي اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮك
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ــﺮي اﻟـ ـ ـ ـ ــﺮوﺳـ ـ ـ ـ ــﻲ روﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
اﺑــﺮاﻣــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ ،إﻟ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أرﺑ ــﺎح
و ﺻ ـﻠــﺖ ا ﻟ ــﻰ  62ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وارﺗﻔﻊ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ
 22.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ  2018-2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،ﺑﻔﻀﻞ إﻳﺮادات
وﺻﻠﺖ اﻟﻰ  113ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﺑﻴﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل
)ﺧــﺮج اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ ﺛﻤﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ( اﻟـﺘــﻲ درت
ﻋﻠﻰ ﺧــﺰا ﺋــﻦ ا ﻟـﻨــﺎدي ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ،
 47.1ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
واﺳﺘﻔﺎد اﻟﻨﺎدي أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻳﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪر

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ 60ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹ ﻳــﺮادات ﺑﻴﻊ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻹ ﺳـﺒــﺎ ﻧــﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ ا ﻟــﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ،واﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎﺗﻴﺘﺶ
اﻟﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﻧﺎﺛﺎن آﻛﻲ اﻟﻰ ﺑﻮرﻧﻤﻮث ،واﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﺧﻮان ﻛﻮادرادو اﻟﻰ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ﻟـﻜــﻦ ا ﻟـﺤـﺴــﺎ ﺑــﺎت ا ﻟـﺘــﻲ أﻗﻔﻠﺖ
ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  2018ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﻮﻳ ـ ـﻀـ ــﺎت دﻓ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي
ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺑ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻖ اﻹﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﻲ
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ
ﺣـﻠــﻮل ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،وﻋـ ـ ـ ــﺪم ﺗ ــﺄﻫ ـﻠ ــﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺪوري اﻷﺑﻄﺎل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وا ﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ر ﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ا ﻟـ ـﻨ ــﺎدي
ﺑــﺮوس ﺑــﺎك أن ا ﻟـﻨــﺎدي ﺣﻘﻖ "ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ أر ﻗــﺎم
اﻹﻳﺮادات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺎﻣﺶ أرﺑﺎﺣﻨﺎ ارﺗﻔﻊ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ".

ﻓﻮز روﻛﺘﺲ ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎردن
ﻗــﺎد ﺟﻴﻤﺲ ﻫــﺎردن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
روﻛـ ـﺘ ــﺲ إﻟـ ــﻰ ﻓـ ــﻮز ﻣ ــﺮﻳ ــﺢ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﻣﻤﻔﻴﺲ ﻏــﺮﻳــﺰﻳـﻠــﺰ ،ﻓــﻲ أﻣـﺴـﻴــﺔ ﺷﻬﺪت
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﺷ ـﻬ ــﺪت ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﺮوز راﺳﻞ
وﺳ ـﺘ ـﺒــﺮوك ﻓــﻲ ﻓ ــﻮز ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ أوﻛــﻼﻫــﻮﻣــﺎ
ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ ﺛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺪر ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺿـ ـﻴـ ـﻔ ــﻪ داﻻس
ﻣــﺎﻓــﺮﻳ ـﻜــﺲ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺣـﻘــﻖ ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز ﻓﻮزا ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ ﺻﻨﺰ.
وﻓﻲ ﻓﻮز ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻔﻴﺲ -133
 ،101أﻧﻬﻰ ﻫ ــﺎردن اﻟﻠﻘﺎء ﻣــﻊ  43ﻧﻘﻄﺔ
و 10ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎت و 13ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ،
ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟــ"ﺗــﺮﻳـﺒــﻞ دﺑ ــﻞ" اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻟــﻪ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻟـ 39ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.
وﺣﻘﻖ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ  29ﻋــﺎ ﻣــﺎ ،رﻗﻤﺎ
ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ  35ﻧـﻘـﻄــﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ  5ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎراة
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻣﺤﻄﻤﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻣــﺮﺗـﻴــﻦ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻷﺳ ـﻄــﻮري
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪوري أوﺳﻜﺎر روﺑﺮﺗﺴﻮن.
اﻻ أن اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻫﺎردن ﻛﺎن
ﻗﻴﺎدة ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻓ ــﻲ آﺧ ــﺮ  11ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ،وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﺳﺠﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟــﻰ  21ﻓــﻮزا و 15ﺧﺴﺎرة ،ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﺮوﻛﺘﺲ
اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن ﻳ ـﺨ ـﺴــﺮ

ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ أﻣــﺎم ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳــﺮز
.4-3
وﻗـ ـ ــﺎل ﻫ ـ ـ ــﺎردن إن "اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ اﻷﻫـ ـ ــﻢ ﻫــﻮ
إﺣﻀﺎر اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ".
وﺻ ـﻨ ــﻊ ﻫ ـﻴــﻮﺳ ـﺘــﻦ ﻓ ــﺎرﻗ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة وﺻ ــﻞ اﻟ ــﻰ  24ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳﻘﻠﺼﻪ ﻻﻋﺒﻮ ﻣﻤﻔﻴﺲ اﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﻘﻂ
ﻗﺒﻞ  1:26ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .إﻻ أن ﻫﺎردن
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺳﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﺛﻼﺛﻴﺔ ،و21
رﻣ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺮة ﻣــﻦ  27ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ،ﺗـﻤـﻜــﻦ ﻣﻊ
زﻣﻼﺋﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻲ ﺟﺎي ﺗﺎﻛﺮ وأوﺳﺘﻦ
رﻳﻔﺮز ،ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻫ ـ ـ ــﺎردن "ﻫ ـﺠ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ودﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ
ﻻﻋ ـﺒ ــﻮﻧ ــﺎ ﻳ ــﺮﻓ ـﻌ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫــﻢ )(...
ﻻﻳــﺰال أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻟﻜﻦ أﻋﺘﻘﺪ
اﻧﻨﺎ ﻧﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ".
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـ ـ ــﺎردن أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺠ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺿ ــﺎف زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻛﻠﻴﻨﺖ
ﻛﺎﺑﻴﻼ  19ﻧﻘﻄﺔ و 13ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻛــﺎن ﻛﺎﻳﻞ أﻧــﺪرﺳــﻮن اﻷﻓـﻀــﻞ ﻟﻤﻤﻔﻴﺲ
ﻣﻊ  20ﻧﻘﻄﺔ و ﺛــﻼث ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺧﻤﺲ
ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وأﺿﺎف ﻣﺎﻳﻚ ﻛﻮﻧﻠﻲ
 19ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ وﺳـ ـ ــﺖ ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺎت وﺧ ـﻤ ــﺲ
ﺗﻤﺮﻳﺮات.
وﻳﺤﺘﻞ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﻏﺰﻳﺰﻟﻴﺰ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ  18ﻓﻮزا و 18ﺧﺴﺎرة.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺣـ ـﻘ ــﻖ راﺳ ـ ــﻞ
وﺳﺘﺒﺮوك "ﺗﺮﻳﺒﻞ دﺑﻞ" ) 10أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﺛــﻼث ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ(،

ﻫﺎردن ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺮﻳﺰﻳﻠﺰ
وﻗ ـ ــﺎد أوﻛ ــﻼﻫ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻔــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ
داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ .102-122
وأﻧ ـﻬ ــﻰ وﺳ ـﺘ ـﺒــﺮوك اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻣ ــﻊ 32
ﻧﻘﻄﺔ و 11ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮات
اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ،ﻟﻴﻌﻮض اﻷداء اﻟﻤﺨﻴﺐ اﻟﺬي
ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ داﻻس اﻷﺣﺪ،
واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة .105-103
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن وﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮوك أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗ ـﻠــﻚ

اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ اﻛﺘﻔﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺗﺴﻊ ﻧﻘﺎط ،ﺷﻌﻮره ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺨﺬل زﻣﻼء ه
ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
اﻻ أن أو ﻛـ ـ ــﻼ ﻫـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺎ ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ داﻻس اﻻﺛﻨﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ .وﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻠﺨﺎﺳﺮ
ﻫﺎرﻳﺴﻮن ﺑﺎرﻧﺰ ﻣﻊ  25ﻧﻘﻄﺔ.

دلبلا

•
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول!
ﻳـﺒــﺪو أن اﻟـﻜـﻤـﻴــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺄﻛ ـ ــﻮﻻت ﻋـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻼد
)اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس( اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﻮن
رﻓﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول
ﻟ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ــﺪﻧ ـ ـﻤـ ــﺎرﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ
ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑـﻌــﺪ ﻋﻄﻠﺔ
اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ
أﺟـ ــﺮاﻫـ ــﺎ ﺑ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن ﻣ ــﻦ إدارة
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ـ ـﻔ ـ ــﻰ ﺟ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ
ﻛ ــﻮ ﺑـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻏ ــﻦ وإدارة ا ﻟ ـﻄ ــﺐ
اﻟﺴﺮﻳﺮي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ،
وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﻳﻨﺲ دﻳﻠﻲ،
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻲ ﺑـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ،إﻧــﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺰﺑﺪة واﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ أﻃ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻼد
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﻮﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ــﺮول
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮر ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻓـ ــﻲ دراﺳـ ـ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺷﻤﻠﺖ

اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮر

 25أﻟ ـ ـ ــﻒ دﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﻲ ،ﺧ ـﻠــﺺ
اﻟـﺒــﺎﺣـﺜــﻮن إﻟ ــﻰ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻟـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮول ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ
اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  20ﻓــﻲ
ﱠ
وﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﻤﺌﺔ،
ﻋـﺸــﺮة ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻜﺎن
ﻛ ــﻮﺑـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻏ ــﻦ" ﻋ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮا ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول ﺑﻌﺪ
اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس.
ورﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ﱠـﻴـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺬرﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﺧﻼل
أﻋﻴﺎد اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس.
وﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻌـ ــﻞ ارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎع ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول ﻓــﻲ اﻟ ــﺪم اﻟﻤﺮء
ُﻋــﺮﺿــﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒــﺮ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺑــﺎﻷزﻣــﺎت واﻟﺴﻜﺘﺎت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ،
ً
وﻫﻤﺎ اﻟﺴﺒﺒﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ
ﻟﻮﻓﺎة اﻷﺷﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
)د ب أ(

ً
 ٧٢ﻗﺘﻴﻼ ﺑﺤﻮادث ﻣﺮور رأس اﻟﺴﻨﺔ
ً
ﻟﻘﻲ  314ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ وأﺻﻴﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2800ﻓﻲ ﺣﻮادث
ً
ﺳﻴﺮ ﺑﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻨﺬ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻹدارة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ ،أﻣﺲ.
ً
وﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،ﻟﻘﻲ  72ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ ،وأﺻﻴﺐ
ﻧﺤﻮ  600ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
ً
وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ،اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﺑﺎﺳﻢ "اﻷﻳﺎم اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺨﻄﺮة" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ دﻣﻮﻳﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ً
ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ً
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻘﻲ  423ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ ،وأﺻﻴﺐ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ً
ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟ ـﺤــﻮادث ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻒ وراء  40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﻮادث ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻛﺜﺮ دﻣﻮﻳﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣــﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬا
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ُ
اﻟـﺸــﺄن ،واﻟ ــﺬي ﻧﺸﺮ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .وﺗــﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺑﺠﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﺧﻄﺮ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﺎم .2015
)د ب أ(

د .ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

ﱠ
ْ
اﻟﻤﺸﻴﺢ واﻟﻤﺮﻳﺢ ورﻗ ْﺎد اﻟﻀﺤﻰ واﺣﺪ

أول ﻏﻴﺚ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ٣٩٥ ...أﻟﻒ ﻃﻔﻞ
ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻟـﻠـﻄـﻔــﻮﻟــﺔ
)ﻳــﻮﻧـﻴـﺴـﻴــﻒ( ،وﻻدة ﻧﺤﻮ  395أﻟــﻒ ﻃﻔﻞ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أول أﻳﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،أن ﻧﺤﻮ رﺑﻊ
أﻃﻔﺎل أول أﻳﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ُوﻟــﺪوا ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ،ﺑﻨﺤﻮ  70أﻟﻔﺎ ،ﺛﻢ اﻟﺼﻴﻦ
ً
ً
ﺑﻨﺤﻮ  45أﻟﻔﺎ ،ﺛﻢ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑـ  26أﻟﻔﺎ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ أن ﻫـ ــﺆﻻء اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ﻟﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ،
واﺳﺘﺸﻬﺪت ﺑﺈﺣﺼﺎءات ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017أﺷﺎرت
إﻟﻰ وﻓﺎة ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
ُوﻟ ــﺪوا ﻓـﻴــﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗــﻮﻓــﻲ ﻧﺤﻮ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ
آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﻢ .وﺗﻢ إرﺟﺎع
ﻫﺬه اﻟﻮﻓﻴﺎت إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ.
ودﻋـ ـ ــﺖ "ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﻒ" إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻷﻣـﻬــﺎت واﻷﻃ ـﻔــﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟ ــﻮﻻدة ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ .ودﻋﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺑﻴﻦ أﻣﻮر
أﺧ ــﺮى ،إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓــﺮص اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻣﻴﺎه
اﻟﺸﺮب واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻷدوﻳﺔ.
)د ب أ(

 ٢٠١٩اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ...رﻗﺺ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ا ﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎت اﻵﻻف ﻣ ــﻦ
اﻷﺷ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ رﻳـ ــﻮ
دي ﺟــﺎﻧ ـﻴــﺮو اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘــﺪوم
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻷﻟـﻌــﺎب اﻟـﻨــﺎرﻳــﺔ
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺮﻗﺺ.
واﺧ ـﺘ ـﻠــﻂ ﺳ ـﻜــﺎن ﻣـﺤـﻠـﻴــﻮن ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﻛﻮﺑﺎﻛﺎﺑﺎﻧﺎ
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻋﺮض
اﺣﺘﻔﺎﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮ  14دﻗـﻴـﻘــﺔ ،وﺗﻢ
ﻓﻴﻪ إﻃﻼق ﻋﺪة أﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﺑﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ.

أود أن أﻋﺮف ﻋﺪد اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ
َﻣﻦ أﺻﺒﺢ ،ﻣﻊ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ" ،ﺣﻄﺐ
داﻣﺔ" ،ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ إﻟﻰ آﺧﺮ ،إﻣﺎ ﻛﻮزﻳﺮ
أو ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ ،أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ...
إﻟ ــﺦ إﻟ ــﺦ ،واﻟـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻗــﺪ ﻳ ـﻨــﺰوي وﻳـﻌـﺘــﺰل
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.
واﻟﺘﺴﺎؤل ﻫﻨﺎ؛ ﻫﻞ ﺧﺮج أي وزﻳﺮ أو وزﻳﺮة
ﻛﺘﺎب ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺪاﺋــﺮة وﺳــﺮد ﻟﻨﺎ ﻓﻲ
ٍ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮون،
ً
ً
وﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؟ وﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻟــﻮزارة؟ وﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أدت إﻟ ـ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻪ أو "ﺷ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ــﻪ" ﻣــﻦ
اﻟﻤﻨﺼﺐ؟ ﺛــﻢ ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟـﻤــﺆاﻣــﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﻴﻜﺖ
ﺿﺪه ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ أو اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻹزاﺣﺘﻪ؟!
ﻧﻘﻮل ذﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻮزراء
ﱠ
َﻣﻦ ﺳﻄﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ً
َﻣﻦ اﻋﺘﺮف ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺒﻴﺮ
ً
ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻼ ،وأن اﻟﺤﻞ واﻟﺮﺑﻂ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ
ﺑﻴﺪه ﺣﺘﻰ داﺧﻞ وزارﺗﻪ.
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ رؤﺳ ـ ــﺎء اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت ووزراﺋـ ـﻬ ــﻢ
ﻓــﻲ دول أﺧ ــﺮى ﻣﻤﻦ ﺗــﺮﻛــﻮا اﻟﻤﻨﺼﺐ أﺗﺤﻔﻮا
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﺘﺐ ﺗﺤﻜﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻛــﻮزراء،
أو اﻟﺘﺠﺎرب واﻷوﺿــﺎع اﻟﺘﻲ أﺛــﺮت ﻓﻴﻬﻢ وﻓﻲ
ً
ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﻫــﺬا ﻣﻬﻢ ﺟــﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺜﺮوا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﻢ ،وﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ.
ﻓﻴﺎ ﺣـﺒــﺬا ﻟــﻮ ﻗــﺎم ﺑﻌﺾ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
ﺑﺘﺪوﻳﻦ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻬﻢ ﺣــﻮل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻣـ ﱠـﺮوا
ﺑﻬﺎ ،ﻟﻌﻞ وﻋﺴﻰ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻟﺘﻀﻴﻒ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻔﻌﻠﻬﺎ ٌ
أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺎ
ُ
ﺗﺮى ،أم أن اﻷﻣﻮر ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﻄﻮﻳﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻨﺴﻴﺎن؟!
أﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـ ــﻦ ﺣ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ أن ﻳ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻮا
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﻫﺆﻻء اﻟﻮزراء؟ ﻓﻬﻨﺎك
وزراء أﺟﺎدوا وأﺿﺎﻓﻮا ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ وأﻧﺠﺰوا وﻟﻢ
ﻳﻨﺼﻔﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻣﻨﻬﻢ َﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،
ْ
"اﻟﻤﺸﻴﺢ
ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺜﻞ:
ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﱠ
ورﻗ ْ
ﺎد اﻟﻀﺤﻰ واﺣﺪ".
واﻟﻤﺮﻳﺢ

وﺳﻴﺨﻀﻊ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺆدي اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف
ﺟـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎرو اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺗ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻮي
ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﻼح،
واﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻐﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎزون اﻟﻤﻄﻴﺮة.
)د ب أ(

اﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ﺗﻄﻤﺲ وﺗﻘﺘﻞ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺆول ﻓ ـ ـ ــﻲ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ــﻮارث
ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،أﻣــﺲ ،إن ﺟﺰﻳﺮة
ﺟـ ــﺎوا ،ذات اﻟـﻜـﺜــﺎﻓــﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ،ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت اﻧـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎرات
أرﺿﻴﺔ أدت إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﺨﺼﻴﻦ
وﻓﻘﺪان  41آﺧﺮﻳﻦ.
وذﻛ ــﺮ ﺳــﻮﺗــﻮﺑــﻮ ﻧــﻮﻏــﺮوﻫــﻮ،
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،أن اﻻﻧﻬﻴﺎرات وﻗﻌﺖ
ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻐ ــﺮب ﺟ ـ ـ ــﺎوا ،أﻣ ــﺲ

ً
اﻷول ،وﺗﺴﺒﺒﺖ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ
ً
ﺷﺨﺼﻴﻦ وﻃﻤﺲ  30ﻣﻨﺰﻻ.
وأﺿ ــﺎف" :اﻟ ـﻄــﺮق اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ
اﻟ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ــﺮة واﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻘ ـ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻄ ــﺮ
ﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻌـ ــﻼن ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻌـ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎم ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت
ً
إﺟـ ـ ـ ـ ــﻼء" ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻷﻣـ ــﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات ﺛﻘﻴﻠﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ ﻋــﻦ
ﻧﺎﺟﻴﻦ.
)روﻳﺘﺮز(

وﻓﻴﺎت
آﺳﻴﺎ ﻣﻼ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﺎﺳﻢ
زوﺟﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻮﺗﺎر

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻴﻮف اﻟﻌﺎزﻣﻲ
أرﻣﻠﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﺟﺎﻛﻲ ﺷﺎن ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻲ

ﻧﻮره ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

أﻗــﺎل اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،إﻳــﺮﻳــﺐ ،ﻣﺪﻳﺮ
ﻗﻨﺎة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،إ ﺛــﺮ ﺑــﺚ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺟﺎﻛﻲ
ﺷﺎن دون ﺣﺬف ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻨﺴﻲ.
ً
ً
و ﻳـﺒــﺪو أن ﻣﺸﺎﻫﺪا ﻧﺸﺮ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﺎة ﺟﺰﻳﺮة ﻛﻴﺶ ُﻳﻈﻬﺮ ﻧﺠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻧﺎﺋﻤﺎ ﻣﻊ اﻣﺮأة.
وﻧﻘﻠﺖ "ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳــﻲ" ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
ً
ً
أﻣﺲ ،ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،أن ﻣﺸﻬﺪا "ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ
ً
ﻟﻸﺧﻼق" ُﺑﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة ﻛﻴﺶ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ "اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن إﻳﺮﻳﺐ".
وﻻ ﻳ ـﺒــﺚ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮن ﺑ ــﺈﻳ ــﺮان أي ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة.
ً
ُ
وﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ أن ﻣـﻘــﺺ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻳـﻄــﻮل أﻳ ـﻀــﺎ "اﻟـﻐــﺰل
واﻟﻤﺰاح ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،وﺻــﻮر اﻟﻨﺴﺎء دون
ً
ﺣﺠﺎب ،أو اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻟﻮﺟﻮه اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻠﺘﺤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻠﺒﻴﺔ".
وﻗــﺎﻟــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻟــﻸﻧ ـﺒــﺎء إن ﻣــﺪﻳــﺮ إﻳــﺮﻳــﺐ،
ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺮي ،أ ﻣــﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﺗﻌﻬﺪ
"ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﻢ
ﱡ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ".
وﺳ ـ ـﺨـ ــﺮ اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن إﻳﺮﻳﺐ.
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻏـﻔـﻠــﻮا إﻗﺎﻟﺔ
وﻧـﺒــﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟــﻰ أن
ُ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺎدث اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ  10ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أزاد اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻃـﻬــﺮان اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛﺘﺐ أﺣﺪﻫﻢ" :ﺣﺎﻓﻼت ﺗﻨﻘﻠﺐ ،ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺘﺤﻄﻢ،
وﺳﻔﻦ ﺗﻐﺮق ،وﻻ أﺣــﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻺﻗﺎﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻀﻊ
ﺛﻮان ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺎﻛﻲ ﺷﺎن أدت إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ َﻣﻦ
ٍ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ".
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ً
 63ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﻣ ـﺸــﺮف ،ق ،5اﻟ ـﺸــﺎرع اﻷول،
ج ،2م ،6ا ﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :ﻋ ـﺒــﺪا ﻟ ـﻠــﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ق ،2ش ،209م ،5ت:
99988716 ،97666221
ً
 66ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرك اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ،ﻏـ ــﺮب
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺮ ف  ،ق  ،3ش ،3 2 0
م ،19اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ﺳـ ـﻠ ــﻮى ،ق،2
ش ،100م ،54ت،99021115 :
99707116
ً
 81ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﺳـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ ،ق ،9ش
 ،925ﻗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ  ،42ﺧ ـﻠــﻒ
ﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺮاب أﻣ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮة ،اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء:
ﺳﻌﺪاﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ق ،7ش،718
م ،42ت99792933 :
ً
 76ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮاﺑﻴﺔ ،ق،2
ش ،13م ،11ت97787778 :
ً
 74ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﻼم،
ق  ،1ش  ،122م  ،39د ﻳ ـ ــﻮان
اﻟﻌﻴﺪان ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺰﻫﺮاء ،ق،5
ش ،520م ،42ت،99588776 :
99933378 ،99750014
ً
 81ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻗﺔ،
ق  ،1ش  ،4م  ،383ا ﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء:
ا ﻟ ــﺮ ﻗ ــﺔ ،ق ،1ش ،4م ،385ت:
96664234

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:18

اﻟﻌﻈﻤﻰ

19

اﻟﺸﺮوق

06:43

اﻟﺼﻐﺮى

07

اﻟﻈﻬﺮ

11:52

أﻋﻠﻰ ﻣﺪ

ً
 09:53ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:43

 09:12ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:01

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  03:23ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:23

 03:01ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ذ .م .م.
ﺗﻠﻔﻮن - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :ﻓﺎﻛﺲ24839487 :

