داﺧﻞ اﻟﻌﺪد

اﻟﺨﻤﻴﺲ

 ١٤ﻣﺎرس ٢٠١٩م
 ٧رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ٤٠٦٥اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
 ٢٨ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

www.aljarida.com

»Once Upon a One More
 «Timeﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻨﺠﺎﺣﺎت ﺑﺮﻳﺘﻨﻲ ﺳﺒﻴﺮز

ص ١٥

اﻷﻣﻴﺮ :ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ُ
»وﺟﻬﺖ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ«
• »ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﺑﺪاع ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺶء وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﻤﺎ«
• »ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻬﻢ ...وﺳﻨﺴﺎﻧﺪﻫﻢ وﻧﺮﻋﺎﻫﻢ ﻟﻴﻘﻮدوا اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«

ﻓ ــﻲ ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺷـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﺒﻼد
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،2035أﻋ ـﻠــﻦ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ إﻧ ـﺸــﺎء »ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻟﺪﻋﻢ واﺣﺘﻀﺎن ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻻﺑﺘﻜﺎرات
واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء ة ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺳﻤﻮه أﻧــﻪ وﺟــﻪ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ.
وﻗﺎل ﺳﻤﻮه ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ« ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن
»اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﻌﻠﻮم واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ذات
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﻣﻨﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺘﻬﻤﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺶء
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﺎ«.
وأﻋﺮب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻠﻘﺎء أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﺸﺒﺎب
ً
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻮه ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات رﻓﻌﻮا ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ً
وﻃﻨﻬﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات ﺟﺎء ت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻟ ــﺪﻋ ــﻮة ﺳ ـﻤــﻮه ﻗـﺒــﻞ ﺳـﺒــﻊ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎﺗـﻬــﻢ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻤﻊ«.
وأوﺻﻰ ﺳﻤﻮه اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺄن ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ وﺣﺪة وﻃﻨﻬﻢ
وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا »اﻟﺴﺪ اﻟﻤﻨﻴﻊ أﻣﺎم ﻣﻦ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻨﺎ،
ً
وأﻋﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﺪاﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ واﻟﺮاﻋﻲ
ﻟﻜﻢ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎدة ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ،ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻣﺎزﻟﺘﻢ ﻣﺒﻌﺚ اﻟﺮﺟﺎء وﻣﻌﻘﺪ اﻷﻣﻞ«.

١٣
»ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﺗﺨﺘﺎر
»ﺑﻮﺑﻴﺎن« أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ُ
ﻗﺒﻠﺔ أﺑﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﺮﻳﻖ »ﻛﻔﻮ« ﺳﺎرة اﻟﻤﺮﻫﻮن ﺧﻼل ﺣﻔﻞ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ« أﻣﺲ

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ!
رﺿﺎ :أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﻓﻘﻂ
●

ﻧ ـﻔ ــﻰ وﻛـ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
د .ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ رﺿـ ـ ــﺎ ،إﻳـ ـﻘ ــﺎف أي
ﻣ ــﻮﻇ ــﻒ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ
اﻟـﻌــﺎم ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ
ﺳـ ّـﺮب اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟــﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ًاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ »إﻳ ـﻤــﺎﻧــﺎ ﻣـﻨــﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«.
وﻗ ـ ـ ــﺎل د .رﺿ ـ ـ ــﺎ ،ﻓـ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﺪﺧﻼت
ﻓ ــﻲ ﻗ ـ ــﺮارات ً»اﻟ ــﺪاﺋـ ـﻤ ــﺔ« ،ﺑــﺎﺷــﺮت
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻹﻳﻌﺎز
ﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ واﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟــﺎزة
ً
ﻣــﺮﺿ ـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓﻲ
ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺠﺎن ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎن ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ.
وأوﺿـ ــﺢ أن اﻟ ـﻤ ــﺪة اﻟـﻤـﺤــﺪدة

ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﺳ ـ ـﺒـ ـ ًـﻮﻋـ ــﺎن ،ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ داﺧـﻠـﻴــﺔ
وﺻ ــﻼﺣـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻘـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة
ﻓـﻘــﻂ ،وأﺧ ــﺬ أﻗ ــﻮال ﻛــﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ،ورﻓ ــﻊ اﻷﺧ ـﻄــﺎء إﻟــﻰ
اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،واﻟﺘﺠﺎوزات
ﻻﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﺗـ ـﺠ ــﺎﻫـ ـﻬ ــﺎ» ،وﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻦ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ«.
وﻛ ـﺸــﻒ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺳـﺘــﺮاﺟـ ًـﻊ
ﻛ ــﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟـﻤـﺘـﺨــﺬة ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ،

ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻛــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺸﻜﻮى ،وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت
ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت.
ﺑﺪوره ،ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
د .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻀﺎﺣﻜﺔً ،أﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ
ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗــﺮ ﻳـﺒــﺎ  ،ﻟﺘﻜﻮن
ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ
اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ »أون ﻻﻳﻦ«،
ً
اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻳﺼﻞ
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻋﺪد
ً
إﻟﻰ  300أﻟﻒ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز
 %80ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت ﺧ ــﻼل 24
ﺳﺎﻋﺔ.

ً
»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺗﺒﺮئ  ٣٢ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ
رﻓﺾ دﻋﻮى وﻗﻒ اﻟﻘﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
● ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻗ ـﻀ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت،
أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ
ً
اﻟـﻴــﺎﺳـﻴــﻦ ،ﺑ ـﺒ ــﺮاءة  32ﻣـﺴــﺆوﻻ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ،ووزارة اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل،
وإﺣ ـ ـ ــﺪى ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت،
واﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺗﻬﻢ
اﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ وﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﻼء
واﻟ ـﺘــﺮﺑــﺢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻲ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻄﻌﻦ 02

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

رﻏـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺤ ــﻮظ اﻟـ ــﺬي
ﺳﻤﺢ ﺑــﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﺳﻘﻒ
اﻗﺘﺮاض ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  95أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻨﺬ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻘﺮض اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ واﻟﻤﻘﺴﻂ وﺷﺮاء
وﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ً
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ ﺑـﻨـﺤــﻮ  83ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ،أي
15.768
 ،%0.6إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
ً
ً
ﻣﻠﻴﺎرا ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  15.851ﻣﻠﻴﺎرا
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ وداﺋ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﻧ ًـﺤــﻮ 43.361
ﻣﻠﻴﺎر د ًﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣـﺘــﺮاﺟـﻌــﺎ ﺑﻨﺤﻮ ً 122
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮ ﻧ ــﺎ ﻣـ ــﻦ  43.483ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎرا ﻓــﻲ
دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ارﺗ ـﻔ ــﻊ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻼت ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻮزﻋ ـ ــﺖ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأﻧﺸﻄﺔ
ً
أي
،
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
أﺧﺮى ،ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻨﺤﻮ 70
ً
 %0.189ﻓﻘﻂ ،إذ ﺑﻠﻎ  36.974ﻣﻠﻴﺎرا
ً
ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ ًإﻏ ــﻼق دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ
 36.904ﻣﻠﻴﺎرا.
11

اﻗﺘﺼﺎد

12
»ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن

ﺳﻴﺎرات

اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻳﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﻳﺮي ورﻳﻔﻲ

١٤

»اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل«
»ﻓﺮﻋﻴﺔ« ﻃﺮاﺑﻠﺲ ُﺗ َ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ
ﺤﺴﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ!
● ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ
٠٩
 ٪٠.٦ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻲ
رﻏﻢ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﺮأس
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻗﺘﺼﺎد

٠٣

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻧﺠﺤﺖ ﺟﻬﻮد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻓﻲ رأب اﻟﺼﺪع اﻟﺬي أﺻﺎب ﻋﻼﻗﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﺷﺮف رﻳﻔﻲ.
ً
ً
وأﻧ ـﻬــﻰ اﻟـﺴـﻨـﻴــﻮرة ﺧــﻼﻓــﺎ ﻃــﻮﻳــﻼ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺛ ــﻼث ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﺗ ـﻬ ــﺎم رﻳـﻔــﻲ
ﻟـﻠـﺤــﺮﻳــﺮي ﺑــﺎﻟـﺨـﻀــﻮع ﻟ ـﺸــﺮوط »ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ« أﺛـﻨــﺎء
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ وﺻﻮل رﺋﻴﺲ
»اﻟ ـﺘ ـﻴ ــﺎر اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮ« آﻧ ـ ــﺬاك ﻣ ـﻴ ـﺸــﺎل ﻋ ــﻮن إﻟــﻰ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﺟﻤﻊ اﻟﺴﻨﻴﻮرة رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﺷﻴﺪ
درﺑﺎس ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﺿﻮاء02 .

»ﻫﻮﻧﺪا اﻟﻐﺎﻧﻢ«
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ HR-V
اﻟﺠﺪﻳﺪة ّ
ﻛﻠﻴﴼ

دوﻟﻴﺎت

23
ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﺴﻨﻴﻮرة ورﻳﻔﻲ أﻣﺲ اﻷول )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﺤﺮﻳﺮي

رﺳﺎﻟﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪاد وﻃﻬﺮان
●

ً
اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ روﺣﺎﻧﻲ وﻇﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ أﻣﺲ

ﺑﻐﺪاد  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺸﻐﻞ اﻟ ــﺮأي اﻟـﻌــﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺪاراة ﻗ ـﻠ ـﻘــﻪ ﻣ ــﻦ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت ﻗــﺪﻳـﻤــﺔ
وﺟﺪﻳﺪة ﺟﺮى إﺣﻴﺎؤﻫﺎ أو إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻲ
زﻳ ــﺎرة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑــﺪأﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
ﻟﺒﻐﺪاد اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء وﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟـﻨـﺠــﻒ ،رﻏــﻢ أﻧــﻪ ﻳــﺮﻓــﺾ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﺎﺳﺔ ،وﻳﻘﺼﺮ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟــﺰﻳــﺎرة ،ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻐ ــﺪاد واﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻒ ،ﺣـﻤـﻠــﺖ ﺧــﻼﺻــﺔ
ﻟ ــﺮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ ﻋ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ،ﺗـﺨـﺘـﺼــﺮﻫــﺎ
ﻋﺒﺎرة ﺗﺘﺮدد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻫﻲ
»ﺿ ــﺮورة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان«.
وﺟــﺎء روﺣــﺎﻧــﻲ ﻣــﻊ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ
ﺟـ ــﻮاد ﻇ ــﺮﻳ ــﻒ ،اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺎدﻳــﻪ اﻟـﺠـﻨــﺎح
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺸ ــﺪد ﻓ ــﻲ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ،إﻟـ ــﻰ درﺟ ـ ــﺔ أﻧ ــﻪ

ً
اﺳـﺘـﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣــﺆﺧــﺮا ،وﺗــﺮاﺟــﻊ
ﺑ ـﻌــﺪ ﺿ ـﻐ ــﻮط ،ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﻔــﺎدﻫــﺎ أن
اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎح اﻹﺻ ــﻼﺣ ــﻲ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ً
أﺧﻴﺮا أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻮغ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ــﻮﺗ ــﺮ ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ وﺻــﻞ
إﻟ ــﻰ إﺣ ــﺮاق اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﺼﺮة
ﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴــﺔ إﻳـ ـ ــﺮان اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ــﻒ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻣﺤﻤﻠﻴﻦ اﻟﺠﺎر اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﻔﺴﺎد وﻓﻮﺿﻰ اﻟﺴﻼح ودﻋــﻢ أﺣﺰاب
وﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت ﻋــﺮاﻗ ـﻴــﺔ ﺗـﺜـﻴــﺮ اﻻﻧ ـﻘ ـﺴــﺎم
وﺗﻨﺘﻬﻚ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ.
02

ﺟﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻌﻬﺪ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد
»ﺑﻜﻞ اﻟﻈﺮوف«

رﻳﺎﺿﺔ

٢٤
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وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺠﺮاح ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﺮأس اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »ﻧﺰاﻫﺔ«

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺒﺎرك أﻣﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ووزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح .

ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻹﻋﺪاد
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،ﺻﺒﺎح اﻣــﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ا ﻟ ـﻨ ــﺎ ﺋ ــﺐ اﻷول ﻟــﺮ ﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻋﻀﻮﻳﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د.
ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ،ووزﻳ ـ ــﺮ اﻟـﻌــﺪل
وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ،
ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف،
وﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺮوﺿﺎن ،وﻓﻬﺪ
اﻟﺮاﺷﺪ ،وﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ.
وﺟ ــﺮى ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺳـ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
وإﺻ ـ ـ ــﻼح اﻹدارة اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ،
وﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻞ اﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎر وﺗـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﻒ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺘــﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر،

ً
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﺔ ،وﺿـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬه
اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﺎ
وﻏ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،وﻗ ـ ـ ـ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ــﺖ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪد اﻟ ــﻰ
ﻋـ ـ ــﺮض ﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم

اﻟﻌﻠﻤﻲ د .ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،ﻧــﺎﻗ ـﺸــﺖ
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺛ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺰاﻫ ـ ــﺔ وﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد
 ،2024–2019واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،

واﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ ﺷﺮح ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﻳﺎض اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،وﻟـ ــﺆي اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
وﻋﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻤﺒﺎدئ واﻻﻫﺪاف واﻻوﻟﻮﻳﺎت
واﻷدوات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ.

ﺑﻮﺷﻬﺮي ّ
ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ
»اﻷﺷﻐﺎل«
ﻪ
ﺗﻮﺟ
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء :ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻳﺘﺮأس وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺔ »اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت« ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺧﻼل »اﻷﻣﻄﺎر«
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ،إﻟــﻰ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺮؤس
وﻓـ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ
ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﺑـ ــﺮوﻛ ـ ـﺴـ ــﻞ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
ﺣ ــﻮل دﻋ ــﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳــﻮرﻳــﺔ
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻳ ـﻀ ــﻢ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ،
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟـﺸــﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ ﺻــﺎﻟــﺢ
اﻟ ـﻠــﻮﻏــﺎﻧــﻲ ،وﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ورﺋﻴﺲ
ﺑـ ـﻌـ ـﺜـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـ ــﺪى اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ وﺣـ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎل
اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـﻤـﻔــﻮض
ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻮي ،وﻣـﺴــﺎﻋــﺪ
وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ
ً
اﻟﻤﻔﻮض ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻦ ،وﻋﺪدا

اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ٪٢٠
●

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ

ﻣـ ــﻦ ﻛـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻓﻲ وداع اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟـﻤـﻄــﺎر ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﻤﺮاﺳﻢ
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺿﺎري اﻟﻌﺠﺮان وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻛﻠﻔﺖ وزﻳ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د.
ﺟـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي وﻛ ــﻼء ﻗﻄﺎﻋﺎت
»اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل« اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻋ ـﻘــﻮدﻫــﺎ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  20ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ؛ ﻻﺗ ـﺨ ــﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺔ إن
ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﺑـ ــﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
إﻋ ـ ــﺪاد ﻛ ـﺸــﻮف ﺑـﻌـﻘــﻮد اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
ً
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﺎ ﺗــﺄﺧــﺮا
ً
ﻋــﻦ ﻣــﻮاﻋـﻴــﺪﻫــﺎ اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺎز ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ
ً
ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات.
ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،أﺷ ـ ــﺎرت
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺗـﻘــﻮم
ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻹﺟ ــﺮاءات ﻟﺮﻓﻊ

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى أﻋ ـﻤ ــﺎل ﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،
واﻟﻮﻗﻮف ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق وﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺷﺒﻜﺎت ﺻﺮف
ﻣﻴﺎه اﻷﻣـﻄــﺎر ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ

اﻟﻌﻘﻴﻞ :إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻧﺠﺎزات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة
ﻗــﺎﻟــﺖ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ ،إن اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﺑـﺸــﺄن دﻋــﻢ وﺗـﺴــﺮﻳــﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻬــﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟ ـﻤــﺮأة ﻳـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ إﺟ ــﺮاء
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ــﻞ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓــﻲ ﺟــﺪول أﻋـﻤــﺎل ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة ﻣﻦ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻘﻴﻞ اﻹﻧﺠﺎزات
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺠﺎل ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة،
ﺧ ــﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟــﺪورة اﻟـ  63ﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿﻊ

ً
اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﺣﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻌﻘﻴﻞ أن اﻟﻤﺸﺮوع آﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻳﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳ ــﺎدة اﻟــﻮﻋــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
ً
وذﻛﺮت أن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮا
ﻋــﻦ رؤﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة  2035ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﻲ

ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟ ــﺮﻓ ــﻊ ﻛ ـﻔ ــﺎءة اﻟـﺸـﺒـﻜــﺎت،
وزﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻗ ــﺪرﺗ ـﻬ ــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎﺑ ـﻴــﺔ،
وإﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻹﺟ ــﺮاءات
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻋـ ـﻘ ــﻮد دورﻳـ ـ ــﺔ
وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻒ وﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ
ﺷﺒﻜﺎت ﺻﺮف ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻟﻜﺸﻒ
ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ،وإﺟ ــﺮاء أﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وإﺻﻼح
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻌـﻴــﻮب ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋ ـﻘــﻮد ﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق وﺷـﺒـﻜــﺎت
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺷﺒﻜﺎت ﺻﺮف
ﻣ ـﻴــﺎه اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر .وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن
اﻟﻮزارة ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء
ﺷـﺒـﻜــﺔ ﺻ ــﺮف اﻷﻣ ـﻄ ــﺎر ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﺳـﺘـﺒــﺪال ﺑﻌﺾ ﺧـﻄــﻮط اﻟﺸﺒﻜﺔ
ذات أﻗ ـﻄــﺎر أﻛـﺒــﺮ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ واﺳﺘﺒﺪال
وإﻋ ــﺎدة إﻧـﺸــﺎء ﻣﺠﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻮط
ﻣﺠﺎري ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر.

إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻴﺎه ﻟـ  ٧٩٦ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮة
● ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص
ّ
وﺟــﻪ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل
ﻓـﺘــﺮة ﻋ ــﺪم اﺳـﺘـﻘــﺮار اﻷﺣـ ــﻮال اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎدروا ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻫﻄﻞ
اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﻟـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻘـﻄــﺎع ﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻠﻨﻘﺎوي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻟـ  796ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻟﻮﻓﺮة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ » ،«7ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮزارة ﻣﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ودﻋ ــﺎ اﻟـﻠـﻨـﻘــﺎوي اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ إﻳ ـﺼــﺎل اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻳﺼﺎل ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻴﺎه ،أو ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءاﺗﻬﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ :ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ،ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ،
ﻋ ــﻦ ﺷ ـﻜــﺮﻫــﺎ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪور
اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣــﻮﻏ ـﻴــﺮﻳ ـﻨــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﻦ ﺣﻮل
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،أﻣﺲ اﻷول» :ﻻ
ﻳﺴﻌﻨﻲ ﺳﻮى اﻹﻋــﺮاب ﻋﻦ ﺷﻜﺮي
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي
ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم

ﺗﺤﺪد ﺧﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ً
ً
ً
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ وﻣــﺰدﻫــﺮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة«.
ً
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻌﻘﻴﻞ أﻧﻪ »ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻋﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ« .وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ ﺟﻬﻮد
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑــﺪءا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺼﺮاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،وأن ﺗﻜﻮن
اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣﻊ
اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق وإﻋ ـ ـ ــﺎدة
ﺑﻨﺎﺋﻪ .وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟـﻴــﺲ ﻓـﻘــﻂ ﻟـﻠـﺘـﺒــﺮع ،ﻟﻜﻦ
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻨﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاق أو ﺳﻮرﻳﺔ ،أو
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ«.

ً
ً
»اﻟﻌﺪل« :ﺗﺄﻫﻴﻞ  ٣٠ﻛﺎدرا وﻃﻨﻴﺎ »آرﻛﻮ« ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺠﻬﻮد »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ«
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑ ــﺪء ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻜــﺎﺋــﻦ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻠــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﺻ ـ ــﺮح وﻛ ـﻴ ــﻞ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ ،اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎدل اﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﺑﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟــﺬي ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ  150ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
اﻟــﻮﺻــﻮل ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم اﻟــﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 30ﻛﺎدرا وﻃﻨﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻋﻮﻳﺪ اﻟﺜﻮﻳﻤﺮ أن ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﺒﻼد ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  19إﻟــﻰ 21
اﻟﺠﺎري ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل« ﺳﻴﺒﺤﺚ  8ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺜﻮﻳﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ،
اﻟــﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣ ـﻤــﺮ ،ﺳـﺘـﻌــﺮض ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل أوراق ﻋﻤﻞ
ﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻗـﻀــﺎة وﺧ ـﺒــﺮاء ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،واﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ.

»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺗﺒﺮئ  ٣٢ﻣﺘﻬﻤﴼ...
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
ّ
وﺗﻤﺴﻚ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪم ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﱡ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻛﻠﻴﻪ ﺑﺸﺄن واﻗﻌﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻢ اﻻﺳﺘﺎد،
ﱡ
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻓﺎع أن اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺎد ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺣﻘﺔ،
ً
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن »اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل« و»اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب« أﻗــﺎﻣـﺘــﺎ دﻋ ــﻮى ﺿــﺪ اﻟﻤﻘﺎول
واﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ ﻋــﻦ اﻟـﻜـﻔــﺎﻟــﺔ اﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﺔ ،ﻟ ـﺴــﺪاد اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟﺘﻲ
ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﻷﺿﺮار.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻘﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻟـﺼــﺪور ﻗــﺮار وزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟـ »اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ« ﻓﻲ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻘﻌﺪي
اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ووﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
ﻓﻲ »اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«.

أﺷﺎد اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼل
اﻷﺣ ـﻤــﺮ واﻟـﺼـﻠـﻴــﺐ اﻻﺣ ـﻤــﺮ )آرﻛ ـ ــﻮ( د .ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
إﻧﻘﺎذ أرواح اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ وﻣ ـﻌــﺮض دﺑ ــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
)دﻳﻬﺎد( واﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ دﺑﻲ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺛﻤﻦ اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﻋﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣـﺴـﻴــﺮة

اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻳﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﻳﺮي...
وﻓ ــﻮر اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ،أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺴـﻨـﻴــﻮرة أن »اﻟ ـﻠــﻮاء رﻳـﻔــﻲ ﻟﻦ
ُﻳﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ ،وﺳﻴﺆﻳﺪ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﺗﻴﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دﻳﻤﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ«.
ّ
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي أن »ﻫﻨﺎك ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاء
رﻳﻔﻲ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ّ
رص اﻟﺼﻔﻮف واﻟﻌﻤﻞ ﻹﺧﺮاج ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ«،
ّ
ً ّ
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟﺤﻮار ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء ،وأن رﻳﻔﻲ ﻫﻤﻪ
ً
إﻧﻤﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ«.
ّأﻣ ــﺎ رﻳ ـﻔــﻲ ،ﻓــﻮﺻــﻒ ﻟ ـﻘــﺎءه ﺑــﺎﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﺑـ ـ »اﻟـﺘـﻌــﺎﻟــﻲ ﻋــﻦ اﻷﻣ ــﻮر
اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻷن اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺨﻄﺮ ،واﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،وأدﻋﻮ
اﻟﺸﺎرع اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧـﻴــﺮة ﺗﺸﻬﺪ ﻛـ ّـﺮ ﺳﺒﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ 14
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺗﻨﻔﺴﺖ ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻌﺪاء ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺔ
رﻳﻔﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻓﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﻌﺪ.
وﻓﻲ ﺧﻄﻮة رﻣﺰﻳﺔ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻧﺰار زﻛﺎ ،ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻪ ﻓﻲ
ّ
ﻃﻬﺮان ،وﻗﺎل ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ» :أﻧﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎدي ،ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻲ دوﻟﺘﻲ
ً
ﻟـﻐــﺪرات اﻟــﺰﻣــﻦ ،ﺗــﺂﻣــﺮت ﻋﻠﻲ ﻣﺨﻄﻮﻓﺎ ﻓــﻲ أﺣــﺪ أﺑـﺸــﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ راﺋﺪة
ﺗﻤﻴﺰت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻬﺎ »ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ« ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ» ،وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﻞ
ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
إدارة وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷزﻣﺎت .وﻗﺎل اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﻧﻲ
إن ﻣﻨﻈﻤﺔ »آرﻛﻮ« ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻣــﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻬــﻼل اﻷﺣـﻤــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »دﻳـﻬــﺎد« ﻓﻲ دﺑــﻲ ،وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻏﺎﺛﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋ ــﻼم ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻳﺪ أن »اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ« ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »دﻳﻬﺎد«.

ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻴﺶ ﻣﻨﺬ  4أﻋﻮام ﻓﻲ ﻗﺒﺮ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎري
ّ
واﻟﺠﺮذان .دوﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﺨﺎذﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻜﻢ ،ﻳﺎ أﻫﻠﻲ
ً
ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺗﺎج ﻋﺮش ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺮﻛﺘﻜﻢ أﻧﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺪرات
اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻷﻟﻢ«.

رﺳﺎﻟﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ...
ً
وﺟﺮى ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﺮارا ،ﻋﺒﺮ ﻗﻮى ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻮده ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر
وأﻳــﺎد ﻋــﻼوي وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻴﺴﺎر ،وﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ وآﺧ ــﺮون ،ﻳﻮﺻﻔﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮﺑﻮن إﻟــﻰ اﻟﻨﺠﻒ
واﻷﺟـﻨـﺤــﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻟــﺪى اﻷﻛ ــﺮاد واﻟـﺴـﻨــﺔ ،وﺑـﻠــﻎ اﻷﻣــﺮ
ذروﺗﻪ ﺣﻴﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﺠﻨﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻨﺮال ﺣﺮس اﻟﺜﻮرة
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻗﺮأ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن زﻳﺎرة روﺣﺎﻧﻲ وﻇﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل
ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺣﺮس اﻟﺜﻮرة
إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﺮاﻗﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺳﺒﻖ أن أﺛﺎره رﺋﻴﺲ
اﻟــﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ أﻳﺎد ﻋﻼوي ،وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد،

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻳﺰور »ﻧﺎﺗﻮ« ﺑﺒﺮوﻛﺴﻞ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ( ﻓﻲ
ً
ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،أﻣﺲ اﻷول ،وﻓﺪا
ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻠﻒ ﺿﻤﻦ
ﻣﺒﺎدرة إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﺎون.
وﻗﺎل »ﻧﺎﺗﻮ« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻒ
ﻧﻴﻜﻮﻻ دي ﺳﺎﻧﺘﻴﺲ أﻃﻠﻊ
وﻓﺪ ﺷﺒﺎب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة،
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻠﻒ ودول اﻟﺤﻮار
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ وﻣﺒﺎدرة
اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﺎون،
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :دراﺳﺔ ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ
ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
أﻛﺪ ﻣﻮﺟﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﻳﺨﺎن ،وﺟﻮد
دراﺳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﺠﺮي
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻴﻮل
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻋﺰم اﻟﻮزارة
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻄﻮع ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺮﻳﺨﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺧﻼل
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي
اﻟـ 24ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺮوة ﺑﻦ
اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء،
إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺒﺼﺮ
اﻟﻨﻮر ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺳﺘﺸﻤﻞ
ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب
وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ
اﻟﻮزارة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

»اﻟﻨﺠﺎة« :ﻧﻔﺬﻧﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ آﻻف اﻷﺳﺮ
أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ،
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2018ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ
إﻳﺠﺎرات ،وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،وﻛﺴﻮة،
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
أن ﺗﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ
ﻟﻤﺸﺮوع »أﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
 «1،2ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﻹﻳﺠﺎرات ﻟـ  2100أﺳﺮة
ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟـ  2200أﺳﺮة ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع »اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن  550أﺳﺮة
اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
»ﻣﻠﺒﻮس اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ« ،اﻟﺬي
ﻧﻔﺬﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ إذاﻋﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ .FM

ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ إن ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺮس اﻟﺜﻮرة ﻳﺨﻞ ﺑﻤﻴﺰان اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻵﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﺠﻒ ،واﻟـﻤـﻌــﺮوف ﺑﺮﻓﻀﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﻣﺮﺷﺪ اﻟـﺜــﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ،وردت رﺳﺎﻟﺘﺎن أﺛﺎرﺗﺎ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ أوﺿ ــﺢ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻀﻴﻔﻪ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ أوﻻﻫـﻤــﺎ أن
ً
اﻟﻌﺮاق ﻣﻬﺘﻢ ﺟﺪا ﺑﺤﺼﺮ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿﺮورة
أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻃﻬﺮان ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﺴﻼح
ﺑﺎﻟﻌﺮاق ،وﻫﻲ أﻗﻮى إﺷﺎرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺣﺘﻰ اﻵن.
أﻣﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺷﺪ
اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺪد اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،وﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻴﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ دوﻟﻲ» ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازن واﻻﻋﺘﺪال ،ﻟﺘﺠﻨﺐ
ً
ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺂﺳﻲ واﻷﺿﺮار« ،ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺘﺒﻪ.
وﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ أﻧﻪ دﻋﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻘﺘﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺪﻋــﻢ ﺗــﺪﺧــﻞ إﻳ ــﺮان واﻟـﻘــﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﻔﻴﻦ
ً
اﻟﺴﻮري واﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺎرض ﺗﺪﺧﻼت إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ  ،٢٠١٤اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﺤﻴﺔ ﻧــﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻃﻬﺮان.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻷﻣﻴﺮ :ﺳﺄﻛﻮن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺳﻤﻮه رﻋﻰ ﺣﻔﻞ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ« وأﻋﻄﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻻﺣﺘﻀﺎن اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ«

ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ
وﺣﺪة وﻃﻨﻜﻢ
ّ
اﻟﺴﺪ
وﻛﻮﻧﻮا
اﻟﻤﻨﻴﻊ أﻣﺎم
ﻣﻦ ﻳﺤﺎول أن
ّ
ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻨﺎ

اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﻌﻠﻮم
واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ

أﻛﺪ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ أﻧـ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
"داﺋﻤﺎ اﻟﺪاﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ واﻟﺮاﻋﻲ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻓــﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ
ﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة ﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ" واﻋﺘﺒﺮ "أﻧﻬﻢ ﻣﺒﻌﺚ
اﻟﺮﺟﺎء وﻣﻌﻘﺪ اﻷﻣﻞ".
وأﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟــﻪ
ﺧ ــﻼل رﻋــﺎﻳ ـﺘــﻪ وﺣ ـﻀ ــﻮره ﺣﻔﻞ
ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب
"اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻔـﺨــﺮ" اﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن إﻧﺸﺎء
"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ"
ﻟﺪﻋﻢ واﺣﺘﻀﺎن ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺑﺘﻜﺎرات
واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎءة ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ،
وﺗـﻤـﻜـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـ ـ ــﺮؤﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﺔ 2035
واﻷﻫـ ـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
ﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه اﻧ ــﻪ ّ
وﺟ ــﻪ
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﺪء
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ.
وأوﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب "ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺪ
واﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء وﺗ ـﺴ ـﺨ ـﻴــﺮ ﻃــﺎﻗــﺎﺗ ـﻜــﻢ
اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ ،وأن ﺗـﺤــﺎﻓـﻈــﻮا ﻋﻠﻰ
وﺣﺪة وﻃﻨﻜﻢ ،وأن ﺗﻜﻮﻧﻮا اﻟﺴﺪ
اﻟﻤﻨﻴﻊ أﻣﺎم ﻣﻦ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻔﺮق
ﺑﻴﻨﻨﺎ".
وﻛ ــﺎن ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻗــﺪ وﺻﻞ
إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﻔﻞ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻞ

ّ ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ إﺣﺪى اﻟﻔﺎﺋﺰات
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

ﺳﻤﻮه ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﺑﻜﻞ ﺣﻔﺎوة وﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ وزﻳﺮ
اﻹﻋـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎب ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﺒ ـ ــﺮي،
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
د .ﻳﻮﺳﻒ اﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟ ــﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻋﻴﺴﻰ
اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري وﻛـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺪأ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺛﻢ ﺗﻼوة آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ،
ﺛﻢ أﻟﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻛﻠﻤﺘﻪ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ:
أﺑﻨﺎﺋﻲ وﺑﻨﺎﺗﻲ،
ﻳـﺴـﻌــﺪﻧــﻲ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺑ ـﻜــﻢ اﻟ ـﻴــﻮم
ﺗ ـﺤــﺖ ﺷ ـﻌــﺎر "اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـﻔـﺨــﺮ"،
وذ ﻟ ــﻚ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻤﻮه
ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات راﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة ﺳﻌﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إ ﻟــﻰ رﻓﻊ
ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻃﻨﻜﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ.
إن ﻫــﺬه اﻹﻧـﺠــﺎزات اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻗـ ـ ــﺪ ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎءت اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻜــﻢ
ﻟﺪﻋﻮﺗﻲ ﻟﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻜﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻜﻢ
واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﻣﺴﻴﺮة
اﻟ ـﻨ ـﻬ ـﻀــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ "اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﺴـﻤــﻊ" ،وﻗﺪ
ﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺣ ـﻴ ـﻨــﺬاك
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ دراﺳ ــﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻜﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻜﻢ.

اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ :اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ إﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
أﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي،
د .ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻹﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ ،أن اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﺳـﻤــﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑﺪاع اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ
ﻳـﻬــﺪف اﻟ ــﻰ إﺷــﺮاﻛـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة ."2035
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ"،
أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب "اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻔـﺨــﺮ" ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑــﺪاع
اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ اﻟــﺬي ﻳــﻮاﻓــﻖ أﻳﻀﺎ ذﻛــﺮى ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻹﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ إن ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﺟــﺎءت
ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺈﻃﻼق "اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب" اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  2013 – 2012ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر "اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻤﻊ" واﻟﺬي اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ
أﺑﻨﺎﺋﻲ وﺑﻨﺎﺗﻲ،
أوﺻ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻢ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮة ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،وأن ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻴﺮة ،وذﻟﻚ
ﺑﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻌﻄﺎء،

اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ  13ﻣ ــﺎرس  ،2013إذ ﺗﻢ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــﻮﺻـﻴــﺎت اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ  10ﻣـﺠــﺎﻻت
ﻟـﺴـﻤــﻮه ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻹﺳـﻜــﺎن واﻟﺼﺤﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ واﻹداري واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،أﻫﻤﻬﺎ إﻧﺸﺎء وزارة ﻟﻠﺸﺒﺎب
وﻓﺼﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،وإﻧـﺸــﺎء ﺻـﻨــﺪوق وﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺮوع "اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻔﺨﺮ" ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
وﻣﺒﺎدرات ﻣﻨﻮﻋﺔ ،أﻫﻤﻬﺎ ﻟﻘﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك اﻷﺣــﺪ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻷﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات واﻷﻓ ـﻜ ــﺎر

وﺗﺴﺨﻴﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﻜﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،وأن
ﺗـﺤــﺎﻓـﻈــﻮا ﻋـﻠــﻰ وﺣ ــﺪة وﻃﻨﻜﻢ،
وأن ﺗﻜﻮﻧﻮا اﻟﺴﺪ اﻟﻤﻨﻴﻊ أﻣﺎم ﻣﻦ
ﻳﺤﺎول أن ّ
ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻨﺎ ،وأﻋﺪﻛﻢ
ﺑــﺄﻧ ـﻨــﻲ ﺳ ــﺄﻛ ــﻮن داﺋـ ـﻤ ــﺎ اﻟ ــﺪاﻋ ــﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ واﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻜﻢ ،ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا

ً
 ...وﻣﻜﺮﻣﺎ أﺣﺪ اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹدارة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻵﺛﺎر.
وذﻛ ــﺮ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺤﻔﻞ ﺑﻤﺴﻜﻮﻛﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﻜﺮﻳﻢ  10ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑــﺪاع اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب،
وﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب،
وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻢ اﻹﻋﻼن
ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،إن ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﺗـﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠــﺔ "اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗﻔﺨﺮ" وﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ وﺣـﻀــﻮر ﻗـﻴــﺎدات
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﻢ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد.

ﻓﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎدة ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ،ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻣﺎزﻟﺘﻢ
ﻣﺒﻌﺚ اﻟﺮﺟﺎء وﻣﻌﻘﺪ اﻷﻣﻞ.
أﺑﻨﺎﺋﻲ وﺑﻨﺎﺗﻲ؛
إن ا ﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮرات ا ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺋ ـ ـﻠـ ــﺔ
واﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎﻻت

وﺗﻜﺮﻳﻢ ﻓﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع

ّ
اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ
 ...واﻟﺰﻣﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺿﻤﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة :اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻧﺒﺮاس وﻣﻔﺨﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻗﺎل اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑــﺪاع اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻌﺎم  ،2019ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،إن "ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﻟـﻬــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻧـﺒــﺮاﺳــﺎ وﻣـﻔـﺨــﺮة وﺣ ــﺎﻓ ــﺰا ﻛﺒﻴﺮا
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑﺪاع
ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".
وأﻋﺮب اﻟﻔﺎﺋﺰون ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ"ﻋﻦ
ﺷﻜﺮﻫﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎب وﺷﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ودﻋﻤﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻠﻮم واﻻﺑﺘﻜﺎر
وﺑـ ـ ـ ــﺮوز ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﺟـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﺪة ذات ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ
اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮرات ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل

اﻟﺼﺤﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﻘـﺸـﻌــﺎن ،أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺨﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺧﺎﺳﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة.
وذﻛﺮ اﻟﻘﺸﻌﺎن أﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوع اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻘﻠﺒﻲ،
وﻗــﺎم ﻫﻮ وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺘﺪرﻳﺐ  4600ﻣﻦ أﻓﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ واﺣﺪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،إﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ

ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎز ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻏﺴﻞ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﻔﺮه وﺗﻨﻘﻠﻪ.
ّ
وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻫﻮ وﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻵن ﻓــﻲ ﻃــﻮر ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑ ــﺮاءة اﺧـﺘــﺮاع ،وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻹﻃ ــﻼق ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ إﺛﺒﺎت ﻗﺪرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،أﻓﺎدت اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب دﻻل ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ

ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
وذﻛﺮت ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ أن اﻟﻔﻮز ﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ
ً
ﺧﻤﺴﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮرة
اﻟﺤﻤﻴﺪي ﻓﻘﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺗـﺒــﺎرك ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻫــﺬا اﻟﻨﺠﺎح
واﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎء اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد ودﻋـﻤــﻪ
اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء واﻹﺑــﺪاع
واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﻢ.

ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻧ ـﻈ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ،
وﺗ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻹﺑ ــﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺶء
ﻓ ــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ و ﺗــﻮ ﻓ ـﻴــﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﻋﻠﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻫ ــﺬه اﻻﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ إﻧ ـﺸــﺎء "ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻟﺪﻋﻢ
واﺣـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎن ورﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺑﺘﻜﺎرات
واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎءة ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ إﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ،
وﺗـﻤـﻜـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـ ـ ــﺮؤﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﺔ 2035
واﻷﻫـ ـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
ﻟﻬﺎ ،وﻗﺪ وﺟﻬﺖ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات
اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺪء ﻓ ــﻲ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﺮﻛﺰ.
وﻓﻘﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﺧ ـﻴــﺮ وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ،
ورﻓ ـ ـ ـ ــﻊ راﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻪ واﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎم ﻓــﻲ
ﻧﻬﻀﺘﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وازدﻫﺎره".
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﻋ ــﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻌﻨﻮان
"اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻤﻊ" ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺳﻤﻮه وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ،ﺛ ـ ــﻢ ﺗـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑﺪاع
اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻌﺎم .2019
ﻫ ـ ـ ــﺬا ،وﻏ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣ ـﻜــﺎن
اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺣﻔﺎوة وﺗﻘﺪﻳﺮ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

»اﻹﻃﻔﺎء« ﺗﺘﺴﻠﻢ زوارق ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻏـ ـ ــﺎدر اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،أﻣ ـ ــﺲ اﻷول،
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـ ــﻺدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد،
ﻳــﺮاﻓـﻘــﻪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ أﻛﺒﺮ،
ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ،

ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺮاﺋﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪر ،ﻓﻲ
زﻳ ــﺎرة ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة،
وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﺣـ ـﻔ ــﻞ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻢ
اﻟــﺪﻓـﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﺨﻤﺴﺔ زوارق
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪت "اﻹﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء"
ﻟﺘﻮرﻳﺪﻫﺎ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

دلبلا
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»اﻟﺤﺮس« :ﺗﺨﺮﻳﺞ دورة اﻟﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺠﺴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ
ﺷﻬﺪ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،
ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ دورة "اﻟــﺮاﻓـﻌــﺎت
ا ﻟـﺠـﺴــﺮ ﻳــﺔ" ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ،
وﻛـ ـ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟــﻪ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﻲ أن ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـ ـ ــﺪورة ﺗ ــﺮﺟ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﺒ ــﺮوﺗ ــﻮﻛ ــﻮل
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ

واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ
ﺑـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﻒ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮس اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة
وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟــﺮاﻓـﻌــﺎت اﻟﺠﺴﺮﻳﺔ
وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
وذﻛـ ــﺮ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺣــﺮﺻــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﻴﺴﻪ ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ،وﻧــﺎﺋ ـﺒــﻪ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ــﺪورات ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻛﻮادر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺪرﺑﺔ
ﺑ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻹﺣ ـ ــﻼل ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻄ ــﻮارئ
واﻷزﻣﺎت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ أن
ﺟ ـﻬــﻮدا ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺑــﺬﻟــﺖ ﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ
ﻛ ـ ــﻮادر اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ
أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ وﻓـ ــﻖ أﺣ ــﺪث

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ داﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ،
وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ،ﺷﺎﻛﺮا ﺣﺮص
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻬﻴﺌﺎت
ووزارات اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﻣــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

ً
ﺿﺒﻂ  ٤٥٩ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻟﺠﻠﻴﺐ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ّ
ﻧ ــﻔ ــﺬ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺣـﻤـﻠـﺘـﻴــﻦ
أﻣـﻨـﻴـﺘـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻌـﺸــﻮاﺋـﻴــﺔ
و ﺳــﻮق اﻟﺨﻀﺎر واﻟﺸﻘﻖ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ ،و"ﺻ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ"
ﺑـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي ،ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة وﻛـﻴــﻞ
وزارة ا ﻟ ــﺪا ﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎ ﻋ ــﺪ ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاء اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻓـﻴـﺼــﻞ
اﻟﻨﻮاف ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
أﻣﻦ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ اﻷﺣﻤﺪي

اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮي ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
اﻟﻘﻄﺎع.
وأ ﻋـﻠـﻨــﺖ اﻹدارة ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟـﻠـﻌــﻼ ﻗــﺎت
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋـ ــﻼم اﻷﻣ ـﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮزارة
أن اﻟـﺤـﻤــﻼت أﺳ ـﻔــﺮت ﻋــﻦ ﺿـﺒــﻂ 459
ً
ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ  130ﺑﺪون إﺛﺒﺎت ،و51
ً
ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎ ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﻣــﻊ اﻧـﺘـﻬــﺎء
ً
إ ﻗ ــﺎ ﻣ ــﺔ ،و 26ﻣ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﺒــﺎ  ،و 15ﺑ ـﺨ ـﻤــﻮر،
و 10ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ،و 4ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻟـ ـ ــﻶداب ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ
 164ﻣ ـﺨــﺎ ﻟ ـﻔــﺔ ﻣـ ــﺮور ﻳـ ــﺔ ،و ﺗ ـﻘ ــﺪ ﻳ ــﻢ 24

ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺿﺒﻂ  3أﺷﺨﺎص
ﺑ ـﺤــﻮزﺗ ـﻬــﻢ ﻣ ـ ــﻮاد ﻣـ ـﺨ ــﺪرة ،وﺣ ـﺠ ــﺰ 8
ﻣﺮﻛﺒﺎت.
وأ ﺿــﺎ ﻓــﺖ اﻹدارة أن ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻼت
اﻷﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ وﻓـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺪاﻧـ ــﻲ ،وﻣـ ـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﻪ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣــﻦ
إﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وﻗ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎء
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ،
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻖ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« :ﻏﻠﻖ  ٨ﻣﺤﻼت وﺗﺤﺮﻳﺮ
 ١١٤ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ »اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ«
ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ،وﺟﻠﻴﺐ
اﻟـﺸـﻴــﻮخ ،وﺧـﻴـﻄــﺎن ،واﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ،واﻟــﺮﻗـﻌــﻲ ،ﻟﻔﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ م .أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺰﻳﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أﻣﺲ ،أن إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ،وﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ،وﻣﺮﻛﺰ
ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﻠﻴﺐ ،ﺣﺮرت  75ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  25ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،و 40اﺳﺘﻐﻼل
ﻣﺴﺎﺣﺔ ،و 10ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﻓﻊ ﺣﻤﻮﻟﺔ 32م 3ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ.
ً
وأﺷﺎر اﻟﻬﺰﻳﻢ إﻟﻰ وﺿﻊ  90ﻣﻠﺼﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ رﻓﻊ  20ﺧﻴﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺮﻗﻌﻲ،
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺼﻘﺎت.
وﺗﺎﺑﻊ أن إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺮرت  10ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﺘﺢ وإدارة
ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻹﻋﻼن.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن إدارة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﺻــﺪرت
 200ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻗﺴﻢ إزاﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أﻏﻠﻖ  8ﻣﺤﻼت إدارﻳــﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ
ﺧﻴﻄﺎن واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ  15ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼن ﻟﻤﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
وﺻﺎﻟﻮﻧﺎت رﺟﺎﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  5ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﺘﺢ
وإدارة ﺳﺮادﻳﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺨﺎزن ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ  5ﻃﻠﺒﺎت ﻏﻠﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻴﻄﺎن ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻪ.
ً
واﺳﺘﻄﺮد اﻟﻬﺰﻳﻢ ﻗﺎﺋﻼ إن "ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ وﺟﻪ  8إﻧﺬارات ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ،إﻟﻰ
ً
ً
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ  9ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إﻋﻼﻧﺎت ،ورﻓﻊ  40إﻋﻼﻧﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ".

ً
»ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮف« :ﺣﻘﻘﻨﺎ  ٦.٨ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎﺣﺎ
ً
اﻟﻘﺪﻳﺮي ٤٨.٥ :ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل ٢٠١٨
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺸﺮف
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺪﻳﺮي ،ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ أﻋ ـﻠــﻰ ﺻــﺎﻓــﻲ أرﺑ ـ ــﺎح ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي ﺑﻠﻎ
 6.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ أرﺑﺎح  ،2017ﺑﻔﺎرق
 300أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأوﺿ ــﺢ اﻟ ـﻘــﺪﻳــﺮي ،ﺧ ــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻋﻘﺪه أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻣﻌﺪﻻت أرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻄﻮرت ﺧﻼل  ،2018وﺗﺠﺎوزت  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
وﺳﻮف ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻳﺪاع
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻴﻜﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻷرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ  2.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  ،2017و2.7
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ  ،2016ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وذﻛــﺮ اﻟﻘﺪﻳﺮي أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل

اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺗ ـﺠــﺎوزت  48.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻣﺸﺮف واﻻﻓﺮع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
وﺟﻮد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ،ﺑﻬﺪف اﻇﻬﺎر ﻣﻌﺪﻻت وأرﻗﺎم ارﺑﺎح
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋـ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺗﻤﻨﻰ اﻟﻘﺪﻳﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر
اﻻﻓ ـﻀــﻞ ،واﻧـﺘـﺨــﺎب ﻣــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ،
وﻳـﻜــﻮن ﻗ ــﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺬي وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻧﻤﻮ وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻻرﺑــﺎح ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻐــﻼل
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ذات اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ،ﻛــﺎﺷـﻔــﺎ أن وداﺋ ــﻊ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺨﻄﺖ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت ﺗـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ ﻣ ـﺸــﺮف ﻣﻨﺬ
اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻲ  1981وﺣﺘﻰ اﻻن ﺗـﺠــﺎوزت 567
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.وذﻛﺮ اﻟﻘﺪﻳﺮي أن ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ
وزارة اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻘــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻵﻟ ــﻲ
ﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻳﻔﺸﻠﻮن ﻋﻤﻞ
اﻟـﻨـﻈــﺎم ،ﻟـﻌــﺪم اﻹﻟ ـﻤــﺎم ﺑ ــﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻞ وﻳﺆﺧﺮ
اﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣــﻼت أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟــﻮرﻗــﻲ
اﻟ ـﻘــﺪﻳــﻢ ،ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻛــﺎوﻧ ـﺘــﺮات ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ داﺧـ ــﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﺑﻬﺪف اﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
وﻳﺴﺮ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
واﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻞ ﻛﺜﻴﺮا اﻧﺠﺎزﻫﺎ.
وﻧﺎﺷﺪ وزارة اﻟﺸﺆون اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺸﺄن
ﻓــﺮع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ ) (4اﻟــﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﺤﺮﻳﻖ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ،وﻣﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻻن.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺪﻳﺮي

دلبلا

•
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٥

»اﻷوﻟﻮﻳﺎت« :اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ »اﻟﻐﺬاء« و»اﻷﻫﻠﻲ« اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

َ
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻔﻀﻞ أن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﻋﻘﺪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﻋﺪم ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺼﺎب.

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ داﺧﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع »اﻷوﻟﻮﻳﺎت« أﻣﺲ
ﻓﻲ وﻗـﺘــﻪ" ،أﺷــﺎد ﺑﻘﻴﺎم أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري ﺑﻌﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع،
واﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪة ﻣــﻮاﺿـﻴــﻊ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪاوﻟ ــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﻨﻪ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ
"اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ" ،وأﻧﻪ ُﺳﻴﺪرج
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ "اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮي" ،اﻟــﺬي
"ﺳﻨﺮﻓﻌﻪ ﺧﻼل أﻳﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻄﺎت

اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء وﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه"،
ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮا إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪِ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا إﻳﺎه
أوﻟﻮﻳﺔ.
وﻛـ ـﺸ ــﻒ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻗ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ
ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـ ـ ــﺎزاﻟ ـ ـ ـ ــﺖ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،
و"ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ" ،و"اﻟﻐﺶ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري" ،اﻟ ـ ــﺬي ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ
أن "ﻧـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻣـﻨــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﺼﺎب".
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻀﻞ

ﺑﻀﺮورة أن "ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﻋ ـﻴــﺪ ﻋـﻘــﺪ اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن ،ﻷن
ﻋﺪم ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان
اﻟﻨﺼﺎب ،اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن وﻋ ــﺪم رﻓ ــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻦ ﻧﻨﺘﺞ
ﺷﻴﺌﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﺮح
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻓ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،إذ "إﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓﻲ
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت ﻧ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ".
وﻗﺎل" :اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻷوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺎت

ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮب،
رﻏـ ــﻢ أن ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ
ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ".
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ
"أﻗﺘﺮح
وأﺿﺎف:
ّ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗـﺒــﻨــﻲ ﻧـﻈــﺎم
ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
ا ﻧ ـ ــﻪ إذا أرادت ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﻌـ ّـﻴـﻨــﺔ
ﺣـﺠــﺰ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻟـﻌـﻘــﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
ً
ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم أن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻟ ـﺠ ــﺎن ﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـﻨـﻌـﻘــﺪة،
وأن ﻫ ـﻨــﺎك أ ﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« :أﺑﻠﻐﻨﺎ ﺑﻌﺜﺎت ﻣﺼﺮ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ وﺑﻨﻐﻼدش ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻄ ـﺒــﺎﺋــﻲ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ
ً
اﻟﻌﺎم ﺑ ــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ اﻟـ ــﻮزارة،
ﺑﻐﻴﺔ ﺿـﻤــﺎن أﻛـﺒــﺮ ﻗ ــﺪر ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻴــﺎدﻳــﺔ
ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻄ ـﺒــﺎﺋــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣﺲ ،ﺑﺘﻌﺎون
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
ً
وﺳــﺮﻋــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣــﻊ اﻟـﺤــﺪث ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن دور اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻄـﺒــﻲ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻬﺎدات
ً
اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺴﺎر ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻄـﺒــﻲ وﻏ ـﻴــﺮه ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺑـﻴــﻦ أن اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ﻳـﺨــﺺ ﺑﻌﺾ
اﻹﺟ ــﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳـﺒــﻮع،
واﻟﺒﻌﺾ ﻳﻀﻐﻂ ﻛﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ،

ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻢ رﻓﻌﻪ إﻟﻰ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ واﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ وﺗ ــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺧﻠﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أﻧـ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن ﺗﻠﻚ
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻣ ـﺤــﺎﻳــﺪة ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟﺠﻨﺔ
داﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﻰ أن ﺗـﻨـﺼــﻒ
اﻷﻃﺒﺎء ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺿﺨﻮا ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻐــﺮب ﺳ ـﻜــﻮت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻫﺬا اﻷﻣــﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺿـﻐــﻮﻃــﺎت
ً
ﻣ ـﻤ ــﺎﺛ ـﻠ ــﺔ ،ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا أن ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب
ﺳﻴﻘﻔﻮن ﻣــﻊ أي وز ﻳ ــﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،أﻋﻠﻦ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
أﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
رﺑــﻂ ﺑﻴﻦ وزارﺗ ــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـﺸــﺆون
ﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺻﺎﻻت اﻷﻓﺮاح.

ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﺎوى ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
•

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ذﻛــﺮت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻧﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺼــﺮ واﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﻦ وﺑ ـﻨ ـﻐ ــﻼدش
ﺿﺮورة اﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻟﺴﻔﺎراﺗﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺒﻌﺜﺎت
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ "اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ" ،ﻓــﻲ ردﻫ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗ ـﺘــﺮاح
ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ،
وﺣﺼﻠﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣـﻨــﻪ" :ﻳﺨﻀﻊ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻷي ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣ ـﺸــﺮف ،ﻟـﻤـﺒــﺪأ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺜــﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻏﺮب ﻣﺸﺮف( ﻷي
ﺳـﻔــﺎرة ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪﻻل ﻹﺳﻨﺎد ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺤﺪاﺋﻖ إﻟﻰ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«

اﻟﻔﻀﻞ :اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻠﺠﺎن وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ
اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ إرﺳ ـ ـ ــﺎل
أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻠﺠﺎن وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
أﻣﺲ" :أرﺳﻠﻨﺎ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻠﺠﺎن،
ورﺗـﺒـﻨــﺎ ﺟ ــﺪول أﻋـﻤــﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺪاوﻟ ــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء
واﻟـ ـﺘـ ـﻐ ــﺬﻳ ــﺔ ،ﻷن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺑـﻌــﺾ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :ﻟ ـ ـ ـ ّ
ـﺪي ﻋ ـﺘ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﺮاﺧ ـﻴ ـﻬــﻢ
ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻏـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺪة ،إذ
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻗـﺒــﻮل
اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ز ﻫـﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟ ـ ــﻰ أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ ،ﺑـﻤــﺎ
ﻳ ـ ـﻘـ ــﺎرب  300دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
أن ّﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻻ ُﻳ ــﺬﻛ ــﺮ ،ﻷﻧــﻪ
ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻧﺼﻒ ﻳــﻮم ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺪوﻳﺸﺎت.
وﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎءل :ﻛ ـﻴ ــﻒ
ُ
ً
ﺗﻌﺎﻗﺒﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺒﻴﻊ أﻏﺬﻳﺔ
ﻓ ــﺎﺳ ــﺪة ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ اﻟــﺰﻫـﻴــﺪ؟
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا "ﺳ ـﻨ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻫـ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

اﻟ ـﺘــﻲ ﻟـﻴــﺲ ﻟـﻬــﺎ أراض ﻣـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـ ــﺪﺑ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺸﺮف ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﻣﺒﺎن ﻟﻬﻢ ﺳﻮاء ﻛﻤﻘﺮ ﻟﻠﺴﻔﺎرة ،أو ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ
ٍ
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻨﺎزل أو
ﺷﻘﻖ ﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول".
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن ﺗــﻮﻓــﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟــﺪى
اﻟﺒﻼد ،ﺳﻮاء اﻟﻤﻨﻈﻮرة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة.
وﺑﻴﻨﺖ "اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ أي ﺷﻜﺎوى
ﺑﺸﺄن وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،إﻻ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرة ﺑﻨﻐﻼدش ،واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳ ــﺔ ،وﺳـ ـﻔ ــﺎرة اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﻦ ،وﺗـ ــﻢ إﺑ ـ ــﻼغ ﻫــﺬه
اﻟﺒﻌﺜﺎت ﺑﻀﺮورة اﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﻴﻬﺎ.
وﺷ ــﺪدت ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌﺾ ﺳ ـﻔــﺎرات اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
اﻟ ـﺨــﺎرج ﺗـﻘــﻮم ﺑــﺎﺳـﺘـﺌـﺠــﺎر ﻣـﺒــﺎن ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ وﺳﻜﻦ
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺔ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﻜــﻦ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،وﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﻟﻮزارة أي ﺷﻜﺎوى
ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.

ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ وﺗﻀﺎرب ﻓﻲ ﺣﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن.
وأﺷ ــﺎر اﻟـﻔـﻀــﻞ اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ "ﻓــﻲ
دور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘ ــﺎد اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻫـﻨــﺎك
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﺣﻀﻮرﻫﺎ
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل،
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ وﺟ ـ ــﻮدﻫ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ"،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﻻ ﻧﻌﺮف أﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪﺗﺎن
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ".

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺑﺪل
ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻠﻮم
ً
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ
وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﺣﻮل ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻤﺤﻀﺮي
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
أﺳﻮة ﺑﺎﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻧﻔﺴﻪ،
واﻟﺬي أﻓﺎد ﻓﻴﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺮده وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" :اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ اﻟـﺸــﺎﻏـﻠـﻴــﻦ ﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﺔ  -ﻣﺤﻀﺮ
ﻋـ ـﻠ ــﻮم -ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺪارس اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﻣـ ـ ــﺪارس
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ".
ُ
وﻗﺎل "ﻧﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑ ـﺼ ــﺮف ﺑـ ــﺪل اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺮ ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻀــﺮي اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺻ ــﺮف ﺑ ــﺪل اﻟـﺨـﻄــﺮ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑـﺘــﺪاﺋـﻴــﺔ"،
ﻓ ـﻤ ــﺎ ﻋـ ــﺪد ﻣ ـﺤ ـﻀ ــﺮي اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﺒﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﺑ ــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة؟ وﻣﺎ ﺻﺤﺔ
ﻋــﺪم ﺻــﺮف ﺑــﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻤﺤﻀﺮي اﻟﻌﻠﻮم
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ؟

ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ،ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
"ﻗﻴﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ
واﻟﻨﻬﻮض واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ".

اﻟﺼﺎﻟﺢ :ﺗﺮﺷﻴﺢ  ٧٠ﺧﺮﻳﺠﴼ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ

أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﺠﺎوب وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ،
ﻛﺎﺷﻔﺎ أن ﻣﺸﺎوراﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى  ٣أﻳﺎم أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
إﺻﺪار ﻗﺮارﻳﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﻴﺢ
 ٧٠ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ وﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻨﻔﻂ.

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأذرﺑﻴﺠﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄذرﺑﻴﺠﺎن ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻣﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎء اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷذري
ﺿﻴﺎﻓﺖ أﺻﻐﺮوف.

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻨﺰي :إﺣﺒﺎط ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻄﺮ :ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي
اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻘﺮه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﺳﻨﻌﻴﺪﻫﺎ«
أﻋـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻣ ـ ــﺮﺷ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ــﺮة
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
ا ﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴــﺔ  2019ا ﻟـﻤـﺤــﺎ ﻣــﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻌﻨﺰي
ﻋ ــﻦ ﺛ ـﻘ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮز
ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺰي ﻓ ـ ــﻲ
اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮه اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﺨـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء
اﻣـ ـ ـ ــﺲ ﻓـ ـ ــﻲ ﻧـ ـ ـ ـ ــﺪوة ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮان
" ﺳ ـﻨ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻫ ــﺎ" ،ان ا ﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر
اﻟ ـﺤــﺎﺷــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨــﺎﺧـﺒـﻴــﻦ ﻫﻮ
ﺑ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺔ إﻋـ ــﻼن ﻓـ ــﻮزي ﺑـﻬــﺬه
اﻟﻤﺤﺒﺔ.
وأﺿﺎف :ﻧﻤﻠﻚ رﻗﻢ اﻟﻨﺠﺎح
وﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻞ وإﻳـ ـ ـ ــﺎﻛـ ـ ـ ــﻢ ﻓ ــﻲ
ﻣ ـﻘ ــﺮﻛ ــﻢ ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﻠ ــﻪ ﻻ ﻳـﻀـﻴــﻊ
أﺟﺮ ﻋﺒﺪه ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺎﺧ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﻳ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ
ﺣﻀﻮرﻫﻢ.
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ" :اﺳـ ـ ـ ـ ــﺄل اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ان
ﻳﺒﻴﺾ وﺟﻮﻫﻜﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻣﺎ
ﻧﺠﺤﺖ أﺑﻘﻰ وﻟﺪﻛﻢ واﺧﺎﻛﻢ
اﻟﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻜﻢ"،
ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮﺻﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ زﻳـ ــﺎرة ﻛﻞ
اﻟـ ــﺪواوﻳـ ــﻦ "ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﻲ ﻓــﻮﺟـﺌــﺖ
ﺑ ـﻜ ــﻞ اﺳـ ــﻒ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد اﺣ ـﺒ ــﺎط

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر

ﺟ ـﻤــﺎ ﻋــﻲ ﺷــﺪ ﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ،واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺎد
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ".
و ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ان " ﻛــﻞ اﻟﻨﺎس
ﻣﻠﺖ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ،و ﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻳـ ــﺮ ﻳـ ــﺪه ا ﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ أن ﻳ ـﺼ ـﺒــﺢ
ﻛــﺎﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺑـﻌــﺪ أن
ً
أﺻ ـﺒــﺢ ﻋـﺒـﺌــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ"،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰب
او ﺗﻴﺎر او ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ اﺣﺪ
"ﻓﺤﺰﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻴﺎري
ﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
واﻋﺘﺒﺮ ان "اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻮد ﻛﻮﻳﺖ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد أﻫـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر ﺧ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ".
وأ ﻛــﺪ ان ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﺤﺎول
اﺳ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻪ" ،وﻟ ـﻴ ـﻌ ـﻠــﻢ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻧ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻣـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻨ ــﻊ ﺑ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﻨ ــﺎس
أﺣـ ــﺮار وﺳـﻴـﻨـﻄـﻘــﻮن ﺑــﺎﻟـﺤــﻖ،
ﻓــﻼ ﻳـﺤـﻴــﻖ اﻟـﻤـﻜــﺮ اﻟـﺴـﻴــﺊ إﻻ
ﺑﺄﻫﻠﻪ".
وا ﻋـﺘــﺬر اﻟﻌﻨﺰي ﻓــﻲ ﺧﺘﺎم
ﻛـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ ﻟـ ـ ــﻢ ﻳ ـﺼ ــﻞ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﺿ ـﻴــﻖ

أﻛﺪ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻘﺮه ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت أﻧﻪ ﺳﻴﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ
•

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
اﻟﻌﻨﺰي
اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ ،ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼ :ﺣـ ــﺎوﻟـ ــﺖ ان
اﺻ ــﻞ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ وﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم 17
ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﺑ ــﺎذن ا ﻟـﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻘﺮ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪوة ﺷ ـﻬ ــﺪت
ﻣ ــﺪاﺧـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻋ ــﻮﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻬ ــﺬال
اﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ان اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻌﻨﺰي
ﻟـ ــﺪ ﻳـ ــﻪ  3ﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدات ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدﺗـ ــﻪ اﻻﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻫــﻲ
أﺧ ــﻼﻗ ــﻪ اﻟ ــﺪﻣـ ـﺜ ــﺔ ،وﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻳـﻤـﺜــﻞ ا ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧـﻴــﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻲ دوﺧ ـ ـ ــﻲ

اﻟـﺤـﺼـﺒــﺎن ﻓـﻄــﺎﻟــﺐ "ﺑــﺈﻓـﺴــﺎح
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻔ ــﺎء ات اﻟ ـﺸــﺎﺑــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻻ
اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ،
ﻷن ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﻓﻀﻞ".

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺷ ــﺪد ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ د .ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺴ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﻮاﺑ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ
واﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ واﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ان ذﻟﻚ
ﻣﺒﺪأ راﺳــﺦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أو
اﻟﺤﻴﺎد ﻋﻨﻪ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮ ،ﺧـ ــﻼل اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح
ﻣـ ـﻘ ــﺮه اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت :اﻗﻒ اﻟﻴﻮم اﻣﺎﻣﻜﻢ
ﻻﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ ﺛﻮاﺑﺖ
اﺳــﻼﻣـﻴــﺔ وﺷــﺮﻋـﻴــﺔ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ
ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻧ ــﻮاﺑ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ
واﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ داﺧــﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟ ــﻰ اﻧ ــﻪ ﻳـﺘـﺤــﺪث
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎدئ ﺑــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻓ ــﻮزه ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ الﻣ ـ ـﻄـ ــﺮ أن اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪأ
اﻷول اﻟــﺬي ﺳﻴﻨﺎدي ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻫــﻮ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
ان ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺒــﺪأ ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻣﻦ اﻻﻣﻮر
اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ
وﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻓﻴﻬﺎ.
وأﺿ ـ ــﺎف :ﺳ ــﺄﻛ ــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻒ
اﻷﻣ ــﺎﻣ ــﻲ ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣ ــﺔ ﻟـﻠــﺪﻓــﺎع
ﻋﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻫﺬه اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﺗﻤﺜﻞ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ :اﺣﺪﺛﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
ﺗ ـﻌــﻮد رﻣــﺰﻳ ـﺘــﻪ اﻟ ــﻰ رﺟ ــﻞ ﻓــﺎﺿــﻞ
وﻧﺎﺋﺐ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﻌﺎن
اﻟﺤﺮﺑﺶ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻪ ﻣﻮاﻗﻒ ﻃﻴﺒﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻫﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع
ﻋ ــﻦ ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺜ ــﻮاﺑ ــﺖ اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ
واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﺧـ ـ ـ ــﺎﻃـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺮ ﻧ ــﺎﺧـ ـﺒ ــﻲ
اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮل :ﺛﻘﺘﻜﻢ
ﺗـﺸــﺮﻓ ـﻨــﻲ ،وﺳ ــﺄﻛ ــﻮن ﻋ ـﻨــﺪ ﺣﺴﻦ
ﻇـﻨـﻜــﻢ ﺑــﻲ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
واﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،وأﺗﻌﻬﺪ اﻟﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف
ﺿ ــﺪ أي ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻳ ـﻤــﺲ اﻟ ـﺜــﻮاﺑــﺖ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻟــﻦ أﻛﻮن

ً
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
اﻟﻤﻄﺮ
ﻳﻮﻣﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم
واﻟـﻤـﻜـﺘـﺴـﺒــﺎت اﻷﺧـ ــﺮى اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﺳــﺄﻛــﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃــﻦ ،وأﺳ ـﻌــﻰ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻟﺮﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ.
وﻗﺎل :ﺳﺄﻛﻮن ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻜﻞ أﺑﻨﺎء
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ ﺑــﺄن
ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﻼل
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎب اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺸﻌﺐ وﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﺧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ

وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻲ وﺳ ــﺄﻗ ــﻒ ﻣ ـﻌ ـﻬــﻢ ﺑـﻜــﻞ
ﻗ ــﻮة ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ
ﻻﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
وﻋـ ـ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻮق ﻻﺻ ـﺤ ــﺎﺑ ـﻬ ــﺎ
وﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد واﻻﺻ ـ ـ ــﻼح
اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟ ــﻰ رﺟـ ــﺎل ﻳ ـﻘ ـﻔــﻮن ﻣ ــﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ
ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ.

ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻤﻄﺮ

٦

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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اﻟﺨﺮاز :اﻟﻔﺴﺎد ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وأﻛﺒﺮ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز ،إن
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻣﺪى أﺿﺮاره
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز ،أن اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﺎت ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻓـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ،وﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ
ذات أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ووﻃـﻨـﻴــﺔ،
وﺗﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻌﻮق ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗـﻀــﺎﻓــﺮ ﻛــﻞ اﻟـﺠـﻬــﻮد واﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺮاز ،ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟــﻪ
ﻣ ـﻤ ـﺜــﻼ ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ﺧ ــﻼل
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق
اﻟﺴﻨﻮي أﻣﺲ ،ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎد ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺎت وﺣـ ـ ـﻠ ـ ــﻮل
واﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ" ،ان أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺗـﻜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ أﻧ ــﻪ ﻳﺴﻠﻂ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد
ﻣــﻦ ﻣـﻨـﻈــﻮر اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وﻣ ــﺪى أﺿـ ــﺮاره ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻹﻧـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـﻠـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ،وﺑ ـﻴ ــﺎن دور
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.

ً ً
اﻟﺸﻤﺮي ﻳﺸﺎرك ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
دراﺳﺔ اﻷوﻛﺴﺠﻴﻦ داﺧﻞ اﻷﻧﺴﺠﺔ
ﺷﺎرك ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺮي ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت ،ﻳ ـﻀــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎء وﺑــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ دوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ
واﻟﺪﻧﻤﺎرك ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ اﻷوﻛﺴﺠﻴﻦ داﺧﻞ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻳﺤﺎﻛﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻴﻮي.
وﻗﺎل اﻟﺸﻤﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ" ،إن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻃﻮر ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ دراﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻘﻞ
اﻷوﻛﺴﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎدﻻت
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺳﻠﻮك ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﺗﻤﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻮرة اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ أﺳ ــﺲ وﻣ ـﺒــﺎدئ ﻋـﻠــﻮم اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺎت واﻟـﻔـﻴــﺰﻳــﺎء
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ".

ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻋـﻤـﻴــﺪ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق د .ﻓــﺎﻳــﺰ اﻟ ـﻈ ـﻔ ـﻴــﺮي ،إن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ،اﺻﺪرت
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﺠ ــﺰاء رﻗـ ــﻢ ) (16ﻟـﻌــﺎم
 ،1960وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ
ﻟﻪ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟـﻔـﺴــﺎد ﺑﻜﻞ ﺻــﻮره،
ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﺗ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮع
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟــﺰﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻃـﺒـﻘــﺖ ﺑ ـﻬــﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وأﺿﺎف اﻟﻈﻔﻴﺮي ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ
اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد اﻟـﺘــﻲ
دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2005وأوﻟﺘﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ
اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑــﺈﺻــﺪار اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
) (47ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2006ﻛ ـﻤــﺎ أﻧ ـﺸــﺄت
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـ ــﻢ ) (2ﻟ ـﻌ ــﺎم ،2016
واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺟـﻬــﺎت ﻋــﺪة ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى
اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺻ ـﻨــﻮف اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ،ﻣ ـﺜــﻞ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ٢أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ اﻟﺨﺮاز
اﻷﻧﺼﺎري
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإدارة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻃ ــﻮرت
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎت
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ أﻫــﻢ
اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻔـﺴــﺎد،
ﻛـﻘــﺎﻧــﻮن ﻏﺴﻞ اﻻﻣ ــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻻرﻫ ـ ـ ــﺎب وﺗـ ـﻌ ــﺎرض اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ
رﻗــﻢ ) (13ﻟﻌﺎم  ،2018ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ اﺟ ـ ــﺮاء ﺗ ــﺪﺧ ــﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣـ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻗــﻢ ) (1ﻟﻌﺎم  1993ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

ﺗﻄﻮﻳﺮه وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻــﻮن اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓــﻲ ﻧﺸﺮ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ـﻌــﺎل،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وأﻧﻬﺖ
ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣـﻘــﺮرات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﺟـ ــﺮاﺋـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺎد ،وﺳ ـﺒ ــﻞ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،وﺳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮادﻫﺎ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻋ ـﻀــﻮ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟـﺨــﺎص ﻓــﻲ "اﻟـﺤـﻘــﻮق" د .ﺑﺸﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺟﺪ ،ان اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ ﺗـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔـ ـﺘ ــﻪ ،ﺣ ـﺴــﺐ
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ 6.2 ،ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮع اﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ.

أﻋـﻠــﻦ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ أﻋ ـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ "وﻗﻔﺔ وﻓﺎء  "2019واﺋﻞ
اﻟﻤﻄﻮع ،ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮره ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم  2أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ أن اﻻﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗﻘﺎم
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻣـﻤــﻦ وﻫ ـﺒــﻮا ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻟﻬﻢ
ﺑﺼﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.
وﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﺑ ـﺸ ـﻜــﺮه وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﻋــﺎﻳ ـﺘــﻪ اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ
ً
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن رﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻀﻮره
ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﻤﺎ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻬﻢ ،ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ أﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻣﻮا اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺈﺧﻼص وﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
رﻗﻴﻪ وﻧﻬﻀﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺴﺎن اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺮاﺳﺦ ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وأﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮدﻫﺎ
ً
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وأﺿﺎف أن اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺤﺮص ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ً
ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ؛ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﺎﻋﺪ.،

»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﺗﻜﺮم »اﻹﺑﺪاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ّ
ﻛﺮﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛
ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إذ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
" "Showcase Schoolsاﻟﻮﺣﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دوﻟــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻦ  290ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﺪﻳﺮ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺎرل
ﻧـﺤــﺎس ،واﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻮﻟﻮﻧﺞ ﺟﺮﺟﻮر ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﻫﻲ اﻟﻔﻀﻠﻲ ،واﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪارس
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ د .ﻣﺎﺛﻴﻮ ﻧﻴﻞ .وﺗﻌﺪ " "Showcase Schoolsﻣﻦ
ﺻﻨﺎع اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺣﺼﺮي ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ وﻣﺤﺘﻔﻞ
ﺑﺎﻧﺠﺎزاﺗﻪ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ

ﻣﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ  ١٩اﻟﺠﺎري
ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮض
اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻻﻧﺼﺎري ،اﻟﺜﻼﺛﺎء  19اﻟﺠﺎري،
ﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﺟﻬﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ وﺟـ ــﻪ اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮص ،ﻟ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻔ ــﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
د .ﺑﺪر اﻟﺒﺼﻴﺮي إن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﻘﺎم ﻣﻦ  19ﺣﺘﻰ 20
اﻟﺠﺎري ،وﺳﻴﻜﻮن اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ  09:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻘﺎﻋﺔ

»ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺎت« :ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح
ﻳﺮﻋﻰ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ »وﻗﻔﺔ وﻓﺎء «٢٠١٩

ﻓﺎروق ﺑﺮﻏﺶ ﻟﻠﻤﻌﺎرض ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول
ﻣﺒﻨﻰ 14خ اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ "اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ" اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﺼ ـﻴــﺮي إﻟ ــﻰ أن ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﻌــﺮض
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  1:30ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ،وﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  27ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟـﺨــﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ .وأﺿــﺎف أن اﻟـﻬــﺪف ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺮض ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮص اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ واﻟـﺨــﺮﻳــﺞ،
وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ا ﻟـﻤـﻌــﺮض ﺳﻴﻜﻮن
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻹﻟ ـ ـﻘـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺣــﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ.

اﻟﺮؤﻳﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻟﻨﻘﺪي واﻹﺑ ــﺪاع واﻟـﺘـﻌــﺎون ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻄﻼب.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ً
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ وﺗﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ،وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮز ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
وأﻋــﺮﺑــﺖ "ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ" ﻋــﻦ ﻓﺨﺮﻫﺎ ﺑﺄﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻹﺑــﺪاع ﻹدراﻛﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻷدوات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ
ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﺗﻜﺮم أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻳﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أوﻗﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺘﺪرﺑﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻻﻋﺘﺼﺎم
اﻟﻄﻼﺑﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ﻟـﻠـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﺑ ـﺤــﻞ ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮرات
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وأزﻣــﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ
وﻋﺪت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ووﺿﻊ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ
أﺟﺒﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻫﻲ
ﻋــﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﺧﻼل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ
ﻓـﺘــﺢ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ،وزﻳ ــﺎدة
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺼﺮﻓﻬﺎ
ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﺤﺪد دون ﺗﺄﺧﻴﺮ.
وأﺿﺎف أن إﻳﻘﺎف اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ
ً
اﻻﺗﺤﺎد وﻋﻮدا ﻣﻦ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
وﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎت "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ،وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺣﻠﻮل ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت ،وﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺼﻴﻔﻲ.
وأﻛﺪ اﻻﺗﺤﺎد أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﺬل اﻟﻄﻼب ،وﺳﻴﻌﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺣــﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ،

ﻣﺘﻌﻬﺪا ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟـﺼـﻴـﻔــﻲ ﻣــﻦ  8إﻟ ــﻰ  ،9ﺣـﺘــﻰ ﺗﺘﺎح
اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺨﺮج دون
ﺗﺄﺧﻴﺮ .وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺘﺪرﺑﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎرك
اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي ،إن "اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﺗﻠﻘﻰ اﺗـﺼــﺎﻻت ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻃﻠﺒﻮا وﻗــﻒ اﻻﻋﺘﺼﺎم،
ووﻋـ ــﺪوا ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﺼــﺎم ،واﻟﺘﻲ
ﻣﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺼﻴﻔﻲ".
وأﻋﻠﻦ اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻋﺘﺼﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ
أن "ﺗﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟــﻮﻋــﻮد ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ".

ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي
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خليل علي حيدر

صف ثان

انهيار «تجربة إسالمية» أخرى!
م ــن س ـن ـيــن ط ــوي ـل ــة ،والـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة،
وتجاربها في الصعود السياسي أو إقامة الــدول
تتعرض لالنتكاسات والفشل ،ويدخل سجون العالم
العربي واإلســامــي وغـيــره آالف الشباب لسنوات
طويلة ،ويتعرضون في حاالت كثيرة ألقسى أنواع
التعذيب والحرمان دون جدوى!
وحـ ـت ــى ل ــو ن ـج ـحــت ه ـ ــذه الـ ــدولـ ــة أو ال ـت ـجــربــة
ً
اإلسالمية مؤقتا ،كما حدث في إيران وأفغانستان
وم ـصــر والـ ـس ــودان ورب ـمــا غـيــرهــا ،فــإنـهــا ال تثبت
وال تــزدهــر وال تـتـفــوق ،بــل ســرعــان مــا تـتــزعــزع أو
ً
تتراجع أو تتغير طبيعة دولتها ،أو تعجز اقتصاديا
وسياسيا عن الوفاء بوعودها!
ولو كان ٌّ
أي منا في مكان اإلسالميين السياسيين
أو الجهاديين المتشددين ،لسأل نفسه بعد كل هذه
االنتكاسات فــي مصر والـعــراق وســوريــة وغيرها:
ل ـمــاذا ال ُيـكـتــب لـنــا الـنـصــر عـلــى أعــدائ ـنــا؟ ول ـمــاذا
نـتـعــرض فــي أغـلــب األح ــوال لــاعـتـقــال أو الـقـتــل أو
الـفـشــل الـسـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،رغ ــم أن ـنــا نمثل
"اإلسالم الصحيح" وندافع عنه ونسعى إلى إقامة
دولته؟ ولماذا ينتصر أعداؤنا وخصومنا من "جند
الباطل" ورجال "األنظمة الجاهلية" علينا؟
ولماذا فشل اإلخوان في مصر زمن الملكية وفي
عهد الــرؤســاء جـمــال عبدالناصر وأن ــور الـســادات
وحسني مبارك والسيسي؟ ولماذا لم يوفق اإلخوان
ً
بعد صبر وجهاد ورباط دام أكثر من ثمانين عاما
في البقاء على هرم السلطة عام 2013؟ ولماذا اندحر
اإلخوان في سورية زمن الرئيس حافظ األسد وابنه
بشار األسد؟ ولماذا نجحت الحكومة الجزائرية في
عزل اإلسالم السياسي وتصفية الجماعات الجهادية
اإلرهــابـيــة التي أقــامــت "حـفــات" قطع ال ــرؤوس في
أرياف الجزائر خالل شهر رمضان ،وحاربت النظام
الجزائري بشراسة ،وقتلت ما قتلت من جند النظام
و"الكفار" من عامة رجال الجزائر ونسائها وأطفالها؟
ولـمــاذا انتصرت االسـتـخـبــارات األميركية على
"القاعدة" في أفغانستان ،ونجحت في التخلص من
بن الدن بطريقة متقنة بالغة التعقيد في باكستان

علي محمود خاجه

وب ـش ـكــل ب ــاه ــر؟! وق ــد ي ـت ـســاءل الـكـثـيــر م ــن ال ـعــرب
والمسلمين وغيرهم :لماذا تصيب "طائرات الدرون"،
التي يتم التحكم فيها عن بعد ،ربما من تكساس أو
غيرها ،وتتجول في السماء بال طيار عابرة البحار
والـفـيــافــي والـقـفــار ،وتصيب بــدقــة مدهشة كبرى،
زعامات وقيادات التنظيمات اإلسالمية الجهادية
في اليمن وليبيا وأفغانستان والصومال وكل مكان،
ً
المرة بعد المرة ،وال نرى شيئا من "المعجزات" التي
تحدث عنها د .عبدالله عزام في كتابه "آيات الرحمن
ً
في جهاد األفغان" الذي خدع جيال كامال؟!
وق ــد ي ـت ـســاءل ك ــل م ـف ـكــر :ل ـم ــاذا ت ــزده ــر الـبـنــوك
والشركات اإلسالمية في الدول الخليجية وأوروبا
وغيرها ،وتتدهور اقتصادات "األنظمة اإلسالمية"؟
ً
ولـمــاذا كــان "الـتــومــان" ،عملة إي ــران ،قــويــا فــي عهد
الـشــاه ،وكــان ال ــدوالر يـســاوي سبعة تــومــانــات ،في
حين يـســاوي ال ــدوالر الـيــوم مــا يمأل المحفظة من
األوراق النقدية اإليرانية أو الجنية السوداني؟
ولـمــاذا لم يكتب النصر لــإخــوان في مصر ولم
ّ
ُيـمــكـنــوا بـعــد نجاحهم بـمــا ال يسمح باقتالعهم؟
ً
ً
ول ـمــاذا كــان أداؤه ــم بــائـســا فــاشــا إلــى ذلــك الحد؟
ول ـمــاذا لــم يفدهم فــي شــيء امـتــدادهــم فــي ألمانيا
وبريطانيا والواليات المتحدة وتركيا وكل ما تحت
سيطرتهم هناك من مــال وجمعيات وشخصيات،
والبلدان الخليجية التي أغدق الكثيرون فيها المال
على اإلخوان ،بال حسيب أو رقيب؟ ولماذا لم يكتب
النصر لحزب التحرير في األردن وسورية وتونس
وآسيا الوسطى ،أو للجماعة اإلسالمية في باكستان،
أو القاعدة و"داعش" في أي مكان ،رغم امتالك هؤالء
السالح والوقت والمال والجند والجرأة والتضحية
واالستشهاديين؟ لماذا يربح اإلسالميون المعتدلون
ً
واإلرهابيون أحيانا المعركة ...وال يكسبون الحرب؟
لـ ـم ــاذا ي ـت ـح ــول "ال ـن ـظ ــام اإلسـ ــامـ ــي" و"الـ ـح ــزب
اإلسالمي" فور تمكنه من الحكم والسيطرة إلى نظام
متسلط؟ ولماذا يتدهور االقتصاد وتتراجع العملة
وتنعزل الــدولــة عــن الـعــالــم ،وتـقــوى االستخبارات
ويغلب على الناس الخوف والصمت والالمباالة؟

ول ـم ــاذا اسـتـمــر حـكــم الــرئ ـيــس ال ـحــالــي ونـظــامــه
اإلس ــام ــي ال ـس ــودان ــي ،الـ ــذي هـنــدســه وب ـن ــاه كبير
اإلسالميين ومفكرهم د .حسن الترابي ،ودام نحو
ثالثين سنة منذ  ،1989ولم يصبح السودان "كوريا
الجنوبية اإلفريقية اإلسالمية" وال أصبحت إيران
"كــوريــا الجنوبية فــي الـشــرق األوس ــط" ،وال تحول
السودان إلى "سلة خبز العرب والمسلمين" ،ال في
زم ــن الــرئـيــس "جـعـفــر الـنـمـيــري" ال ــذي أي ــده وحـيــاه
وباركه كبار اإلخوان في مصر ،وال في عصر "البشير"
الذي يريد البقاء في سدة الحكم إلى األبد؟!
ول ـم ــاذا ل ــم تـتـســع ال ـحــريــات كـمــا وع ــدت ال ـثــورة
اإليرانية أنصارها عام  ،1979وال أصبحت الكهرباء
والـمـيــاه مجانية ،وال غــدت مـهــور اإليــرانـيــات على
حـســاب ال ــدول ــة ،وال تــم تــوزيــع الـشـقــق عـلــى الـنــاس
بالمجان ،كما بشرت التصريحات الثورية آنــذاك،
ورمى اإليرانيون أنفسهم تحت الدبابات؟
لماذا بدأت تركيا وقيادتها تلك االنطالقة الناجحة
قبل سنوات ثم انتكست فيها الحريات والحقوق،
وعمت البالد بعد "انقالب"  ،2016موجات االعتقال
المهينة وامتألت سجون البالد بغير سبب معقول
ووسط صمت إسالمي مشين مريب ،بعشرات آالف
الموظفين المدنيين والقضاة والمدرسين والكتاب
واإلع ــام ـي ـي ــن وال ـج ـن ــود وال ـض ـب ــاط ف ــي إجـ ـ ــراءات
تعسفية هي األولــى من نوعها في تركيا والعالم،
بتهمة مـنــاصــرة مـفـكــر إس ــام ــي ،فــي ن ـظــام يـقــوده
حزب إسالمي (!!) من كبار مؤسسي التيار اإلسالمي
التركي وهو "فتح الله غولن" المقيم خــارج تركيا،
والذي ال يمكن أن يكون بهذه الخطورة على الدولة أو
مصالح الحزب الحاكم؟! لماذا تزدهر دول "الشعوب
المسيحية" وتتقدم "الشعوب البوذية والكونفوشية
والهندوسية" ،وال تحصد شعوب العالم اإلسالمي
المجاور لها ،ســوى الـكــوارث واإلره ــاب ومغامرات
األحزاب اإلسالمية وسفاكي الدماء في منظماتها؟
وقد يتساءل المسلم خارج هذه األحزاب اإلسالمية
كذلك مــن أيــن أتــت "الـقــاعــدة" و"داع ــش" بفكرهما؟
ولـ ـم ــاذا أت ـي ـحــت ل ـع ـنــاصــره ـمــا هـ ــذه الـ ـف ــرص في

ك ــل أوروب ـ ـ ــا وال ـع ــال ــم ل ـل ـتــاعــب بـمـصـيــر اإلسـ ــام
والـمـسـلـمـيــن ،وس ــط تــدفــق ال ـش ـبــاب اإلســامـيـيــن
الـمـتـعـلـمـيــن ،الـ ـع ــرب وغ ـي ــر الـ ـع ــرب ،م ــن األط ـب ــاء
والمهندسين واالختصاصيين ،من تربى في وسط
محترم حميم ومن لفظته الحانات والحارات ،من
الرجال والنساء ،لالنضمام إلى التنظيم "والهجرة"
مع زوجاتهم المسلمات العربيات ،واألوروبيات،
واألوالد ،إلى "رباط الجهاد" ،في "الحسكة" و"دير
الــزور" في سورية واستمرار "الهجرة" حتى بعد
أن هدم العراقيون في عملية عسكرية فذة أنفاقهم
وجحورهم على رؤوسهم في الموصل ،فمات من
مات ،وضاعت آثار من اختفوا ،وبذلك زالت عاصمة
"دول ــة الـخــافــة" ،وهــي الـتــي كــان ينبغي أن تبقى
ُ
خالدة أو باقية إلى قرون؟! فلماذا ضاعت وهدمت؟
ولقد شهد تاريخ العالم اإلسالمي سقوط الكثير
من الــدول وتفكيك األســر الحاكمة وزوال الخلفاء
والـســاطـيــن ،مـنــذ عـهــود األمــويـيــن والعباسيين
والفاطميين والطولونيين و حـتــى العثمانيين.
ول ـك ــن ل ــم يـسـجــل ال ـت ــاري ــخ اإلس ــام ــي ك ــارث ــة في
القيام ومأساة مروعة في السقوط كدولة الخالفة
اإلسالمية التي أقامها "داع ــش" وارتـكــب كــل هذه
الجرائم البشعة والمجازر من أجلها وال تزال ،في
العالمين العربي واإلسالمي وكل مكان .ثم تنتهي
"الدولة" والخالفة في بالد الشام والعراق ،بالقصف
الدولي والهجوم البري المتعدد البنادق والرايات،
وسط اختفاء الخليفة وأمراء الجهاد والوالة ورجال
الـحـسـبــة ،وانـكـشــاف الـنـســاء واألط ـف ــال والـشـيــوخ
والجرحى ،وتتبرأ منهم كل الدول ،وترفضهم الدول
بأجمعها ،في حالة لم تعرفها المنطقة منذ قرون!
أال يـنـبـغــي لـكــل ع ـقــاء ال ـع ــرب والـمـسـلـمـيــن أن
يفكروا بكل هذا وغيره ،وأن تكف هذه الشعوب عن
الجري خلف هذه الشعارات المضللة الساذجة؟
ولكن مــرة أخ ــرى ،يتساء ل الكثيرون :لـمــاذا لم
يـنـتـصــر هـ ــؤالء اإلس ــام ـي ــون بــال ـقــوة ،وال وفـقــوا
بوسائل غيرها؟
ثمة مقاالت أخرى!

تيد غالن كاربنتر*

إنهاء ّ
تعرض أميركا للخطر في كوريا
ً
ستبقى سياسة كوريا مع واشنطن مختلة بعمق ،حتى
لو عادت العالقة بين ترامب وكيم إلى مسارها الصحيح بعد
انهيار قمة هانوي وقادت إلى مفاوضات مثمرة .فسيظل القادة
األميركيون مهووسين بوهم نــزع أسلحة كــوريــا الشمالية
النووية بالكامل،
المتحدة تقف في الخطوط األمامية في
الواليات
وما زالت
ً
ً
منطقة غير مستقرة ،مواجهة خصما ال يمكن توقع خطواته،
ً
ً
ً
لذلك على واشنطن أن تطبق تغييرا سياسيا أكثر عمقا.
يجب أن يكون هدف الواليات المتحدة الرئيس التخلص
من مخلفات حربها الباردة مع بيونغ يانغ التي دامت سبعة
ً
عقود ،وال شك أن عقد مفاوضات للتوصل التفاق ينهي رسميا
الحرب الكورية ضروري ،وبما أن الواليات المتحدة تشارك في
ً
ّ
هذا الصراع فينبغي أن تشكل واشنطن طرفا في أي اتفاق،
ُ
وعلى نحو مماثل تعتبر المفاوضات الثنائية مهمة إلقامة
عــاقــات دبلوماسية طبيعية ورف ــع الـعـقــوبــات االقتصادية
عن كوريا الشمالية ،وهذه بالتأكيد أهــداف تخدم المصالح
الوطنية األميركية.
لكن الحملة الواهمة إلزالة كل األسلحة النووية من كوريا
الشمالية ال تخدم مصالح مماثلة ،وال تحافظ على القوات
العسكرية األميركية في شبه الجزيرة الكورية وحولها ،تلك
القوات التي تعمل على حماية الجمهورية الكورية من جارتها
ً
الشمالية المشاغبة .لربما بــدا هــذا اال ل ـتــزام منطقيا خالل
الحرب الباردة حين كانت الواليات المتحدة تعتبر االتحاد
ً
ً
السوفياتي والصين على حد سواء خطرا محتمال يهدد األمن
فــي شــرق آسـيــا .فقد رأى المسؤولون األميركيون آن ــذاك في
ً
ً
كوريا الشمالية بيدقا محتمال قد تستعمله هاتان القوتان
الكبريان في هجوم شيوعي عام.
ً
ً
ل ـكــن ال ــوض ــع ت ـب ــدل ت ـب ــدال ج ــذري ــا خ ــال ال ـع ـقــود الـثــاثــة
الماضية ،فال تعرب روسيا أو الصين عن ميل إلى دعم سلوك
بيونغ يانغ المشاغب ،بل أقامتا مع كوريا الجنوبية روابط
اقتصادية واسعة قد تصبح مهددة مع أي حــرب أخــرى في
شبه الجزيرة.
ً
ً
ع ــاوة على ذلــك لــم تعد كــوريــا الجنوبية بـلــدا فـقـيــرا ،بل
ُ
أصبحت دولة عصرية متطورة تعتبر أحد نمور االقتصاد في
ً
ً
شرق آسيا والعبا مهما في االقتصاد العالمي ،إذ تملك اليوم
ً
ضعف عدد سكان عدوها ،فضال عن اقتصاد يفوق اقتصاده
بأربعين مرة على األقل ،كذلك تستطيع سيئول بناء أي قوة
عسكرية تراها ضرورية لردع كوريا الشمالية وإنزال الهزيمة
بها ،لذلك ما من مبرر منطقي إلبقاء كوريا الجنوبية تحت
الحماية األمنية األميركية .ولكن إن كانت الحاجة إلى الحفاظ
"راع أو عميل" مع كوريا الجنوبية تتراجع ،فإن
على عالقة ٍ
المخاطر التي تواجهها الواليات المتحدة باضطالعها بهذا
الدور تنمو باطراد ،فعندما تعهدت الواليات المتحدة بالدفاع
عن كوريا الجنوبية حين كانت كوريا الشمالية مجرد قوة
ً
ً
عسكرية تقليدية تملك أسلحة تزداد قدما ،كان الوضع مختلفا،
لكن تطوير الشمال أسلحة نــوويــة بـ ّـدل حسابات المخاطر
والفوائد بالنسبة إلى واشنطن بشكل جذري.
ّ
يعرض القادة األميركيون اليوم األراضي األميركية وماليين
األميركيين للخطر بمواصلتهم الدفاع عن كوريا الجنوبية،
وال شــك أن هــذه سياسة مـتـهــورة ،رغــم مطالب المفاوضين
ً
األميركيين ،من غير المرجح أن تنفذ بيونغ يانغ التزاما بنزع
ً
ّ
أسلحتها النووية بالكامل ،فسيشكل هذا بالتأكيد تصرفا
ً
ً
غبيا من قبل القادة الكوريين الشماليين ،وخصوصا أنهم ما
زالوا يذكرون ما فعلته الواليات المتحدة بليبيا بعدما وافق
معمر القذافي على إنهاء برنامجه النووي ،ومن المؤكد أنهم
ال يملكون أي رغبة في تعريض أنفسهم لخطر تبديل النظام
ّ
بــالـقــوة ،وتـشــكــل الـتــرســانــة الـنــوويــة مــع نـظــام إي ـصــال فاعل
ضمانتهم ،ولن يتخلوا عنها على األرجح.
من الحكمة أن تقر واشنطن بهذا الواقع وتعمل على الحد
من المخاطر التي تواجهها الواليات المتحدة ،وتساهم في
إقامة عالقة طبيعية إلــى حد ما مع بيونغ يانغ ،وإن كانت
ً
متسلحة نــوويــا ،فــي تحقيق هــذا الـهــدف ،لكن إنـهــاء وجــود
ال ـقــوات األمـيــركـيــة فــي كــوريــا الجنوبية والـمـعــاهــدة األمنية
ّ
المتبادلة مع سيئول تشكل خطوة أكثر أهمية ،فنشر الجنود
ّ
األميركيين في تلك المنطقة مقلق بالفعل ،وال يشكل هؤالء
ً
الجنود الثمانية والـعـشــرون ألـفــا فــي كــوريــا الجنوبية قوة
قتالية فاعلة ،بل يمثلون مجرد شرارة تضمن مشاركة الواليات
المتحدة الكاملة في أي صراع.
يجب أن تتولى كوريا الجنوبية وأمم شرق آسيا األخرى،
بكثير في هذه المسألة ،إدارة العالقات
التي تملك مصالح أكبر
ً
مع كوريا الشمالية ،مواجهة في الوقت عينه المخاطر التي
تترتب على ذ ل ــك ،فمن غير المنطقي وا لـخـطــر بالتأكيد أن
تتحمل الواليات المتحدة مخاطر مماثلة ،لذلك يجب أن يكون
الـحــد مــن تـعـ ّـرض الــواليــات المتحدة للخطر هــدف صانعي
السياسات األميركية األول.
* ريل كلير وورلد

a.m.khajah@gmail.com

تساؤلي واستفهامي وحيرتي بشأن ما حققه
السابقون من إنجازات للكويت :لماذا لم يؤهلوا
صفا ثانيا ليكمل مشوار اإلنجاز على الوتيرة نفسها
وبالتفوق نفسه الذي شرعوا هم فيه؟ أم أنهم قاموا
ُْ
بذلك فعال ولم تفتهم هذه الجزئية ولكن الصف
الثاني خان الثقة؟
دائما ما نتفاخر بإنجازاتنا وماضينا في مختلف
ال ـم ـجــاالت ،فـمـســألــة أنـنــا نـحــن األوائ ــل فــي كــل شــيء
نـسـتـخــدمـهــا ف ــي ك ــل م ـنــاس ـبــة ،ون ــردده ــا ،وأح ـيــانــا
"نتمنن ونتفلسف على غيرنا فيها" ،ال أعتقد أ بــدا
بماض في مجال
أن هناك مشكلة في مسألة التفاخر
ٍ
أو عدة مجاالت ،ففي النهاية كلها تنسب إلى الوطن
الذي يحتضننا جميعا ،فأن نكون متقدمين سابقا
في التعليم والفن والرياضة والعمران والتخطيط
والـسـيــاحــة والـصـحــة واإلس ـكــان واالق ـت ـصــاد وشتى
ا لـمـجــاالت األ خ ــرى هــو أ مــر جميل أن نستذكره بين
ال ـح ـيــن واآلخـ ـ ــر ،ال أن ن ـع ـيــش ون ـق ـتــات ع ـل ـيــه ط ــوال
حياتنا.
إال أن مشكلتي الحقيقية ال تكمن في االستذكار أو
التفاخر بهذا الماضي ،بل ال أهتم كثيرا أيضا في من
يستخدم هذا الماضي الجميل في "التمنن والمعاير"،
فهو أمر يخص مستخدمي هذا األسلوب ،وال يؤثر
أو يغير من الواقع أو الماضي أي شيء.
تـســاؤلــي واسـتـفـهــامــي وحـيــرتــي تـكـمــن فــي أن ما
ح ـق ـقــه ال ـس ــاب ـق ــون م ــن إنـ ـج ــازات ل ـل ـكــويــت ف ــي شـتــى
ا ل ـم ـجــاالت ال ي ــدل إال ع ـلــى أن م ــن ت ــو ل ــوا إدارة تلك
المجاالت في عصرها الذهبي كانوا على قدر كبير
مــن ا لــذ كــاء و حـســن التصرف و بـعــد النظر والطموح
العالي الذي جعل من إنجازاتهم مصدرا لفخرنا إلى
اليوم وجزء ا مهما من أحاديثنا.
ً
إال أن هناك أ مــرا ال أراه منسجما مع ذ كــاء ورؤية
و حـســن تـصــرف تـلــك ا ل ـق ـيــادات ،و ه ــو أ م ــر ال يتطلب
الـكـثـيــر إال أدن ــى ح ــدود الـحـكـمــة وح ـســن الـتـصــرف،
ـان يكمل مشوار
وأعني هنا تأهيل واختيار صف ثـ ٍ
اإلنجاز على الوتيرة نفسها وبالتفوق نفسه الذي
شرع فيه من سبقوهم ،فلماذا لم يقم األذكياء بهذا
التأهيل؟ أم أنهم قــا مــوا بذلك فعال و لــم تفتهم هذه
الجزئية إال أن الصف الثاني خان الثقة؟
ً
أو أن ه ـنــاك ت ـع ـمــدا مــن بـعــض ا لـسـيـئـيــن عـلــى مر
الـسـنـيــن إلب ـعــاد الـصـفــوف الـمـتـعـلـمــة والـمــؤهـلــة عن
مــرا كــز ا لـقـيــاد يــة؟ و مــا ا لــذي حــدث بالضبط فأفقدنا
اإلنجاز والريادة والتقدم؟
ال أملك اإلجابة شخصيا بل أ طــرح األ مــر للنقاش
ال ـعــام كــي أع ــرف اإلجــابــة ،بــل قــد تـتـفــاوت اإلجــابــات
حسب القطاع والجهة ،وكل ما في األمر أنني أرغب
في معرفة أين ذهب الصف الثاني؟

يسعـد صفحـة إضـافـات أن تتلقى مسـاهـمات
الراغبين في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان
التالي »edhafat@aljarida.com« :لنشرها
َ
يوم الجمعة على أن ُيرفق مع أي مساهمة الصورة
الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

براهما تشيالني*

لماذا تستمر العالقة بين باكستان واإلرهاب
ال يمكن الفوز بالمعركة
ضد اإلرهاب الدولي
ما لم يتم قطع أي
عالقة بين المجموعات
اإلرهابية والعسكر في
باكستان ،وإن أفضل
خطوة للبدء تتمثل
بجعل حزمة اإلنقاذ
لصندوق النقد الدولي
تعتمد على اتخاذ
إجراءات ملموسة مضادة
لإلرهاب.

الضغط الدولي
على باكستان
زاد كي تتصرف
بشكل حاسم
ً
مع  22كيانا
تستضيفها
ومصنفة
ككيانات
إرهابية

إن هجوم مجموعة إرهابية تتخذ من باكستان مقرا
لها على الهند أثار شبح مواجهة كبيرة في شبه القارة
الهندية ،وزاد الضغط الدولي على باكستان كي تتصرف
ً
بشكل حاسم مع  22كيانا تستضيفها مصنفة ككيانات
إرهابية من قبل األمم المتحدة ،ولكن هذه المرة صاحب
ذل ــك ال ـض ـغــط ال ـغ ـضــب م ــن ه ـج ـمــات اإلره ــاب ـي ـي ــن الــذيــن
يـتـخــذون مــن باكستان مـقــرا لهم على جـيــران باكستان
اآلخرين إيــران وأفغانستان ،فهل ستستجيب باكستان
أخيرا بشكل مقنع؟
لقد تم تعقب آثــار العديد من الهجمات اإلرهابية في
ال ـغــرب خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة لتصل ال ــى بــاكـسـتــان،
ووجدت الواليات المتحدة األميركية زعيم القاعدة أسامة
بــن الدن متخفيا فــي بـلــدة ذات طبيعة عسكرية تتمتع
بإجراءات أمنية مشددة وهي بلدة أبوتاباد وذلك بالقرب
من األكاديمية العسكرية باكستانية.
إن القادة اإلرهابيين اآلخرين الذين تم اعتقالهم منذ
هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الواليات المتحدة
األميركية -بما في ذلك خالد شيخ محمد الرجل الثالث في
القاعدة وأبو زبيدة زعيم عمليات الشبكة– كانوا يعيشون
كذلك في وسط باكستان.
إن الـكـشــف عــن مـثــل تـلــك الـمـعـلــومــات أدى ال ــى زي ــادة
فــي مطالبة باكستان بالتعامل مــع مشكلتها المتعلقة
بــاإلرهــاب الـعــابــر لـلـحــدود ،فقد كتب الــرئـيــس األميركي
دونالد ترامب في العام الماضي تغريده تقول إنه على
الــرغــم مــن أن بــاكـسـتــان تـلـقــت أك ـثــر مــن  33مـلـيــار دوالر
أمـيــركــي مــن الـمـســاعــدات األمـيــركـيــة منذ  2002فإنها لم
تحصل بالمقابل من باكستان إال على "األكاذيب والخداع"
بما في ذلك توفير "المالذ اآلمن لإلرهابيين الذين نالحقهم
في أفغانستان".
إن الواليات المتحدة األميركية التي لديها خطط طارئة
منذ زمن طويل لالستيالء على أسلحة باكستان النووية
عند الـضــرورة من أجــل منع وقوعها بأيدي اإلرهابيين
قامت الحقا لتلك التغريدة بخفض المساعدات األمنية.
إن الهجمات األخيرة قد أنعشت مجددا المطالبات بأن
تقوم باكستان بالتصرف في خضم تهديدات بهجمات
انتقامية ،لقد أدى هـجــوم انـتـحــاري بـتــاريــخ  14فبراير
أعلنت مجموعة جيش محمد مسؤوليتها عنه إلى مقتل
ً
 14جنديا شبه نظامي في الجزء الهندي من كشمير ،وفي
األسبوع نفسه أدى هجوم انتحاري آخر– هذه المرة أعلنت
مسؤوليتها عنه مجموعة جيش العدل– إلى مقتل  27من
الحرس الثوري اإلسالمي وإصابة  13آخرين في جنوب
شرق إيران ،كما أدى هجوم لطالبان إلى مقتل  32عسكريا
أفغانيا في قاعدة نائية.
منذ ذلك الحين انخرطت الهند وباكستان في توغالت
جويه متبادلة وتعهدت إيــران بالرد .لقد أكدت الواليات
المتحدة األميركية على ضرورة أن تقوم باكستان باتخاذ
إج ــراء ات ملموسة وعاجلة ضد المجموعات اإلرهابية،
ولو تم نقل باكستان من القائمة "الرمادية" إلى "السوداء"
في قائمة قوة مهام العمل المالي ومقرها باريس– والتي

ان ـت ـقــدت بــاك ـس ـتــان م ــؤخ ــرا لـفـشـلـهــا ف ــي وق ــف الـتـمــويــل
اإلرهابي وطالبت بعمل ملموس قبل شهر مايو -فإن من
الممكن أن يتم فرض عقوبات غربية عليها.
إن باكستان التي أصبحت مقصدا لإلرهاب تثير اآلن
مخاوف حتى بين الدول الرئيسة الداعمة لها -الصين التي
عادة ما تناصر باكستان ضد الهند والسعودية حصنها
ضد إيران– حيث لم تقدم لها أي دعم في أزمتها الحالية مع
الهند .تجد باكستان نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى
معزولة دوليا وفي خطر أن تصبح دولة مارقة عالميا.
إن ه ــذه الـنـتـيـجــة تـشـكــل ت ـهــديــدا خ ـط ـيــرا لــاقـتـصــاد
الباكستاني يتجاوز األ بـعــاد الجيواستراتيجية ،علما
أن ذل ــك االق ـت ـصــاد هــو عـلــى شـفــا االن ـه ـيــار وع ـلــى الــرغــم
م ــن ح ـصــول بــاكـسـتــان عـلــى قـ ــروض ط ــارئ ــة م ــن الصين
والسعودية واإلم ــارات العربية المتحدة ،فإنها تحتاج
إلى حزمة إنقاذ ضخمة من صندوق النقد الدولي ،وفي
حين يتم اإلعــداد حاليا لصفقة مقدارها  12مليار دوالر
أميركي مع صندوق النقد الــدولــي ،فــإن الوضع سيزداد
تدهورا لو قررت قوة مهام العمل المالي وضع باكستان
في القائمة السوداء.
ومن أجل تجنب ذلك ،عبرت الحكومة الباكستانية عن
رغبتها في مالحقة المجموعات اإلرهابية ،ولكن يجب
ً
على المجتمع الدولي أال يتأمل كثيرا ،فمع بقاء سيطرة
العسكر فــإن الـقـيــادة المدنية الـتــي ال حــول لها وال قوة
تعرض فقط اتخاذ إجــراء ات مؤقتة وقابلة للتغيير مما
يوحي باحتمالية الـعــودة للوضع السابق حالما يخف
الضغط الخارجي.
إن الـمــؤسـســة العسكرية الـقــويــة فــي بــاكـسـتــان– التي
تضم وكالة االستخبارات الباكستانية -مترددة في قطع
تحالفاتها المريحة مع المجموعات اإلرهابية ،حيث تفضل
الوكالة االستمرار في دعم الجهاديين المسلحين كقوة
مضاعفة في الحروب غير المتماثلة المحدودة ضد دول
الجوار .إن األسلحة النووية الباكستانية تساعد هذا النهج
ألنها تحمي المجموعات اإلرهابية التي يرعاها العسكر
والدولة من العمليات االنتقامية.
لقد انعكست تلك القيود في رد الهند على استراتيجية
القوات المسلحة الباكستانية الطويلة المدى والمتمثلة
بـ"قتل الهند من خالل جرحها ألف مرة" ،وإن حرب باكستان
المطولة وغير المتماثلة وذات الطابع اإلرهابي قد أثبتت
وبشكل متزايد أنها أكثر تكلفة بالنسبة إلى الهند مقارنة
بأي حرب شاملة سابقة في شبه القارة ،بما في ذلك حرب
 1971التي نتج عنها إنشاء بنغالديش ،في حين ينفد
صبر الهند فإن نشوب حرب محدودة قد تجبر الجنراالت
الباكستانيين على الكشف عن خدعتهم النووية لم يعد
أمرا غير قابل للتصديق.
لكن األسلحة النووية ليست العامل الوحيد الذي يحمي
الجنراالت الباكستانيين ،فعلى الرغم من شكاوى ترامب
فإن الواليات المتحدة لم تقم حتى اآلن بحرمان باكستان
مــن وضعها كحليف رئـيــس مــن خ ــارج حلف الـنــاتــو ،أو
إضــافــة باكستان لقائمتها لـلــدول الـتــي تــرعــى اإلره ــاب،

والـسـبــب بسيط هــو أن بــاكـسـتــان ال ـحــارس األم ـيــن على
مصالح أميركا الجيوسياسية في المنطقة.
فالواليات المتحدة ال تعتمد على باكستان في تزويد
قواتها بأفغانستان من خاللها فحسب ،بل إنها تعتمد
كذلك على مساعدة باكستان في التوصل التفاقية سالم
مع طالبان ،أي بعبارة أخرى فإن ما يتم حاليا هو مكافأة
ال ـج ـنــراالت الـبــاكـسـتــانـيـيــن عـلــى رعــايـتـهــم ل ــإره ــاب في
أفغانستان وذلك من خالل وكالئهم الوحشيين ،طالبان
وشبكة حقاني ،التي قتلت ،طبقا للرئيس األفغاني أشرف
غني ،أعدادا كبيرة من قوات األمن األفغانية ،وصلت إلى
 45ألفا منذ  ،2014فالرسالة واضحة وهي أن هناك فائدة
من رعاية اإلرهاب العابر للحدود.
ال يمكن الفوز بالمعركة ضد اإلرهاب الدولي ما لم يتم
قطع أي عالقة بين المجموعات اإلرهابية والعسكر في
باكستان ،وإن أفضل خطوة للبدء تتمثل بجعل حزمة
اإلنقاذ لصندوق النقد الدولي تعتمد على اتخاذ إجراءات
ملموسة مضادة لإلرهاب ،ولكن على المدى الطويل يجب
إعــادة الـتــوازن للعالقات بين العسكر والمدنيين ،حيث
يجب كسر احتكار العسكريين المطلق للسلطة ،كما يجب
أن تخضع المؤسسات العسكرية واالستخبارية والنووية
للحكومة المدنية.
فالمجتمع الــدولــي يتمتع بنفوذ كــاف من أجــل فرض
ً
التغيير في باكستان التي تعاني كثيرا بسبب الديون
والفشل في إدارة البالد ،ولكن من أجل استخدام ذلك النفوذ
يجب على ترامب إعادة التفكير في صفقته الشيطانية مع
طالبان ،ولكن لألسف ال يبدو أن ذلك محتمل الحدوث.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز بنيودلهي
ألبحاث السياسات وزميل في أكاديمية روبرت بوش
في برلين ،وهو مؤلف لتسعة كتب ،بما في ذلك "طاغوت
آسيا ،الماء :ساحة المعركة الجديدة في آسيا" ،و"الماء
والسالم والحرب :مواجهة أزمة الماء العالمية".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

الواليات المتحدة األميركية
لديها خطط طارئة منذ زمن طويل
لالستيالء على أسلحة باكستان
النووية
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.302

5.599

٤.747

2.498 2.912 3.289

تقرير اقتصادي

«اقتصاديات المونديال» ...الكويت غير مؤهلة لالستفادة منها!

ً
ً
ً
• ال نظام ضريبيا وال هدف سياحيا أو تسويقيا ...وأثرها سلبي على التركيبة السكانية
• يجب أال يطغى بريق التنظيم على قواعد القانون وجودة المشاريع والكلفة المالية
محمد البغلي

استضافة كأس العالم
في النسخ الثالث السابقة
بجنوب إفريقيا ،والبرازيل،
وروسيا جاءت ضمن
مشروع أكبر من المونديال،
هو تسويق تلك البلدان
كمقاصد سياحية.

رغـ ــم ب ــري ــق دخ ـ ــول ال ـك ــوي ــت كـمـنـظــم ثــانــوي
لمونديال  ،2022إلى جانب قطر الدولة الرئيسية
المنظمة للبطولة ،بعدما رشحها االتحاد الدولي
لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) وسلطنة عـمــان الستضافة
مجموعات مــن كــأس العالم إذا تــم إق ــرار زيــادة
عــدد المنتخبات الـمـشــاركــة فــي الـبـطــولــة ،التي
يحلم العديد من دول العالم بتنظيمها ،إلى 48
ً
بدال من  ،32فإنه من الحصافة عدم رفع التوقعات
ً
الخاصة بالعوائد ،وخصوصا االقتصادية منها.
فما يصح من تعدد الفوائد ،التي ُيطلق عليها
"اقتصاديات المونديال" ،على دول نظمت كأس
العالم في نسخها األخيرة مثل جنوب إفريقيا
أو ال ـبــرازيــل أو روس ـيــا ،ال يمكن انـطـبــاقــه على
ً
دولة مثل الكويت؛ ألسباب متنوعة ،منها مثال
أن الميزانية التي ستنفق على البنى التحتية
لن تحقق استفادة أو عوائد ،مثلما حققت الدول
ً
التي استضافت المونديال سابقا؛ لعدم وجود
نـظــم ضــريـبـيــة تـحـصــل األم ـ ــوال م ــن الـقـطــاعــات
ال ـخ ــاص ــة ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة م ــن إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـب ـطــولــة،
م ـثــل ال ـف ـن ــادق و"الـ ـتـ ـج ــزئ ــة" وال ـن ـق ــل واألغ ــذي ــة
ً
والدعاية ،لمصلحة ميزانية الــدولــة ،فضال عن
أن الـقـطــاعــات األخ ــرى الـتــي تـحـتــاج إل ــى إنـفــاق
مالي إضــافــي كالمطارات وشبكات الـطــرق هي
حكومية ومجانية أو ذات رسوم زهيدة ،بل إن
المالعب المتوقع بناؤها أو تطويرها لن تكون
إيرادات المباريات التي ستستضيفها ،أو نقلها
التلفزيوني ،للكويت وحدها ،بل بالدرجة األولى
لـ "الفيفا" صاحب نصيب األسد منها.

ً
االقتصاد ،فضال عن أن "اقتصاديات المونديال"
في العديد من الدول تعني خلق آالف فرص العمل
للشباب في القطاعات الخدمية واإلنشائية على
المديين المتوسط والطويل ،لكنها في الكويت
ً
ستعني ،وفـقــا لما هــو ســائــد فــي ســوق العمل،
إضافة إلى عبء اختالل التركيبة السكانية من
حيث زيادة العمالة الوافدة ،في وقت تعتمد دول
العالم األخرى على عمالتها الوطنية.

مشروع أكبر
واألهم من ذلك كله أن استضافة كأس العالم
ف ــي ال ـ ــدول ال ـث ــاث الـســابـقــة (ج ـن ــوب إفــريـقـيــا ـ ـ
البرازيل ـ ـ وروسيا) جاءت ضمن مشروع أكبر من
المونديال ،وهو تسويق هذه البلدان كمقاصد
سياحية على الـمــدى الـطــويــل ،ومــن ثــم فــإن ما
ً
يدفع لالستضافة من مبالغ مالية يعد استثمارا
ً
مستقبليا ،وهذا التوجه بالطبع غير موجود لدى
الكويت كدولة تفتقر إلى أبسط البنى التحتية
ً
السياحية ،فضال عن تعقيدات استقبال الزوار،
حتى قطر التي تنفق المليارات على استضافة
الـمــونــديــال ،تأتي استضافتها للبطولة ضمن
ً
م ـشــروع س ـيــادي أك ـثــر مـنــه اق ـت ـصــاديــا ،يتعلق
بـجـعــل ال ــدوح ــة وج ـه ــة ل ــأح ــداث وال ـف ـعــال ـيــات
الـعــالـمـيــة ،وه ــو تــوجــه غـيــر مــوجــود كــذلــك لــدى
ال ـكــويــت ،ب ــل إن الـ ــدول ال ـتــي تـنـظــم الـمــونــديــال
تسعى من ضمن أهدافها إلى تطوير الرياضة،
ً
وخصوصا كرة القدم ،وهذا هدف ال يتسق مع
ً
تــرتـيــب منتخبنا الــوطـنــي عــالـمـيــا ،ال ــذي يحل
حسب آخــر تصنيف لـ "الفيفا" الشهر الماضي
ً
في المرتبة الـ  158عالميا.

االستضافة تعني
عوائد غير متحققة
خلق فرص عمل
لكنها في الكويت
وبناء عليه ،فإن العوائد المالية التي ستحقق
ستزيد األعباء على من المونديال على الكويت ستصب في معظمها بريق وجودة
ل ــدى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ــذي ال يــدفــع الـضــريـبــة
التركيبة السكانية
وف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـك ـل ـفــة االس ـت ـض ــاف ــة ،فــإن
ل ـل ــدول ــة ،م ـمــا يـجـعــل أث ــره ــا ش ـبــه م ـع ــدوم على

ثمة مـخــاوف ،تدعمها العديد من الشواهد
الخاصة بتعثر وسوء تنفيذ المشاريع في
ا لـكــو يــت ،مــن أن يطغى بــر يــق ا لـمـشــار كــة في
تنظيم المونديال على أ مــور مستحقة مثل
سالمة إجراء ات الترسية أو الرقابة السابقة
وال ــاحـ ـق ــة ع ـل ــى األع ـ ـمـ ــال وال ـت ـن ـف ـي ــذ ،حـتــى
الـتـهــاون فــي األك ــاف الـمــالـيــة بـعــذر تسريع
أعـمــال اإل ن ـشــاء ات والـمـقــاوالت على حساب
القانون والجودة.

ليست مجرد أموال
الحديث عن اقتصاديات المونديال متشعب
وم ـع ـقــد وي ـت ـج ــاوز ب ـســاطــة اإلنـ ـف ــاق ال ـمــالــي
على التنظيم وترقب اإلي ــرادات من البطولة،
وال ي ـع ـن ــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـكــاســب
االقتصادية ،فالتحدي الحقيقي يكون في مدى
استمرارية اإليجابيات المرتقبة خالل السنوات
ً
ال ـقــادمــة ،وخ ـصــوصــا أن ال ـجــانــب األك ـبــر من
اإلنفاق يتعلق بالبنى التحتية ال في المالعب
والمنشآت الرياضية فقط ،بل في خطوط النقل
وال ـم ــواص ــات وت ـطــويــر مـنـظــومــات مـســانــدة
كــاألمــن والـخــدمــات التكنولوجية وغيرهما،
أي انه استثمار طويل األجل يتطلب نجاحات
في قطاعات متعددة ،وهو األمر الذي لم تنجح
فـيــه الـعــديــد مــن الـ ــدول الـتــي نظمت بـطــوالت
ً
عالمية كالمونديال ،فالبرازيل حققت نجاحا
ً
نسبيا من تنظيم المونديال ،لم تحققه جنوب
إفريقيا ،إذ إن مونديال  2014جلب لالقتصاد
البرازيلي إيرادات وعوائد وفرص عمل شكلت
قيمتها اإلجـمــالـيــة  70مـلـيــار دوالر فــي عــام
واحد ،وسرعان ما تغلبت البالد على التضخم
الذي تصاعد مع تنظيم المونديال ،ال سيما
فــي أس ـعــار ال ـمــواد االسـتـهــاكـيــة وال ـع ـقــارات،
لتحافظ على مستوياته دون  3في المئة ،ومع

ذلك تصاعد معدل البطالة من  7.8في المئة عام
 2012إلى  12.4في المئة نهاية .2017
أ مــا جـنــوب إ فــر يـقـيــا فـلــم تـكــن استفادتها
كـبـيــرة ،فـقــد أنـفـقــت مــا ي ـعــادل  3.5مـلـيــارات
دوالر لـتـنـظـيــم ا ل ـب ـطــو لــة ،وح ـص ــدت عــوا ئــد
مـمــاثـلــة ،ول ـكــن عـلــى صـعـيــد االق ـت ـصــاد نما
الـتـضـخــم بـمــا ي ـعــادل  10.9فــي الـمـئــة خــال
ً
فعاليات البطولة ،وهو ما يفوق كثيرا هدف
الحكومة البالغ  6فــي المئة .و عـلــى صعيد
ال ـب ـطــالــة ،فــال ـمــونــديــال وف ــر  50أل ــف فــرصــة
عـمــل فـقــط وق ـت ــذاك لـجـنــوب إفــريـقـيــا مـقــابــل
ً
 220ألف فرصة لمونديال روسيا و 170ألفا
لمونديال البرازيل.

المكاسب لـ «الفيفا»
ً
األكـثــر تحقيقا للمكاسب مــن كــأس العالم
هــو االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) الــذي
حـقــق إيـ ـ ــرادات ت ـج ــاوزت  5.6م ـل ـيــارات دوالر
من مونديالي البرازيل وروسيا ،مدعومة من
تدفقات مالية متنوعة مثل بيع حقوق البث
التلفزيوني وحقوق التسويق وبيع التذاكر.

ضرر ومنفعة
نحن ال نرفض تحقيق الفائدة من تنظيم
ح ــدث عــالـمــي كـبـيــر ،لـكــن علينا تجنب جلب
الضرر من مقصد المنفعة ...والقلق أن تكون
ً
االس ـت ـضــافــة وأه ــداف ـه ــا ج ـ ــزءا م ــن الـمـنــاكـفــة
والصراع في الرياضة الكويتية التي استنزفت
فرص إصالحها ،وفي كل األحوال يجب اإليمان
ً
بــأن استضافة الـمــونــديــال ،ولــو جــزئـيــا ،هي
تتويج لجهود سنوات طويلة من العمل في
تسويق البالد وسياحتها ورياضتها وليست
ً
ً
عمال منفصال بحد ذاته.

تراجع محدود للمؤشرات ...والسيولة  23.7مليون دينار
• هدوء تعامالت األسهم القيادية وقطاع البنوك بأداء متفاوت
•

والبحرين ،بينما كان اللون األحمر في قطر وعمان
ً
والكويت ،وكانت بعض األسواق خصوصا السوق
ً
السعودي تتأثر بأسعار النفط ،التي سجلت ارتفاعا
ً
كبيرا خالل جلسة أمس ،ووصل برنت مستويات
ً
 67دوالرا بينما النس نايمكس مستويات 57
ً
دوالرا بعد حديث لخفض جديد لإلنتاج من
قبل مصدري "أوبــك" مما أعطى قوة جديدة
ألسعار النفط.

علي العنزي

أقـفـلــت ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة لـبــورصــة
الكويت على انخفاض محدود في جلسة أمس ،إذ
تراجع مؤشر السوق العام بنسبة  0.04في المئة
تعادل  2.06نقطة ليقفل على مستوى  5302.5نقطة
وس ــط سـيــولــة بلغت  23.7مـلـيــون دي ـنــار ،وبكمية
أسهم متداولة بلغت  105.6ماليين سهم ،نفذت من
خالل  4633صفقة.
كذلك انخفض مؤشر السوق األول بنسبة  0.03في
ً
المئة هي  1.84نقطة مقفال على مستوى 5599.94
نقطة بسيولة بلغت  19.1مليون دينار وبكمية أسهم
مـتــداولــة بلغت  47مـلـيــون سـهــم نـفــذت عـبــر 2304
صفقات ،وخسر مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05
فــي المئة تـســاوي  2.54نقطة ليقفل على مستوى
 4747.12نقطة بسيولة بلغت  4.5ماليين دينار،
بكمية أسهم متداولة بلغت  58.6مليون سهم نفذت
من خالل  2329صفقة.

أداء القطاعات

هدوء قبل السيولة
جـلـســة أم ــس تـسـبــق ال ـس ـيــولــة ال ـت ــي ت ـهــب على
البورصة الكويتية كل ثالثة أشهر من خالل صناديق
األس ــواق الناشئة ومــؤشــرات فوتسي راس ــل التي
ً
دائما ما تتركز على األسهم ،التي أعلن عن دخولها
لهذه المؤشرات وبنسب معروفة وبسيولة باتت
معلومة ومعلنة لــدى المتداولين ،وقــد تكون دون
ً
ً
تـحــرك لــأسـعــار س ــواء خـفـضــا أو رف ـعــا فــي بعض
األحيان.

وفــي البعض اآلخــر ،تحرك محدود لها وجــاءت
ً
تداوالت ،أمس ،حائرة نوعا ما حتى انتهت الجلسة
ً
على الـلــون األحـمــر لكن بشكل مـحــدود ج ــدا ،وكــان
االرت ـف ــاع ألسـهــم خ ــارج نـطــاق الـبـنــوك وازن ــت بين
األداء وعوضت تراجعات بعض أسهم البنوك بنسب
وإن كانت محدودة ،بينما على الجانب اآلخر هدأت
تعامالت األسهم المضاربية في السوق الرئيسي

وأصبحت تـتــداول على أدنــى مستوياتها ،وكانت
السيولة كذلك متوزعة بشكل واضح ودخلت بعض
ً
األسهم التشغيلية من حيث السيولة خصوصا سهم
السفن بعد إعالن أرباح هي األكبر له منذ تاريخه.
ً
خليجيا ،استمر التباين في تعامالت أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي المالية ،ولكن جاء اللون
األخضر لمصلحة مــؤشــرات السعودية واإلم ــارات

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

تـبــايــن أداء الـقـطــاعــات فــي تـعــامــات أم ــس ،إذ
ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي تأمين بـ 6.5
نقاط ومــواد أساسية بـ  4.8نقاط والنفط والغاز
خدمات استهالكية بـ  1.1نقطة لكل منهما وبنوك
ب ـ  0.95نقطة ،بينما انخفضت مــؤ شــرات خمسة
قطاعات هي اتصاالت بـ  5.6نقاط وخدمات مالية
بـ  4.7نقاط وسلع استهالكية بـ  1.5نقطة وعقار
بنقطة واح ــدة وصـنــاعــة ب ـ  0.26نقطة ،واستقرت
مــؤشــرات ثالثة قطاعات هــي تكنولوجيا ومنافع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم وطني قائمة األسهم األكثر قيمة ،إذ
بلغت تداوالته  4.5ماليين دينار وبانخفاض بنسبة
 0.11في المئة تاله سهم خليج ب بتداول  3.5ماليين
دينار وبتراجع بنسبة  0.69في المئة ثم سهم أهلي
ً
متحد بتداول  1.7مليون دينار وبقي مستقرا دون
ً
تغير ورابعا سهم بيتك بتداول  1.7مليون دينار
ً
ً
وبقي مستقرا هو اآلخر وأخيرا سهم برقان بتداول
 1.5مليون دينار وبارتفاع بنسبة  1.5في المئة.

ما تدفعه الدول
لالستضافة
ً
يعد استثمارا
ً
مستقبليا وهو
غير موجود لدى
الكويت التي تفتقر
للبنى السياحية
ً
فضال عن تعقيدات
استقبال الزوار

ً
البرميل الكويتي يرتفع  34سنتا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  34سنتا في تــداوالت
أمس األول ،ليبلغ  66.96دوالرا ،مقابل  66.62دوالرا للبرميل
في تداوالت االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط أمس األول،
ب ـعــد ت ـصــر ي ـحــات س ـعــود يــة تـشـيــر إ ل ــى أن ا لـمـمـلـكــة تخطط
لخفض صادرات النفط في أبريل المقبل ،إضافة إلى توقعات
بخفض نمو اإلنتاج المحلي من الخام في الواليات المتحدة.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ن ـفــط
خــام الـقـيــاس الـعــالـمــي مزيج
برنت تسعة سنتات ،ليصل
عند التسوية إلى مستوى
 66.67دوالرا للبرميل ،كما
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل خ ــام
غـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
األ مـيــر كــي ثـمــا نـيــة سنتات،
لـيـصــل إل ــى مـسـتــوى 56.87
دوالرا.

ارتفاع اليورو وتراجع اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
مـ ـق ــاب ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـنــد
مـسـتــوى  0.303دي ـن ــار ،بينما
ارتفع اليورو إلى مستوى 0.342
دي ـنــار ،مـقــارنــة بــأسـعــار صرف
أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه

اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني تراجع إلى
مستوى  0.397دينار ،في حين
ارتـفــع الـفــرنــك الـســويـســري إلى
م ـس ـتــوى  0.301ديـ ـن ــار ،وبـقــي
ال ـي ــن ال ـي ــاب ــان ــي ع ـن ــد مـسـتــوى
 0.002دينار دون تغيير.

أخبار الشركات
«الصلبوخ» :فرع الشركة بالفجيرة يحصل
على جزء من حصيلة مزاد
قالت شركة الصلبوخ التجارية إن
قــاضــي التنفيذ أص ــدر ق ــرارا بتوزيع
ج ــزء ثــالــث م ــن حـصـيـلــة بـيــع مـعــدات
م ـ ـح ـ ـجـ ــوز عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وم ـ ـم ـ ـلـ ــوكـ ــة ألحـ ــد
المدينين لمصلحة الدائنين ،ومنهم
ف ــرع الـشــركــة ب ــإم ــارة الـفـجـيــرة بــدولــة
اإلمارات.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أن الـ ـق ــاض ــي
خ ـصــص مـبـلـغــا قـ ــدره  2.61مـلـيــون
درهم إماراتي ،بما ُيعادل  215.47ألف

دينار ( 710.1آالف دوالر) لمصلحة
فرع الشركة في اإلمارات.
وأوضحت أنه لن يكون هناك أي أثر
جوهري للمعلومة السابقة على المركز
ال ـمــالــي لـلـشــركــة ،فـيـمــا ع ــدا تحصيل
الـنـقــديــة ،حـيــث ك ــان الــديــن كـلــه قــد تم
تكوين ُمخصص له بالكامل ،وتم رد
جــزء مــن هــذا المخصص عند صــدور
الحكم النهائي لمصلحة فرع الشركة
باإلمارات في نهاية عام .2015

«وربة للتأمين» تربح  781.5ألف دينار
بلغت أرب ــاح شــركــة ورب ــة للتأمين
 781.52ألف دينار ،بواقع  4.82فلوس
للسهم في الفترة المنتهية في 12 /31
 ،2018/مقابل تحقيقها خسائر بقيمة

 690.4أل ــف دي ـن ــار ،بـمــا ي ـع ــادل 4.28
فلوس للسهم في نفس الفترة المقارنة
من عام .2017

«مينا» تتخارج من استثمار في اليمن

«املال» :إيضاحات حول مبادلة أصول
ذكرت شركة المال لالستثمار
بخصوص صفقة مبادلة أصول
أن شركة المال القطرية القابضة
(شــركــة تابعة) مملوكة لشركة
ا ل ـمــال لالستثمار بنسبة 100
في المئة بتوقيع اتفاقية مبادلة
أص ـ ــول م ــع ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
األوروبية القابضة.
وأض ــاف ــت ال ـشــركــة أن شركة
أرمـ ـ ـي ـ ــا ك ــابـ ـيـ ـت ــال ه ـ ــي ش ــرك ــة
اس ـ ـت ـ ـشـ ــارات م ـق ــره ــا الـمـمـلـكــة
ال ـت ـح ــدة ،ومــرخ ـصــة م ــن هيئة
األنـشـطــة الـمــالـيــة فــي المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ،وهـ ــي ل ـي ـســت طــرفــا
ذا صلة بــأي عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة.
وذكرت أنه تم احتساب قيمة

ال ـم ـبــادلــة بـمـبـلــغ  1.08مـلـيــون
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـث ــل ال ـق ـي ـمــة
الــدفـتــريــة لـحـصــة شــركــة الـمــال
ال ـق ـطــريــة ال ـقــاب ـضــة ف ــي شــركــة
الـ ـم ــال األول ـ ـ ــى ال ـع ـق ــاري ــة ،وت ــم
ت ـق ـي ـيــم االس ـت ـث ـم ــار ف ــي شــركــة
أرم ـيــا كــابـيـتــال مــن قـبــل مقيم
خــارجــي ومستقل ،الــذي يشير
الـ ــى أن ن ـس ـبــة  40بــال ـم ـئــة فــي
شــركــة أرم ـيــا كــابـيـتــال تـعــادل
نـ ـ ـح ـ ــو  4.93م ـ ــا يـ ـ ـي ـ ــن ج ـن ـي ــه
إس ـت ــرل ـي ـن ــي (م ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 1.97
مليون دينار) ،علما بأن الشركة
ستدخل االسـتـثـمــار فــي شركة
أر مـيــا كابيتال كشركة زميلة
بالتكلفة البالغة  1.08مليون
دينار.

ول ـف ـتــت الـ ــى أنـ ــه ف ــي تــاريــخ
ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـب ــادل ب ـل ـغــت نـسـبــة
ملكية شركة المال لالستثمار
في شركة ديار الكويت العقارية
 60.25ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وذل ـ ــك على
النحو التالي 40.25 :في المئة
ملكية م ـبــا شــرة 20 ،فــي المئة
ملكية غـيــر مـبــاشــرة مــن خــال
شــركــة ال ـمــال األول ــى الـعـقــاريــة،
ون ـ ـتـ ــج ع ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة الـ ـمـ ـب ــادل ــة
ان ـخ ـفــاض مـلـكـيــة شــركــة الـمــال
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ش ــرك ــة ديـ ــار
الكويت العقارية من  60.25الى
 40.25في المئة ،مما يؤدي الى
إعادة تصنيفها ضمن البيانات
المالية كشركة زميلة.

كـشـفــت ش ــرك ــة مـيـنــا ال ـع ـقــاريــة عن
ت ـ ـخـ ــارج إح ـ ــدى ش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة،
وهـ ــي ش ــرك ــة رأسـ ـم ــال ال ـق ــاب ـض ــة ،من
ك ــل حـصـتـهــا ف ــي أحـ ــد اسـتـثـمــاراتـهــا
بجمهورية اليمن.
وقالت "مينا" ،إن األربــاح الصافية
ُ
مــن الـتـخــارج تـقــدر بنحو  60.19ألف

دينار ،وتبلغ حصة "مينا" منها نحو
 47.18ألــف ديـنــار؛ وذلــك وفقا لنسبة
ملكيتها في "رأسـمــال" والبالغة 78.4
في المئة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تسجيل
تلك األرباح بالبيانات المالية لـ "مينا"
عن الفترة المنتهية في  31الجاري.

«جياد» تشتري «نور إنتغريتد» بـ  18مليون دينار
أبرمت شركة جياد القابضة صفقة
شراء  100في المئة من حصص شركة
نور إنتغريتد للتجارة العامة بقيمة
 18مليون دينار ،من طرف خارجي.
وق ــال ــت "جـ ـي ــاد" إن "نـ ـ ـ ــور" تمتلك
ً
أصــوال من بينها  99.7في المئة من
أسـ ـه ــم ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـب ـشــري
للتدريب واالسـتـشــارات التي تمتلك

غالبية أسـهــم كلية مـجــان الـمــدرجــة
بسوق مسقط لألوراق المالية بنسبة
ملكية قدرها  76.5في المئة.
ولفتت إلى أن األثر المالي للصفقة
الـ ـ ُـم ـ ـشـ ــار إلـ ـيـ ـه ــا س ـي ـظ ـه ــر أثـ ـ ـ ــره فــي
البيانات المالية المرحلية للشركة
كما في  31الجاري.
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العثمان :تقدير الجهود يدعم محافظة البنك على الريادة وتقديم أفضل الخدمات للعمالء

اإلدارة التنفيذية ِّ
تكرم إدارة البحوث التسويقية

قال محمد العثمان «إن حفل
تكريم النخبة من الفعاليات
المهمة التي ينظمها البنك
ً
سنويا ،لتقدير الموظفين على
ما قدموه من جهود وأداء
استثنائي خالل العام.

نحرص في
مجموعة
الخدمات
المصرفية
الشخصية على
تبني الكفاءات
والمواهب
ّ
المتميزة

خزعل

أق ــام بـنــك الـكــويــت الوطني
حفل "النخبة السنوي" لتكريم
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن فــي
مجموعة الخدمات المصرفية
ً
الشخصية ،تقديرا لجهودهم
ال ـم ـب ــذول ــة خـ ــال عـ ــام ،2018
وأقيم الحفل في قاعة الراية-
فـ ـن ــدق كـ ـ ــورت يـ ـ ــارد م ــاري ــوت
وبحضور قيادات مختلفة من
البنك وفي مقدمتهم الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة بـنــك
الكويت الوطني عصام الصقر،
ون ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ش ـي ـخــة ال ـب ـحــر،
والرئيس التنفيذي لـ "الوطني
– الـ ـك ــوي ــت" ص ـ ــاح ال ـف ـل ـيــج،
ونـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ"الوطني – الكويت" سليمان
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزوق ،وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لمجموعة الخدمات المصرفية
الـشـخـصـيــة مـحـمــد الـعـثـمــان،
والمدير العام للموارد البشرية
لـلـمـجـمــوعــة ع ـم ــاد الـعـبــانــي
ورئيسة مجموعة المنتجات
وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ف ـ ــي "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
هنادي خزعل.
وت ـ ـخ ـ ـلـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــل تـ ــوزيـ ــع
شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــر ع ـل ــى
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن فــي
مجموعة الخدمات المصرفية
ً
الشخصية لعام  ،2018فضال
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـقـ ــرات
الـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ح ـظ ـيــت
بتفاعل الحضور.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ــاسـ ـبـ ــة ،قـ ــال
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان" ،إن حـ ـف ــل ت ـكــريــم
النخبة من الفعاليات المهمة،
ً
التي ينظمها البنك سنويا ،
ل ـت ـقــديــر ال ـمــوظ ـف ـيــن ع ـل ــى مــا
ق ـ ـ ــد م ـ ـ ــوه م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــود وأداء
استثنائي خالل العام".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــان أن
"موظفي الوطني هــم نموذج
لـ ـلـ ـكـ ـف ــاءة والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ،ون ـح ــن
ً
نسعى دوما إلى توفير الدعم
الالزم لهم لالرتقاء الوظيفي،
ً
م ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاهـ ــم أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا ف ــي
ريــادة البنك ومواصلة تقديم
أفضل الخدمات والمنتجات
المتميزة للعمالء".
وهنأ العثمان ،خالل الحفل،
ال ـمــوظ ـف ـيــن ع ـل ــى اإلن ـ ـجـ ــازات
الـمـتـعــددة الـتــي قدمها البنك
خالل العام الماضي ،وتمثلت
بإطالق العديد من التحديثات
ع ـل ــى خ ــدم ـت ــي ال ــوط ـن ــي عـبــر
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ع ـبــر
ال ـمــوبــايــل ،مـمــا ق ــدم للعمالء
خدمة أكثر سرعة وسهولة مع
المحافظة على أعلى معايير

تكريم إدارة خدمة الوطني الهاتفية
ً
الـ ـج ــودة واألم ـ ـ ــان ،ف ـض ــا عن
إط ـ ـ ــاق الـ ـخ ــدم ــات ال ـج ــدي ــدة
المتطورة ،التي تتماشى مع
تطلعات العمالء.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت خــزعــل،
"إنـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى إق ــام ــة
هــذا الـحــدث الـسـنــوي لتكريم
الموظفين واإلشــادة بدورهم
ّ
الفعال في تقديم أفضل خدمة
ً
ّ
ل ـل ـع ـمــاء ،ون ـحــن ن ــرك ــز دوم ــا
على تبني الـكـفــاء ات وتقديم
كل الدعم لها من خالل توفير
الــدورات التدريبية على مدار
الـ ـ ـع ـ ــام وتـ ـ ــزويـ ـ ــد ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
بالفرص الالزمة إلبراز أفضل
ما لديهم من قدرات".
وأض ــاف ــت خ ــزع ــل أن بيئة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
ي ـع ـت ـم ــده ــا ال ـب ـن ــك وس ـي ــاس ــة
ال ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،ت ـحــث

ال ـمــوظــف ع ـلــى ت ـقــديــم خــدمــة
استثنائية للعمالء ،مما أثمر
إط ــاق ال ـعــديــد مــن الـخــدمــات
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
الماضي ،التي حظيت برضى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء وك ـ ــان ـ ــت عـ ـل ــى ق ــدر
تطلعاتهم.
وت ــوج ـه ــت بــال ـت ـه ـن ـئــة إل ــى
الموظفين المكرمين ،مشددة
على أن الكفاءة التي يتمتعون
بها تساهم فــي إط ــاق البنك
للمنتجات الرائدة بشكل دائم،
وأنه بانتظار العمالء العديد
م ـ ــن الـ ـحـ ـم ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات
الجديدة التي تلبى اهتمامات
الشرائح المختلفة.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال مـســاعــد
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
الشخصية هشام النصف ،إن

الحفل تتويج
لألداء المميز
لموظفي
«الوطني»
وحافز للتفوق
واإلنجاز

النصف

هذا الحفل السنوي لموظفي
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي يعتبر
بمنزلة تتويج ألدائـهــم خالل
ً
العام وحافزا للتفوق واإلنجاز
والمحافظة على موقع الريادة
لـبـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي على
مستوى القطاع المصرفي في
الكويت".
وكانت مجموعة الخدمات
المصرفية الشخصية في بنك
الكويت الــوطـنــي ،نجحت في
تـحــديــث وتـطــويــر الـعــديــد من
ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات خــال
ع ـ ــام  2018وب ـي ـن ـه ــا إطـ ــاق
 14خ ــدم ــة وتـ ـح ــدي ــث جــديــد
ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج خ ـ ــدم ـ ــة ال ــوطـ ـن ــي
عـبــر ال ـمــوبــايــل ،مـنـهــا :خدمة
ال ــوطـ ـن ــي ل ـت ـع ـق ــب ال ـت ـح ــوي ــل
التي تمكن العميل من تعقب
مـعــامـلــة ت ـحــويــل األمـ ـ ــوال في

اإلدارة التنفيذية وهشام النصف ِّ
يكرمون إدارة القروض االستهالكية

اإلدارة التنفيذية وغدير العوضي وعلي حسين ِّ
يكرمون إدارة الفروع المحلية

تكريم إدارة المبيعات المباشرة

 ...وإدارة التسويق
أي وق ـ ــت وم ـ ــن أي مـ ـك ــان مــن
خالل خطوات بسيطة ،خدمة
الـ ـ ـم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
 e-Paymentsا ل ـ ـتـ ــي ت ـم ـكــن
الـعـمــاء مــن الــدفــع والـتـســوق
لجهات متعددة مثل شركات
االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ،الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
التجارية ووسائل الترفيه.
كذلك أطلق البنك من خالل
بــرنــامــج خــدمــة الــوطـنــي عبر
الموبايل خدمة الوطني للدفع
السريع  NBK Quick Payالتي
تــوفــر طــريـقــة فــوريــة السـتــام
األم ــوال أو س ــداد الفواتير أو
حـتــى تـســد يــد مبلغ مستحق
ألح ــد األص ــدق ــاء فــي أي وقــت
وح ـ ـتـ ــى خـ ـ ــال ع ـط ـل ــة ن ـهــايــة
األسبوع والعطالت الرسمية.
وللمرة األولــى في الكويت
أتـ ـ ــاح ال ـب ـن ــك ل ـل ـع ـمــاء خــدمــة
تفعيل ا لـحـســا بــات المجمدة
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
خـ ـط ــوات بـسـيـطــة ع ــن طــريــق
تسجيل الدخول إلى برنامج
خدمة الوطني عبر الموبايل
وا خـتـيــار "تفعيل الحسابات
ّ
المجمدة" من قائمة "الخدمات
الشخصية".
ً
وبات بإمكان العمالء أيضا
تحديث رقم الهاتف أو عنوان
الـبــريــد اإللـكـتــرونــي مــن خالل
بــرنــامــج خــدمــة الــوطـنــي عبر
الموبايل ،بكل سرعة ومن دون
الحاجة إلى زيارة الفرع.
ويـ ـ ــوفـ ـ ــر ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج خ ــدم ــة
الوطني عبر الموبايل فرصة
آمـنــة إلدارة األمـ ــوال بسهولة
و فـ ـ ـ ــي أي و قـ ـ ـ ـ ــت ،إذ ي ـس ـمــح
لـلـعـمــاء ال ـق ـيــام بــالـمـعــامــات
المصرفية المختلفة بأي وقت
وم ـن ـه ــا ف ـت ــح ح ـس ــاب ج ــدي ــد،
واالطالع على المعامالت التي
تمت على الحساب والبطاقات
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ،واالطـ ـ ـ ــاع عـلــى
مجموع نقاط "مايلز" الوطني
ون ـ ـ ـقـ ـ ــاط ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج مـ ـك ــاف ــآت
الــوط ـنــي ،وسـ ــداد مستحقات
البطاقات االئتمانية والفواتير
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة،
وتحديد مواقع فروع الوطني
وم ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ــوطـ ـن ــي
للسحب اآللي واإليداع النقدي
ً
في الكويت ،فضال عن تقديم
ط ـل ــب ك ـش ــف حـ ـس ــاب ودف ـت ــر
شيكات وغيرها من األمور.
ً
هـ ــذا وأطـ ـل ــق ال ـب ـن ــك أي ـض ــا
الخدمات الجديدة التي سهلت
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـع ـم ــاء ،مثل
إمكانية التواصل عبر الڤيديو
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع م ــوظ ــف خــدمــة

ً
الـ ـعـ ـم ــاء ،فـ ـض ــا عـ ــن إطـ ــاق
خدمة  NBK SelfiePayالتي
ّ
تمكن العمالء مــن المصادقة
ع ـلــى مـعــامــاتـهــم وإن ـجــازهــا
ب ـ ـكـ ــل س ـ ـهـ ــولـ ــة وأمـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـبــر
اإلن ـتــرنــت ،مــن خ ــال تسجيل
ب ـيــانــات ال ـق ـيــاســات الـحـيــويــة
الـخــاصــة بـهــم عـبــر اسـتـخــدام
تـقـنـيــة ال ـت ـع ــرف ع ـلــى مــامــح
الوجه أو بصمة اإلصبع.
هذا إضافة إلى التحديثات
الجديدة على أجهزة السحب
اآللـ ـ ــي واإليـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـنـ ـق ــدي ،إذ
بات بإمكان العمالء الحصول
على خــد مــات متنوعة ،منها:
الـ ـسـ ـح ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي مـ ـ ــن دون
بطاقة السحب اآللي من خالل
استخدام البطاقة المدنية أو
ً
رق ـ ــم ال ـهــاتــف ال ـن ـق ــال ،فـضــا
عـ ــن س ـح ــب وإي ـ ـ ـ ــداع األم ـ ـ ــوال
ب ـل ـم ـس ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة وم ـ ـ ــن دون
إدخال البطاقة في الجهاز من
خالل بطاقة NBK Tap & Pay
لـلـسـحــب اآللـ ــي أو أي بـطــاقــة
س ـح ــب آل ـ ــي م ـ ّ
ـدعـ ـم ــة بـتـقـنـيــة
التواصل قريب المدى .ومنها:
السحب النقدي من دون بطاقة
السحب اآللي.
وكــان بنك الكويت الوطني
أول مــن أطلق خدمة الوطني
ل ـل ـت ـح ــوي ــل الـ ـمـ ـب ــاش ــر (NBK
 )Direct Remitبــا س ـت ـخــدام
حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ن ــت
" "RippleNetا لـ ـت ــي تــو ظــف
أحدث الوسائل التكنولوجية
الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ع ـلــى
تـقـنـيــة الـ ـبـلــوكـتـشـيــن ،بـهــدف
توفير تحويالت سريعة عبر
الـ ـ ـح ـ ــدود ل ـل ـع ـم ــاء ،وت ـت ـم ـيــز
خـ ــدمـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـت ـحــويــل
المباشر بكونها خدمة سريعة
وم ـ ـتـ ــوفـ ــرة ل ـج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــاء
على مــدار الساعة طــوال أيــام
األسبوع.

بيئة العمل اإليجابية
التي يعتمدها البنك
وسياسة التحفيز
المستمر تحث
الموظف على تقديم
خدمة استثنائية
للعمالء

اإلدارة التنفيذية وغدير العوضي وحمود النصرالله ِّ
يكرمون إدارة الفروع المحلية

اإلدارة التنفيذية وغدير العوضي وبسمة عبدالرزاق ِّ
يكرمون إدارة الفروع المحلية
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تمويالت شراء األوراق المالية تنخفض  151مليون دينار لتبلغ  2.548مليار
محمد اإلتربي

ً
 43.361مليارا
إجمالي ودائع
القطاع المصرفي
ً
بتراجع  122مليونا
عن نهاية 2018

ارت ـف ــع إج ـمــالــي ال ـت ـس ـه ـيــات في
يناير بنحو  70مليون دينار أي ما
نسبته  0.189في المئة فقط إذ بلغ
إجمالي التسهيالت  36.974مليار
ً
ديـنــار ارتـفــاعــا مــن إغ ــاق ديسمبر
العام الماضي الذي كان يبلغ 36.904
ً
مليارا وتوزعت تلك المبالغ قطاعات
تجارية وأنشطة اقتصادية أخرى في
حين تراجعت التسهيالت الشخصية
 83مليون دينار.
في التفاصيل ،بمكن اإلشارة إلى
أن ال ـع ــام ال ـحــالــي ب ــدأ بـنـمــو ه ــادئ
ً
وطفيف جدا ،على الرغم من الهامش
الملحوظ الذي سمح به بنك الكويت

المركزي في التعديالت األخيرة ،التي
أتاحت سقف اقتراض يصل إلى 95
أل ــف دي ـن ــار كــوي ـتــي مـنــذ منتصف
نوفمبر الماضي.
وعـلــى العكس مــن الـمـتــوقــع ،فقد
تراجعت التسهيالت الشخصية بين
ديسمبر و يـنــا يــر بنحو  83مليون
دينار ،متراجعة بنسبة  0.6في المئة،
إذ كان رصيد التسهيالت الشخصية،
ال ـت ــي تـشـمــل اإلس ـك ــان ــي والـمـقـســط
وش ــراء األوراق المالية مــن 15.851
ً
مليارا في ديسمبر  2018إلى 15.768
ً
مليارا في يناير الماضي.
وبـلــغ إجـمــالــي ال ــودائ ــع تـحــت يد

الـقـطــاع المصرفي فــي يناير 2019
نحو  43.361مليار دينار متراجعة
ً
ب ـق ـي ـمــة  122م ـل ـي ــون ــا مـ ـق ــارن ــة مــع
ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ال ـبــالــغ 43.483
ً
مليارا.
وي ـم ـكــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ودائـ ــع
الـ ـحـ ـك ــوم ــة تـ ــراج ـ ـعـ ــت ب ـن ـح ــو 109
ماليين دينار إذ بلغ رصيد الودائع
الحكومية في يناير  6.507مليارات
دينار في حين كان رصيد ديسمبر
الماضي  6.616مليارات دينار.
وع ـ ــن ت ـس ـه ـي ــات شـ ـ ــراء األوراق
المالية ،فقد شهدت بعض المراكز
عمليات سداد إذ كان رصيد ديسمبر

يبلغ  2.699مليار دينار ،مقارنة مع
رص ـيــد ب ــداي ــة ي ـنــايــر ال ـبــالــغ 2.548
مليار أي إن الفارق السلبي المتراجع
بلغ  151مليون دينار.
ولــوحــظ سـحــب الـقـطــاع الـخــاص
لـ ـنـ ـح ــو  240م ـ ـل ـ ـيـ ــون د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار م ــن
أرص ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ودائ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــه الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ــي
القطاع المصرفي تحت الطلب بين
ديـسـمـبــر 2018ويـنــايــر الـمــاضــي إذ
ك ــان رص ـي ــد ديـسـمـبــر يـبـلــغ 8.628
مليارات دينار في حين بلغ رصيد
يناير  8.388مليارات.
وعلى صيعد التسهيالت التجارية
للقطاعات اإلقتصادية فقد شهدت

ً
ً
نـمــوا طفيفا إذ ارتـفــع رصيد قطاع
ال ـص ـنــاعــة م ــن  1.993م ـل ـيــار دي ـنــار
بـنـهــايــة ال ـعــام الـمــاضــي إل ــى 2.012
مليار بزيادة  19مليون دينار فقط.
وتراجع رصيد قطاع اإلنشاء من
 1990ف ــي ديـسـمـبــر إل ــى  1974في
يناير في حين ارتفع قطاع التجارة
من  3.283مليارات إلى  3.361بواقع
 78مليون دينار فقط.
وارتـفــع رصيد قطاع العقار بين
دي ـس ـم ـبــر وي ـن ــاي ــر ف ـق ــط ب ـن ـحــو 27
مليون دينار إذ كان رصيد ديسمبر
يبلغ  8.262مليارات دينار وارتفع
إلى  8.289مليارات.

«أسمنت الكويت» تبدأ إنتاج وتوريد
الشحنة األولى من أسمنت آبار البترول
أعـلـنــت شــركــة أسـمـنــت الـكــويــت بــدء
إنـتــاج أسمنت آب ــار الـبـتــرول ،وتــزويــد
شحنتها األولى أمس للشركة الوطنية
للخدمات البترولية  ،NABESCO -حيث
ب ــدأت إن ـتــاج ه ــذا ال ـنــوع مــن األسمنت
محليا فــي مصنعها ا لـكــا ئــن بمنطقة
الشعيبة الصناعية الشرقية.
يأتي ذلك بعدما حصلت الشركة على
شهادة الجودة المعتمدة من المعهد
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـب ـتــرول ( ،)APIوال ــازم ــة
إلنتاج هذا النوع من األسمنت ،لتكون
ش ــرك ــة األس ـم ـنــت األول ـ ــى ف ــي الـكــويــت
الـحــاصـلــة عـلــى ه ــذه ال ـش ـهــادة إلنـتــاج
أسمنت آبار البترول ،لتستطيع تلبية
متطلبات القطاع النفطي في الكويت
والشرق األوسط.
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال م ــدي ــر إدارة
التسويق والمبيعات لشركة أسمنت
الـكــويــت عـلــي ال ـك ـنــدري إن إن ـتــاج هــذا
النوع من األسمنت يعتبر إضافة إلى
األن ـ ــواع األخـ ــرى الـمـنـتـجــة محليا في
مصنع ا لـشــر كــة ،لتلبية كــل متطلبات
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي مـ ــن ج ـم ـي ــع أنـ ـ ــواع
األسمنت.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدري" :ي ـ ــأت ـ ــي ه ــذا

اإلنجاز بالتزامن مع اليوبيل الذهبي
للشركة ،ليكتمل بذلك النجاح والتميز
ألول نـ ـص ــف ق ـ ـ ــرن ف ـ ــي عـ ـم ــر الـ ـح ــدث
األبـ ـ ــرز بــال ـكــويــت ف ــي م ـج ــال تصنيع
األسمنت ،وما قدمته من إنجازات في
خدمة النهضة الصناعية والعمرانية
والتنمية االقتصادية في البالد".
مــن جـهـتــه ،ذك ــر الــرئـيــس التنفيذي
ل ـشــؤون العمليات راج ـيــش كــومــار أن
ش ــرك ــة أس ـم ـنــت ال ـك ــوي ــت ه ــي الـشــركــة
الـصـنــاعـيــة ال ــوح ـي ــدة بــال ـكــويــت الـتــي
تقوم بصناعة وإنتاج الكلنكر (المادة
األساسية لصناعة األسمنت) بجميع
م ــراح ــل ال ـت ـص ـن ـيــع ،ب ـ ــدءا م ــن ال ـم ــواد
األول ـ ـيـ ــة إلنـ ـت ــاج األس ـم ـن ــت ب ــأن ــواع ــه،
ح ـيــث ت ـقــوم حــال ـيــا بــإن ـتــاج األسـمـنــت
ال ـ ـبـ ــورتـ ــانـ ــدي ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ،واألس ـم ـن ــت
ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاوم ل ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــاح ،5/واألس ـ ـم ـ ـنـ ــت
الـبــورتــانــدي األب ـيــض ،وأسـمـنــت آبــار
البترول ،ومــادة  ،GGBSوتبلغ الطاقة
اإلن ـتــاج ـيــة لـمـصـنــع ال ـشــركــة م ــا يــزيــد
على  5ماليين طن سنويا من الكلنكر
ومثلها من األسمنت.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون
العمليات الـمـهـنــدس سـعــد الـســويــدان

«أالفكو» :محفظة طائراتنا
ال تشمل البوينغ الحديثة

لقطة جماعية
ب ــأن ه ــذه ال ـش ـه ــادة ت ـضــاف ل ـش ـهــادات
الجودة الحاصلة عليها الشركة سابقا،
وهي شهادة عالمة الجودة من الهيئة
العامة للصناعة ،وشهادة األيــزو ISO
 ،9001:2015ويأتي ذلك تأكيدا لجودة
جميع منتجات الشركة من األسمنت،
وم ـطــاب ـق ـت ـهــا ل ـل ـمــواص ـفــات الـقـيــاسـيــة
المحلية والخليجية والعالمية.
وبـ ـي ــن الـ ـكـ ـن ــدري أن أس ـم ـن ــت آبـ ــار
الـبـتــرول يتم إنـتــاجــه ضمن مجموعة

منتجات "سميت كويتي" ،وهو تعريف
ع ـل ــى كـ ــل م ـن ـت ـج ــات الـ ـش ــرك ــة ل ـل ــدالل ــة
عـلــى تــوطـيــن صـنــاعــة األس ـم ـنــت ،وقــد
تميزت منتجاتها على مــدى  50عاما
ب ــال ـج ــودة ال ـعــال ـيــة وال ـق ــوة وال ـم ـتــانــة،
مما دعم موقفها في السوق الكويتي،
واستطاعت كسب ثقة جميع عمالئها،
لما تقدمه من منتجات عالية الجودة
ومواصفات ثابتة مطابقة للمواصفات
القياسية ومن خدمات متميزة.

وت ــراه ــن م ـص ــادر مـصــرفـيــة على
ت ـح ـق ـي ــق مـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو إي ـج ــاب ـي ــة
ً
خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي اس ـت ـن ــادا إلــى
ع ــدة م ــؤش ــرات ،أب ــرزه ــا المتغيرات
اال قـتـصــاد يــة المحتملة والمرتقبة
ع ـلــى أك ـثــر م ــن صـعـيــد وال ـم ـشــاريــع
ً
الكبرى ،التي يتم تنفيذها مرحليا
إضافة إلى التسهيالت الشخصية،
ال ـت ــي ت ـن ـشــط ع ـل ــى فـ ـت ــرات م ـح ــددة
خــال الـعــام ،إضافة إلــى المتدفقين
إلى سوق العمل ،إذ يمكن أن تعكس
م ــؤش ــرات ي ـنــايــر ومـ ـ ــارس م ـعــدالت
نمو أفضل.

وأض ــاف أن الشركة تقوم بتسويق
مـنـتـجــاتـهــا لـجـمـيــع ش ــرائ ــح ال ـع ـمــاء
والـمـسـتـهـلـكـيــن بـشـكــل م ـبــاشــر ،حيث
ســاه ـمــت ال ـش ــرك ــة ع ـلــى مـ ــدى ال ـع ـقــود
الـ ـخـ ـمـ ـس ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة فـ ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـم ـشــاريــع الـحـكــومـيــة الـتـنـمــويــة بكل
قـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــا ،وال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـس ـك ـن ـيــة
واالس ـت ـث ـمــاريــة ال ـخــاصــة ،إضــافــة إلــى
تــوزيــع األسـمـنــت الـمــدعــوم مــن الــدولــة
على المواطنين المستفيدين من الدعم.

قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة أالفـ ـ ـك ـ ــو
لـ ـتـ ـم ــوي ــل شـ ـ ـ ــراء وت ــأجـ ـي ــر
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات ،إن م ـح ـف ـظــة
طــائــراتـهــا الـحــالـيــة مكونة
مـ ـ ــن  64طـ ـ ــائـ ـ ــرة مـ ــؤجـ ــرة
ج ـم ـي ـع ـه ــا ع ـ ـلـ ــى شـ ــركـ ــات
طـ ـي ــران ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وال
ت ـش ـمــل طـ ــائـ ــرات ال ـبــوي ـنــغ
ذات التكنولوجيا الحديثة
(.)B737 Max8
وأض ـ ــاف ـ ــت أن "أالفـ ـ ـك ـ ــو"
لديها سجل طلبات يتكون
مــن  118طــائــرة تشمل 40
مـ ــن ط ـ ـ ــراز "ب ــويـ ـن ــغ B737
 ،"Max8وا لـ ـ ُـم ـ ـقـ ــرر ا لـ ـب ــدء
ف ــي تـسـلـمـهــا خـ ــال ال ـع ــام
الحالي ،والمؤجرة بموجب
عقود تأجير على الطيران
البولندي.
وأوضحت أن الشركة لم
تـشـهــد أي تغيير فــي هــذه
االت ـف ــاق ـي ــات أو م ـح ــاوالت
إلعادة التفاوض.
وفي الوقت ذاتــه ،تعكف
السلطات ُ
المختصة على
اتخاذ التدابير االحترازية،
وإجراء التحقيقات الالزمة

ُ
المتعارف عليها ،للوقوف
على أسباب وقوع الحادث.
وتابعت :كما أن ُمصنعي
الطائرات تقع على عاتقهم
مسؤولية إصــاح األعطال
ال ـف ـن ـي ــة الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن أي
خ ـ ـلـ ــل مـ ـصـ ـنـ ـع ــي ،وت ـ ـقـ ــوم
بــال ـت ـعــويــض ع ــن األض ـ ــرار
ال ـمــاديــة الـنــاجـمــة عــن ذلــك
وفق عقود شراء الطائرات.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مــا ت ـقــدم ،ال
تتوقع "أالف ـكــو" فــي الوقت
الراهن أي أثر مالي نتيجة
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث الـ ـم ــؤس ــف
يخالف ما تم اإلفصاح عنه
ً
مسبقا.
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الستهداف كبريات شركات إدارة األصول المالية وتسليط الضوء على الفرص يقدمها سوق رأس المال الكويتي
قال الرئيس التنفيذي لشركة
بورصة الكويت إن عملية
التطوير التي تشهدها
البورصة ،مما ال شك فيه،
تعد إحدى أكبر العمليات ًمن
نوعها في المنطقة عموما.

نظمت بورصة الكويت ،في إطار جهودها
الرامية إلــى دعــم ســوق رأس المال الكويتي،
ج ــول ــة تــروي ـج ـيــة مــوج ـهــة ل ـم ـق ــرات كـبــريــات
ش ــرك ــات إدارة األص ـ ـ ــول ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ل ـنــدن
بالمملكة المتحدة ،بالتعاون مع هيئة أسواق
المال ومشاركة الشركة الكويتية للمقاصة.
وقــالــت الـبــورصــة فــي بـيــان أم ــس ،إن هــذه
ال ـج ــول ــة ،ال ـت ــي تـسـتـمــر ي ــوم ـي ــن ،ت ـه ــدف إلــى
تسليط الضوء على فرص االستثمار والشراكة
الحالية والمستقبلية فــي ا لـكــو يــت ،وتعزيز
فـ ــرص تــرق ـيــة ال ـك ــوي ــت ف ــي م ــؤش ــر م ــورغ ــان
ستانلي كابيتال إنترناشيونال ( )MSCIإلى
سوق ناشئ.
ويعزى توقيت هذه الجولة إلى عدة أسباب،
أهمها التعريف بمرحلة إعادة هيكلة البنية
ً
التحتية كليا ،وتأكيد تطابقها مع المتطلبات
ً
ال ـعــال ـم ـيــة ،م ـ ـ ــرورا ب ـم ــراح ــل ال ـت ـطــويــر ،الـتــي
تمت لتواكب رغبات المستثمرين المحليين
ً
والعالميين و ص ــوال إ لــى عملية خصخصة
ً
ً
البورصة ،التي قطعت بالفعل شوطا طويال
حتى اآلن ،إذ كانت المرحلة األولــى من هذه
العملية المحورية تمت بنجاح خالل المزايدة
التي عقدتها هيئة أســواق المال على حصة

مـشـغــل بــورصــة ال ـكــويــت ،وف ــاز بـهــا تحالف
شركة االستثمارات الوطنية.
وبـهــذه المناسبة ،قــال الرئيس التنفيذي
لشركة بورصة الكويت ،خالد الخالد ،إن عملية
التطوير التي تشهدها بورصة الكويت ،مما ال
شك فيه ،تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها
ً
فــي المنطقة عموما ،والفضل فــي ذلــك مــرده
إلى الجهود الدؤوبة المبذولة منذ انطالقها
فــي تمكين وإعـ ــداد ال ـســوق الـمــالــي الكويتي
ب ــاألدوات والـخــدمــات وأنظمة ال ـتــداول ،التي
ترقى إلى المستويات العالمية.
وأضـ ــاف ال ـخــالــد أن ــه «ت ــم تـحـقـيــق الـعــديــد
مــن اإلنـ ـج ــازات ،ال ـتــي جـعـلــت الـكــويــت تحتل
مكانة مرموقة على خريطة ا ل ــدول الجاذبة
لــاس ـت ـث ـمــارات ،وم ــن أه ـم ـهــا تــوس ـيــع نـطــاق
المنتجات والخدمات التي تقدمها ،وتوفير
مـنـصــة اسـتـثـمــار ج ــاذب ــة ل ـل ـشــركــات ،وكــذلــك
توسيع قاعدة المستثمرين ،وتطوير العديد
من القواعد واللوائح خالل السنوات القليلة
الماضية بناء على التغيرات واالحتياجات
التي طــرأت على الـســوق ،إضافة إلــى تطوير
البنية التحتية للسوق و خـلــق بيئة جاذبة
للسيولة».

خالد الخالد
وأوضح «أننا نهدف من خالل هذه الجولة
إلى جذب المزيد من االستثمارات الخارجية
والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك،
ع ــن ط ــري ــق ت ـعــريــف ال ـج ـه ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
األجنبية بالتطورات التي تمر بها بورصة
ال ـكــويــت وأس ـ ــواق رأس ال ـم ــال ،وع ـلــى فــرص
الـتــداول الــواعــدة عبر منصتها ،مما يساهم
بشكل فعال في االرتقاء بمكانتها وتمكينها

«أسيكو المجموعة» تدعم جهود التنمية
المستدامة للبيئة المبنية

مشاركون في المؤتمر

غصون الخالد

قــامــت «أسـيـكــو الـمـجـمــوعــة»
ً
أخ ـي ــرا بــدعــم «مــؤت ـمــر الخليج
للبيئة ا لـعـمــرا نـيــة المستدامة
 ،»2019ا ل ــذي نظمته مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع كـ ــل مـ ــن مـعـهــد
ماساتشوستس للتكنولوجيا
( )MITوجامعة الكويت.
وقــالــت «أسيكو المجموعة»
ف ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن
المؤتمر عقد في قاعة الشيخة
س ـلــوى ص ـبــاح األح ـمــد بفندق
مارينا ،يــوم االثنين الماضي،
بهدف توفير منتدى استثنائي
ي ـس ـه ــل ت ـ ـبـ ــادل الـ ـمـ ـع ــرف ــة بـيــن
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
الصناعة والبناء فيما يتعلق
ب ـ ـنـ ــواحـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ال ـب ـي ـئ ــة
ال ـع ـم ــران ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي دول
مجلس التعاون الخليجي.
وركـ ـ ــزت ف ـعــال ـيــات الـمــؤتـمــر

الـ ـمـ ـتـ ـع ــدد الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات فــي
ن ـس ـخ ـتــه األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ثــاثــة
م ـج ــاالت رئـيـسـيــة أول ـه ــا م ــواد
الـبـنــاء الـمـسـتــدامــة ،ثــم الــرصــد
والمتابعة اإلنشائية ،وبعدها
كفاء ة استخدام الطاقة للمواد
واإلنشاءات.
وقام رواد وخبراء الصناعة
وال ـم ـب ـت ـك ــري ــن مـ ــن كـ ــل أنـ ـح ــاء
ال ـم ـن ـط ـقــة خـ ــال ال ـم ـح ــاض ــرات
وح ـل ـق ــات ال ـن ـق ــاش ال ـم ـت ـنــوعــة
بتسليط الضوء على ممارسات
االس ـت ــدام ــة ف ــي ك ــل م ــن الـبـيـئــة
العمرانية الحالية والتصاميم
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــاء الـ ـج ــدي ــد
واألن ـظ ـم ــة ال ـح ـضــريــة ف ــي دول
مجلس التعاون الخليجي.
كما أقيم معرض خاص على
هامش المؤتمر إلتاحة الفرصة
للشركات والهيئات الحكومية
والـجــامـعــات العامة والخاصة

المحلية واإلقليمية إلبراز أحدث
إنجازاتهم فيما يخص تطوير
البيئة المبنية وا لـحـفــاظ على
الطاقة ،كذلك تطوير مواد بناء
تالئم الظروف واألحوال البيئة
في المنطقة.
وصـ ــرحـ ــت ن ــائـ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـ«أسيكو المجموعة»،
المهندسة غصون الخالد« :نحن
نــؤمــن ف ــي أس ـي ـكــو الـمـجـمــوعــة
بــأن صناعة ال ـمــواد اإلنشائية
ً
بما فيها األسـمـنــت تعد جــزء ا
ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ــن رؤي ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
 ،2035لذا علينا التغلب على أي
تحديات تواجه هــذه الصناعة
وم ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة أج ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
واالبتكارات في هذه الصناعة،
وإفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ل ـل ـت ــوس ــع
العمراني من أجل تحقيق هذه
الـ ــرؤيـ ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،ك ـم ــا أن ـنــا
ملتزمون بشدة بتعزيز ثقافة

«ميسان» مستشار إصدار حقوق «يوباك»
أعلن مكتب ميسان لالستشارات القانونية ،أنه قام بدور
المستشار الــرئـيـســي والــوحـيــد لـشــركــة الـمـشــاريــع المتحدة
للخدمات الجوية ( ،)UPACإحدى الشركات الرائدة في مجال
إدارة العقارات التجارية والـمــرافــق ،وذلــك في إصــدار ناجح
لحقوق بقيمة إجمالية قدرها  18.012.500دينار.
وقد عمل «ميسان» بشكل وثيق مع شركة المركز المالي،
الـتــي قــدمــت دور مــديــر رئـيـســي ووك ـيــل اكـتـتــاب لمستندات
المعاملة ،بما في ذلك إصدار نشرة اكتتاب الحقوق المصدرة،
وغيرها من المستندات الضرورية ،لحين االنتهاء من العمليات
التنظيمية.
َّ
وصرح طارق يحيى ،الشريك الرئيسي في هذه الصفقة ،بأن
«يوباك تعد من الشركات الناجحة في قطاعها ،حيث تنشط
بمشاريع مثيرة وم ــدرة لـلــدخــل ،وقــد ســاهــم ذلــك فــي تأمين
إغالق ناجح إلصدار الحقوق ،ما يعكس ثقة المساهمين فيها».

طارق يحيى

خليل :طائرة خامسة تنضم ألسطول
«أجنحة الشام» للطيران
أقــامــت شركة مالك للسياحة
وال ـس ـف ــر ال ــوك ـي ــل الـ ـع ــام لـشــركــة
أج ـن ـح ــة الـ ـش ــام ل ـل ـط ـي ــران حـفــل
تكريم شركات السياحة والسفر
«الـ ــرابـ ــع» ف ــي ف ـنــدق ج ــي دبـلـيــو
م ـ ــاري ـ ــوت بـ ـحـ ـض ــور م ـس ــؤول ــي
الـشــركـتـيــن وش ــرك ــات الـسـيــاحــة
والسفر.
وفي كلمته خالل الحفل ،قال
المدير العام لـ «مالك» للسياحة
والسفر (الــوكـيــل الـعــام ألجنحة
الـشــام للطيران) منتصر خليل:
«إن عام  2018شهد طفرة نوعية
ف ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ــرحـ ـ ــات وأعـ ـ ـ ــداد
ال ـم ـس ــاف ــري ــن مـ ـق ــارن ــة بــال ـس ـنــة
ال ـســاب ـقــة ل ــه ،إذ ن ـف ــذت الـشــركــة
( 413رحلة) في عام  2017نقلت
خــالـهــا  86000م ـســافــر ،بينما
نـفــذت  527رحـلــة فــي عــام 2018
نقلت من خاللها  122000مسافر،

منتصر خليل

بزيادة قدرها  30في المئة بعدد
الــرحــات وزي ــادة قــدرهــا  42في
المئة بعدد المسافرين ،وزيادة
الم ـس ــت  23ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي نقل
الشحن الجوي».

وأض ـ ــاف خ ـل ـيــل« :أن مـحـطــة
الـ ـك ــوي ــت ك ــان ــت وم ـ ــازال ـ ــت قـلــب
الشركة النابض والمحطة األكثر
ً
نشاطا فيها ،وقد تميزت محطة
الكويت كعادتها بالحفاظ على
م ــواعـ ـي ــد وص ــولـ ـه ــا وإق ــاع ـه ــا
بنسبة تجاوزت الـ  95في المئة».
وك ـ ـشـ ــف أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ق ــام ــت
ب ــإض ــاف ــة م ـق ــاع ــد درج ـ ـ ــة رجـ ــال
األعمال على اثنتين من طائراتها
لـتـصـبــح ال ـخ ــدم ــة م ـتــاحــة عـلــى
ثـ ـ ــاث ط ـ ــائ ـ ــرات مـ ــن ط ــائ ــرات ـه ــا
األربـ ــع ،كـمــا أنـهــا سـتـقــوم بضم
ط ــائ ــرة خــام ـســة إل ــى أسـطــولـهــا
خالل األيام القليلة القادمة.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ك ـل ـم ـت ــه ت ــوج ــه
بالشكر إلــى الشركات الداعمة
ألجنحة الشام للطيران لدورها
البارز والفعال.

االبتكار في الكويت لدفع البالد
نحو تبني نظام اقتصادي قائم
على المعرفة ،بالتالي التركيز
عـلــى الـ ــدور ال ـم ـحــوري للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـكــار في
خلق مستقبل آمن ومستدام».
وت ـن ــاول الـمــؤتـمــر مجموعة
كـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ومـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة مـ ــن
الـمــوضــوعــات المثيرة األخــرى
وال ـم ـب ـن ـي ــة ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن 50
ورقـ ــة بـحـثـيــة م ـقــدم ــة ،ورك ــزت
ال ـج ـل ـســات ال ـف ــردي ــة ع ـلــى آخــر
األ بـحــاث المهتمة بالتصاميم
الذكية للمباني والمدن الكبيرة،
كذلك على تمويل مشاريع البناء
المستدام ،والدراسات الحديثة
ح ـ ــول ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـم ـبــانــي
التاريخية من الظروف البيئية
القاسية.

«المالية» تقيم ورشة عمل «الشراء الحكومي»
نظمت وزارة المالية ورشــة
عـ ـم ــل ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي وحـ ـ ــدات
ال ـشــراء الحكومي فــي  20جهة
ع ــام ــة مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ـ ــوزارات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ذات الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة وال ـ ـم ـ ـل ـ ـح ـ ـقـ ــة ف ــي
ال ـف ـت ــرة ب ـي ــن  10و  12م ــارس
ال ـ ـج ـ ــاري ،وت ـ ــم خ ــال ـه ــا ش ــرح
قـ ــانـ ــون الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـع ــام ــة
رقــم  ،2016/49وتعميم الشراء
ر قـ ـ ـ ــم  ، 2017/2إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة ا لـ ــى
تعميم الـمــزايــدات رقــم 1997/4
وتعليمات الشراء الجماعي.
وقـ ــالـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ب ـي ــان
أم ــس ،إن ه ــذه ال ــورش ــة تـهــدف
إل ــى رف ــع ك ـف ــاءة الـعــامـلـيــن في
مـ ـج ــال ال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـك ــوم ــي فــي
ً
كل الجهات الحكومية ،تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء رقم ()181
لسنة  2009بشأن تكليف وزارة

المشاركون في الورشة
المالية بالعمل على عقد دورات
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة م ـك ـث ـف ــة وم ـس ـت ـم ــرة
ل ـع ـنــاصــر ال ـج ـه ــاز ال ـم ــال ــي في
الجهات الحكومية والمؤسسات
المستقلة.
وأضــافــت أن ذلــك نــص عليه

قــانــون المناقصات فــي الـمــادة
(9-ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـس ــاه ــم فــي
تـخـفـيــض الـتـكــالـيــف وتــرشـيــد
اإلن ـ ـف ـ ــاق وزي ـ ـ ـ ـ ــادة اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات،
َ
تحقيقا لألهداف االستراتيجية
لوزارة المالية ،إضافة الى نشر

م ـب ــادئ الـشـفــافـيــة وال ـم ـس ــاواة
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
وم ــؤس ـس ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
المناقصات أو عمليات الشراء
المختلفة.

«غرفة التجارة» تنظم «منتدى األعمال
الثالث لالتحاد األوروبي ودول التعاون»
قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة
الكويت رباح الرباح ،إن الغرفة بالشراكة
م ــع هـيـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتعاون مع مندوبية االتحاد األوروبــي
ف ــي ال ــري ــاض ،سـتـنـظــم «م ـن ـتــدى األع ـم ــال
الـثــالــث لــاتـحــاد األوروبـ ــي ودول مجلس
التعاون الخليجي» في الكويت تحت شعار
«واحة من الفرص» يومي  19و 20الجاري.
وأض ــاف الــربــاح فــي تصريح صحافي

«هواوي» :شحنات Mate 20
تتخطى  10ماليين وحدة
أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة ه ـ ــواوي
ألعمال المستهلكين ،أمــس ،أن
إجمالي شحناتها من سلسلة
ه ــوا ت ــف HUAWEI Mate 20
تـ ـ ـج ـ ــاوز  10م ــايـ ـي ــن وح ـ ـ ــدة.
وبفضل تصميمها العصري
والـمـبـتـكــر وأدائـ ـه ــا الـمـتـمـيــز،
ح ـ ـق ـ ـقـ ــت س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة ه ـ ــوات ـ ــف
 HUAWEI Mate 20مستويات
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة مـ ــن ال ـم ـب ـي ـعــات
م ـن ــذ إط ــاقـ ـه ــا ،واس ـت ـح ـقــت
ت ـقــديــرا واسـ ــع ال ـن ـطــاق بين
أبرز وسائل اإلعالم المعنية
بشؤون التكنولوجيا في العالم.
وت ـ ـمـ ــزج س ـل ـس ـلــة HUAWEI
 Mateب ـي ــن م ـع ــاي ـي ــر االب ـت ـك ــار
التقني المتطور الذي تشتهر به
 ،Huaweiوالـتـصــامـيــم الـثــوريــة
الـ ـت ــي ت ــؤك ــد ال ـه ــوي ــة ال ـم ـت ـفــردة
لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وتـ ـ ـ ـ ــم طـ ـ ـ ـ ــرح ل ــون ــي
األخـ ـض ــر الـ ــزمـ ــردي وم ـيــدنــايــت
ب ـل ــو األزرق ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى فــي
سلسلة  ،HUAWEI Mate 20ما
ً
ً
منح الهواتف إحساسا متجددا
باألناقة ،والذي يستكمل االبتكار
التقني للهاتف وهوية التصميم
المستوحاة من العلوم المتقدمة.
ولعبت هذه اللمسات الجمالية
ً
الـجــديــدة دورا فــي تعزيز فرص
سلسلة  HUAWEI Mate 20للفوز
بـقـلــوب الـمــزيــد مــن الـعـمــاء بين
المستخدمين فــي عالم األعمال
والمهتمين بتوجهات الموضة،
ع ـل ــى ح ــد س ـ ـ ــواء .وع ـ ـ ــاوة عـلــى
المستهلكين ،أكدت مجموعة من
المؤسسات التخصصية الرائدة
إع ـج ــاب ـه ــا ب ـس ـل ـس ـلــة HUAWEI
 ،Mate 20لمزيجها الفريد بين
التكنولوجيا والتصميم.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـع ــالـ ـم ــي
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة ،2019
ال ـ ـحـ ــدث األض ـ ـخـ ــم فـ ــي ال ـق ـط ــاع،
وال ــذي يـتــولــى تنظيمه االتـحــاد

من المساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي
للكويت على الوجه األمثل».
ولفت الخالد إلى أن عملية تقسيم السوق
إلـ ـ ــى ث ــاث ــة أسـ ـ ـ ــواق ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ال ـس ـيــولــة
والقيمة السوقية للسوقين األول والرئيسي
والسيولة فقط لسوق «المزادات» التي قامت
بـهــا بــورصــة ال ـكــويــت فــي أبــريــل ع ــام ،2018
مــن أب ــرز الـعــوامــل الـتــي ق ــادت إلــى استقطاب
المزيد من االستثمارات المحلية والخارجية،
لـمــا فيها مــن ركــائــز تـعــزز الـشـفــافـيــة وتحث
الـشــركــات الـمــدرجــة على تحسين أدائـهــا في
ً
السوق ،فضال عن تفعيل قواعد جديدة ميسرة
لإلدراج ترتب عليها إدراج شركتين إحداهما
بالسوق «األول» ،وإطالق نظام تداول األوراق
ً
الـمــالـيــة غـيــر ال ـمــدرجــة ال ـم ـعــروف اخـتـصــارا
بـ ـ « ،»OTCاألول على مستوى منطقة الخليج
ً
الـعــربــي وه ــو يــوفــر منصة ت ــداول آلـيــة كليا
تتسم بالكفاءة.
ً
وذكر أن جميع هذه الخطوات تأتي انطالقا
مــن ال ـتــزام بــورصــة الـكــويــت الــراســخ بتفعيل
دورها البارز في النهوض باالقتصاد الوطني
بوصفه إحــدى الركائز المهمة ،التي تساهم
فــي االرت ـقــاء بمكانة الكويت على المستوى

اإلقـلـيـمــي وف ــي دع ــم اسـتــراتـيـجـيــة «الـكــويــت
الجديدة  »2035الطموحة الرامية إلى ترسيخ
مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.
وأكد أن التقدم الكبير الذي حققته بورصة
ال ـكــويــت مـنــذ تــأسـيـسـهــا دل ـيــل عـلــى سعيها
الدؤوب إلى التميز من خالل تحسين البنية
التحتية ،وتحديث األطر التنظيمية ،وتنويع
العروض المقدمة.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ب ــورص ــة الـكــويــت
كانت قد صنفت في مؤشرات فوتسي راسل
ً
( )FTSE Russellكسوق مالي ناشئ ،فضال عن
تصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو
جونز ( )S&P Dow Jonesكسوق مالي ناشئ
ً
اعتبارا من الربع الثالث من .2019
ً
وتمضي الشركة قدما نحو إعــان مؤشر
م ــورغ ــان سـتــانـلــي كــابـيـتــال إنـتــرنــاشـيــونــال
( )MSCIض ــم مــؤشــر ال ـكــويــت ف ــي الـمــراجـعــة
ً
السنوية لتصنيفات األسواق ،وذلك اعتبارا من
ً
يونيو  2019تمهيدا الحتمال إعادة تصنيفها
مــن ســوق مبتدئ إلــى ناشئ فــي عــام ،2020
السـيـمــا فــي ظــل تــركـيــزهــا بـشـكــل كـبـيــر على
اع ـت ـمــاد تـقـنـيــات جــديــدة الع ـت ـمــاد المعايير
الدولية في عملياتها.

الـعــالـمــي لــات ـصــاالت المتنقلة،
حـصــل هــاتــف HUAWEI Mate
 20 Proعلى جائزة «أفضل هاتف
ً
ذك ــي لـعــام  ،»2019مـتـفــوقــا على
هواتف متميزة من عدة شركات
أخرى مرموقة في السوق.
وتــأتــي ه ــذه ال ـجــائــزة نتيجة
تركيز مجموعة ه ــواوي ألعمال
المستهلكين على تحقيق القيمة
للمستهلكين ،من خالل االبتكار
الـ ــذي تـ ـ ّـوج ب ـعــامــات ف ــارق ــة في
األداء والـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي
وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي وغـيــرهــا،
ً
والتي يمكن رؤيتها جميعا في
السلسلة .HUAWEI Mate 20
وف ــي تـعـلـيـقــه ،ق ــال كـيـفــن هــو،
رئ ـيــس أع ـم ــال ال ـهــواتــف الـنـقــالــة
فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة هـ ـ ـ ــواوي ألع ـم ــال
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن« :ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
المستقبل ،سـتــوا صــل مجموعة
هـ ـ ــواوي ألعـ ـم ــال الـمـسـتـهـلـكـيــن
تــوجـيــه أعـمــالـهــا بـشـكــل ينطلق
من احتياجات العمالء ،وينتهي
ب ـت ـل ـب ـيــة ت ــوق ـع ــات ـه ــم .وي ـت ـج ـلــى
هــدفـنــا األه ــم ف ــي ق ـي ــادة مسيرة
ت ـح ــول ق ـط ــاع األجـ ـه ــزة الــذك ـيــة،
وت ــزوي ــد الـمـسـتـهـلـكـيــن بتجربة
مـ ـلـ ـهـ ـم ــة وذكـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
السيناريوهات».

أمس ،أنه سيشارك في هذا المنتدى نخبة
من أصحاب القرار رفيعي المستوى على
رأسهم عبداللطيف الزياني األمين العام
لمجلس ا لـتـعــاون الخليجي ،كذلك قطاع
األع ـمــال الخليجي واألوروب ـ ــي ،وسيعقد
عـلــى م ــدى يــوم ـيــن ،األول م ـســاء الـثــاثــاء
 19الجاري في فندق راديسون بلو (قاعة
الهاشمي) وسيتضمن الكلمات االفتتاحية
الرئيسية وتقديم عرض عن رؤية الكويت
.2035

وذكر أن اليوم الثاني سيعقد في مبنى
غــرفــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت ويشمل
ال ـج ـل ـس ــات ال ـف ـن ـيــة وت ـق ــدي ــم أوراق عـمــل
عــن بيئة األع ـمــال وال ـفــرص االستثمارية
ال ـم ـتــاحــة ل ـل ـشــركــات األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي دول
المجلس لتنفيذ مشاريع الرؤى التنموية
المستقبلية الخليجية ،إضافة إلى تقديم
عـ ـ ــروض ع ــن ق ـط ــاع ــات ال ـص ـح ــة ،ال ـن ـظــام
الرقمي ،االبتكار وريادة األعمال.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الماجد :اإلبداع واالبتكار وخدمة العمالء المميزة طريقنا لالستمرار في النجاح واإلنجازات
أرجعت مؤسسة «غلوبل
فاينانس» منحها الجائزة لبنك
بوبيان إلى ًأنه تمكن خالل فترة
قصيرة نسبيا من تحقيق قفزات
في معدالت نمو مؤشراته
المالية.

استمر بنك بوبيان في تحقيق إنجازاته على
ً
المستوى المحلي مضيفا إلى مسيرة نجاحه
ً
ً
التي بدأها قبل سنوات إنجازا جديدا بحصوله
للعام الــرابــع على الـتــوالــي على جــائــزة أفضل
بنك إسالمي في الكويت من مؤسسة "غلوبل
فاينانس" العالمية لعام  2019نتيجة ما حققه
مــن نمو فــي مختلف مــؤشــراتــه المالية ونمو
حصصه السوقية.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي للبنك عادل الماجد" :تمكنا من تحقيق
ه ــذا اإلنـ ـج ــاز ،الـ ــذي نــرج ـعــه ب ـعــد ال ـلــه تـعــالــى
إلــى مــواردنــا البشرية المميزة وثقة عمالئنا
ومساهمينا فيما نقوم به منذ سنوات".
وأضـ ــاف ال ـمــاجــد أن الـبـنــك ف ـخــور بسجله
مــن الـجــوائــز والـتـقــديــرات ،الـتــي حـصــل عليها
ً
السيما في السنوات األخيرة ،خصوصا أنها
تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود
لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها
المبنية على األرقام والنتائج المالية وإنجازات
السوق".
وأكد أن مثل هذه التقديرات العالمية تلقى
على عاتقنا ك ــإدارة الـمــزيــد مــن المسؤوليات

بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التي
ً
نقدمها للعمالء" الفتا إلى أن اإلبداع واالبتكار
وخدمة العمالء المميزة طريق البنك للمحافظة
على نجاحاته".

معايير الفوز
أرجعت مؤسسة "غلوبل فاينانس" منحها
الجائزة لبنك بوبيان إلى أنه تمكن خالل فترة
ً
قصيرة نسبيا من تحقيق قفزات في معدالت
ن ـم ــو م ــؤش ــرات ــه ال ـم ــال ـي ــة الس ـي ـم ــا ال ـح ـصــص
الـســوقـيــة فــي واح ــد مــن أكـثــر أس ــواق المنطقة
منافسة.
وارتفعت حصة بوبيان من التمويل المحلي
ً
عموما عــام  2018إلــى حــوالــي  8.57فــي المئة
مـقــارنــة ب ـ  7.92فــي الـمـئــة عــام  2017فــي حين
ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل األفــراد
إلى  11.15في المئة.
جاء ذلك في حين واصل البنك تطوير مسيرة
ً
ً
النمو الثابتة في العوائد محققا ارتفاعا في
أرباحه بنهاية عام  2018بنسبة  18في المئة
م ـقــارنــة بـنـسـبــة  16فــي الـمـئــة لـلـعــام الـســابــق،

راع بالتيني لمعرض الفرص
«التجاري» ٍ
الوظيفية الـ  21لجامعة الخليج

إذ بلغت أربــاحــه الصافية  56.1مليون دينار
مقارنة بـ  47.6مليون دينار عام  2017وبربحية
ً
ً
سهم بلغت  21.37فلسا مقارنة ب ـ  17.81فلسا
للعام السابق.
ً
وكانت مؤشرات البنك شهدت نموا في عام
 2018إذ ارتفع إجمالي األصول إلى نحو 4.34
مليارات دينار بنسبة نمو قدرها  9في المئة،
وارتفعت اإليرادات التشغيلية لتصل إلى 139.7
مليون دينار بنسبة نمو قدرها  11في المئة،
إضافة إلى زيادة ودائع العمالء إلى  3.7مليارات
دينار بنمو نسبته  9في المئة.
وارت ـف ــع إجـمــالــي قـيـمــة ح ـقــوق الـمـلـكـيــة في
البنك ليصل إلى  408ماليين دينار مقارنة ب ـ
ً
 375مليونا في العام السابق ،إلى جانب ارتفاع
محفظة التمويل إلى  3.26مليارات دينار بنسبة
ً
نمو  13في المئة تماشيا مع النمو المتواصل
لقاعدة عمالء البنك.

اإلبداع واالبتكار
قال الماجد" :بما أن اإلبداع واالبتكار ُيمثالن
ركيزة أساسية في نموذج عمل بنك بوبيان ،فقد

 ...و«بيتك» يشارك في المعرض

حافظنا بثبات عام  2018على تطوير االبتكار
وخــدمــات العمالء وللمحافظة على األفضلية
في السوق كما واصل بنك بوبيان طرح خدمات
ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة إضافة إلى
تطوير المتوفر".
وأض ــاف أن بـنــك بــوبـيــان حــافــظ عـلــى أعلى
المعايير فــي طــرح منتجات متاحة بسهولة
وب ـ ـط ـ ــرق مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ل ـت ـت ـن ــاس ــب مــع
احـتـيــاجــاتـهــم ،إمــا مــن خــال التكنولوجيا أو
السبل التقليدية" ،إذ تمكنا من خالل عنايتنا
ومثابرتنا وتفانينا في العمل من تحقيق أعلى
مستوى من رضا العمالء".
وبالنسبة لخدمات الشركات ،أوضح أن بنك
بوبيان يتطلع ألن يكون "االختيار األول والبنك
المفضل للخدمات المصرفية للشركات ،وعليه
نجحنا في إطالق خدمات ومنتجات إلكترونية
مبتكرة ومتميزة إذ تم إدخالها للمرة األولى في
ً
القطاع المصرفي المحلي تجاوبا مع توجهات
البنك لتحقيق كــل االحـتـيــاجــات والمتطلبات
الـمـصــرفـيــة وف ــق أح ـك ــام الـشــريـعــة اإلســامـيــة
السمحة".
وكانت المجموعة المصرفية للشركات حققت

عادل الماجد

م ـعــدالت نـمــو جـيــدة فــي المحفظة االئتمانية
للشركات وصلت إلــى  17فــي المئة خــال عام
 ،2018مع االعتماد على استقطاب العديد من
الشركات التشغيلية المعروفة بمالءتها المالية
ً
واالقتصادية ،فضال عن التمسك الشديد بأعلى
معايير الجودة االئتمانية.

«الخليج» يعلن الفائز بـ «حساب الراتب»

جانب من مشاركة «بيتك»

مشاركة «التجاري» في المعرض
شارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص
ً
الوظيفية الـ  21الذي أقامته أخيرا جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا برعاية وحضور المدير العام
للصندوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الكندري ،ورئيس
مجلس األمناء لجامعة الخليج محمد البحر ،في
إط ــار مـســؤولـيــة الـبـنــك تـجــاه الـشـبــاب الخريجين
ً
وسعيا لتأكيد دوره االجتماعي ودعمه للمسيرة
التعليمية والتربوية وتوفير فرص العمل المناسبة
للشباب الكويتيين الطموحين.
وقــال البنك التجاري ،في بيان صحافي أمس،
إن مشاركته في هذا الحدث وبالرعاية البالتينية
تـ ــؤكـ ــدان م ــن ج ــدي ــد دعـ ـم ــه ل ـل ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن
ال ـبــاح ـث ـيــن ع ــن فـ ــرص ع ـمــل م ـت ـم ـيــزة ف ــي ال ـق ـطــاع
المصرفي ،إذ يولي البنك التجاري أهمية كبيرة
لتنمية قــدرات وطاقات الشباب ويثق بإمكاناتهم
الكبيرة على اإلبــداع والنجاح ،إذا ما توفرت لهم
سبل الدعم والرعاية.

وق ــال ص ــادق عـبــدالـلــه الـمــديــر ال ـعــام لقطاع
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة" :إنـ ـن ــا نـ ـح ــرص ف ــي ال ـب ـنــك
التجاري على المشاركة المتواصلة في مثل هذه
المعارض والمنتديات الوظيفية ،إذ إنها تمثل
فرصة مناسبة للتواصل بين الشباب الكويتيين
الطموحين الراغبين في الحصول على فرص عمل
ً
مميزة فــي القطاع الـخــاص عموما والمصرفي
ً
خصوصا من ناحية ،وبين أصحاب العمل من
ناحية أخرى".
وأض ــاف عبدالله أن البنك الـتـجــاري يــرى أن
االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـعـنـصــر ال ـب ـشــري ي ـســاهــم في
ً
تحقيق التنمية المستدامة للبالد ،مؤكدا في هذا
السياق حــرص البنك التجاري على استقطاب
ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي ال ـط ـمــوح وتــأهـيـلــه وتــدريـبــه
للعمل في كل إدارات البنك لرفع نسبة العمالة
الــوطـنـيــة بــالـبـنــك وخـلــق جـيــل مــن المصرفيين
الـجــدد فــي إطــار رســالــة البنك الهادفة إلــى بناء
ً
المستقبل معا.

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المعرض الوظيفي الـ،21
الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،ضمن جهود "بيتك"
المستمرة الستقطاب المواهب من الشباب الكويتي حديث التخرج.
يأتي ذلك تأكيدا لدور "بيتك" ،وسعيه المستمر لتوطين العمل في
إدارتــه المختلفة ،وتدريب وتأهيل كوادر وقــدرات كويتية ،من خالل
دوره المتميز في هذا المجال على مستوى القطاع الخاص ،وحرصه
الدائم على المساهمة في صناعة القيمة المضافة لالقتصاد الوطني
الذي يعد تنمية وتطوير وتأهيل العنصر البشري أبرز أولوياته.
وشارك "بيتك" بجناح خاص لعرض الشواغر الوظيفية ،والبرامج
التدريبية النوعية التي ينفذها ،واستقبل العديد من الراغبين في
التوظيف ،حيث كان هناك إقبال كبير والفت على جناح "بيتك" يؤكد
السمعة الطيبة والمكانة المتميزة التي يحتلها لدى المقبلين على
سوق العمل ،خاصة من الخريجين الشباب ،حيث يشارك في المعرض،
الذي يعقد سنويا ،العديد من مؤسسات القطاع الخاص ،ويهدف إلى
تمكين الشركات وأصحاب العمل من التعرف على مخرجات الجامعة
والباحثين عن عمل لشغل مختلف الوظائف والتخصصات في سوق
العمل .وتميزت مشاركة "بيتك" في المعرض كذلك بتواجد مجموعة
متنوعة من الموظفين لمقابلة اإلقبال الكبير من رواد المعرض ،حيث
أجريت العديد من المقابالت وتم خاللها التعريف بـ"بيتك" ودوره في
االقتصاد الوطني ،وجهوده في توظيف الشباب الكويتي ،وما يقدمه
من مزايا أهمها العمل المصرفي الملتزم الذي يوفر خبرة كبيرة في
العديد من المجاالت المالية والتمويلية ،إضافة الى تعريف الراغبين
في التقدم للعمل باالجراءات والمتطلبات للتقديم المباشر والسريع
على الوظائف المتاحة على موقع "بيتك" على االنترنت.

ِّ
«األهلي» يكرم موظفي إدارة الخدمات المصرفية

أ قـ ــا مـ ــت إدارة ا ل ـخ ــد م ــات
ا لـمـصــر فـيــة ل ــأ ف ــراد بالبنك
األ هـلــي ا لـكــو يـتــي ،احتفالها
ا لـسـنــوي ،لتكريم موظفيها
الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن عـ ـل ــى "أفـ ـض ــل
أداء" خالل عام  ،2018والذي
أقيم في  17فبراير الماضي
بفندق الفور سيزنس.
و تـ ـ ـح ـ ــرص اإلدارة ع ـلــى
إقامة هذا االحتفال السنوي،
ت ـقــديــرا لـلـجـهــود الـمـتـمـيــزة
ل ـمــوظ ـف ـي ـهــا ،وت ـفــان ـي ـهــم فــي
ال ـع ـم ــل ،وال ـت ــزام ـه ــم بـ ــاألداء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــز ،وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوده ـ ـ ــم
ال ـم ـخ ـل ـصــة ل ـل ــوف ــاء بــال ـتــزام
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك بـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر تـ ـج ــرب ــة
مصرفية "بنك أسهل".
وت ـن ـق ـســم ج ــوائ ــز "أف ـضــل
أداء" إ ل ـ ــى ف ـئ ـت ـي ــن؛ األو ل ـ ــى
هــي "أف ـضــل ف ــرع فــي تـقــديــم
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات وال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات"،
والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــي "أف ـ ـ ـضـ ـ ــل
موظف في تقديم الخدمات
والمبيعات".
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا
ال ـت ـك ــري ــم ،صـ ـ َّـرح س ـت ـيــوارت

َّ
المكرمين
ستيوارت لوكي وفوزي الثنيان مع مجموعة من الموظفين
لــوكــي ،الـمــديــر ال ـعــام إلدارة
الخدمات المصرفية لألفراد
بـ ـ ــ"األهـ ـ ـل ـ ــي"" :نـ ـح ــن س ـع ــداء
لــرؤيـتـنــا فــريــق عـمــل مـلـتــزم
وع ــال ــي ال ـك ـف ــاء ة ،والـتــأهـيــل
بـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث يـ ـعـ ـتـ ـب ــر
عملهم الجاد وكفاء تهم من

ع ــوام ــل الـ ـنـ ـج ــاح ال ــرئ ـي ـس ــة.
إنــه لمن دواعــي ســرورنــا أن
نتمكن مــن تقدير جهودهم
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم ه ــذه
المكافآت التي يستحقونها
عن جدارة".
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أش ـ ــاد

ف ـ ـ ـ ــوزي ال ـ ـث ـ ـن ـ ـيـ ــان ،الـ ـم ــدي ــر
ا لـعــام إلدارة شــؤون مجلس
اإلدارة ،بـجـهــود الموظفين
ال ـم ـكــرم ـيــن ،ونـ ــوه ب ــأن هــذه
الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز تـ ـعـ ـتـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــرا
ل ـج ـه ــود ال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـ ــإدارة
الخدمات المصرفية لألفراد،

وحـ ـ ــرص ـ ـ ـهـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر
أفضل المنتجات والخدمات
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء .كـ ـم ــا أث ـ ـنـ ــى ع ـلــى
الفريق الفائز ،لما يتميز به
من كفاء ة وابتكار.

«برقان» يحتفل بيوم المرأة العالمي مع موظفاته
نظمت إدارة االتصاالت الداخلية في بنك
بــرقــان يوما ترفيهيا ،احتفاال بيوم المرأة
ال ـعــال ـمــي ،وت ـكــري ـمــا ل ـه ــا ،وب ـه ــدف تسليط
الـضــوء على دوره ــا فــي المجتمع ،وتقديرا
لجهود موظفاته .وتمت استضافة مجموعة
من الموظفات ،لحضور فيلم من اختيارهن
ي ــوم  7م ــارس فــي "غ ــران ــد سـيـنـمــاز" بمركز
الحمراء الفاخر.
يظل "برقان" مؤيدا لدور المرأة المتنامي،
والمساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة في
مكان العمل .ويعمل في البنك  401موظفة
ف ــي ف ــروع ــه ب ــال ـك ــوي ــت ،ويـ ـع ــود ل ــه الـفـضــل

ف ــي ت ــأس ـي ــس ث ـق ــاف ــة مــؤس ـســات ـيــة شــام ـلــة،
حيث تشغل الـنـســاء أكـثــر مــن  38فــي المئة
م ــن ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة ف ــي ال ـب ـنــك .ول ــدى
"برقان" حاليا سجل حافل لمشاركة المرأة
ومساهمتها النشطة ومشاركتها الفعالة،
بما في ذلك ورش التدريب والتطوير ،حيث
شـكـلــت ال ـن ـســاء أك ـثــر م ــن  45ف ــي ال ـم ـئــة من
المشاركات في جميع ورش العمل الداخلية
والخارجية التي عقدت في عام .2018
كما تقدم البنك بالتهنئة من نساء الكويت،
بمناسبة يوم المرأة العالمي.

أعضاء فريق بنك الخليج إلى جانب ممثل وزارة التجارة
أعلن بنك الخليج الفائز
في السحب الشهري الثاني
لحساب الراتب لهذا العام،
وق ـ ــد ح ــال ــف الـ ـح ــظ نــايــف
عـ ـبـ ـي ــد سـ ـمـ ـي ــر الـ ـظـ ـفـ ـي ــري
الفوز بجائزة نقدية تصل
ق ـي ـم ـت ـه ــا إ ل ـ ـ ــى  12ض ـعــف
الراتب .وتم إجراء السحب
فـ ــي فـ ـ ــرع الـ ـبـ ـن ــك ب ـم ـن ـط ـقــة
مشرف ،بحضور وإشراف
مـمـثــل ع ــن وزارة ا لـتـجــارة
والصناعة.
وي ـم ـنــح ح ـس ــاب ال ــرات ــب
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد مـ ـم ــن
يقومون بتحويل رواتبهم
إلـ ــى ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج فــرصــة

الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى جـ ــائـ ــزة
نـقــديــة فــوريــة قــدرهــا 100
دينار أو قرض بدون فوائد
حتى  10000د يـنــار ،شرط
أال ي ـقــل ال ــرات ــب الـ ــذي يـتــم
تـحــو يـلــه إ لــى بـنــك الخليج
عن  500دينار.
وب ـ ـ ـ ــإمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدد الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
بطاقات فيزا وماستركارد
االئ ـت ـم ــان ـي ــة بـ ـ ــدون رس ــوم
س ـن ــو ي ــة ف ــي ا لـ ـع ــام األول،
مع إمكانية الحصول على
قـ ـ ــرض تـ ـص ــل ق ـي ـم ـت ــه إل ــى
 70000د يـ ـن ــار ،و ت ـســد يــده
خ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدة  15س ـ ـنـ ــة ،أو

قـ ـ ــرض اسـ ـتـ ـه ــاك ــي ت ـصــل
قيمته إلى  25000دينار.
كما يوفر عرض حساب
الراتب لعام  2019لجميع
العمالء الكويتيين الجدد
مـ ـم ــن ي ـ ـقـ ــومـ ــون ب ـت ـح ــوي ــل
رواتبهم إلى بنك الخليج،
ف ــرص ــة الـ ــدخـ ــول ت ـل ـقــائ ـيــا
فــي الـسـحــوبــات الـشـهــريــة،
والفوز بـ 12ضعف الراتب،
وفي السحب السنوي على
أكبر جائزة لحساب الراتب
فـ ـ ــي ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت و ه ـ ـ ــي 100
ضعف الراتب.
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ًّ
«هوندا الغانم» تكشف عن  HR-Vالجديدة كليا
متوفرة بـ  ٣فئات ومحرك  SOHCبتقنية  i-VTECبسعة  1.8لتر
يوسف العبدالله

من الواجهة البحرية ،كشفت
«هوندا الغانم» ،الوكيل
الحصري لسيارات ودراجات
ومعدات هوندا البحرية في
الكويت ،النقاب ألول مرة في ً
البالد عن  HR-Vالجديدة كليا
لعام  ،2019بعد خروجها
بثالث فئات ومحرك SOHC
بتقنية  i-VTECبسعة 1.8
لتر ،إلى جانب تزويدها
بناقل حركة أوتوماتيكي
بتعشيق مستمر بسبع
سرعات ،و«الجريدة» تسلط
الضوء اليوم عليها من خالل
صفحة السيارات للحديث عن
مواصفاتها الحديثة.

في حفل ضخم على مستوى
الـبــاد ،كشفت "هــونــدا الغانم"،
ال ــوكـ ـي ــل الـ ـحـ ـص ــري ل ـس ـي ــارات
ودراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ـعـ ـ ــدات ه ــون ــدا
الـبـحــريــة ف ــي ال ـكــويــت ،الـسـتــار
ً
عن سيارة  HR-Vالجديدة كليا،
ألول مرة في الكويت بالمارينا
ُ
كريسينت ،والتي تعتبر كبرى
س ـ ـيـ ــارات ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي فــي
ً
ً
فئتها ،ونموذجا رائــدا في فئة
السيارات الرياضية المتعددة
األغ ــراض ،إذ تجمع بين القوة
وال ـســرعــة ،وتـصـلــح فــي الــوقــت
نفسه لالستخدامات العائلية،
وذلـ ــك بـحـضــور ع ـشــاق هــونــدا
ووسائل اإلعالم.
و ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ه ـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـ ــدا HR-V
ً
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ك ـ ـلـ ـ ّـيـ ــا ف ـ ــي إص ـ ـ ــدار
ري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي مـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـمـ ـق ــاع ــده
الخمسة والمتوفر ضمن ثالث
فئات بتصاميم تناسب أساليب
الحياة العامة .وحصد الفائزون
ف ــي م ـســاب ـقــة ت ـج ــرب ــة ال ـق ـي ــادة
ً
جوائز رائعة تضمنت تلفزيونا
ً
( 55إنـشــا) و 2كمبيوتر لوحي
ً
من سامسونغ فضال عن  3آبل
إيربود.
و ت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز  HR-Vبـ ـمـ ـح ــرك
يـ ـجـ ـم ــع ب ـ ـيـ ــن األداء ا لـ ـع ــا ل ــي
وا نـخـفــاض تكاليف التشغيل؛
ذلك أن السيارة مزودة بمحرك
بتقنية  i-VTECبسعة  1.8لتر
يـعـمــل بــالـبًـنــزيــن وت ـب ـلــغ قــوتــه
 140حصانا عند  6500دورة/
ا ل ــد قـ ـيـ ـق ــة و ع ـ ـ ـ ــزم دوران 172
نيوتن /متر عند  4300دورة في
الدقيقة ،مما يضاعف فاعلية
وكفاء ة وتوفير الوقود ،ليصل
استهالكه إلى  16.9كم/لتر.

دفاع أمامي
كما تتميز  HR-Vبأنها من
فئة الدفع األمامي ،فهي مزودة
بناقل حــركــة أوتــومــاتـيـكــي ذي
تـعـشـيــق مـسـتـمــر مـ ــزود بسبع
سرعات .وبفضل ناقل الحركة
األوتــومــات ـي ـكــي ذي الـتـعـشـيــق
المستمر ( ،)CVTيمكن قـيــادة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة فـ ــي وضـ ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
األوتــومــات ـي ـك ـيــة ب ـكــل أري ـح ـيــة،

مــع نـمــط حـيــاة ال ـســائــق؛ حيث
توفر له مساحة داخلية رحبة،
كما يوفر خزان الوقود المصمم
ل ـي ـكــون ًف ــي مـنـتـصــف ال ـس ـيــارة
م ـســاحــة ف ــي ص ـن ــدوق األمـتـعــة
ً
الخلفي ،فضل عن مقاعد الصف
الثاني السحرية الجديدة التي
ُ
ً
ًّ
إضافيا على التفكير
تعد دليل
الذكي.
ُ
وص ـ ـم ـ ـمـ ــت مـ ـق ــاع ــد ال ـص ــف
الـ ـث ــان ــي الـ ـسـ ـح ــري ــة لـ ـك ــي يـتــم
استخدمها وضبطها بطرق ّ
عدة
ً
لــزيــادة سعة الـسـيــارة ،وتماما
م ـثــل سـ ـي ــارات ( ،)Jazzتمتلك
س ـ ـيـ ــارة  HR-Vمـ ـي ــزة تـقـسـيــم
بنسبة  60:40للمقاعد الخلفية،
وه ــو م ــا يـسـمــح لـلـمـقــاعــد بــأن
ت ـغ ــوص ف ــي أرض ـي ــة ال ـس ـيــارة،
مـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر مـ ـس ــاح ــة داخ ـل ـي ــة
ً
كبيرة حقا ،وكذلك يمكن طيها
لـلـسـمــاح بــالـتـحـمـيــل الـجــانـبــي
لألشياء التي يصعب تحميلها
مثل َّ
الدراجات.
وبفضل اآللية الجديدة لطي
ال ـم ـقــاعــد ،يـمـكــن ال ــوص ــول إلــى
س ـعــة أك ـبــر ل ـص ـنــدوق األمـتـعــة
فـ ـ ــي  ،HR-Vإذ تـ ـبـ ـل ــغ س ـع ـتــه
ً 1456لـتـ ًـرا ،كما توفر السيارة
مساحة للركاب تصل إلى 100.1
ق ــدم مـكـعـبــة ،م ــع مـقـعــد خلفي
ومساحة واسعة لألقدام ،وذلك
رغم التصميم الخارجي المدمج
للسيارة.
كما يمكن تغيير وضعية ناقل
الـســرعــة بــاسـتـخــدام ذراع نقل
ال ـح ــرك ــة ال ـ ُـم ـث ـب ــت ع ـل ــى عـجـلــة
القيادة المستوحاة من عجالت
ال ـق ـي ــادة ف ــي سـ ـي ــارات الـسـبــاق
(متوفر فــي فئة  EXفـقــط) ،كما
يتميز ناقل الحركة ذو التعشيق
المستمر باحتوائه على نظام
ُمـ ـع ـ َّـدل بـحـيــث ت ـك ــون الـمـســافــة
بـ ـي ــن س ـ ـنـ ــون ال ـ ـ ـتـ ـ ــروس أق ـ ــرب
بكثير مـنـهــا فــي نــاقــل الـحــركــة
التقليدي ،ويمنح هذا الشعور
"ال ـم ـتــدرج" الـســائــق فــي سـيــارة
ً
دراية أثناء
 HR-Vإحساسا أكثر ً
التسارع ،كما يساعد أيضا على
تـقـلـيــل م ـس ـتــويــات ال ـضــوضــاء

فئاتها وألوانها
تتوفر  HR-Vالجديدة ًّ
كليا في ثالث فئات
وه ــي ت ـح ــدي ـ ًـدا  DXو LXو EXوب ـل ــون واح ــد
للتصميم الــداخ ـلــي ،وه ــو مــزيــج مــن األس ــود
وال ـب ـيــج م ــع مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن خ ـيــارات
األلــوان فيما يتعلق بالتصميم الخارجي في
كــل مــن أرجــوانــي فــاتــح ب ـ َّـراق وفـضــي معدني
لؤلؤي وألوان معدنية عصرية وأسود لؤلؤي
َّ
َّ
وهاج وأحمر لؤلؤي وهاج وأزرق رياضي َّبراق.

وتلتزم "الغانم موتورز" ،الموزع الحصري
لجميع منتجات هوندا من سيارات ،ودراجات
نارية ،ومحركات بحرية ومعدات ومنتجات
الـ ـط ــاق ــة ،ب ـت ـقــديــم أع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ال ـخــدمــة
ً
وال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ــي تـشـمــل ح ـل ــوال ائـتـمــانـيــة
ميسرة للدفع وغيرها من الخدمات التي توفر
على العمالء الكثير.

الداخلية .وإضافة إلى ذلك ،فإن
 CVTلسيارة HR-V
ناقل الحركة ً
يستخدم تعشيقا ذا طابع أكثر
مرونة وسالسة.

تصميم مختلف
وجاءت  HR-Vالجديدة ًّ
كليا
بـتـصـمـيــم خ ــارج ــي ي ـت ــاءم مع
فالشبكة
أذواق جـيــل األل ـف ـيــة؛ ٌ
األمامية للسيارة ُمصممة على
هيئة جناح طائر ،وهي مطلية
بــال ـكــروم ال ــداك ــن وتـمـتــد أعـلــى
المصابيح األمامية التي تحمل
طراز بروجيكتور ،كما أن فتحة
الشبك األمامي الموجودة أسفل
ش ــري ــط الـ ـك ــروم ت ــم تصميمها
للتأكيد على فخامة مظهرها،
ك ـمــا جـ ــرى تــوس ـيــع م ـســاحــات
مصابيح ا لـضـبــاب للمساعدة
ف ــي م ـن ــح  HR-Vم ـظ ـه ـ ًـرا أك ـثــر
ُ
ٍّ
بمصد
ُجرأة ،وقد زودت السيارة
رياضي أمامي يمنحها مظهراً
ًّ
قويا أكثر أناقة.
أمــا خلفية الـسـيــارة فيوجد
ب ـهــا مـصــابـيــح إض ـ ــاء ة خلفية
مـ ـ ــع مـ ـص ــابـ ـي ــح إض ـ ـ ـ ـ ــاء ة LED
م ــدم ـج ــة ت ـم ـنــح سـ ـي ــارة HR-V
ً ُ
ً
ش ـك ــا ري ــاض ـ ًـي ــا م ـم ـي ــزا .وت ـعــد
ميزة فتحة السقف البانورامية

مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فــي
ف ـئ ــة س ـ ـيـ ــارات ( )SUV-Bحـيــث
تـتــوفــر فــي فـئــة  EXمـمــا يجعل
س ـ ـيـ ــارة  HR-Vتـ ـب ــدو وكــأن ـهــا
سيارة رياضية كبيرة متعددة
األغـ ــراض ،وعـلــى أتــم استعداد
للمغامرة التالية.
وإضافة إلى ذلك فإن سيارة
 HR-Vال ـج ــدي ــدة ك ـل ـ ًّـي ــا مـ ــزودة
بإطارات من األلومنيوم مقاس
 16بـ ـ ــو صـ ـ ــة ف ـ ـ ــي فـ ـئـ ـتـ ـه ــا DX
وإط ــارات مقاس  17بوصة في
فئتها  LXو.EX

داخلية رحبة
وب ــأج ــواء شـبــابـيــة ،صممت
 HR-Vال ـجــديــدة ك ـلـ ًّـيــا بطريقة
سـهـلــة لـكــي تـضـمــن وجـ ــود كل
شــيء فــي الـمـكــان ال ــذي تحتاج
إليه فيه ،ومع أن لوحة التحكم
م ـ ــزودة ب ــأح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ،إال
أن ــه مــن الـسـهــل الـتـعــامــل معها
واس ـت ـخــدام ـهــا بـشـكــل ال يمكن
تصديقه ،كما أن القماش البيج
( فـ ـ ــي فـ ـئ ــة  DXو )LXوا ل ـج ـل ــد
البيج (في فئة ُ )EXيضفي على
التصميم الداخلي لسيارة HR-V
إحساسا ال مثيل له بالراحة.
وصممت  HR-Vلكي تتالء م

فقرات ترفيهية وتجربة للقيادة
تسنى للحضور فرصة تجربة قيادة مجموعة فاخرة من
ًّ
كليا ،كما
سيارات هوندا الرائدة ،بما فيها  HR-Vالجديدة
تخلل الحفل فقرات وأنشطة ترفيهية متميزة ،وطغت على
األمسية نغمات الفرقة الموسيقية غاالكسي جــوس التي
أحيت الحفل.
كـمــا ك ــان لــأط ـفــال حـ ّـصــة م ــن ه ــذا ال ـم ــرح بـفـضــل الــركــن
المخصص لهم ،إذ استمتعوا بالحصول على رسمة على
وجوههم واللعب بالبالونات ،مما أضفى الكثير من السعادة
على قلوبهم ،واستمتع الجميع بمأكوالت ومشروبات كوستا
ّ
ّ
متنو عة من
كوفي الشهية التي تــولــت مهمة تقديم قائمة
أصنافها التي ال تقاوم.

تصوير جورج ريجي

الشاسيه ونظام التعليق
يأتي شاسيه السيارة مع خزان وقود مثبت في المنتصف،
ً
ًّ
مثاليا في وزن السيارة ،كما أنه يعمل على
مما يوفر توازنا
تركيز كتلتها في المنتصف ،إضافة إلى ُم ِّ
خمدات تفاعلية
ً
ً
بمدى واسع تمنح  HR-Vمرونة فائقة في القيادة كما تقلل
انزياح جسم السيارة.

تفاصيل الفتة
ومن المزايا األخــرى الالفتة
ُ
ا ل ـ ـتـ ــي ز ِّو دت بـ ـه ــا ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــارة،
شاشة عرض للنظام الصوتي
مقاس  6.8بــوصــات مــع شاشة
تعمل باللمس (فــي الفئات LX
و )EXوف ـت ـحــات  USBوHDMI
تتيح توصيل الـهــاتــف الــذكــي،
واستخدام ما به من مزايا مثل
تشغيل الموسيقى المفضلة،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام س ـ ـجـ ــل الـ ـه ــات ــف
إلج ـ ــراء ال ـم ـكــال ـمــات الـهــاتـفـيــة،
كما أن عجلة القيادة المتعددة
ال ــوظ ــائ ــف م ـ ــزودة بــإمـكــانـيــات
ل ـل ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام الـ ـص ــوت
وت ـث ـب ـيــت ال ـس ــرع ــة م ـمــا يجعل
مـنـهــا واج ـهــة مـسـتـخــدم سهلة
االستخدام للسائقين ،وتتميز
فئة  EXمن سيارة  HR-Vبنظام
ُّ
تحكم تلقائي في درجة الحرارة
داخـ ـ ــل الـ ـسـ ـي ــارة ،ح ـي ــث يـمـكــن
ض ـب ــط درج ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرارة داخـ ــل
مقصورة السيارة بلمسة زر.
وي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك نـ ـظ ــام
ال ــدخ ــول الــذكــي وزر التشغيل
الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل بــال ـض ـغــط وه ــذه
المميزات متوفرة في فئات LX
وما بعدها.

تقنيات السالمة
تتميز  HR-V 2019بقائمة قياسية من مميزات السالمة
النشيطة وغير النشيطة؛ إذ تتضمن هــذه التقنيات :نظام
ُّ
التحكم في ّ
الجر
المساعدة على ثبات المركبة ( ،)VSAوأنظمة
( ،)TCSمع وجــود وسائد هوائية أمــام السائق والــركــاب في
ً
المقعد األمامي ،وهي ميزة قياسية في جميع الفئات ،فضل
عن الوسائد الهوائية الجانبية والستائر الهوائية الجانبية،
ّ
وهــي متوفرة فــي فئة  EXفقط ،ونـظــام ال ـمــوزع اإللكتروني
لقوة المكابح ( ،)EBDونظام ُمراقبة ضغط اإلطارات (،)TPMS
ونظام المساعدة في القيادة على المرتفعات ( ،)HSAوبنية
هيكل مــزودة بتقنية الهندسة المتوافقة المتطورة (،)ACE
كما أن فئة  EXم ــزودة بكاميرا خلفية متعددة الــزوايــا ،مع
ميزة العرض الواسع .وتتميز جميع الفئات بمصابيح ليد
( )LEDلإلضاءة النهارية ،بينما تتميز الفئتان  LXو EXفقط
بمستشعرات في الزوايا الخلفية ومؤخرة السيارة للمساعدة
ِّ
عند َصف السيارة.

ثقافات

16

مسك وعنبر

مزاج

17

٢١
مسك وعنبر

٢١

يستهل تلفزيون الكويت
أعادت مصر الوجه الحضاري انطلق تصوير «ياسمينا» ،ضمن فعاليات مهرجان
"رحلة المعنى" أقيمت أمسية ابتداء من اليوم ،عرض أولى
أول مسلسل تلفزيوني
والتاريخي لمقبرتي
الجلسات الغنائية ،للفنان
تنتجه نقابة السينمائيين شعرية للشاعرين مهدي
الورديان ،الواقعتين في
محمد عبده.
في مصر ،من بطولة حورية سلمان ودخيل الخليفة.
منطقة آثار كوم الشقافة
فرغلي.
بمحافظة اإلسكندرية.
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«»Once Upon a One More Time
تحتفي بنجاحات بريتني سبيرز
المسرحية تعرض  13نوفمبر في برودواي
أع ـل ـنــت ال ـم ـغ ـن ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة بــري ـت ـنــي س ـب ـيــرز أن
أغنياتها ستتردد في برودواي ،ضمن مسرحية غنائية
تحمل توجهات نسوية واضحة.
وق ــال ــت الـمـغـنـيــة الـبــالـغــة  37ع ــام ــا ،عـبــر موقعها
اإللكتروني" ،أنا سعيدة جدا بأن تكون هناك مسرحية
غنائية مع أغنياتي الخاصة ،تدور قصتها في عالم
ساحر مليء بالشخصيات التي كبرت معها وأعشقها
وهي عزيزة على قلبي .هذا األمر بمنزلة حلم يتحقق
بالنسبة لي".
والمسرحية الموسيقية بعنوان "Once Upon a
 "One More Timeمن تأليف جون هارتمير ،وإخراج
كريستين هانجي ،ووفقا لبيان صحافي سيشارك في
العرض شخصيات كرتونية مألوفة ،مثل ساندريال
وسنووايت ،وغيرهما من أميرات الحكايات الخرافية.
ومن المقرر تقديم العرض األول للمسرحية في 29
أكتوبر ،على مسرح جيمس إم نيذرالندر في شيكاغو،
بعدها تعرض المسرحية اعتبارا من  13نوفمبر حتى

رودي دولزال

األول من ديسمبر في برودواي بنيويورك.
وعنوان المسرحية مستوحى من أغنية "Baby One
 ،"More Timeالصادرة في  ،1998والتي أطلقت مسيرة
هذه المغنية قبل أن تصبح واحدة من أنجح المغنيات
في التاريخ الموسيقي الحديث.
وأشاد منتج المسرحية ببريتني ،وبإعجاب الجميع
من أنحاء العالم بها وبأعمالها ،إضافة إلــى الجهد
الذي بذلوه حتى وصلوا أخيرا إلى هذا العرض الكبير
الذي سيقام على المسرح ،وهو متحمس لذلك.
وتأتي هذه األخبار بعد شهرين من إعالن سبيرز
انقطاعها عن أعمالها ألجل غير مسمى ،لتكون بجانب
والدها الذي يعاني مرضا خطيرا.
وصرحت حينها" :نحن ممتنون جدا ألنه خرج من
األزم ــة على قيد الـحـيــاة ،لكن ال يــزال الطريق طويال
أم ــام ــه .اض ـط ــررت الت ـخــاذ ال ـق ــرار الـصـعــب ألض ــع كل
تركيزي وطاقتي على أسرتي في هذه الفترة".
وك ــان مــن الـمـقــرر أن تـبــدأ سـبـيــرز سلسلة حفالت

دالل عبدالعزيز

جديدة ،أطلقت عليها اسم "بريتني :دومينيشن" في
الس فيغاس ،مــن  13فبراير الماضي إلــى أغسطس
المقبل.
وقــال ممثلون لسبيرز ،في بيان ،إن جيمي قضى
 28يوما في مستشفى بمدينة الس فيغاس ،بعد أن
أصيب بانفجار في القولون ،مضيفين أنه يتعافى اآلن
في منزله ،ومن المتوقع أن يشفى بشكل كامل ،وقررت
سبيرز وقف عملها ألجل غير مسمى وعلقت حفالتها
حتى إشعار آخر.
وينسب لجيمي الفضل في مساعدته ابنته الشابة
على تجاوز محنة ألمت بها عامي  2007و.2008
وأصبحت بريتني سبيرز ظاهرة في عالم البوب
عام  1999بأغنيتها الشهيرة "،"Baby One More Time
ثم بأغنيات ناجحة مثل " "Strongerو"Oops, I did it
 ،"againوعادت إلى األضواء أواخر عام  2008بألبوم
غنائي وجــولــة عالمية أطلقت عليها اســم "،"Circus
وتحيي حفالت في الس فيغاس منذ .2014

محمد حماقي

دولزال :جزء ثان
من «»Bohemian

دالل عبدالعزيز تستأنف أغنية «من البداية» تخطت
تصوير «فالنتينو» السبت  20مليون مشاهدة

صرح المخرج رودي دولزال ألحد المواقع العالمية
بأن مدير أعمال فرقة " "Queenجيم بيتش يخطط
إلنتاج جزء ثان من فيلم "،"Bohemian Rhapsody
الذي يخوض بطولته النجم رامي مالك قائال" :هناك
نقاش يجري حاليا بين أعضاء الفرقة حول الفيلم
المحتمل".
وكــان قد حــاز مالك بفيلمه ""Bohemian Rapsody
ع ــددا مــن الـجــوائــز الـعــالـمـيــة ،وأهـمـهــا حـفــل جــوائــز
األوسـكــار ،وفــاز بالعديد من الجوائز ضمنه ،منها
جائزة أفضل ممثل وغيرها.

تستأنف الممثلة المصرية دالل عبدالعزيز ،تصوير
مشاهدها في مسلسل "فالنتينو" ،السبت المقبل،
في ديكور منزلها ،ويستمر التصوير يوما واحــدا،
وينتقل فريق العمل بعدها إلى ديكور آخر ،الستكمال
تصوير المشاهد الخارجية.
وتؤدي دالل في المسلسل شخصية "عفاف" ،ولديها
من عادل إمام ثالثة أبناء ،وترجع أسماؤهم إلى علماء
وقادة علميين ،وهم" :رفاعة" ويقدم هذه الشخصية
الممثل طارق األبياري" ،أرشميدس" ويقوم بالدور
محمد كيالني" ،نبوية" وتقدمها هدى المفتي.

حققت أغنية "من البداية" ،للفنان المصري محمد
حماقي ،نجاحا كبيرا ورواجا واسعا بين الجمهور،
وتخطت الـ  20مليون مشاهدة على "يوتيوب".
"من البداية" ،من ألبوم "كل يوم من ده" ،الذي طرحه
حماقي أخيرا.
ُيذكر أن حماقي تعرض أخيرا إلصابة دقيقة في
قدمه اليسرى أثناء مشاركته بمباراة في كرة قدم
مع بعض أصدقائه ،وهو اآلن بحالة جيدة.

إليزابيث بانكس تشارك في «»Brightburn
أول فيلم رعب لألبطال الخارقين ...يعرض في صاالت السينما  24مايو
تـظـهــر الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة إلـيــزابـيــث
بــان ـكــس ف ــي  24مــايــو الـمـقـبــل ف ــي فيلم
اإلثارة والتشويق " "Brightburnالذي يعد
أول فيلم رعب لألبطال الخارقين.
الفيلم من إنتاج شركة سوني إخراج
ديفيد ياروفيسكي ،وتأليف براين جون،
وم ــارك جــان ،وبطولة ميريديث هاغنر،
ديـفـيــد ديـنـمــان ،م ــات جــونــز ،غــريـغــوري
آالن وي ـل ـيــامــز ،جـنـيـفــر ه ــوالن ــد ،ستيف
أجــي ،بيكي واهلستروم ،إليزابيث بيكا
وكريستيان فيناليسون.
تدور قصة "برايت بيرن" حول وصول
صـبــي مــن عــالــم خ ــارج األرض ،وتحوله
إلــى شــريــر كبير وع ــدو شــرس أكـثــر مما
توقع البشر الذين توسموا فيه الخير في
بداية األمر ،واعتقدوا أنه المنقذ الخارق
والحامي من الشرور.
وفي أحــداث الفيلم ،تتبنى عائلة هذا
الطفل ،لكنه يجلب سوء الطالع للجميع،
ومــع م ــرور الــوقــت وهــو يكبر فــي السن،
ُ
تصبح القوى الخارقة المنتظرة منه قوى
شيطانية شريرة.
وحصد الفيديو الدعائي للفيلم ماليين
المشاهدات خالل فترة قصيرة ،ما زاد من
حماس الجمهور ،ألنها المرة األولى التي
يجتمع فيها الرعب واألبطال الخارقون
في قصة واحدة.
ويـشـكــل الفيلم أول مـشــاركــة للنجمة
اليزابيث بانكس في أفالم الرعب واألبطال
ً
الخارقين ،التي تعمل حاليا على إخراج
ال ـج ــزء ال ـجــديــد م ــن فـيـلــم الـجــاســوسـيــة
" "Charlie's Angelsا لـ ــذي ي ـش ــارك في
بطولته نخبة من نجمات هوليوود ،أمثال
كريستين ستيورات ،نعومي سكوت ،سام

إليزابيث بانكس في فيلم «»Brightburn
كلفن ،وباتريك ستيورات ،والمقرر عرضه
في نوفمبر المقبل.
وي ـح ـم ــل ع ـ ــام  2019م ـف ــاج ــأة أخ ــرى
غير مسبوقة فــي صناعة أفــام األبطال
الخارقين بجانب "بــرايــت بـيــرن" ،فــأول
م ــرة ي ـطــل ب ـطــل خـ ــارق بـ ــروح كــومـيــديــة
في فيلم " "SHAZAMوهو عمل قادم من
شركة دي سي كومكس وكابتن مارفل،
ُ
ويعد الدفعة السابعة في عالم دي سي
السينمائي.
الفيلم مقتبس عن قصص الكوميكس
ال ـش ـه ـيــرة ،وتـ ـ ــدور أح ــداث ــه حـ ــول صبي

ي ـح ـص ــل عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـقـ ــدرات
الخارقة ،الستخدامها وقت الحاجة بكلمة
سحرية واحدة.
ً
ويعد شازام البطل األصغر سنا على
اإلطالق ضمن الشخصيات التي تنتمي
لـعــالــم ال ــدي س ــي ،إذ ي ـتــراوح عـمــره بين
ً
 12و 15عــا مــا  ،لكنه حين ينطق الكلمة
السحرية " "SHAZAMيتحول إلى شخص
بالغ ذي قوة عضلية هائلة وقدرات خارقة
عديدة.
وعلى الرغم من تحول شازام إلى رجل
ً
خارق فإنه يظل محتفظا بروحه الطفولية

وعقلية الصبي ،مما يجعل سلوكه يتسم
بالمرح والفكاهة المنطلقة من اندفاعه.
يشارك في بطولة " "SHAZAMزاكري
ل ـي ـفــي وم ـ ـ ــارك سـ ـت ــرون ــغ ،وجـ ـ ــاك دي ــان
غــرايــزر ،وهــو مــن تأليف هـنــري جــايــدن،
وإخراج دايفيد ساندبيرغ صاحب فيلم
الرعب الشهير "أنابيل".
ً
ً
ح ـصــد ال ـف ـي ـلــم اه ـت ـم ــام ــا ج ـمــاه ـيــريــا
ً
واس ـ ـعـ ــا ،ب ـعــد عـ ــرض أول إع ــان ــات ــه في
مـهــرجــان كــومـيــك ك ــون ع ــام  ،2018ومــن
المقرر عرضه في أبريل المقبل.

 aبريتني سبيرز

ثقافات ١٦
«اآلثار المصرية» تعيد الوجه الحضاري
والتاريخي لمقبرتي الورديان
توابل ةديرجلا

•
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ضمن مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني في اإلسكندرية
أعادت مصر الوجه الحضاري والتاريخي لمقبرتي الورديان،
الواقعتين في منطقة آثار كوم الشقافة بمحافظة اإلسكندرية،
وهي خطوة جيدة تعيد الزخم إلى عروس البحر المتوسط
كمدينة ذات طابع تاريخي وأثري مهم.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

المقبرتان
اكتشفتا خالل
القرن العشرين
وتتميزان
بتكوينهما
المعماري
والزخارف
الملونة

أعلنت وزارة اآلثار المصرية
ق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ـ ــام إنـ ـ ـج ـ ــازه ـ ــا أع ـ ـمـ ــال
إعــادة تركيب وترميم مقبرتي
الورديان ،في منطقة آثار "كوم
الشقافة" بمحافظة اإلسكندرية،
وكانت المقبرتان معروضتين
فــي حديقة المتحف اليوناني
ال ــروم ــان ــي ،وجـ ــرى تفكيكهما
ث ــم ن ـق ـل ـه ـمــا إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة آث ــار
كــوم الشقافة خــال عــام ،2009
ضمن مشروع تطوير وترميم
المتحف.
في السياق ،قــام وزيــر اآلثــار
خــالــد الـعـنــانــي بتفقد مـشــروع
تـطــويــر مـنـطـقــة ك ــوم الـشـقــافــة،
بعد حل مشكلة ارتفاع منسوب
الـمـيــاه الـجــوفـيــة ،وال ـتــي كانت
تــؤثــر على المقابر الـمــوجــودة
هناك.
إلى ذلك ،أوضح رئيس اإلدارة
الـمــركــزيــة لـلـصـيــانــة والـتــرمـيــم
غــريــب سـنـبــل أن أع ـم ــال إع ــادة
الـتــركـيــب والـتــرمـيــم تـمــت وفــق
األس ــالـ ـي ــب ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـحــدي ـثــة
التي يتم اتباعها في مثل هذه
الـحــاالت ،وهــي توثيق الوضع
الــراهــن ،واالط ــاع على تقارير
ال ـف ــك وس ــائ ــر أع ـم ــال الـتــوثـيــق
الـمـعـتـمــدة خ ــال عـمـلـيــة الـفــك،
سـ ـ ــواء م ــن ج ـب ــل ال ـ ــوردي ـ ــان أو
المتحف الـيــونــانــي الــرومــانــي،
مــع اسـتـخــدام مــواد البناء غير
الضارة باآلثار.
وتــابــع سنبل" :أعـمــال إعــادة
بـ ـن ــاء ال ـم ـق ـب ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،بـ ــدأت
نوفمبر  ،2017وانتهت بعد عام
كامل ،ثم انطلقت عملية الترميم
ال ــدق ـي ــق لــأس ـطــح ال ـح ـجــريــة"،
الفتا إلى تشييد مدخل خاص
ب ــالـ ـمـ ـقـ ـب ــرة ل ـ ـض ـ ـمـ ــان وصـ ـ ــول
السائحين إليها بسهولة.
أم ــا الـمـقـبــرة الـثــانـيــة فـبــدأت
أعمال ترميمها وإعادة بنائها
م ـط ـلــع ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي ،وتــم

إحدى مقابر الورديان
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ت ــرك ـي ــب وإعـ ـ ــادة
بناء جميع أجزائها ،باستثناء
السقف واألعمدة األمامية التي
يجري تجهيزها حاليا.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئـيـســة
اإلدارة الـمــركــزيــة آلث ــار الــوجــه
ال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــة خـ ـ ـض ـ ــر إن
ال ـم ـق ـبــرت ـيــن شـكـلـتــا ج ـ ــزءا من
م ـق ــاب ــر ال ـج ـب ــان ــة ال ـغ ــرب ـي ــة فــي
اإلسـكـنــدريــة (مــديـنــة الـمــوتــى)،
وكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف ع ـ ـن ـ ـه ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم
األثـ ـ ــري "ب ــرت ـش ـي ــا" ف ــي منطقة
ال ـ ــوردي ـ ــان خـ ــال ال ـع ـق ــد األول

م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،ح ـيــث
كانتا منحوتتين فــي الصخر
ال ـط ـب ـي ـع ــي ع ـل ــى ط ـ ـ ــراز م ـقــابــر
الحجرات ،وتتميزان بتكوينهما
المعماري والــزخــارف الملونة،
وتــم نقلهما عــام  ،1952بهدف
الـ ـ ـع ـ ــرض ف ـ ــي ح ــديـ ـق ــة مـتـحــف
اليونان الروماني.
وتــرجــع المقبرة األول ــى إلى
العصر البطلمي ،حيث تتضمن
غ ــرف ــة دف ـ ــن ذات س ـق ــف مـقـبــى
يحمل بقايا ألوان ،كما تحتوي
عـلــى ت ــاب ــوت واحـ ــد ذي مسند

رأس ،وتتميز جدرانها بزخارف
ه ـن ــدس ـي ــة ط ــول ـي ــة وع ــرض ـي ــة،
ويوجد في منتصفها مذبح.
أم ــا الـمـقـبــرة الـثــانـيــة فتعود
إلــى العصر الــرومــانــي ،وتضم
ح ـ ـجـ ــرة ال ـ ــدف ـ ــن فـ ـيـ ـه ــا م ــدخ ــا
بدعامتين ،يعلو كل منهما تاج
دوري بسيط ،ويستند عليهما
ع ـقــد ك ـب ـيــر ،س ـق ـفــه ع ـلــى هيئة
نـصــف ق ـبــة ،كـمــا تـحـتــوي على
 3توابيت.
يشار إلــى أن المصادفة هي
الـتــي ق ــادت إل ــى اكـتـشــاف أكبر

مقبرة رومــانـيــة فــي مصر عام
 ،1900يـ ـع ــود ت ــار يـ ـخـ ـه ــا إ ل ــى
الـقــرن الـثــانــي الـمـيــادي ،وتقع
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة "كـ ـ ـ ــوم الـ ـشـ ـق ــاف ــة"
غربي مدينة اإلسكندرية ،حيث
س ــاع ــد حـ ـم ــار ف ــي اك ـت ـشــاف ـهــا،
بعد فشل المجهودات العلمية
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـم ــرت  8أعـ ـ ـ ـ ــوام ،مــا
فـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أم ـ ـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة واألثـ ــريـ ــة لـمـعــرفــة
مالمح اإلسكندرية خالل العصر
الروماني.

األهمية التاريخية لمدينة الثغر
ُ
ت ـع ــرف اإلس ـك ـن ــدري ــة ب ــ"مــدي ـنــة الـثـغــر"
و"ع ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الـ ـبـ ـح ــر الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط" ،ول ـه ــا
أهمية تاريخية وأثــريــة تجعلها مقصدا
للسائحين من كل دول العالم ،حيث تعتبر
اإلس ـك ـن ــدري ــة ال ـعــاص ـمــة ال ـثــان ـيــة لـمـصــر،
وك ــان ــت عــاص ـم ـت ـهــا ق ــدي ـم ــا ،وتـ ـق ــع عـلــى
ساحل البحر األبيض المتوسط بطول 55
كيلومترا شمال غرب دلتا النيل.
وت ـض ــم ال ـمــدي ـنــة ال ـع ــدي ــد م ــن الـمـعــالــم
المميزة ،منها مكتبة اإلسكندرية الجديدة
ال ـت ــي تـتـســع ألك ـثــر م ــن  8مــاي ـيــن ك ـتــاب،
كما تضم العديد من المتاحف والمواقع
األثرية مثل قلعة قايتباي وعمود السواري
وغيرها.
وبدأ العمل على إنشاء اإلسكندرية على

يد اإلسكندر األكبر عام  332قبل الميالد،
ع ــن طــريــق ردم ج ــزء م ــن ال ـم ـي ــاه ،يفصل
بين جزيرة ممتدة أمام الساحل الرئيسي
تسمى "فــاروس" بها ميناء عتيق ،وقرية
ص ـغ ـي ــرة اس ـم ـهــا "راك ـ ـت ـ ــوس" ،وات ـخــذهــا
اإلسكندر األكبر وخلفاؤه عاصمة لمصر
لما يقارب ألف سنة ،حتى الفتح اإلسالمي
لمصر على يد عمرو بن العاص سنة .641
واشتهرت المدينة عبر التاريخ من خالل
العديد من المعالم ،مثل مكتبة اإلسكندرية
الـقــديـمــة ،الـتــي كــانــت تضم مــا يــزيــد على
 700ألـ ــف م ـج ـل ــد ،وم ـ ـنـ ــارة اإلس ـك ـن ــدري ــة
الـتــي اعتبرت مــن عجائب الدنيا السبع،
الرتفاعها الذي يصل إلى  120مترا ،وظلت
قائمة حتى دمرها زلزال قوي عام .1307

ويــرى المؤرخون أن اختيار اإلسكندر
لمدينة اإلسكندرية لتكون عاصمة لدولته،
اس ـت ـهــدى ف ـيــه بـتــوجـيــه مـعـلـمــه الــروحــي
هوميروس في ملحمة "األوديـســة" ،حيث
ذهب "تليماك" ابن "أودسيوس" ملك إيثاكا،
إلى مينيالوس ملك إسبرطة ،يسأله إن كان
ً
يعرف شيئا عن مصير والــده المختفي،
ف ـح ـكــى م ـي ـن ـي ــاوس عـ ــن أهـ ـ ـ ــوال ال ـح ــرب
وشـجــاعــة مـلــك إيـثــاكــا وجـيـشــه المفقود،
وأنه بعدما أضنى التعب جيوشهم ،بلغوا
شواطئ مصر ،عند جزيرة فاروس ،وهناك
كما يقول ملك إسبرطة" :ارتوينا من كوثر
هذه البالد التي تجري من تحتها األنهار".

وزير اآلثار خالد العناني أثناء تفقد المقبرتين

tawabil@aljarida●com

«الرضاوة»!

مسفر الدوسري

مربكة وشائكة تلك الفكرة التي خطرت لي ّ
للتو!
عـنــدمــا يفعل مــن نـحــب مــا يثير غضبنا ،لــدرجــة تجعلنا
حانقين وساخطين ،ونكاد ننفجر كبراكين من الغيظ ،ما هي
صفة الفعل الــذي قــد يفعله الـطــرف اآلخــر ليطفئ الجمر في
صدورنا ويطفئ لهيب لوعتنا؟! وعندما يتجاوز األذى حدود
الزعل والغضب ،ويصل ذلك حد الجرح ،الذي نظن أال شيء قد
يوقف نزيفه أو يشفيه ،هل لدينا اشتراطات مسبقة للرضا
وتجاوز األلم والسماح؟!
ما المعايير التي تجعلنا نرضى عندما يسيء لنا من نحب؟!
هل نملك مواصفات محددة ومعرفة تامة لـ"رضاوتنا" عندما
يغمرنا من نحب بالشوك؟! أم أن رضانا حالة مزاجية ،ولكل
أسى ظروفه ،وأن لكل أذى حديثا؟!
قد يسهل القول إن "الرضاوة" البد أن تكون بحجم األذى،
وقــد نفكر في أن نكون منصفين أكثر ،ونـ َّـدعــي أن من يحدد
حجم ذلك األذى هو من تعرض لــأذى ،وبناء عليه هو الذي
ً
يحدد ماهية العمل الذي يرضيه ،أيا كان ،لكن "أيا كان" هذه
هل تضمن شرط العدالة ،بحيث تكون "الرضاوة" بحجم الذنب؟
أم أن ليس لها عالقة بشرط العدالة ،بل تتحدد "الرضاوة" فقط
بمدى إحساس اآلخــر بــاألذى ،بغض النظر عما إذا كــان هذا
ً
اإلحساس مفتعال أو مبالغا فيه ،أو أنه منصف فعال؟! وهل
"الرضاوة" محاولة لذر الرماد في عيون الذنب؟! أم أنها اعتراف
من المذنب بذنبه ،ومحاولة لرد االعتبار للطرف المتضرر،
ووسيلة لطلب الغفران منه؟! أم أنها ليست سوى عملية "ابتزاز
عاطفي" من ّ
مدعي الضرر؟!
"الرضاوة" لعبة من طرف واحد ،هذا الطرف هو من يتحكم
في وضع قواعدها وشروطها ،وهو من يتحكم في زمامها،
وال يملك الطرف اآلخر سوى أن يذعن ويخضع لكل ما ُيملى
عليه ،إذا هو أراد أن تفعل "رضاوته" فعلها ،وأن تؤتي ثمارها،
بالحصول على رضا المتحكم في اللعبة ،أي الشخص الذي
ً
َّ
تعرض لألذى ،فهو الخصم والحكم معا ،إذ ال معنى ألي فعل
يقصد به كسب رضا المحبوب ،مهما كان ،ما لم تكن محصلته
الحصول على ذلك الرضا ومحو األذى.
وقــد تـبــدأ "ال ــرض ــاوة" مــن مـجــرد اعـتــذار فـقــط ،وقــد تتعداه
إلى أكثر من ذلك بكثير ،فتصبح فعال يتجاوز قدرة المخطئ،
وتتخطى حـجــم ذن ـبــه ،ذل ــك ال يـتــوقــف عـلــى حـجــم الـخـطــأ أو
الخطيئة ،إنما يعتمد أكثر على عوامل عدة ال يتم احتسابها
بــالـمـسـطــرة وال ـق ـلــم ،عــوامــل نفسية وعــاطـفـيــة تــرســم مالمح
الضماد الصالح لنزيف كل روح من أرواحنا.
بعضنا يستغل "الرضاوة" فرصة إلبداء جماله ،وبعضنا
ينتهزها مناسبة للكشف عن سوئه ،بعضنا قد يصفح وينسى
األسى ،لمجرد إحساس اآلخر بالندم ،وبعضنا لن تهدأ روحه
حتى يطمئن بأن اآلخر قد أثخن قلبه باأللم.
بعضنا تتجلى محبته وصفاء روحــه من خالل ماهية ما
ً
يرضيه ،تعويضا عن ألــم أصــابــه ،وبعضنا يكشر عن جشع
روحه وافتقاره للصلح معها ،فتصبح روحه كالنار ،التي كلما
ً
أطعمتها طمعت بالمزيد ،فهي ال تكتفي أبدا ،فتكون "الرضاوة"
بالنسبة له فرصة لالبتزاز العاطفي.
"الــرضــاوة" سر شخصياتنا غير المعلن ،وهــي في الوقت
ذاته عرينا غير المستور!

إصدار

«ظالل المفاتيح»
الملهاة الفلسطينية
صـ ــدرت حــدي ـثــا ع ــن "الـ ـ ــدار الـعــربـيــة
ل ـل ـع ـل ــوم ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــرون" ،رواي ـ ـ ـ ــة ل ـل ـشــاعــر
والـ ــروائـ ــي إب ــراه ـي ــم ن ـصــرال ـلــه ،تحمل
عنوان «ظالل المفاتيح».
فــي هــذه الــروايــة يبدو الفلسطيني
صـ ـ ــورة أسـ ـط ــوري ــة ل ــذاك ــرت ــه ،مـثـلـمــا
تبدو ذاكرته صورة لمعنى وجوده...
رواية عابرة ألزمنة كثيرة وتحوالت
كبرى شهدتها فلسطين ،وعاشتها
شخصيات هذا العمل ،في امتدادات
ال ـح ــدود ال ـق ـصــوى لـفـكــرة ال ــوج ــود،
ّ
والشتات ،والتماهي مع وطن ُسلب
بالقوة .وهي كذلك عن المسافة بين إنسانية صاحب
ّ
ّ
يتجسد هنا من خالل
الحق وغطرسة سالب هــذا الحق ،الــذي
مواجهة استثنائية بين امرأة فلسطينية وضابط صهيوني.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﺣﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻏﻠﻲ ﺗﺒﺪأ ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺎ«
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﺜﻴﺮ ﺿﺠﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺪراﻣﻲ اﻷول
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ﺧﻄﻮة دﺧﻮل
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج
ً
ﻣﻤﺘﺎزة ﺟﺪا
ﻏﺎدة ﺟﺒﺎر

أزﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ

ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻏﻠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دورﻫــﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
"ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺎ" ،وﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪراﻣﻲ اﻷول
ا ﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ
وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ أن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺳ ـﻴ ـﻌ ــﺮض ﺧ ـ ــﻼل رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﺸ ــﺎﺷــﺎت ،وﻳ ـﺸــﺎرﻛ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟـﺘــﻪ ﻋــﺪد
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻓ ـﻴ ـﻔــﻲ ﻋ ـﺒــﺪه
وأﺣﻤﺪ ﻛﺮارة وﺳﺎﻣﺢ ﺳﻤﻴﺮ ،وﻛﺘﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻐﻴﻄﻲ ،وﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺸﺎد.
واﻧﻄﻠﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟـﺸـﻴــﺦ زاﻳـ ــﺪ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺰﻣﻦ ﻹﻧﺠﺎز أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ
رﻣ ـﻀــﺎن ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺪأ ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻣﺘﺄﺧﺮا ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺧﺮى
ﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻪ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺆﺧــﺮ ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺨﺮج ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﻓﻖ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓــﻲ اﻟﻠﻮﻛﻴﺸﻦ
دون أن ﺗﺘﻌﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﻄﻴﻞ.
وأ ﻛــﺪ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﺴﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻴﻄﻲ ان
ﺧـﻄــﻮة دﺧ ــﻮل اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻻﻧـﺘــﺎج
ﻣ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة ﺟـ ــﺪا ،ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘــﻮﻇــﻒ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات
واﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءات اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ـﻴ ــﻪ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ
ﺗـﻌــﺎﻗــﺪت ﻣــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺄﺟــﻮر أﻗــﻞ ﻣﻦ
اﻷﺟ ـ ــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺘـﻘــﺎﺿــﻮﻧـﻬــﺎ ،وﺗ ــﻢ ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ
اﻟﻔﺎرق ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺎﻫﺪ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ
آﺧﺮ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،وﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﺤ ــﺪد اﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﺑﻌﺪ اﻻ ﺳـﺘـﻘــﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ان ﻫﻨﺎك
ﺣﻤﺎﺳﺎ وﺗﺮﻗﺒﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ،وﻟﻮﺟﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻓﻴﻬﺎ.

ﻧﺠﻮم اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻣﻴﺸﺎل ﻗﺰي ﻳﻄﺮح
ً
أﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺮﻳﺒﺎ
أﻋﻠﻦ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل
ﻗــﺰي أﻧــﻪ "ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻫﺬه
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺮوض اﻟﺪراﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ
ً
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻨﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻤﺜﻼ ،ﺑﻞ
ً
ﻛـ "ﻋﺎﺷﻖ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻳﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻷﺟﻮﺑﺔ،
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻤﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،وﻳﺤﻠﻞ
ﻗـ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﺎع ﺟ ـ ــﺪواه ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ً
وﻛﺸﻒ ﻗﺰي أﻧﻪ ﻛﺎن راﺿﻴﺎ
ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ـﺘ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
ﻣﻴﺸﺎل ﻗﺰي
"ذﻛـ ـ ــﺮى" ،ﻋـﻜــﺲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻــﻮرﻫــﺎ ﻓــﻲ "اﻟـﺤـﻴــﺎة دراﻣ ــﺎ"،
ً
وذﻟﻚ "ﻷﺳﺒﺎب وأﺳﺒﺎب" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ
رﻫﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ".
وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﺮح أﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ّ
ﻳﺤﺪد ﻟﻤﻦ ﺳﻴﻜﻮن
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ،وأن ﻓــﻲ ﺟﻌﺒﺘﻪ ﺛــﻼث أﻏﻨﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﺎ
وأﻟﺤﺎﻧﻬﺎ ،وﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء :ﻣﻨﻴﺮ أﺑﻮ ﻋﺴﺎف وﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﻟﻰ
وﻫﺸﺎم ﺑﻮﻟﺲ وﺷﻮﻗﻲ ﻧﺎﺻﻴﻒ".

اﻧﻄﻠﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺎ« ،أول ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺗﺴﺎؤﻻت
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ،ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ،وﺛﻤﺔ أﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺧﻄﻮة اﻧﺘﺎج ﻋﻤﻞ دراﻣﻲ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﺘﻄﺮق ﻟﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣـﺤــﺪدة ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺤﻴﻦ ﺧــﺮوج
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻮر واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻦ
اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ د .ﻏـ ــﺎدة ﺟ ـﺒ ــﺎرة إن ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻹﻧـﺘــﺎج ﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ﻟـﻬــﺎ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬ ــﺪف ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﺤــﺮﻳــﻚ ﻋﺠﻠﺔ
اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.
وأﻛﺪت ﺟﺒﺎرة أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺳﺘﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
دراﻣﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﺗﺤﻀﻴﺮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت اﺳﺮع ﻣﻦ ﻋﺪة اﻋﻤﺎل اﺧﺮى ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻃﺎ ﺟﻴﺪا ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﺧ ـﻄــﻮة اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ
ﻟـﻠـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر دورﻫـ ــﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺼﻨﺎع ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﻣﻲ وﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﻫﻢ أﻋﺪاد
ﻛﺒﻴﺮة أﻳﻀﺎ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗـﻬــﺎ ﺳﺘﻘﻮم
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺔ
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
أو اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺪ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد ﻗ ــﺎﺳ ــﻢ أن ﺧ ـﻄ ــﻮة دﺧ ـ ــﻮل ﻧـﻘــﺎﺑــﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر

١٧

ﻣﺰاج

ﻧﻮال اﻟﺰﻏﺒﻲ ﺗﻬﻨﺊ اﻟﺤﻼﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺣﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻏﻠﻲ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﺛﻤﺔ أﻣﻮرا ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻗـ ــﺎﺳـ ــﻢ أن اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج ﺳ ـ ــﻮاء
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ أو ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺮغ
وﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﺳـﺘـﺸـﻐــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ
دورﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻘﻮم
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ،
وﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ واﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوﻓــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وأﺷــﺎر اﻟﻨﺎﻗﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ إﻟــﻰ وﺟــﻮد
أزﻣ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺐ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺂﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺘﻜﻮن

اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر
ﺻﻨﺎع ﻫﺬه اﻻﻋﻤﺎل.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻴﺪ أن اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ،ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻧﺠﻮم ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات اﻳـﻀــﺎ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻢ
ﺗـﻌـﻠــﻦ ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻗ ـﺒــﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ وﻓــﻖ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة.
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﻟــﻮ ﻣﻨﺤﺖ
اﻟﻨﺠﻢ أﺟــﺮا أﻗــﻞ ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ
ﻋﻤﻞ ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻴﺎرا ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻷن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻧ ـﺠــﻮﻣــﺎ ﻗ ــﺪ ﻳـﻜــﻮﻧــﻮن
أﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة وأﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا أﻗﻞ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻌﻘﺪة ﺟﺪا ،وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺪﻳﺪة
ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺎ«

ﻫﻨﺄت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﻮال اﻟﺰﻏﺒﻲ،
ﻣــﻮاﻃ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋ ــﺎﺻ ــﻲ اﻟ ـﺤــﻼﻧــﻲ
ﻋـﻠــﻰ أﻏـﻨـﻴـﺘــﻪ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة "ﺷــﻮ
ﺑﺨﺎف ﻋﻠﻴﻜﻲ" ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ ﻟﻪ دوام
اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
وﻛـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺰﻏ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺮ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :أﻏﻨﻴﺔ راﺋﻌﺔ،
أﻟــﻒ ﻣـﺒــﺮوك ،وداﺋـﻤــﺎ ﻣﻌﻮدﻧﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﺠﺪد" ،ﻟﻴﺮد
اﻟﺤﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻨﺌﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ:
"اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻳـ ـﺒ ــﺎرك ﺑ ـﻌ ـﻤ ــﺮك أﺣ ـﻠــﻰ
ﻧﻮال اﻟﺰﻏﺒﻲ
ﻧ ــﻮال ،واﻟــﺬﻫــﺐ ﺑﻴﻔﻀﻞ ذﻫﺐ
ً
ً
ﻗﻠﺒﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ ﻳﺎ ذﻫﺒﻴﺔ اﻷﺧﻼق
واﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ" .وﻃﺮح اﻟﺤﻼﻧﻲ ،ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ أﻏﻨﻴﺔ
"ﺷﻮ ﺑﺨﺎف ﻋﻠﻴﻜﻲ" ،ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،وﺣﻘﻘﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻬﺎ.

إﻳﻮان ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻔﻼت ﻓﻲ دﺑﻲ
وﺻـ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ
إﻳﻮان إﻟﻰ دﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻴﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت ﻫﻨﺎك،
ّ
وﻳـﺤــﻀــﺮ ﻟـﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟﻔﻨﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺒﺼﺮ اﻟﻨﻮر
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ .إﻳﻮان أﺣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻼت ﺑ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ــﺪأﻫـ ــﺎ ﺑـﺤـﻔـﻠـﻴــﻦ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻷردن ،وﺗ ـﻤ ـﻴ ــﺰت ﺑــﺈﻗ ـﺒــﺎل
ﺟ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮي ﺿـ ـﺨ ــﻢ ،وأﻣ ـﺘ ــﻊ
اﻟـﺤـﻀــﻮر ﺑـﺒــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻟﻔﻨﻴﺔ .

إﻳﻮان
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 21مايو  21 -يونيو
ً
مـهـنـيــا :مـطـلــوب مـنــك االنـتـبــاه والـتــدقـيــق في
جميع التفاصيل قبل المباشرة.
ً
ّ
ّ
عاطفية ماضية تعود للبروز
قضية
عاطفيا:
في مخيلتك بدون أسباب.
ً
اجتماعيا :بعض التأجيل المحتمل لمشروع
سفر بهدف االستجمام.
رقم الحظ.3 :

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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ً
ً
مهنيا :خذ وقتا للتفكير وال تستهتر بالتوقيع
على أية معاملة أو مستند.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :إذا ك ـنــت ت ـحـ ّـب شــريــك ع ـمــرك فـعــا
فأشعره باهتمامك وحنانك.
ً
ّ
تضطر إلــى إعــادة حساب نفقاتك
اجتماعيا:
ً
الخاصة ألنها تتزايد سريعا.
رقم الحظ.10 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً ُ
مهنيا :تكافأ على جهد سابق وتتلقى التهاني
من المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :تطلب من الحبيب أمورا تفوق طاقته
ً
على تنفيذها فمهال عليه.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الخالفات والمماحكات
ُ
وال تثر مواضيع شائكة.
رقم الحظ.19 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة

10

كلمة السر

المراكب.
 - 8يغني (م).
 - 9دولة إفريقية عاصمتها

موروف.
 - 10مسلسل لتيم الحسن
ومنة فضالي.

ال كروازيت

 - 6دق – ( ...الخالية) فيلم
لعبد الحليم (م).
 - 7يصلح – يستعمل لدفع

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
10
ا
ل
م
ل
ك
ف
ا
ر
و
ق

ٌ
 - 1أدي ــب فرنسي تــوفــي في
حادث سيارة.
 - 2اعترافات.
 - 3ت ـج ــد ه ــا فـ ــي ( أ م ــا ن ــات
) – نظير.
 - 4نصف ( وارفات) – تجدها
في (مجتهدون).
 - 5ب ـتــا «فـ ــي أم ـ ــر» – وكــالــة
فضاء أميركية.

2

2
1
4
7
6
8
3
5
9

ً
عموديا:

ً
مهنيا :آمن بالنجاح وحاول أن تتجاوز جميع
العراقيل التي تقف أمامك.
ً
ً
عاطفيا :تشعر باالضطراب قليال وبالتشكيك
بالحبيب وهذا ليس من شيمك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ح ـ ـ ــاول إس ـ ـعـ ــاد مـ ــن هـ ــم ح ــول ــك
ً
ّ
بإشعارهم أنك مهتم فعال بهم.
رقم الحظ.4 :

6 8
3 6 9 2 7
6 2
3
1
8
9
8 3
6
9 8

6
8
1
9
3
2
7
4
5

( - 1جميلة )....ثائرة وطنية
جزائرية.
 - 2للنفي – دولة أوروبية (م).
 - 3مالحظ (م) – من يستطلع
الكون من النجوم.
 - 4أش ــاه ــد (م) – لـفـظــة ألــم
– يقع.
 - 5ق ـلــب نـخـلــة (م) – ســائــل
الحياة – هجم (م).
 - 6ثائرة وطنية فرنسية (م)
– ثلثا ( أفل ).
 - 7م ـت ـشــاب ـهــان – م ــا تـفــرق
وتجمع األشعة الضوئية (م).
 - 8اكتمل (م) – سلوا – برد.
 - 9نتألف – نصف (مورد).
 - 10أبــو الـبـشــر – يستعمل
للكتابة عليه.

 21مارس  19 -أبريل

8
1

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

9
5
7
4
8
6
2
3
1

مقاهي
خالبة
بحر
رغم
فرنسا

شارع
نجم
رياضة
ثري
حلقة

فلك

sudoku

م ــن  9أحـ ــرف وه ــي اس ــم أبـ ــرز وج ـه ــات الـجــذب
السياحي في مدينة كان.
ة
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ّ
ً
مهنيا :تدافع ّ
ربما عن حق أحد الزمالء وتكسر
بعض القيود.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـت ـحـ ّـدث كــوك ـبــك ع ــن ل ـق ــاءات غنية
ّ
ّ
وأحاديث حارة وحب جديد.
ً
اجتماعيا :تناقش قضايا اجتماعية أو فكرية
في منتدى يجمع معارفك.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مـهـنـيــا :خــفــف نـمــط عـمـلــك وحـ ــاول أن تعالج
ٍّ
بترو وهدوء.
أمورك
ً
ً
أشياء عن الزوج أو الحبيب
عاطفيا :قد تخفي
ألسباب عائلية.
ٍ ً
ً
اجتماعيا إذ
اجتماعيا :راهن على هذه الفترة
تكون شعبيتك في أوجها.
رقم الحظ.5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إذا أردت المباشرة بأي مشروع فابدأ به
اآلن ألن
الحظ إلى جانبكً .
ً
ً ّ
عاطفيا :كلما سمعت إشاعة أو تعريضا بالحبيب
ً
تنرفز عليه بدال من مصارحته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـفــرض بـعــض األول ــوي ــات المنزلية
ّ
نفسها عليك وتفكر بتغيير األثاث.
رقم الحظ.2 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
تتحلى ّ
بقو ة كبيرة وبجزم على إنجاز
مهنيا :
أعمالك في وقتها المناسب.
ً
ً
عاطفياّ :
جرب أن تمارس مع شريك عمرك رياضة
ّ
أو هواية ثقافية.
ً
اجتماعيا :احتفل بمناسبةٍ ما أو اجمع األصدقاء
لقاء مفرح.
في ٍ
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :ي ـشـ ّـدد الـفـلــك عـلــى ض ــرورة الـتـكــتــم عما
تخطط له في نطاق العمل.
ً
عــاطـفـيـ ًـا :ح ــاول أن ّ
تنمي هــوايــة لــك وأن تشرك
الحبيب في ممارستها.
ً
ً
اجتماعيا :اذهب إلى الطبيعة وكن صديقا لها
فترتفع معنوياتك.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يتحدث برجك عن فرصة تتاح لك على أثر
عمل دؤوب قمت به.
ّ
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :لـيــس دائ ـم ــا تـحـصــل عـلــى م ــا تتمنى
ً
فالحبيب الذي تصبو اليه ليس متوفرا.
ً
اجتماعيا :هذا النهار يناسبك للذهاب في رحلة
مع أفراد العائلة.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
ً
مهنيا :تتخذ ً
صائبا يساعدك على
مهنيا
قرارا
التقدم في المؤسسة.
ً
ّ
سرية ال يعرف
رومنسية
تعيش
عاطفيا :ربما
ً
عنها المحيطون بك شيئا.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـب ــدو مـتـحـمـ ًـســا وم ـن ـف ـعــا لـلـقـيــام
بمبادرة سفر أو مغامرة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا  :حــا فــظ على سـ ّ
ـريــة المعلومات التي
تتلقاها فهي ليست ملكك.
ً
ً
سعيدا بالمستجدات وتشارك
عاطفيا :تبدو
فيها حبيب عمرك.
ً ّ
اجتماعيا :تطلع على معلومات جديدة وتكبر
أحالمك بمستقبل زاهر.
رقم الحظ.1 :

20
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ديوان العسالوي يستقبل
ضيوفه كل أربعاء
افتتحت عائلة المعتوق العسالوي
ديوانها الجديد في منطقة غرب مشرف
بحضور نائب رئيس مجلس األمة عيسى
الكندري ،وأعضاء مجلس األمة ،ووجهاء
المنطقة ،وعدد كبير من أفراد العائلة.
ويستقبل الديوان ضيوفه مساء كل أربعاء
في منطقة غرب مشرف قطعة  3شارع 323
منزل .35

ً
العسالوي مكرما الكندري

ً
العسالوي مكرما الدمخي

صورة جماعية

جانب من الحضور في ديوان العسالوي

لجنة المرأة الدبلوماسية تحتفل بيوم المرأة العالمي
بحضور سفيرة قرقيزيا لدى الكويت سمر غول ،ومستشارة
لجنة المرأة الدبلوماسية نرجس الشطي ،وبمشاركة عدد كبير
من الدبلوماسيات والعضوات ،احتفلت اللجنة بيوم المرأة
العالمي في فندق الملينيوم.
وبهذه المناسبة ،قالت الشطي ان القيادة الرشيدة للكويت ممثلة
بسمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد أتاحت الفرصة للمرأة
الكويتية الثبات قدراتها والمساهمة في خطط التنمية من خالل
تقلدها العديد من المناصب القيادية.
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حظيت بدعم كبير من الدولة
من خالل منحها حقوقها السياسية كاملة ،ووصلت الى المقعد
الوزاري وتبوأت مناصب قيادية عدة.
وتم خالل الحفل استعراض انجازات المرأة الكويتية ،وما
وصلت اليه على المستويين المحلي والعالمي.
الشطي وسمر غول تتوسطان عضوات اللجنة

جانب من االحتفال بيوم المرأة العالمي

21
سلمان والخليفة قدما قصائد من فيض إبداعاتهما
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

في أمسية ضمن مهرجان «رحلة المعنى» في «كاب»
فضة المعيلي

أعطى الشاعران مهدي ً
سلمان ودخيل الخليفة صورا
من الحياة تميزت بطالقة
التعبير والحضور وخصوصية
المفردات.

ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات مـ ـه ــرج ــان
"رح ـل ــة الـمـعـنــى" أقـيـمــت أمسية
شعرية للشاعرين مهدي سلمان
ودخـ ـ ـي ـ ــل ال ـخ ـل ـي ـف ــة ف ـ ــي مـنـصــة
ال ـف ــن ال ـم ـعــاصــر "ك ـ ــاب" بمجمع
اليـ ــف س ـن ـتــر ،وأدارت األم ـس ـيــة
فاطمة عبدالسالم ،وقدم خاللها
ال ـش ــاع ــران ق ـصــائــد ش ـعــريــة من
ف ـي ــض إب ــداع ــات ـه ـم ــا ال ـش ـع ــري ــة،
التي تتوهج فيها الكلمة بأجمل
صورها.
واسـ ـتـ ـه ــل س ـل ـم ــان ب ـق ـصــائــد
ً
أعطت صــورا عن الحياة ،بأكبر
قـ ـ ــدر مـ ــن ال ـت ـك ـث ـي ــف واإليـ ـ ـح ـ ــاء،
ً
وأيضا تميزت قصائده بطالقة
التعبير والحضور وخصوصية
للمفردات بشكل رائع ،وقد أمتع
الجميع بمجموعة من قصائده
نالت استحسان الحضور .ومن
مقتطفات مــا ق ــرأ سـلـمــان يقول
ف ـي ـهــا :إن ــه ال ـب ـك ــاء /أم ــا م ــن أحــد
يستمع؟  /مــدوا خناصركم /في

الـفــراغ الــذي يلي أجـســادكــم /إنه
حـ ـق ــا /م ـح ــاط ــا ب ـن ـه ـن ـهــة الـ ـق ــدر،
وه ــاالت مــن رنـيــن مــدو تتحلقه.
وف ــي ن ــص آخ ــر خ ــاط ــب سـلـمــان
الموت في إحدى نصوصه ليقول
" أيها الـمــوت/أي القصائد تريد
أن أق ــرأه ــا ع ـل ـيــك /ح ـيــن نلتقي
ونتعانق /كما يتعانق شاعران؟
 /لقد اخترت لك نصوصا تشبهك/
ســأكـتـبـهــا وأنـ ــا أش ــاه ــد أعـمــالــك
المدهشة على األرض".
أما الشاعر الخليفة فقد تميز
ش ـ ـعـ ــره ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ل ـل ـص ــور
الشعرية والبناء الشعري الهادف،
وقد ألقى على مسامع الحاضرين
مـجـمــوعــة م ــن الـقـصــائــد مـنـهــا "
مزاج يشبه قلب الريح" " ،الميتون
تـ ــذكـ ــروا ح ـط ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب" "،كــم
صيغة للحب تكتبها الــرمــوش"
ومــن أجــوائـهــا :ونـطــل مــن نبض
ال ـ ـ ـحـ ـ ــروف /إلـ ـ ــى لـ ـق ــاء عـ ــابـ ــر /ال
تسألين عن الغياب وال يمر بي

إسماعيل فهد إسماعيل

ُ
َ
سهرات محمد عبده تعرض اليوم

وفرة اإلنتاج
وعلى هامش األمسية التقت
"ال ـج ــري ــدة" ال ـشــاعــريــن وطــرحــت
عليهما مـجـمــوعــة مــن األسـئـلــة،
وكانت البداية مع الخليفة الذي
أجـ ــاب ع ــن سـ ــؤال وفـ ــرة اإلن ـت ــاج
األدبي هل هي مؤشر على اإلبداع
الـ ـك ــات ــب لـ ـيـ ـق ــول" األدب ي ـقــاس
بالكيف وليس بالكم ،وبالتالي
الوفرة ال تدل على أن هذا الكاتب
مبدع ،أو هذا الكاتب غير مبدع،
هناك شعراء مبدعون لم يطبعوا
ً
ش ـي ـئــا ،وه ـنــاك ش ـعــراء أو كـتــاب
لديهم دواوين كثيرة ولكنها بال
ً
معنى وال قيمة ،وال تترك أثرا لدى

الخليفة وسلمان
القارئ وعلى حتى على مستوى
النقد وإثراء الساحة األدبية".
من ناحية أخرى أبدى الخليفة
رأيه عن الشعر بعد ثورات الربيع
ً
العربي ،قائال:

●

ي ـس ـت ـهــل ت ـل ـف ــزي ــون ال ـكــويــت
اب ـتــداء مــن مـســاء ال ـيــوم ،عــرض
أولــى جلسات الطرب الغنائية،
التي سجلها فنان العرب محمد
عـ ـ ـب ـ ــده ،وتـ ـ ـص ـ ــدى ال ـت ـل ـف ــزي ــون
إلنـتــاجـهــا وتـنـفـيــذهــا ب ــواق ــع 3
ً
جلسات ،وتعرض حصريا عبر
شاشة القناة األولى بالتلفزيون
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـع ــاش ــرة
مـســاء ،على أن تبث الجلستين
األخـيــرتـيــن فــي  21و 28مــارس
الجاري.
وف ــي تـصــريــح صـحــافــي ،قــال
وك ـيــل وزارة اإلعـ ــام الـمـســاعــد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون سـ ـع ــود
الـ ـخ ــال ــدي" :إن هـ ــذه ال ـس ـه ــرات
الطربية ثمرة تحضيرات سابقة
ت ـم ــت م ــع فـ ـن ــان الـ ـع ــرب مـحـمــد
عبده ،الذي لم يغن منذ قرابة 20

والــديـكــور د .خـلــود الــرشـيــدي ،والمكياج خــالــد الشطي ،وعــزف
الكمان نانسي الصفدي ،ومساعد المخرج إبراهيم بوطيبان".
وم ـضــى ال ـع ـنــزي ي ـق ــول" :ي ـش ــارك ف ــي الـتـمـثـيــل الـطـلـبــة ُعمير
الـبـلــوشــي ال ــذي يجسد شخصية "إسـمــاعـيــل" والـطــالــب جاسم
التميمي فــي دور "ال ـقــريــن" ،إل ــى جــانــب مـشــاركــة الـفـنــان القدير
سليمان الياسين في إلقاء قصيدة "ال تلتفت" للشاعر علي السبتي
وقصيدة "أنشودة المطر" للشاعر بدر شاكر السياب".
وأضاف عميد المعهد" :نحن نعتز ونتشرف كصرح أكاديمي
مسرحي بتدشين هذا التعاون".

محمد عبده في جلسة طرب
ً
عاما جلسات شعبية مصورة،
وبالفعل نعتز باستقطاب هذه
القامة الخليجية والعربية الفنية
ال ـك ـب ـي ــرة ل ـش ــاش ــة ال ـت ـل ـف ــزي ــون،
وهذه الجلسات تتسم بالطابع
الـشـعـبــي ،وتـحـمــل ذك ــري ــات في
وجدان قلوب جمهوره الكبير".
ويـتـصــدى اإلعــامــي يوسف

السريع لتقديم هــذه الجلسات،
ال ـ ـتـ ــي شـ ـمـ ـل ــت  30أغـ ـنـ ـي ــة مــن
أب ــرز وأج ـمــل أعـمــالــه مــن بينها
"ضناني الشوق ،لك حق تزعل،
جيتك حبيبي ،واحشني زمانك"،
والـتــي تــم تسجيلها على مــدار
يــومـيــن فــي مــركــز الـشـيــخ جابر
األحمد الثقافي.

ً
"الشعر ليس أن يكون مكتوبا
لــردة فعل ،كــان هــذا في السابق،
أما اآلن الشعر منطلق من الذات
كفعل ولـيــس ردة فـعــل ،بالتالي
هذه األحداث تختزل في الذاكرة
وتـكـتــب رب ـمــا فـيـمــا بـعــد ولـيــس
بالضرورة بنفس الوقت".
وعند سؤاله أن البعض يعتقد
بأن القصيدة النثرية هي مجرد
ً
خواطر ،علق الخليفة قائال" :هذا
البعض ال يفهم معنى األدب الذي
ي ـقــول ذل ــك ،فــالـقـصـيــدة الـنـثــريــة
ً
ولدت في فرنسا ،وعمرها عربيا
ً
 70عاما ،وكل من ينتج الديوان
لــديــه قـصــائــد نـثــر ،وال ــذي يقول
إنها مجرد خواطر ال يعرف أنها
أدوات كتابية".
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال سلمان،
إن ال ـطــري ـقــة ال ـم ـث ـلــى لـلـنـهــوض
بـشـعــر يـتـطـلــب عـمـلـيــة واس ـع ــة،
وت ـض ــام ــن واش ـ ـتـ ــراك مـجـمــوعــة
من المؤسسات من بينها وزارة

ال ـت ــرب ـي ــة ،واإلع ـ ـ ـ ــام ،وال ـث ـق ــاف ــة،
ً
وأيضا تغير قيمة النظر وأهمية
ومفهوم الشعر ،فهي مسألة أكبر
من أن تنحصر في إجابة سؤال.
وعند سؤاله أن البعض يرى
بأن الرواية طغت على األجناس
األدب ـي ــة األخ ــرى يـقــول سـلـمــان":
أعتقد أن الشعر موجود وحاضر
فـ ــي أش ـ ـيـ ــاء ك ـث ـي ــرة وي ـس ـت ـط ـيــع
ت ـس ــري ــب ن ـف ـس ــه ب ـش ـك ــل سـلـســل
وسهل وذكي في لوحة ،في كلمة،
ف ــي ن ــص ع ـل ــى الـ ـج ــري ــدة ،عـلــى
شــاشــة تـلـفــزيــون ،وق ــدرة الشعر
أن يسرب نفسه أكبر بكثير من
قــدرة الــروايــة ،الباقي فقط كيف
نستطيع أن نجعل من هذا الشعر
يـ ـتـ ـس ــرب ب ـ ـصـ ــورة أك ـ ـبـ ــر داخـ ــل
ال ـح ـي ــاة ،ف ـن ـحــن رافـ ـض ــون ذل ــك،
علينا أن ن ـبــدأ بـتـحــر يــك الشعر
ويـ ـتـ ـس ــرب إل ـ ــى ج ـم ـيــع م ـنــاحــي
الحياة".

أحمد جوهر استهل مشوار «دينار نصيب مختار»
●

فادي عبدالله

إليسا تستعين بمقوالت
آينشتاين والمهاتما غاندي

العتاب /ندور في معنى الكناية
سائحين /يمثالن عن بعيضهما:
سؤال عن هروب القلب من صدف/
يجففه مرور الوقت /أغنية هناك
عن الخديعة والسهر.

«مسك» يحتفي الليلة بمسيرة إسماعيل فهد
أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية تدشين أول تعاون له مع
مركز جابر األحمد الثقافي في ختام فعاليات (رحلة المعنى) التي
ترعاها منصة تكوين ،حيث سيقدم في الساعة السابعة من مساء
اليوم عرض مسرحي بعنوان "مسك" على خشبة مسرح الدراما،
ً
ً
تكريما ووفاء وتقديرا لمسيرة األديب الكبير الراحل إسماعيل
فهد إسماعيل ،الذي سيتناول مسيرته الزاخرة بالعطاء واإلبداع
ً
ً
ً
والتميز محليا وعربيا ودوليا.
وكشف عميد المعهد د .علي العنزي والمشرف على العمل
ً
المسرحي عن المزيد من تفاصيل هذا التعاون قائال" :العمل من
تأليف الكاتب عالء الجابر ،وإخراج د .فهد العبدالمحسن ،واألزياء

خبريات

محمد جمعة

ب ــدأ الـفـنــان أحـمــد جــوهــر تصوير مشاهد
م ـشــروعــه الـ ــدرامـ ــي ال ـجــديــد (ديـ ـن ــار نصيب
مختار) ،بمشاركته ونخبة من الفنانين ،منهم:
عبدالرحمن العقل ،انتصار الشراح ،ميس كمر،
مرام البلوشي ،خالد العجيرب ،شهاب حاجيه،
مـبــارك سلطان ،مــي عبدالله .والمسلسل من
تــألـيــف جــوهــر ،ال ــذي اع ـتــاد أن يـخــط أح ــداث
أعماله التي تميل للطابع التراثي بيده.
والعمل من إنتاج شركة األبرق ،ومن المرجح
عرضه عبر شاشة تلفزيون الكويت .ورغم أن
جوهر أفصح عن اإلطار العام للمسلسل ،لكنه
يدل بأي تفاصيل أخرى ،واكتفى بالقول إن
لم ِ
"المسلسل كوميدي ساخر ،ذو طابع اجتماعي
يمس اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين".
ويـلـجــأ جــوهــر لتقديم كــارك ـتــرات ع ــدة في
ه ــذا الـعـمــل ،ليسلط ال ـضــوء على الـعــديــد من
القضايا االجتماعية في قالب كوميدي ساخر،
ويراهن على هذا العمل في تقديم صورة درامية
مغايرة على مائدة رمضان الدرامية ،في ظل

أحمد جوهر وميس كمر في مسلسل « سموم»
المنافسة الكبيرةُ .يذكر أن آخر أعمال جوهر
ك ــان مـسـلـســل "س ـم ــوم ال ـم ـع ــزب" ،الـ ــذي قــدمــه
خــال رمـضــان الـمــاضــي ،وهــو الـجــزء الثاني
من مسلسل "المعزب" ،الذي قدمه ُ
وعرض عبر
شاشة تلفزيون الكويت .والعمل بطولته وسعد
ال ـفــرج ،وعبدالعزيز ال ـحــداد ،وأحـمــد الهزيم،

انتخابات رابطة
األدباء  28الجاري

ومـحـمــد الـمـنـيــع ،وم ـيــس ق ـمــر ،وم ـنــى ش ــداد،
ومبارك سلطان ،وهبة سليمان ،وأمل عباس،
وعلي عبدالمحسن ،ومحمد عــاشــور ،ورضا
حسين ،وعماد العكاري ،وإسماعيل الراشد،
وأحمد مساعد ،وغيرهم ،وتأليف أحمد جوهر،
وإخراج أحمد البيلي.

استعانت الفنانة اللبنانية
إليسا بكل من آينشتاين
واملهاتما غاندي ،ونشرت
مقوالت لهما في حسابها
الخاص على أحد مواقع
التواصل االجتماعي.
إليسا نشرت مقولة
آينشتاين التالية" :كلنا
عباقرة ،ولكن إذا تم الحكم
على سمكة من خالل
قدرتها على تسلق الشجرة
فستعيش حياتها كلها وهي
تؤمن بأنها غبية".
ونشرت مقولة للمهاتما
غاندي ّوهي" :عندما تكون
ّ
على حق تستطيع أن تتحكم
في أعصابك ،أما إذا كنت
مخطئًا فلن تجد غير الكالم
الجارح لتفرض رأيك"،
وعلقت عليها بالتالي:
"وأنا أحبك كثيرًا" .وانهالت
التعليقات من قبل محبي
ومتابعي إليسا على ما
نشرت ،الذين أثنوا على
املقوالت.

غرين تخطف األنظار
في افتتاح «»Dumbo

حضرت النجمة إيفا غرين
العرض الخاص لفيلمها
" ،"DUMBOفي لوس أنجلس
بالواليات املتحدة األميركية،
إذ ظهرت بإطاللة خطفت
األنظار نحوها ،وكان معها
من نجوم الفيلم كولني
فاريل وداني ديفيتو ومايكل
كيتون ،واملخرج تيم بورتون.
وسيعرض في صاالت
السينما  29مارس الجاري.
الفيلم مستوحى من آخر
سابق يحمل االسم نفسه ،تم
إنتاجه سنة  ،1941ويحكي
قصة هولت فارير نجم
سيرك سابق تنقلب حياته
رأسًا على عقب بعدما يعود
من الحرب ،ثم يقوم مالك
السيرك ماكس ميديسي
بانتقاء "هولت" لرعاية فيل
حديث الوالدة ضخم األذنني
بشكل مبالغ فيه.

َ
جمعة حاضر عن جماليات القصيدة
الكالسيكية الجديدة

في ندوة نظمها بيت الشعر الكويتي برابطة األدباء

طالل الرميضي

حددت رابطة األدباء موعد
ان ـت ـخــابــات ـهــا ف ــي  28م ــارس
الجاري لتشكيل مجلس إدارة
ج ــدي ــد ل ـل ـعــام ـيــن الـمـقـبـلـيــن،
ف ــي حـيــن أع ـلــن األم ـي ــن الـعــام
للرابطة ط ــال الرميضي من
خـ ــال ح ـســابــه ع ـلــى "تــوي ـتــر"
عدم رغبته في الترشح ليتفرغ
للكتابة والتأليف مع تمنياته
للجميع بــالـتــوفـيــق وال ـســداد
لخدمة وطننا الحبيب.
يــذكــر أن الــرمـيـضــي تولى
األمانة العامة للرابطة منذ عام
 2013عن طريق االنتخابات مع
قائمة األديب الكويتي ،وحققت
الرابطة الكثير من المنجزات
الثقافية خــال توليه األمــانــة
العامة منها االحتفالية الكبرى
بمناسبة مرور نصف قرن على
تأسيسها عــام  2014وترميم
مبنى رابطة األدباء بدعم سخي
من رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
ً
كما تمت أيضا إعــادة بناء
مسرح الرابطة بدعم كريم من
د .سعاد الصباح ليصبح أكثر
ً
جهوزية واستعدادا للفعاليات
الـ ـكـ ـب ــرى ،وت ـك ـث ـيــف ال ـج ـهــود
مــن خــال الكثير مــن الـنــدوات
والدورات األدبية وتنويعها.
والــرم ـي ـضــي حــائــز جــائــزة
ال ــدول ــة الـتـشـجـيـعـيــة ألفـضــل
كتاب تاريخي عام .2010

ً
جمعة متحدثا أثناء الندوة

●

فضة المعيلي

نظم بيت الشعر الكويتي فــي رابـطــة األدب ــاء
الكويتيين ندوة بعنوان "القصيدة الكالسيكية
الـجــديــدة :الجماليات والموسيقى والتجريب"،
قــدمـهــا أس ـتــاذ م ـشــارك األدب الـعــربــي والـنـقــد د.
مصطفى جمعة ،وأدارها فيصل العنزي.
وقال د .جمعة إن الهدف من هذه المحاضرة،
هو "تقديم رؤية متكاملة عن جماليات القصيدة
الكالسيكية الـجــديــدة ،والـتــي بــدأت مــع النهضة
األدبية الحديثة ،وال تــزال متواصلة إلى يومنا،
لـتـكـتـمــل رؤي ـت ـنــا .سـنـبـحــر ف ــي م ـســار الـقـصـيــدة
الـكــاسـيـكـيــة ،وال ـج ـمــال ـيــات ال ـتــي أضـيـفــت لـهــا،
وكيف أن مسارها كان متوازيا مع شعر التفعيلة
وقصيدة النثر".
وأضـ ـ ــاف" :ح ـتــى ال ي ـظــن ال ـب ـعــض أن اإلبـ ــداع
والتجديد غابا عن القصيدة العمودية ،فإن هناك
حركة إبداعية وتجديدية في القصيدة العمودية
العربية على أيدي شعراء عظام ،جنبا إلى جنب
مع تيارات شعرية أخرى".
وأوض ـ ــح أن م ـيــزة ال ـش ـعــر ال ـع ـم ــودي؛ نـظــامــه
الـمــوسـيـقــي ،الـمـتـمـثــل بــالـمــوسـيـقــى الـخــارجـيــة
الـنــاتـجــة ع ــن الـ ــوزن ال ـش ـعــري ،وأن ـظ ـمــة تشكيل
ال ـقــوافــي ،والـمــوسـيـقــى الــداخـلـيــة المنبثقة عن
جـمــالـيــات الـنـســق الـمـشـكــل ل ـل ــدوال الـتـعـبـيــريــة،
بجميع مجاالته ،بدءا بنظام الصوت إلى الصوت،

مرورا بتعانق الكلمة بالكلمة ،وانتهاء بتشابك
الجملة بالجملة ،فالبد من القراءة الكلية للبيئة
الصوتية والداللية".
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،عـ ـ ـ َّـرف د .ج ـم ـعــة ال ـش ـعــر
الكالسيكي ،وما استحدثه الجيل األول من تيار
القصيدة الكالسيكية ،وقــال إن "محمود سامي
ال ـب ــارودي ،أحـمــد شــوقــي ،خليل م ـطــران ،حافظ
إبراهيم ،وإيليا أبوماضي ،استحدثوا أغراضا
شعرية جديدة لم تكن معروفة من قبل في الشعر
العربي ،كالشعر الوطني ،والشعر االجتماعي،
والـ ـقـ ـص ــص الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،ونـ ـظـ ـم ــوا ال ـش ـع ــر فــي
المناسبات الوطنية والسياسية واالجتماعية،
واعـتـمــدوا فــي نظمهم على األس ـلــوب الخطابي
الــذي يالئم المحافل ،وكــان شعرهم فــي مجمله
هادفا ،جادا في معناه ،تنتشر الحكمة والموعظة
بين ثنياه".
وأعطى د .جمعة أمثلة ،منها تجربة الشاعر
أحمد بخيت ،المعروف بتاريخه الشعري الذي
يجمع فـيــه بـيــن أصــالــة الـشـكــل وحــداثــة وســائــل
البناء الشعري .وفــي تجربة الشاعر السعودي
جــاســم ال ـص ـح ـيــح ،أع ـطــى د .جـمـعــة ن ـم ــاذج من
قـصــائــده ،منها" :ال ـخــاص" ،و"رم ــاد لــم يكتمل"،
وأي ـض ــا ت ـجــربــة ال ـشــاعــر ال ـع ـمــانــي ج ـم ــال الـمــا
وقصيدة "أنا هنا".
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دوليات

إسرائيل« :حزب الله» يتحرك في الجوالن من دون علم األسد

• عبر وحدة يقودها سجين سابق في العراق بدأت االستطالع إلقامة بنية تحتية قتالية
• «الحرس اإليراني» يقر برعاية  20مجموعة مسلحة على حدود سورية الجنوبية
في ظل االنهيار التام
لـ«داعش» على الجهة
المعاكسة شمال شرق
سورية ،اتهمت إسرائيل
«حزب الله» اللبناني بالعمل
على التموضع في الجوالن
جنوب غرب ،محملة الرئيس
بشار األسد مسؤولية أي ً
شيء يستهدفها انطالقا
تحت
من المناطق الواقعة ً
سيطرة حلفائه ،خصوصا
إيران ،التي كشفت عن وجود
 20مجموعة مماثلة.

«داعش» ّ
يعد األيام
بعد استسالم اآلالف
في الباغوز...
واألكراد يتأهبون
لمعركة سياسية

م ــع تــأك ـيــد ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي إن ـش ــاء  20مجموعة
مــوالـيــة لــه عـلــى ح ــدود ســوريــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ،أع ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أم ـ ــس أن ـ ــه كـشــف
وح ـ ـ ــدة س ــري ــة أق ــامـ ـه ــا «حـ ــزب
ً
الله» اللبناني مؤخرا عبر خط
وقف إطالق النار في مرتفعات
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوالن االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
المحتلة ،يرأسها قيادي سابق
ً
ك ـ ـ ــان مـ ـسـ ـج ــون ــا ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق،
لضلوعه في هجوم على القوات
األميركية.
ووف ــق الـمـتـحــدث العسكري
بـ ــاسـ ــم الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
أف ـي ـخــاي أدرعـ ـ ــي ،ف ــإن الــوحــدة
الجديدة التي وصفها بـ«الخطة
الـ ـس ــري ــة» لـ ـح ــزب الـ ـل ــه واط ـل ــق
عليها اســم «ملف الـجــوالن» تم
إنشاؤها «لمحاولة إعادة إنشاء
وتموضع وحــدة سرية ،لتكون
قادرة على العمل ضد إسرائيل
عندما تتلقى األوامر».
وش ـ ــدد م ـت ـحــدث ثـ ــان بــاســم
الجيش اإلسرائيلي اللفتنانت
كولونيل جوناثان كونريكوس
على أن الرئيس السوري بشار
األسد ال علم له بهذه الوحدة.
وب ـيــن أدرع ـ ــي أن «نـشــاطــات
الوحدة تركز في هذه األيام على
مـعــر فــة طبيعة منطقة هضبة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ،والـ ـقـ ـي ــام بـتـجـمـيــع
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
عــن إســرائ ـيــل ومـنـطـقــة ال ـجــدار
ً
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي» ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
ً
«ع ــددا مــن عناصر الــوحــدة في
الـ ـمـ ـي ــدان انـ ـتـ ـم ــوا س ــاب ـق ــا إل ــى
ج ـم ــاع ــات ت ــورط ــت بـنـشــاطــات
ت ـخــري ـب ـيــة ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن تـحــت
ظـ ــل س ـم ـي ــر ال ـق ـن ـط ــار وج ـه ــاد
م ـغ ـن ـي ــة» .وش ـ ــدد كــونــري ـكــوس
ع ـلــى أن «إس ــرائ ـي ــل ل ــن تسمح
لحزب الله بأن يقيم بنية تحتية
إرهابية في الجوالن قادرة على
ض ــرب مــدنـيـيــن إســرائـيـلـيـيــن»،
ً
مضيفا« :نحمل النظام السوري
م ـس ــؤول ـي ــة أي شـ ـ ــيء يـحـصــل
داخ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ويـ ـسـ ـتـ ـه ــدف
إسرائيل».
وق ـ ـ ــال ال ـج ـي ــش إن ال ــوح ــدة
التـ ـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة الـتــأسـيــس
والتجنيد ولــم تـبــدأ عملياتها

السعودية :توقيف
 37بقضايا أمن الدولة

وصول مجموعة من المستسلمين وعائالتهم إلى مواقع «قسد» بالباغوز أمس األول
بـ ـع ــد .وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـه ــا بــرئــاســة
ال ـق ـيــادي فــي «ح ــزب ال ـلــه» علي
مـ ـ ــوسـ ـ ــى دق ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف
بـ ــأبـ ــي ح ـس ـي ــن س ـ ــاج ـ ــد ،ال ـ ــذي
أل ـق ــي ال ـق ـبــض عـلـيــه ف ــي 2007
بالعراق لالشتباه في أنه خطط
لمداهمة أدت إلى مقتل خمسة
جـ ـن ــود أم ـي ــرك ـي ـي ــن ف ــي مــديـنــة
ك ــرب ــاء ،وأفـ ــرج عـنــه ف ــي 2012
لنقص األدلة بشأن ضلوعه في
العملية.

مجموعات ايران
في المقابل ،أكد قائد القوات
البحرية التابعة للحرس الثوري
العميد علي فــدوي أمس تمكن
إيران من إنشاء  20مجموعة من
الميليشيات المسلحة الموالية
على الحدود مع إسرائيل.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة «تـ ـسـ ـنـ ـي ــم»
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري عن
فدوي ،قوله« :بعد الحرب التي
ً
اس ـت ـمــرت  33ي ــوم ــا ف ــي يوليو

قرقاش :تصريحات رئيس حكومة إسرائيل توفر ذريعة للمتطرفين

شرطي إسرائيلي يمنع فلسطينية من دخــول «األقصى»
(أ ف ب)
أمس األول			
الخارجية أنــور قرقاش على خط
الـسـجــال ،كاتبا أمــس األول ،على
«ت ــوي ـت ــر» ،ان «ق ـ ــول نـتـنـيــاهــو إن
إسرائيل دولة لليهود فقط وليس
لـ ـك ــل م ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا ،ق ـ ــول بـغـيــض
ويقوض نهج السالم».
وأضاف قرقاش« :التصريحات
بأن إسرائيل ليست دولــة لجميع
م ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا بـ ـغـ ـيـ ـض ــة ،ك ــون ـه ــا
ت ــوف ــر ال ــدل ـي ــل ال ـ ــذي يـسـعــى إلـيــه
المتطرفون .والطريق إلى السالم
يـقــوضــه بـشـكــل أك ـبــر ه ــذا النهج
المشين».
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـ ــادت
إسرائيل أمس فتح أبواب المسجد
األقصى ،بعد إغالقها أمس األول،
«بـ ـع ــدم ــا أل ـ ـقـ ــى أح ـ ــد ال ـم ـص ـل ـيــن
الفلسطينيين زجاجة حارقة صوب
مركز للشرطة في المكان ،ما أدى

ّ
اإلمارات تتسلم
محتجزين من إيران

أعلنت وزارة الخارجية
والتعاون الدولي االماراتية،
أمس ،اإلفراج عن  7من
المواطنين اإلماراتيين
ومصريين اثنين كانوا
محتجزين في إيران على
خلفية دخولهم مياهها
اإلقليمية لغرض الصيد.
وقالت إن وكيل وزارة
الخارجية والتعاون الدولي
اإلماراتي ،أحمد المزروعي،
أعرب عن شكره لجهاز
حماية المنشآت وقوات خفر
ّ
السواحل لجهودهم في تسلم
المفرج عنهم والمساعدة في
تأمين عودتهم.

نتنياهو وإردوغان يصف كل
منهما اآلخر بـ «الدكتاتور»
تصاعدت ،أمس ،حدة التوتر
ب ـي ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب إردوغــان ورئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
على خلفية تصريحات األخير
ب ـ ــأن «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـي ـســت دولـ ــة
لـجـمـيــع مــواط ـن ـي ـهــا ،ب ــل فقط
للشعب ال ـي ـهــودي» ،مستثنيا
بذلك عرب .1948
وخ ـ ــال ت ـج ـمــع ف ــي أنـ ـق ــرة،
قــال الرئيس التركي ،أمــس« ،ال
نحتاج إلى دروس من نتنياهو.
وليعلم جيدا أنه طاغية» ،متهما
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بـ ـ «ق ـتــل أط ـف ــال فلسطينيين»،
ب ـع ــدم ــا وصـ ـف ــه األخ ـ ـيـ ــر بــأنــه
«دكتاتور».
وأم ــس األول ،كـتــب الناطق
بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة
إبراهيم كالين ،على «تويتر»،
ان «نتنياهو يـهــاجــم الرئيس
إردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ألن األخـ ـي ــر فضح
تصريحاته العرقية تجاه العرب
والمسلمين» ،مضيفا أن «دولة
الفصل العنصري ،التي يديرها
نتنياهو ،تحتل حاليا األراضي
الفلسطينية ،وتـقـتــل األطـفــال
والـنـســاء» .وأش ــار إلــى أن «تلك
الــدولــة العنصرية (إســرائـيــل)،
تـ ـع ــاق ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن فــي
أرضهم» ،مبينا أن «نتنياهو لن
يستطيع إخفاء جرائم إسرائيل
عبر األكاذيب والضغوط».
وليل الثالثاء  -األربعاء ،رد
مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بالقول إن «إردوغان الدكتاتور
التركي يستهدف الديمقراطية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا تمتلئ
سجونه بالصحافيين والقضاة
األتراك .ما هذه المزحة».
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،دخ ـ ــل وزيـ ــر
ال ـ ــدول ـ ــة اإلم ـ ــارات ـ ــي ل ـل ـش ــؤون

سلة أخبار

إلـ ــى إص ــاب ــة ش ــرط ــي ب ـصــورة
طفيفة» ،حسب زعمها ،ووقعت
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات داخ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـج ـمــع
بـ ـي ــن الـ ـش ــرط ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وفلسطينيين.
وفــي الضفة الـغــربـيــة ،أعلن
الجيش أن فلسطينيا مسلحا
بسكين ،يدعى ياسر الشويكي،
القوات
ويبلغ  40عــامــا ،واج ــه ُ
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــل ،وقـ ـت ــل
بالرصاص.
ُ
وف ــي حـ ــادث مـنـفـصــل ،قـتــل
فلسطيني ( 23عاما) برصاص
الجيش اإلسرائيلي في سلفيت
ب ــالـ ـضـ ـف ــة ،خ ـ ـ ــال م ــواجـ ـه ــات
أطلق شرارتها اقتحام الجيش
للمنطقة.
(القدس ،أنقرة،
أبوظبي  -وكاالت)

 2006بـ ـي ــن جـ ـي ــش اال ح ـ ـتـ ــال
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي وح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه
اللبناني ،تم إنشاء  20مجموعة
مسلحة مـقــاومــة عـلــى الـحــدود
مــع نـظــام الكيان الصهيوني»،
ً
مـضـيـفــا« :ق ـبــل ه ــذه ال ـحــرب لم
يـكــن لــديـنــا ج ـنــاح م ـق ــاوم ضد
إسرائيل في لبنان إال حزب الله،
لكن بعد هذه الحرب تم إنشاء
 20مجموعة مثل حزب الله على
حدودهم (إسرائيل)».
ورأى ا لـ ـ ـق ـ ــا ئ ـ ــد ا لـ ـعـ ـسـ ـك ــري
اإلي ــران ــي أن ــه «ل ــو ل ــم يـتـصــرف
اإلسرائيليون بحماقة والهجوم
على لبنان وحزب الله بحرب الـ
ً
 33يوما ،ربما لم نقم بإنشاء 20
مجموعة مسلحة على مقربة من
حدودهم».

لـ ـق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
(ق ـ ـس ـ ــد) وال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ــدولـ ــي
بـ ـقـ ـي ــادة أم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى جـيــب
الباغوز المحاصر ،ثالثة آالف
من مقاتليه إلى االستسالم في
اليومين األخيرين.
وقال القيادي الكردي جياكر
أم ــد« :ب ــدأت اللحظات األخـيــرة
ً
لداعش» ،مشيرا إلى أن التنظيم
ً
ً
ش ــن ه ـجــومــا م ـعــاك ـســا يـجــري
التصدي له حتى هــذه اللحظة
قد يكون األخير له».
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـضـ ــربـ ــات
الـ ـج ــوي ــة أم ـ ـ ــس ،فـ ـ ــإن ال ـق ـصــف
ً
المدفعي مازال مستمرا لمواقع
التنظيم ،الذي يستخدم الكثير
ً
ً
مــن انتحارييه موقعا متقدما
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاغ ـ ــوز لـ ـش ــن ه ـج ــوم ــه
ً
الـجــديــد ،مستفيدا مــن عاصفة
رملية تشهدها المنطقة.

وعلى األرض ،يعيش تنظيم
داعـ ـ ـ ــش «لـ ـحـ ـظ ــات ــه األخ ـ ـي ـ ــرة»،
ب ـعــدمــا دفـ ــع ال ـق ـصــف الـعـنـيــف

معركة سياسية

معركة «داعش»

وبعد هزيمة «داعش» ،تستعد

(رويترز)
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ل ـم ـعــركــة
سـيــاسـيــة لـنـيــل اع ـت ــراف دول ــي
لمنطقتهم ا لـتــي تتمتع بحكم
ذاتي ،والحصول على مساعدة
للتعافي من آثار الحرب ،وتأمل
حاليا أن يمنحها التحالف مع
ً
ً
واشنطن دعما سياسيا.
واعـ ـتـ ـب ــر م ـس ـت ـش ــار اإلدارة
ب ــدران جـيــا ك ــرد أن الـنـصــر في
ً
الباغوز سيكون إيذانا بمرحلة
ً
جــديــدة ،موضحا أنــه «ستكون
ه ـن ــاك ج ـه ــود ونـ ـض ــال لـكـســب
الشرعية السياسية لهذه اإلدارة،
والـ ــوصـ ــول إلـ ــى ح ــل سـيــاســي
سلمي» للصراع السوري.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـيـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــرد تـ ـعـ ـث ــر
االتصاالت مع دمشق واتهمها
ً
برفض التفاوض ،مشيرا إلى أن
تحذير األ س ــد الشهر الماضي
األك ـ ـ ـ ـ ــراد م ـ ــن م ـغ ـب ــة االعـ ـتـ ـم ــاد
على واشنطن أنهى اآلمــال في
الحوار ،وقد يــؤدي إلى «توجه
خطير وكــارثــي» نحو صــراع ال
ترغب فيه إدارته.

بدوره ،أعرب القيادي البارز
في حــزب االتـحــاد الديمقراطي
رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس حـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الديمقراطي ألدار خليل عن أمله
أن تقوم الدول الكبرى ،السيما
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وروس ـي ــا،
بــال ـع ـمــل م ــن أج ـ ــل إيـ ـج ــاد حــل
ل ــأزم ــة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي دخـلــت
عــامـهــا ال ـتــاســع ،وقـ ــال« :علينا
نحن السوريين أن نوجد اتفاقا
حول مستقبل سورية».
وأع ـ ـ ــرب خ ـل ـيــل ع ــن أمـ ـل ــه أن
يستمر التحالف بين الواليات
ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــدة واإلدارة ا لـ ـك ــرد ي ــة
إلنجاح المشروع الديمقراطي،
ً
ً
مناشدا «روسيا ودمشق ودوال
عربية إيجاد حل سلمي لألزمة،
وال ـم ـســاعــدة فــي إخـ ــراج تركيا
واالض ـ ـ ـطـ ـ ــاع بـ ـ ـ ــدور س ـيــاســي
وإنساني وفي إعادة اإلعمار».
(عواصم  -وكاالت)

أعلنت وزارة الداخلية
السعودية ،أمس األول ،أن
األجهزة األمنية في المملكة
ً
ألقت القبض على  37متهما
في قضايا اإلرهاب وأمن
الدولة خالل الفترة من 28
فبراير الماضي حتى التاسع
من مارس الجاري ،وتم
إيداعهم سجون المباحث
العامة.
ووفق ما نشرته «نافذة
تواصل» التابعة للوزارة
«فإن المقبوض عليهم بينهم
ً
 19مواطنا ،و 5سوريين
و 3يمنيين و 3أردنيين،
ومتهمون من أفغانستان
ومصر ،إضافة إلى متهم
واحد من كل من فلسطين
وبنغالدش وإثيوبيا».

نقل «االتصاالت العامة»
من صنعاء إلى عدن

طهران تلوح بسباق نووي إقليمي
• حذرت نتنياهو من استهداف نفطها • بومبيو متفائل بتقدم «الناتو العربي»
ل ــوح أم ـيــن الـمـجـلــس األعـلــى
ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي اإليـ ــرانـ ــي عـلــي
شمخاني بالدخول في «سباق
ً
نـ ـ ــووي» ردا ع ـلــى م ــا وص ـف ــه بـ
«م ـش ــروع ــات ن ــووي ــة مـشـبــوهــة»
تـقــوم بـهــا بـعــض دول المنطقة
ف ــي إش ـ ـ ــارة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ال ــى
السعودية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،فـ ــي
تصريحات أمس ،إن «بعض دول
المنطقة تنفق الـ ــدوالرات التي
جنتها من النفط على مشروعات
ن ــووي ــة ي ـم ـكــن أن تـ ـع ــرض أم ــن
ً
الـ ـع ــال ــم ل ـل ـخ ـط ــر» ،م ـع ـت ـب ــرا أن
ً
ذل ـ ـ ــك يـ ـمـ ـث ــل تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدا ل ـ ـبـ ــاده،
الـ ـت ــي س ـت ـج ـبــر ع ـل ــى «م ــراج ـع ــة
استراتيجيتها الدفاعية».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات م ـثــل
ت ـل ــك س ـت ـج ـبــرنــا ع ـل ــى مــراج ـعــة
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا اسـ ـتـ ـن ــادا إلــى
ط ـب ـي ـعــة الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـج ــدي ــدة
وموقعها وتوقع متطلبات بلدنا
وقواتنا المسلحة».
ول ـفــت إل ــى أن ط ـهــران تــراقــب
أنـشـطــة غـيــر م ـع ـتــادة ل ــدول في
المنطقة يتهمها بدعم جماعات
مـتـشــددة .وأك ــد أن ب ــاده سترد
ب ـ ـقـ ــوة بـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراءات اس ـت ـب ــاق ـي ــة
وهجومية على أي محاولة من
أي جماعة أو دولــة لتهديد أمن
حدودها.
ولم يحدد المسؤول اإليراني
من يقصد من دول المنطقة ،لكن
ا ل ـن ـقــل ا ل ـم ـق ـتــرح للتكنولوجيا
الـنــوويــة األمـيــركـيــة للسعودية
أثـ ــار ق ـلــق ط ـه ــران ال ـت ــي تمتلك
ً
بالفعل بــرنــامـجــا نــوويــا وعــدة
محطات إلنتاج الطاقة.
وتـ ـق ــول الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وإســرائ ـيــل وحـلـفــاء آخـ ــرون ،إن
بــرنــامــج طـهــران ال ـنــووي يشكل
ً
ّ
وتصر
تهديدا لألمن العالمي.
ط ـ ـه ـ ــران عـ ـل ــى أن ب ــرن ــام ـج ـه ــا
ً
ال ـن ــووي سـلـمــي تـمــامــا وأص ــدر
ال ـمــرشــد األع ـلــى عـلــي خامنئي
ف ـتــوى ت ـحــرم ت ـطــويــر األسـلـحــة
النووية.

عناصر من قوات إيرانية خاصة بالمنافذ الحدودية خالل استعراض بطهران أمس (إرنا)
إلــى ذلــك ،تعهد وزيــر الدفاع
اإليــرانــي العميد أمـيــر حاتمي،
ب ــال ــرد ال ـم ـبــاشــر ع ـلــى ت ــل أبـيــب
إذا شنت البحرية اإلسرائيلية
ه ـج ـم ــات ع ـل ــى م ـب ـي ـعــات ـهــا مــن
النفط.
وق ــال حــات ـمــي ،إن «م ـثــل هــذا
ً
الـ ـتـ ـح ــرك س ـي ـع ـت ـبــر ضـ ــربـ ــا مــن
ال ـق ــرص ـن ــة» .وح ـ ــذر م ــن أنـ ــه إذا
حدث «فسنرد بحزم».
وأوضـ ــح« :ال ـق ــوات المسلحة
تعمل على ضمان أمن المالحة
البحرية بكل ق ــوة ،وهــي قــادرة
على الدفاع عن المالحة أمام أي
تهديد محتمل».
وجـ ــاء ذل ــك ب ـعــد أس ـب ــوع من
ت ـص ــري ـح ــات ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو
ل ــوح خــال ـهــا ب ـت ـحــرك الـبـحــريــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ــوق ــف ش ـح ـنــات
ً
النفط اإليراني تنفيذا للعقوبات
األميركية األحادية التي فرضها
ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب عـلــى
طهران بعد انسحابه من االتفاق
النووي مايو الماضي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،مـ ــدد الــرئ ـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
م ـف ـعــول ال ـع ـقــوبــات الـمـفــروضــة
على إيران منذ عام .1995
وبحسب بيان نشره «البيت

األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض» ،فـ ـق ــد أب ـ ـلـ ــغ ت ــرام ــب
«ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس» األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
رسالة ،بأنه يمدد سنة إضافية
سريان «حالة الطوارئ الوطنية»،
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة وإي ـ ــران ،حـتــى مــارس
عــام  ،2020حيث ينتهي موعد
«حــالــة الـطــوارئ الوطنية» التي
مددها ترامب في العام الماضي.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رسـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ـ ــى
«الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» ،وص ـ ــف ت ــرام ــب
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة بــأنـهــا
«تـهــديــد خـطـيــر» ألمــن الــواليــات
المتحدة.
واعتبر أن البرنامج النووي
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ ـ ـ ــي ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية ،ودعم إيران لما سماه
ً
«الجماعات اإلرهابية» ،تهديدا
ً
ً
خـ ـطـ ـي ــرا ج ـ ـ ــدا ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي
األميركي والسياسة الخارجية.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،قـ ــال وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ــاي ــك
بـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــو ،إن بـ ـ ـ ـ ــاده ت ـت ـط ـلــع
لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف
«الـنــاتــو الـعــربــي» خــال األشهر
القليلة المقبلة.
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ه ـ ــو مـ ـح ــاول ــة
لتشكيل تكتل تدعمه الواليات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة وي ـض ــم دوال بـيـنـهــا
السعودية واإلم ــارات والكويت

بهدف التصدي للنفوذ اإليراني
في الشرق األوسط.
ً
والح ـقــا ،حــث بومبيو قطاع
ال ـن ـف ــط ع ـل ــى ال ـع ـم ــل مـ ــع إدارة
ترامب لتعزيز مصالح السياسة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة السـيـمــا
فـ ــي آسـ ـي ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا وم ـعــاق ـبــة
م ــن وص ـف ـهــم بــأن ـهــم «يـسـيـئــون
التصرف» على الساحة العالمية.
وج ــدد ال ــوزي ــر الـتــأكـيــد على
ع ـ ــزم ب ـ ــاده «خـ ـف ــض ص ـ ــادرات
النفط الخام اإليرانية إلى الصفر
حالما تسمح الظروف في السوق
بذلك».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـم ـ ــة مـ ـ ـع ـ ــدة
ً
س ـل ـفــا أم ـ ــام ك ـب ــار الـمـســؤولـيــن
الـتـنـفـيــذيـيــن ف ــي أك ـب ــر شــركــات
الـنـفــط فــي الـعــالــم وزراء النفط
فــي هـيــوسـتــون ،إن ث ــروة الـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي والـ ـنـ ـف ــط ال ـص ـخ ــري
ً
ال ـم ـك ـت ـش ـفــة ح ــدي ـث ــا ف ــي ال ـب ــاد
«عـ ـ ــززت مــوق ـف ـنــا ف ــي الـسـيــاســة
الخارجية».
وأض ـ ــاف« :يـنـبـغــي أن نشمر
عن ساعدينا وننافس ،من خالل
تـسـهـيــل االس ـت ـث ـمــار وتـشـجـيــع
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراء م ـنــا
ومعاقبة من يسيئون التصرف».
(طهران  -أ ف ب ،رويترز،
د ب أ ،إرنا ،فارس)

أعلن وزير االتصاالت
وتقنية المعلومات اليمني،
لطفي باشريف ،نقل مقر
الشركة الدولية لالتصاالت
«تيليمن» الحكومية إلى
العاصمة المؤقتة عدن .وجاء
اإلعالن في اجتماع الجمعية
العمومية للشركة عقد في
عدن ّ
ثمن فيه الوزير الجهود
التي بذلتها وزارة الصناعة
والتجارة والجهات المعنية
لتسهيل إجراءات النقل.
من جانبه ،ذكر نائب وزير
الصناعة والتجارة ،سالم
الوالي ،أن نقل الشركة جاء
باعتبارها مؤسسة سيادية
وركيزة أساسية من ركائز
أمن الدولة.

موريتانيا :المعارضة تفشل
في اختيار مرشح للرئاسة

فشل قادة «تحالف أحزاب
المعارضة» في موريتانيا،
باالتفاق على مرشح
موحد لخوض االنتخابات
الرئاسية المقررة خالل
أشهر .وقالت مصادر في
المعارضة ،أمس ،إن قادة
التحالف ،يضم  11حزبا
سياسيا ،لم يتمكنوا من
االتفاق على مرشح موحد
للرئاسية ،خالل اجتماع
مطول استمر ساعات مساء
أمس األول .من جهته ،قال
رئيس حزب «اتحاد قوى
التقدم» محمد ولد مولود،
إن التحالف االنتخابي
للمعارضة قرر اعتماد
استراتيجية الترشح
المتعدد بدل المرشح
الموحد.

ةديرجلا
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جيش الجزائر يتعهد بالحفاظ على البالد «بكل الظروف»

ُ
ّ
• اتجاه لحل البرلمان ...والمعارضة «المنقسمة» تجمع على رفض مبادرة بوتفليقة والحكومة تعرض الحوار
• اإلبراهيمي :نسعى إلى تغيير جذري يوصلنا للجمهورية الثانية •  6نقابات تنضم لالحتجاجات
تعهد الجيش الجزائري
بحفظ أمن البالد التي انزلقت
بأكبر أزمة سياسية منذ
العشرية السوداء بتسعينيات
القرن الماضي "في كل
األحوال" ،في حين عرضت
الحكومة الدخول في حوار مع
المعارضة التي رفضت مبادرة
بوتفليقة األخيرة لعقد ندوة
وطنية لبحث مستقبل البالد،
وتأجيل االنتخابات الرئاسية
التي كانت مقررة الشهر
المقبل.

وســط أزم ــة سياسية هــي األســوأ
منذ العشرية السوداء في تسعينيات
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ،تـعـ ّـهــد قــائــد أرك ــان
الجيش الجزائري ،الفريق أحمد قايد
صالح ،أمس ،بالحفاظ على استقرار
البالد وأمنها ووحدتها "مهما كانت
الظروف واألحوال".
وق ــال صــالــح إن "وحـ ــدة الـجــزائــر
وأمنها واستقرارها أمانة غالية في
أع ـن ــاق أفـ ــراد ال ـج ـيــش" ،وأضـ ــاف أن
واع ،ويعرف كيف
"الشعب الجزائري ٍ
يتعامل مع األزمات".
وشــدد على أن "قــواتـنــا المسلحة
هاجسها األول الحفاظ على العالقة
الوطيدة مع الشعب".
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت كـ ـلـ ـم ــة ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،وهـ ــي
الــرابـعــة مــن نوعها منذ بــدايــة أزمــة
االحتجاجات ضد استمرار الرئيس
عـبــدا لـعــز يــز بوتفليقة فــي السلطة،
ورفضا لمبادرته التي طرحها قبل
ّ
يومين ،وتضمنت تخليه عن السعي
ل ـع ـهــدة رئــاس ـيــة خــام ـســة ،وتــأجـيــل
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـتــي كــانــت
مقررة  18أبريل المقبل وعقد ندوة
وطنية لبحث مستقبل البالد ووضع
تعديالت دستورية.

دوليات
سلة أخبار
واشنطن و«طالبان»
تشيدان بـمحادثات الدوحة

أعلن الناطق باسم حركة
«طالبان» األفغانية ذبيح الله
مجاهد ،أن أحدث جولة من
المحادثات في الدوحة بين
ممثلي الواليات المتحدة
ّ
المتشددة إليجاد
والحركة
حل سياسي إلنهاء الطراع
في أفغانستان اختتمت
بإحراز تقدم .من ناحيته ،قال
مبعوث الواليات المتحدة
الخاص زلماي خليل على
«تويتر» أمس األول« ،أنهينا
لتونا جولة مطولة من
المحادثات مع طالبان
في الدوحة .لقد تحسنت
ظروف التوصل للسالم .ومن
الواضح أن جميع األطراف
ترغب في إنهاء الحرب».

الفلبين :وفاة «المحارب
من أجل السالم»

حوار َ
وح ّل

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد ن ــائ ــب رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدي ــد رمـ ـط ــان لـعـمــامــرة
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـلـ ـح ــوار مــع
المعارضة من أجل إنهاء األزمة.
وتـ ـ ـ ـ ــرددت أن ـ ـبـ ــاء أمـ ـ ــس عـ ــن ق ــرب
اتخاذ الرئيس الجزائري قرارا ،خالل
ساعات بحل البرلمان ،بهدف إعطاء
ضمانات أكبر للشارع بشأن حياد
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة،
خــاصــة أن هـنــاك تشكيكا كبيرا في
شــرع ـيــة ال ـبــرل ـمــان ال ـحــالــي م ــن قبل
المعارضة ،بفعل ما تسميه تالعبا
بنتائج االنتخابات.

رفض المعارضة

واشنطن تراقب
تأجيل االنتخابات
الجزائرية وتأمل
ً
ً
مستقبال سلميا
ً
ومزدهرا

فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت أحـ ـ ـ ــزاب
وش ـخ ـص ـي ــات ش ــارك ــت بــاالج ـت ـمــاع
الـخــامــس لـقــوى الـمـعــارضــة رفضها
للقرارات األخيرة للرئيس.
وق ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس "جـ ـبـ ـه ــة الـ ـع ــدال ــة
والتنمية" اإلسالمية عبدالله جاب
الله ،في افتتاح اللقاء ،إن التصرفات
والـ ـمـ ـم ــارس ــات الـ ـت ــي دأب ـ ـ ــت عـلـيـهــا
السلطة تجبر الشعب على ا لـثــورة،
ً
مـعـتـبــرا "ال ـمــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة الـتــي

ً
زهورا على رجال األمن خالل مسيرة احتجاجية لألساتذة والطالب في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
متظاهرة توزع
أعلنها رئيس الجمهورية في رسالته
األخيرة إنما له وألوليائه".
وش ــددت األح ــزاب والشخصيات،
في بيان ،على ضــرورة رفض إقحام
الـجـيــش فــي الـتـجــاذبــات السياسية
"حرصا على اإلجماع عليه".
مــن جهتها ،قــالــت حــركــه التقويم
والتأصيل المنشقة عن حزب "جبهة
الـ ـتـ ـح ــري ــر الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ال ـ ـ ــذي يـمـتـلــك
األغلبية في البرلمان ،إن رد السلطة
جاء باهتا وغير متجاوب إطالقا مع
مضمون رســالــة الشعب الـجــزائــري،
في إشــارة إلــى ما تضمنته "مبادرة
بوتفليقة".
وأضافت" :الشعب طالب بالرحيل
الفوري للسلطة بجميع مسمياتها،
وال ـ ـكـ ــف عـ ــن الـ ـعـ ـب ــث ب ــالـ ـب ــاد وك ــل
مـ ـق ــدراتـ ـه ــا" .ك ـمــا ن ـ ــددت ب ـ ـ "الــرغ ـبــة
الـ ـمـ ـل ـ ّـح ــة ل ـل ـس ـل ـطــة وتـ ـم ــاديـ ـه ــا فــي
االعتداء على الدستورّ ،
نصا وروحا"،
مشيرة إلــى "حبك مـنــاورة سياسية
متجددة متكاملة الفصول ،والمغامرة
بالجزائر نحو المجهول".

وش ــارك فــي االجـتـمــاع الـتـشــاوري
الخامس الذي عقد بمقر حزب "جبهة
ً
العدالة والتنمية" 13 ،حزبا وأكثر من
 30شخصية معارضة.

غياب وتداول
وغاب عن االجتماع ،أمس ،العديد
م ـ ــن الـ ـ ــوجـ ـ ــوه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـق ــارن ــة
باالجتماع الرابع ،منها رئيس حزب
ح ــرك ــة مـجـتـمــع ال ـس ـل ــم ،ع ـب ــدال ــرزاق
مقري ،وزعيمة حب العمال اليساري،
لويزة حنون ،والقيادي السابق في
جبهة القوى االشتراكية كريم طابو،
ورئ ـي ـســا الـحـكــومــة الـســابـقـيــن سيد
غزالي ،وأحمد بن بيتور.
ويأتي ذلك ،في وقت ترددت دعوات
على مواقع التواصل تقترح تسمية
شخصيات مستقلة لتمثيل الحراك
الشعبي ،جاء في مقدمتها الحقوقي
مصطفى بــوشــاشــي ،وأح ـمــد طالب
اإلبراهيمي ،ولخضر بورقعة وأحمد
بن بيتور وغيرهم.

فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ــواص ـ ـلـ ــت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات بـ ـع ــدة م ـ ـ ــدن ،رف ـضــا
الس ـت ـمــرار بــوتـفـلـيـقــة ،وخـ ــرج 1000
أستاذ وطالب بوسط العاصمة في
تظاهرات ،في حين أعلنت  6نقابات
مستقلة اإلضـ ــراب عــن الـعـمــل أمــس،
وال ـخــروج فــي احـتـجــاج ضــد ق ــرارات
األخيرة.
الرئيس
ّ
ووسط ترقب لحجم االحتجاجات
التي ستخرج غــدا الجمعة لتحديد
م ـ ـيـ ــزان ال ـ ـقـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،سـعــى
الــدبـلــومــاســي ال ـجــزائــري المخضرم
األخـ ـض ــر اإلب ــراهـ ـيـ ـم ــي إل ـ ــى ط ـمــأنــة
الشارع ،وقال إنه اجتمع بشخصيات
مــن الـمـعــارضــة والـ ـم ــواالة ،وكالهما
أجـمــع على رفــض الـعـهــدة الخامسة
للرئيس المعتل صحيا ،والذي يحكم
منذ  20عاما.
وأض ـ ـ ــاف ف ــي حـ ـ ــوار م ـب ــاش ــر بـثــه
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي أنـ ــه ي ــأم ــل في
الـ ـتـ ـح ــرك ن ـح ــو بـ ـن ــاء "ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـث ــان ـي ــة" ،ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـ ـحـ ــوار ب ـ
"الـ ـ ـن ـ ــدوة ال ــوط ـن ـي ــة" الـ ـت ــي دع ـ ــا لـهــا

بــوتـفـلـيـقــة ي ـجــب أن ي ـك ــون صــريـحــا
وش ـفــافــا م ــن أج ــل "إحـ ـ ــداث التغيير
الـ ـ ـج ـ ــذري" الـ ـ ــذي ي ــرغ ــب ب ــه الـ ـح ــراك
الشعبي.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن "صـ ـ ــوت الــرئ ـيــس
بوتفليقة منخفض للغاية ،وال يصلح
إللقاء خطاب".
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أعـ ــربـ ــت "الـ ـخ ــارجـ ـي ــة"
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن ت ـ ــأي ـ ـي ـ ــده ـ ــا ح ــق
الجزائريين "فــي التظاهر والتعبير
السلمي عن آرائهم".
وقال المتحدث باسم "الخارجية"،
روبــرت باالدينو ،مساء أمــس األول:
"ن ـحــن نــؤيــد ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة في
ال ـجــزائــر لــرســم م ـســار جــديــد بهدف
المضي قدما على أساس حوار يجسد
إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم
لمستقبل سلمي ومزدهر".
وأكد أن الواليات المتحدة "تراقب
ع ــن ك ـثــب ال ـت ـقــاريــر ال ـت ــي تـفـيــد بــأن
االنتخابات الجزائرية تم تأجيلها".
(الجزائر ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ،
األناضول)

توفي أمس ،قيادي بارز
في أكبر جماعة متمردة
انفصالية مسلمة في الفلبين،
والذي كان من المؤيدين
الرئيسيين التفاق سالم
تم توقيعه مع الحكومة
عام  ،2014عن عمر 75
ً
عاما بعد فترة طويلة من
المرض .وكان غزالي جعفر،
نائب رئيس «جبهة تحرير
مورو» اإلسالمية ،يحمل
لقب «محارب من أجل
السالم» ،بعد ترؤسه لهيئة
مفاوضي الجماعة المتمردة
في محادثات السالم مع
الحكومة.

أميركا تقلص نفقاتها
العسكرية في أوروبا

مصر :نقاشات للتعديالت الدستورية تعديل حكومي جديد في السودان

ً
 6جلسات للحوار المجتمعي ومعارضون يطالبون بمساحة إعالمية
عصيان مدني ليوم واحد والخرطوم شهدت إغالقا لألسواق وشوارعها خلت

ً
مستقبال وزير الدفاع التنزاني حسين مويني بحضور نظيره المصري الفريق
السيسي
أول محمد زكي (رئاسة الجمهورية)

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أعـلـنــت الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة والــدس ـتــوريــة
بمجلس النواب المصري ،بدء جلسات الحوار
الـمـجـتـمـعــي حـ ــول ال ـت ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة،
االثنين المقبل.
وأكــد وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف،
في تصريحات صحافية ،أن اللجنة ستعقد
ســت جلسات لـلـحــوار المجتمعي على مــدار
ُ
األسبوعين المقبلين ،وستعقد ثالث جلسات
أيام االثنين والثالثاء والخميس ،بحضور عدد
من فقهاء الدستور وأساتذة القانون ،على أن
تستكمل اللجنة اجتماعاتها األسبوع التالي.
ولفت إلى أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن
اللجنة األصلية ،اجتمعت الثالثاء ،لمناقشة
الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن
التعديالت المقترحة على الدستور.
الى ذلك ،احتجت قوى المعارضة على عدم
اتاحة الفرصة لها في وسائل اإلعالم ،لعرض
وج ـه ــة ن ـظــرهــا ال ــراف ـض ــة ل ـه ــذه ال ـت ـعــديــات.
وقدمت "الحركة المدنية الديمقراطية" ،التي
ً
تضم عددا من األحزاب والسياسيين ،مذكرة
أمس للمجلس األعلى لإلعالم تستنكر فيها
انـ ـف ــراد م ــؤي ــدي ال ـت ـعــديــات بـجـمـيــع وســائــل
اإلع ــام وحجب جميع األص ــوات المعارضة،
وقــالــت الـمــذكــرة إن الـحــركــة تطلب لممثليها
مساحات مساوية لتلك الممنوحة للمؤيدين.
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،انـطـلـقــت االس ـت ـعــدادت
الحكومية إلجــراء االستفتاء على التعديالت
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وق ـ ــال م ـحــافــظ ال ـق ــاه ــرة خــالــد
عبدالعال ،خالل اجتماع المجلس التنفيذي
للمحافظة ،والذي عقد أمس ،إنه بدأ في تجهيز

المقار والمراكز االنتخابية لالستفتاء المنتظر
خالل أقل من شهرين.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،جـ ــدد ال ــرئ ـي ــس الـمـصــري
عبدالفتاح السيسي ،دعم حكومة بالده الكامل
ألمــن واسـتـقــرار ال ـســودان ،ال ــذي يعد امـتــدادا
ل ــأم ــن ال ـقــومــي ال ـم ـص ــري .وج ـ ــاء ذلـ ــك خــال
استقباله ،أمس األول ،للنائب األول للرئيس
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ال ـف ــري ــق أول ع ـ ــوض ب ــن ع ــوف،
ووزير الدفاع ،ومدير جهاز األمن والمخابرات
الوطنية ،والفريق أول صالح قوش.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان لـ ـ ـ ــدى م ـصــر
عبدالمحمود عبدالحليم ،إن الوفد السوداني
ك ــان يحمل رســالــة شفهية مــن الــرئـيــس عمر
ال ـب ـش ـي ــر إل ـ ــى ن ـظ ـي ــره ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،تـتـعـلــق بــال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بين
البلدين وآخر التطورات للوضع السوداني.
في سياق قريب ،استقبل السيسي ،أمس،
وفــد اللجنة الوطنية إلدارة المرحلة ما قبل
االنتقالية في دولة جنوب السودان.
فــي األث ـن ــاء ،أي ــدت محكمة الـنـقــض ،أمــس،
حكم سجن  27أمين شــرطــة ،مــدة  3سنوات،
فــي االتـهــامــات المنسوبة لهم بــاإلضــراب عن
العمل ،وتعطيل مصالح جهة عملهم ،في حين
ب ــرأت  13آخــريــن تضمنتهم القضية ذاتـهــا،
سبق الحكم عليهم بالعقوبة ذاتها .وترجع
أحداث القضية إلى شهر يناير  ،2017عندما
أضرب عن العمل عدد من أمناء وأفراد الشرطة
ً
بجنوب سيناء ،احتجاجا على صــدور قــرار
من وزارة الداخلية بتخفيض أيــام اإلجــازات
وتعديل نظام التشغيل إلى  20يوم عمل و10
أي ــام إجـ ــازة ،ب ــدال مــن  15ي ــوم عـمــل و 15يــوم
إجازة.

كشف رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيال ،عن تعديل جديد
ً
في الحكومة ،مبقيا فيها على وزيري الدفاع والخارجية.
وفي مؤتمر صحافي ،أعلن إيال قائمة من  21وزيــرا اتحاديا ،على
رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيــرا للخارجية ،ومحمد أحمد سالم
وزيرا للعدل ،وبشارة أرور وزيرا للداخلية ،وفضل عبدالله فضل وزيرا
ً
لـشــؤون الــرئــاســة ،ومـجــدي حسن ياسين وزي ــرا للمالية والتخطيط
االقتصادي.
كما تم اإلبقاء على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية
ً
ووزيرا للدفاع.
إلى ذلك ،أعلن نائب مدير األمن السوداني جالل الدين الشيخ ،أمس،
ضبط خلية مسلحة كانت تخطط لزعزعة األمن وإحداث فوضى عبر
تنفيذ اغتياالت وسط المتظاهرين وإلصاق التهمة بالقوات األمنية.
وأشار إلى أن الخلية هدفت من ذلك لتغيير النظام بالقوة بالتواطؤ
مع قوى سياسية ،لم يذكرها ،الفتا إلى أن األمن ضبط لدى اقتحامه،
أمس األول ،مخبأ لعدد من المنتسبين للخلية بمدينة أم درمان مجموعة
ضخمة من األسلحة الثقيلة والخفيفة ،والتي كانت معظمها في أيدي
الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور.
تعبيرا عــن الـغـضــب بسبب الـحــالــة االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة في
الـســودان ،ووســط مطالب بمغادرة الرئيس عمر البشير ،نظم تجمع
المهنيين السودانيين ،أمس ،عصيانا مدنيا ليوم واحد في أرجاء البالد.

وأصدر "التجمع" بيانا ،حض فيه العاملين كافة في الصحة والسالمة
المهنية" ،االلتزام بالعصيان المدني لمدة يوم واحد".
وشمل اإلضراب التوقف عن الدراسة والعمل للتجار والعمال وموظفي
القطاع العام والخاص ،والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب.
وأوضح "التجمع" أن "العصيان العام ال يقل شأنا عن التظاهرات".
مــن جهته ،أعلن "تجمع الصيادلة الـســودانـيـيــن" ،فــي بـيــان ،دعمه
العصيان المدني ،مؤكدا "حق الشعب في حياة كريمة ،وتوفير الخدمات
الصحية والعالج".
وشهدت الخرطوم إغالقا لألسواق والمحال التجارية ،بينما خلت
الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة ،أمس ،تنفيذا لدعوات
بالعصيان المدني.
يذكر أن البشير قرر فرض حالة الطوارئ في  22فبراير الماضي ،عقب
حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر
منذ ثالثة عقود.
كما قرر حظر التجمعات غير المرخص لها ،وأمــر بإنشاء محاكم
طوارئ خاصة للنظر في االنتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة
الطوارئ.
وتأتي االحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيرا في العمالت
األجنبية ،وارتفاعا في نسبة التضخم ،ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء
والدواء بأكثر من الضعف.

ترامب يشكر بيلوسي :ال أستحق العزل
مستشارو الرئيس يوصون باستخدام الفيتو ضد «قرار اليمن»
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس،
إنه يقدر بيان رئيسة مجلس النواب األميركي،
الديمقراطية ،نانسي بيلوسي ،حول رفضها
عزله من منصبه.
وكتب ترامب ،في تغريدة على "تويتر"" ،انني
أقدر تقديرا عاليا بيان نانسي بيلوسي ضد
طلب العزل ،لكن يجب على الجميع أن يتذكروا
الحقيقة البسيطة ،وهي أنني لم أفعل أي شيء
خطأ ،حيث إن االقتصاد والبطالة هما األفضل
على اإلطالق ،والعسكريين واألطباء البيطريين
رائعين ،والعديد من النجاحات األخرى! كيف
يمكنك عزل رجل يعتبره الكثيرون أنه الرئيس
األك ـثــر نـجــاحــا خ ــال السنتين األول ـي ـيــن في
التاريخ ،خاصة عندما لم يرتكب أي خطأ".
على صعيد آخــر ،أوصــى مستشارو البيت
األبـيــض أمــس ،بــأن يستخدم الرئيس ترامب
الفيتو الرئاسي ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن
للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في
اليمن .وج ــاء بيان البيت األبـيــض فــي الوقت
ال ــذي يستعد فيه مجلس الشيوخ األميركي
للتصويت على األمر.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ال ت ـ ــزال ال ـنــائ ـبــة الــديـمـقــراطـيــة

المسلمة من أصول صومالية الهان عمر تثير
الجدل ،ووجهت النائبة المحجبة ،في تغريدة،
انتقادات قاسية الى السعودية ،وطالبت بوقف
بيعها السالح.
وشهدت تغريدة عمر عن السعودية عددا من
الردود ،بينها تغريدة استشهد كاتبها بصورة
لعمر مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
معلقا عليها بالقول" :آمل أن نسمع منك قريبا
اتخاذ الموقف نفسه ضد العالقات األميركية
مع تركيا ،وإردوغان".
وكانت عمر أثارت جدال واسعا دفعها إلى
االعتذار عن تغريدات وصفت بأنها "معادية
للسامية" ،بعد أن ألمحت إلى أن السبب وراء
الــدعــم المستمر إلســرائـيــل مــن قبل الــواليــات
المتحدة هو المال.
إلــى ذلــك ،اعتبرت عمر االثنين أن الرئيس
دونالد ترامب ليس "إنسانيا" ،عند سؤالها عن
انتقاداته للرئيس السابق باراك أوباما.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ،انتقدت
عمر كيفية تعامل االدارة الحالية مع االطفال
المهاجرين على الحدود مع المكسيك ،ووضعهم
في أقفاص.

وردا على س ــؤال عما اذا كــانــت تعتقد أن
أوب ــام ــا يشبه بـتـصــرفــاتــه ت ــرام ــب ،أوض ـحــت:
"بــالـطـبــع ك ــا ،وم ــن الـسـخــافــة مـقــارنــة أعـمــال
الرجلين ،أوباما انساني ،وترامب ،ليس كذلك".
في المقابل ،هاجمت جانين بيرو ،مذيعة
"فوكس نـيــوز" ،إلهان عمر ،منتقدة حجابها،
ووصفته بأنه "ضد الدستور األميركي".
والحقاّ ،
تبرأت "فوكس نيوز" من تصريحات
بيرو ،قائلة في بيان" :إننا ندين بشدة تعليقات
جانين بيرو بشأن إلهان عمر .إنها ال تعكس
آراء نـ ـ ــا ف ــي الـشـبـكــة ،وقـمـنــا بــالـتـعــامــل معها
مباشرة".
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
االسـتـخـبــارات فــي مجلس ال ـنــواب األمـيــركــي
آدم شيف ،أمــس األول ،إن انتخابات الرئاسة
عام " 2020معرضة بشدة" لالختراق والتدخل
األج ـن ـبــي ،م ـح ــذرا م ــن ان "اح ـت ـمــال الـتـعــرض
للمخاطر بات كبيرا اآلن" ،وقال إنه قلق بشأن
ال ـم ـســاعــي ال ــرام ـي ــة لـتـقــويــض الــديـمـقــراطـيــة
األميركية.
(واشنطن  -وكاالت)

تنوي الواليات المتحدة
تقليص نفقاتها العسكرية
في أوروبا في العام المقبل.
وأفاد تقرير موجز نشرته
وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) امس األول ،بأن
المشروع األولي لموازنة
 2020ينص على أن النفقات
العسكرية في أوروبا ستبلغ
في العام المقبل  5.9مليارات
دوالر ،مقابل  5.6مليارات
العام الحالي.

اتفاق عسكري
إثيوبي  -فرنسي

وقعت إثيوبيا وفرنسا أول
اتفاق بينهما بشأن التعاون
العسكري يشمل مساعدة
أديس أبابا في بناء سالح
للبحرية بينما تسعى
باريس لتعزيز العالقات
االقتصادية مع ثاني أكبر
ً
دول إفريقيا سكانا .ويسعى
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون خالل زيارة تستغرق
أربعة أيام لمنطقة القرن
اإلفريقي ،إلى االنفصال عن
تاريخ فرنسا االستعماري
في القارة وإلى تعزيز
العالقات في منطقة تراجع
الوجود الفرنسي فيها في
السنوات القليلة الماضية.
وقال ماكرون ،في مؤتمر
صحافي إلى جانب رئيس
الوزراء أبي أحمد« :اتفاق
التعاون الدفاعي الذي لم
يسبق له مثيل ،يفتح بشكل
ملحوظ الطريق لفرنسا
للمساعدة في تأسيس مكون
بحري إثيوبي» .ويشمل
ً
االتفاق أيضا التعاون الجوي
والعمليات المشتركة وفرص
التدريب وشراء العتاد.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﺤﻮذا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة

ﻣﺎرﻳﻦ :اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺣﻘﻖ اﻷﻫﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻮﻳﻖ
اﻷﺻﻔﺮ ﻳﻌﺎود ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
وﻧﺎﺻﺮ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺗﺼﺪر ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻜﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ،ﺑﻔﻮزه أﻣﺲ
اﻷول ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ اﻟﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

أﺷ ــﺎد ﻣ ــﺪرب ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟـﻜــﺮة اﻟﻘﺪم
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ إﻳﻮان ﺑﺎﻟﻔﻮز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺲ
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ دون رد،
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻜﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي.
وﺗﺼﺪر اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 4ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺗـﻌـﺜــﺮ ﻃ ــﺮﻓ ــﺎ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﻌﻬﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺘﻌﺎدل
ﺳﻠﺒﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻣﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺎرﻳﻦ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺒﺎراة ،إن اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺣﻘﻖ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻗﻮي وﻃﺎﻣﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟـﻠـﺒـﻘــﺎء ﻓ ــﻲ داﺋ ـ ــﺮة اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻷﺻﻔﺮ ﻧﺠﺢ ﺑﺸﻮط اﻟﻤﺒﺎراة اﻷول
ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻠﻌﺐ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،إﻻ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻛﺎن
ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم.
وﻛﺎن اﻷﺻﻔﺮ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،30ﻟﻴﺤﺴﻢ

ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻮط اﻷول ،إﻻ أن اﻷداء ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻖ
ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
وﺑﻴﻦ ﻣــﺪرب اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ أن اﻟﺘﺒﺪﻳﻼت اﺗﺖ
ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ
ﺑﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ،
ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻷﺧـﻴــﺮ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ إﺻــﺎﺑــﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﻧﻲ إرﻫﺎﻗﺎ ،ﻓﻀﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻨﺤﻪ
اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﻬﻮده ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺑﺪى ﻣﺎرﻳﻦ رﺿﺎه ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺮدود
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻻ ﺗــﺰال ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺄـﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻵﺳﻴﻮي،
وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﺳـﻴــﺪﺧــﻞ اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﺳـﺘـﻌــﺪادات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز اﻷﺣﺪ
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﺘــﻢ رﺻ ــﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادا ﻟـﻠـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺮرة
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻜﺄس اﻻﺗـﺤــﺎد ،ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋﻦ ﻣﺮدود اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻗﺎل

اﻟﺒﻨﺎي :ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻷزرق
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎي أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل
ً
ً
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻷزرق ﺟﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ً
ً
أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺧﺎﺿﻮا ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ
ً
ﺟــﻮزاك وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎره ﻋﻠﻰ  25ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻧﻴﺒﺎل اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ ﻳﻮﻣﺎ  21و 25اﻟﺠﺎري.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﺎي إن "ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ واﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،وﻫﻨﺎك أﻧﺪﻳﺔ
ً
أﻳـﻀــﺎ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ،أﻣــﺎ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت دون ﺧــﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ
ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﻻﻋﺒﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻌﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ".
وأﺿــﺎف أن "اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻣﺪرﺑﻲ
اﻟـﻠـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ واﻷﻃ ـﺒ ــﺎء ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒــﻮن ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ،وﻟﻴﺲ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم".

ﻣﺎرﻳﻦ إﻧﻪ ﻳﺜﻖ ﺑﻬﻢ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻧﺎﺻﺮ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻸﻓﻀﻞ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،رﺣ ــﺐ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ،اﻟ ــﺬي
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ أﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان اﺧﺘﻴﺎره
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺟﺎء ﻟﻌﺸﻘﻪ
ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻷﺻﻔﺮ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺎل
أراد اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ رﺿﺎه ﻋﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺷﺪد
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ذﻛــﺮ ﻣــﺪرب اﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺨﻴﻨﻲ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ واﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺴﻢ ﻟﻘﺐ دوري
اﻷﺷﺒﺎل ﺗﺤﺖ  ١٣ﺳﻨﺔ
●

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺮات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﺘﻲ أﺛﻤﺮت ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﺸﻮط اﻷول.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻤﺨﻴﻨﻲ ان اﻟﺴﻮﻳﻖ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎراة اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻷول ،ﻋﺒﺮ
اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻟ ـﻤــﺮﺗــﺪة ،إﻻ أن ﺗـﺴــﺪﻳــﺪة ﻳــﻮﺳــﻒ ﻧﺎﺻﺮ
وﺿﻌﺖ اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺴﻮﻳﻖ ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ وداﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن ﺧـ ـﺒ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ
ﺣﺴﻤﺖ اﻟﻠﻘﺎء ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ،وأﺑﺪى ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺄﻣﻞ اﻟﻌﻮدة
إﻟــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺣﺴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺐ دوري اﻷﺷﺒﺎل ﺗﺤﺖ  ١٣ﺳﻨﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻔﻮزه اﻟﻤﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ
أﻫﺪاف دون رد ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ ١٥واﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ورﻓــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺻــﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟــﻰ  ٣٨ﻧﻘﻄﺔ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺰاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوري ،إذ ﺣﻘﻖ ١٢
اﻧﺘﺼﺎرا وﺗﻌﺎدﻟﻴﻦ ﺣﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻘﺐ ،ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ اﻗﺮب
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻌﺎدل ﺑﺪوره ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻼ أﻫﺪاف.
وﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻓﺎز ﺑﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺮاء  - ٤ﺻﻔﺮ،
وﺣـﻘــﻖ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻧـﺘـﺼــﺎرا ﺻﻌﺒﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻴـﻄــﺎن  ،٣-٤وﺗـﻔــﻮق
اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت  - ٢ﺻـﻔــﺮ ،واﻧـﺘـﺼــﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ  .١-٢وأﺧﻴﺮا ،ﻓﺎز ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺑﻬﺪف
دون رد.
وﻏﺎب ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٣٢ﻧﻘﻄﺔ.

دورة اﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﺨﺎص ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم
ﺗﻨﻄﻠﻖ دورة اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـ 15ﻟﻸوﻟﻤﺒﻴﺎد
اﻟـ ـﺨ ــﺎص ) 2019إﻋـ ــﺎﻗـ ــﺎت ذﻫ ـﻨ ـﻴ ــﺔ( ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
اﻹﻣــﺎراﺗـﻴــﺔ اﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻟـﻴــﻮم ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  7500ﻻﻋﺐ
وﻻﻋ ـﺒ ــﺔ ﻳـﻤـﺜـﻠــﻮن  192دوﻟـ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  22اﻟﺠﺎري.
وﺗﺘﻀﻤﻦ دورة اﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸوﻟﻤﺒﻴﺎد
اﻟﺨﺎص ﻋﺪة اﻧﺸﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ،ﻣﺜﻞ اﻻﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ وﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺆﺗﻤﺮ
إﻋﺪاد اﻟﻘﺎدة اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ذوي اﻟﻬﻤﻢ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪورة ،ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم،
ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ رﻳﺎﺿﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﻬﺪف اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎءات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ورﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ واﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ واﻟ ــﻮﻓ ــﻮد،
ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﻬﻢ ﻟــﺰﻳــﺎرة ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
وﻳ ـﺸ ــﺎرك اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﺎد اﻟ ـﺨ ــﺎص اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑــﻮﻓــﺪ
ﻳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ  76ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ ،ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ وﻣ ــﺪرﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣﻦ

اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﻦ ،وﺳـﻴـﻨــﺎﻓــﺲ ﻻﻋ ـﺒــﻮ وﻻﻋ ـﺒ ــﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻈﺮاء ﻫﻢ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻤﻮﺣﺪ(
وﻛ ــﺮة اﻟـﺴـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻔـﺘـﻴــﺎت )ﻣ ــﻮﺣ ــﺪ( وﻛ ــﺮة اﻟ ـﻴــﺪ ﺑﻨﻴﻦ
)ﻣــﻮﺣــﺪ( وﻛــﺮة اﻟﺮﻳﺸﺔ اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت )ﻣــﻮﺣــﺪ(
ورﻓﻊ اﻻﺛﻘﺎل ﻓﺘﻴﺎت وﺗﻨﺲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت وأﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻮى ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻔﺘﻴﺎن.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن ﻳـﻜــﻮن ﺣﺎﺿﺮا
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺴﻘﻒ ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓــﻲ اﻻﻟ ـﻌ ــﺎب اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﺎرك ﺑﻬﺎ ،ﻃﺎﻣﺤﺎ ﻟﻺﻧﺠﺎز ﻛﻌﺎدة اﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ذوي اﻟﻬﻤﻢ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻻوﻟـﻤـﺒـﻴــﺎد اﻟـﺨــﺎص ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة او اﻟﻌﺠﺰ ،وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﻬﻤﻢ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
وﻳ ـﻌ ــﺪ اﻻوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ــﺎد اﻟ ـﺨ ــﺎص اﻛ ـﺒ ــﺮ ﺣ ــﺪث رﻳــﺎﺿــﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ  ٢٣ﺳﻨﺔ

ً
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ أﻧﻬﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻳﺼﻞ اﻟﻴﻮم ...وﻳﺒﺎﺷﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻏﺪا
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي ﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ﻋﻠﻰ
إﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛــﺄس آﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ 23
ﺳﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺒﻼد
ﻣ ــﻦ  22إﻟـ ــﻰ  26اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻋﻠﻰ

اﺳ ـﺘ ــﺎد ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ وﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻷوﻟﻤﺒﻲ.
وﻋﻠﻤﺖ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" أن اﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة اﺗﺨﺬ ﻗﺮارا ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ

اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺎد ﻋ ـﻠ ــﻲ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ﺑـ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮ ،ﻧ ـﻈــﺮا
ﻟﺘﻤﺘﻊ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻧﺠﺎح اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
وﻛ ــﺎن اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻗــﺪ ﻋـﻘــﺪ أﻣــﺲ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﻘــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ

»اﻟﺸﺒﺎب« ﻳﻮاﺟﻪ »اﺳﺒﺎﻳﺮ« اﻟﻴﻮم
ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم ﺗﺤﺖ  19ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﺳﺒﺎﻳﺮ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم،
ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ،ﺿـﻤــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات
ﻟ ـ ـﺨـ ــﻮض ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﻗـ ـ ــﺮر اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎﺟﻴﻚ راﺟﻴﻜﻮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻛﺒﺮ
ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم ،ﻣﻦ
أﺟــﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ،
ً
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ.

ﻟـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ آﺧــﺮ اﺳـﺘـﻌــﺪادات
اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮر
اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﺴــﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد.

اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ،اﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨــﺎ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ــﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ
ﻳﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري،
وذﻟ ــﻚ ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻧ ــﺎدي اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ــﺲ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻨﺎدي اﻷﻫﻠﻲ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺼﻞ و ﻓــﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻓــﻲ اﻟــﻮاﺣــﺪة واﻟـﻨـﺼــﻒ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪ
ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم.
وﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻷوﻟﻤﺒﻲ
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء

اﻟﻐﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻻﺳﺘﺎد
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
 26ﻻﻋﺒﺎ ،إذ ﺳﻴﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ  4ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ
 30ﻻﻋﺒﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد
 4ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻧ ـﻄــﻼق
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ  22ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ.
وﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨــﺎ ﻗـ ــﺪ ﺧ ــﺎض

ﻣﺒﺎراة ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول أﻣــﺎم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪف
ﻟﻤﺜﻠﻪ ،وﺗﻘﺪم ﻟﻸزرق ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑ ــﻦ ﻧ ــﺎﺟ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  30ﻣﻦ
زﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻷول ،وﺗـ ـﻌ ــﺎدل
ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .88
وﺳ ـ ــﺎدت ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻرﺗ ـﻴ ــﺎح
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻷداء
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻼﻋﺒﻮن واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ

اﻟـﺘــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﺳ ــﻮاء ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ اﻟــﺬي
ﻛ ــﺎن ﻓ ــﻲ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻟ ــﻪ أو
اﻻرﺗ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻟـﻠـﻬـﺠــﻮم
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺳـ ــﺮﻳـ ــﻊ ،ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﻣــﻦ
ﻟﻤﺴﺔ واﺣﺪة.
وأﺷ ـ ــﺎد ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﻜﺮة أﺣﻤﺪ ﻋﻘﻠﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة  -ر ﺋـ ـﻴ ــﺲ ا ﻟـ ـ ـ ــﻮد أ ﺣ ـﻤ ــﺪ
ﻋﺠﺐ ﺑ ــﺄداء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وروﺣﻬﻢ
اﻟ ـﻘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫــﻢ

اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ واﻟـ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻻﻓ ــﺖ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺮ ،وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻋ ـﻘ ـﻠــﺔ وﻋ ـﺠــﺐ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑـﻀــﺮورة ﺑــﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ واﻟـ ـﻌ ــﺮق ﻓ ــﻲ اﻷﻳـ ــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻻﺋﻖ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻐﺮاﻓﺔ
»ﻳﺪ«
ً
اﻟﻘﻄﺮي ودﻳﺎ اﻟﻴﻮم
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳﺨﻮض اﻟﻴﻮم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺒﺎراة ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮاﻓﺔ
اﻟﻘﻄﺮي ،وأﻋﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة ﻧﺠﻤﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻨﺪ
وﺣﺴﻦ ًﺻﻔﺮ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻮﻳﺔ اﻟـ ٢١ﻟﻜﺮة
اﻟﻴﺪ.

»اﻟﺴﻤﺎوي« ﻳﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة ﺳﻨﺪ
وﺻﻔﺮ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻊ
ﻧ ـﻈ ـﻴ ــﺮه اﻟـ ـﻐ ــﺮاﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮي ﻓــﻲ
أوﻟﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﻼل
ً
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟـ 21ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ً
أﺑـﻄــﺎل اﻟ ــﺪوري ﻟﻠﻌﺒﺔ ،اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣــﻦ  20اﻟ ـﺠ ــﺎري ﺣـﺘــﻰ  2أﺑــﺮﻳــﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳــﻮاﺻــﻞ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ
 10أﻳ ــﺎم ﺑـﻬــﺪف إﻋـ ــﺪاد وﺗﻬﻴﺌﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﺨﻮض
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪرب اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋـ ــﺮي
ﺳـﻌـﻴــﺪ ﺣ ـﺠ ــﺎزي ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﺨﻄﻄﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات "اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ"،
ً
وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ذﻟ ــﻚ ﻣ ـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺎ ﺳ ــﻮاء

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ أو ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،إﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺨ ــﺰون اﻟـﻠـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ
ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ،وﺗـﻬـﻴـﺌـﺘـﻬــﻢ ﺑــﺄﺣـﻤــﺎل
ﻣ ـﻘ ـﻨ ـﻨ ــﺔ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ اﻧـ ـﻄ ــﻼق
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻳ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أن ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﺿـ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،
وﺑ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ أﻧـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺎرﺑ ـ ـ ــﺎر
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ـﻨ ــﻲ واﻟ ـ ـﻜـ ــﺮخ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ
واﻟﻬﻨﺪ اﻟﻬﻨﺪي ،وﻳﺨﻮض أوﻟﻰ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ أﻣﺎم ﺑﺎرﺑﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
 20اﻟﺠﺎري.

ﺳﻨﺪ وﺻﻔﺮ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ اﺧـ ـ ـ ــﺮى ،واﻓـ ــﻖ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧــﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻋـ ـ ـ ــﺎرة ﻧ ـﺠ ـ َـﻤ ــﻲ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻷول ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ؛ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي
ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ ﺳ ـﻨ ــﺪ ،وﺣ ــﺎرس
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻣـ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﻦ ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ،إﻟ ــﻰ
ﻧ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪاﻗـ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟـ ــ21

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﻘﻄﺮي
ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ ،اﻟـﻤـﻘــﺮر إﻗــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ــﺐ ﺳ ـﻨ ــﺪ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳـﺒــﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ

ﻣﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ ،واﻟﺤﺎرس
ﺻـ ـﻔ ــﺮ ،ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺟ ـﻴ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻲ ﺧ ـ ــﻼل
ﻣﺸﻮارﻫﻤﺎ ﻣﻊ "اﻟﺴﻤﺎوي" ﻓﻲ

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺣﺴﻢ »اﻟﺪﻳﺮﺑﻲ« أﻣﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة
•

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺣﺴﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻟﺪﻳﺮﺑﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،أﻣــﺎم ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻟﺸﻮﻃﻴﻦ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ
ﺻــﺎﻟــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻠﻌﺒﺔ،
وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺷﻮاط ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،25-19) :
.(15-13 ،23-25 ،25-16 ،20-25
ﺟ ـ ـ ــﺎءت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﺳ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺔ ،وﺗـ ـﺒ ــﺎدل
اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻠﻌﺐ
ﺧﻼل أﺷﻮاﻃﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﺗﻤﻴﺰ اﻷﺻﻔﺮ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت
اﻟـﺴــﺎﺣـﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ،ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ راﺷ ــﺪ ﻋـﻨـﺒــﺮ وﺑ ــﺪر ﺟــﻮﻫــﺮ وﻓﻬﺪ
اﻟﻜﻮت ،وﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻧﺎﺻﺮ دﺷﺘﻲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻜﺮة اﻷوﻟﻰ،
ً
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﻴﺮا ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ،
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮات ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻛـ ـﺜ ــﺮت اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء
ً
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻹرﺳﺎﻻت.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺠﺢ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻓﺮض
أﻓﻀﻠﻴﺔ واﺿـﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﻟﻖ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﺮب
اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻖ ﻣ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ﻋﺒﺮ
أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻤــﻼ وﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺪ ،وﻣـﺒــﺎرك
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ.
ﻛـﻤــﺎ ﺑ ــﺮز اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺑ ـﺤــﻮاﺋــﻂ ﺻ ــﺪ ﻗــﻮﻳــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻟﻖ ﻻﻓﺖ
ً
ﻟﻠﻤﺨﻀﺮم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎن ،ﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ
ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻐﻴﺎب ﻧﺠﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻرﺳﺎﻻت اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ.

اﻟﺸﻮط اﻟﻔﺎﺻﻞ
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻟـ ـﻔ ــﺎﺻ ــﻞ "اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ"
ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺠــﺮﻳــﺎﺗــﻪ ﺣﺘﻰ
اﻟـﻨـﻘــﺎط اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ ﺗــﺄﻟــﻖ ﻻﻓﺖ
ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻏـﻴــﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻷﺧ ـﻄــﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺴﻤﺖ اﻟﺸﻮط واﻟﻤﺒﺎراة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.

ﻓﻮز ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﺳﻔﺮت ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺟﺮت ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ،

ﺿﺮﺑﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺪر ﺟﻮﻫﺮ وﺣﺎﺋﻂ ﺻﺪ ﻋﺮﺑﺎوي )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﻳﺠﻲ(
ﻋــﻦ ﻓ ــﻮز ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷ ــﻮاط ﻧﻈﻴﻔﺔ ،وﺑــﻮاﻗــﻊ أﺷــﻮاط
) ،(25-14 ،25-21،25-14وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ أﺷ ــﻮاط
ﻟـﺸــﻮط واﺣ ــﺪ ،وﺟ ــﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺷ ــﻮاط
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ).(29-27 ،25-12 ،25-23 ،25-27

وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻗﻤﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑـ 14ﻧﻘﻄﺔ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ً
ً
ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ﺑ ــ 13ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ﺑ ــ12
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑ ــ 10ﻧـﻘــﺎط واﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺑ ــ 9ﻧﻘﺎط
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺳﺎدﺳﺎ وأﺧﻴﺮا ﺑـ 8ﻧﻘﺎط.

اﻟـ ــﺪوري ،وﺧ ــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ
ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي

إﻳﻘﺎف ﻻﻋﺐ أردﻧﻲ  ٦ﺳﻨﻮات
ﻟﺨﻠﻊ ﺳﺮواﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﺗﺨﺬت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ،اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻻردﻧ ــﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻳﻘﺎف  6ﺳﻨﻮات ﺿﺪ ﻻﻋــﺐ ﻧــﺎدي اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ ﻋﺪي
زﻫﺮان ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ
واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم اﻷردﻧ ـﻴ ــﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺎم زﻫﺮان ) 28ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﺨﻠﻊ ﺳﺮواﻟﻪ أﻣﺎم ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ،
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻔﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ  ،1-2وﻫﻮ ﺗﺼﺮف اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎرج ﻋﻦ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺄﻟﻮف.
وأﺷـ ــﺎر اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷردﻧ ـ ــﻲ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،إﻟ ــﻰ "ﺣ ــﺮﻣ ــﺎن ﻻﻋ ــﺐ ﻧــﺎدي
اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ ﻋــﺪي زﻫــﺮان ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺮة
اﻟﻘﺪم  6ﺳﻨﻮات ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم
اﻟﻤﻮاد )."(176 ،8/2/6
وﻗــﺎل اﻟﻼﻋﺐ ،ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﺴﺒﻮك"" ،ﺣﺴﺒﻲ اﻟﻠﻪ وﻧﻌﻢ
اﻟﻮﻛﻴﻞ".
وﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻼﻋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻪ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ،وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ راﺗﺐ 3
أﺷﻬﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات.
وﻣﺜﻞ زﻫﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷردن ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎب اﻷردن إﻟﻰ اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ ،وﺷﻬﺪت ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ أﺣﺪاث ﺷﻐﺐ
ﻣﺆﺳﻔﺔ ،اﺗﺨﺬت ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑﺤﻖ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
)أ ف ب(

ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺎت(،
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻪ ﻧﺎدﻳﻲ ﻣﻀﺮ
اﻟﺴﻌﻮدي وﺻﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻲ.

ﻣﺒﺎراﺗﺎن ﻓﻲ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻴﺪ
ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت
اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ دوري اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ ،ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ
ﻣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺔ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺪ ﻓ ـﻬــﺪ اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻋ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﻓــﻲ
اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻣ ـﺴــﺎء اﻟ ـﻘــﺮﻳــﻦ ﻣﻊ
اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨ ــﺎت ،وﻳ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ ﻣ ـﺴــﺎء
ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﻣﻊ
ﺧﻴﻄﺎن.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﺻـ ــﺪرت
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻹدارة اﺗﺤﺎد
ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ﺟﺪاول ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﺄس
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـ ّـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ) ،(2019-2018ﺣﻴﺚ
ﺗﺒﺪأ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻷﺷﺒﺎل ﺗﺤﺖ
 15ﺳﻨﺔ ﻏﺪا ،وﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛــﺄس اﻟـﺒــﺮاﻋــﻢ ﺗﺤﺖ  13ﺳﻨﺔ،
وﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم  17ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ  17ﺳﻨﺔ.

اﻟﻬﻼل ﻳﺤﺴﻢ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺣﻴﻞ وﻓﻮز ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻠﺴﺪ

ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮف اﻟـ ـﻬ ــﻼل اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻛ ــﺎرﻟ ــﻮس
ً
ﻣﺤﺘﻔﻼ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف الءول
إدواردو
)أ ف ب(

ّ
ﻓﻚ اﻟﻬﻼل اﻟﺴﻌﻮدي ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺼﺪارة ﻣﻊ اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻴﻪ
 1-3ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ً
ً
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ اﻟﺴﺪ ﻓﻮزا ﻗﺎﺗﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮﺳﻴﺒﻮﻟﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻬﺪف وﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳـﻌــﻮد ﻓــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ،ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻬﻼل
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛــﺎرﻟــﻮس إدواردو ) (25وﻋﻠﻲ اﻟﺒﻠﻴﻬﻲ ) (77واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑﺎﻓﻴﺘﻴﻤﺒﻲ ﻏﻮﻣﻴﺲ ) ،(79وﻟﻠﺪﺣﻴﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﺟﻴﻤﺎ
).(75
ورﻓــﻊ اﻟﻬﻼل رﺻﻴﺪه إﻟــﻰ ﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻓﻮزﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻴﻦ اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ واﻟــﺪﺣـﻴــﻞ ،اﻟ ــﺬي ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻟ ــﻰ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻲ اﻟﻌﻴﻦ
واﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟــﺮاﺑــﻊ ﺑﻨﻘﻄﺔ
واﺣﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎدﻟﻬﻤﺎ
 1-1ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.
وﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻫ ـﺠ ـﻤ ــﺔ
ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻮط
اﻷول ﺗ ـﻨ ــﺎ ﻗ ـﻠ ـﻬ ــﺎ أ ﻛ ـﺜ ــﺮ
ﻣﻦ ﻻﻋــﺐ ،ﻣﺮر اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻬﻼل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن
ﺟﻮﻓﻴﻨﻜﻮ ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ إدواردو اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻛﻬﺪف أول ).(25
وﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺖ اﻹﺛ ـ ـ ــﺎرة ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،واﺳ ـﺘ ـﻐــﻞ
ﻧﺎﻛﺎﺟﻴﻤﺎ ﻫﻔﻮة دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻄﻒ اﻟـﻜــﺮة ﻣــﻦ أﻣــﺎم

ً
دﻳﺠﻴﻨﻴﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻮﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﻌﻴﻮف ،ﻣﺪرﻛﺎ اﻟﺘﻌﺎدل ).(75
وﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ،ﻋﺎود اﻟﻬﻼل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻠﻴﻬﻲ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺒﻞ
ﻛﺮة ﻣﻦ رﻛﻨﻴﺔ وﻟﻌﺒﻬﺎ ﺑﺼﺪره داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(77
وﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ أﻳﻀﺎ واﺟــﻪ ﻏﻮﻣﻴﺲ اﻟـﺤــﺎرس اﻟﻘﻄﺮي وﺗﺠﺎوزه
ﺑﻤﻬﺎرة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻜﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(79
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻋﺎد اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ ازادي ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﺑﻨﻘﻄﺔ
ﺛﻤﻴﻨﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ .1-1
وﻳﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺘﻌﺎدﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺴﻮﻛﺎﺳﺎ ﺷﻴﻮﺗﺎﻧﻲ،
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،85ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﻘﺪم
ﻋﺒﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮي ).(53
ووﺿﻊ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن أول ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ رﺻﻴﺪﻫﻤﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻴﻦ ﺧﺴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻬﻼل اﻟﺴﻌﻮدي ﺻﻔﺮ ،1-واﻻﺳﺘﻘﻼل أﻣﺎم اﻟﺪﺣﻴﻞ
اﻟﻘﻄﺮي ﺻﻔﺮ.3-
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،إذ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
ﻃﻬﺮان ﺑﺰﻳﺎراﺗﻪ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﺗﻌﺎدل ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﻓﺘﺘﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻬﺎري ﻣﻦ ﻓﺮﺷﻴﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
أﻧﻬﺎه ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة أﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻌﻴﻦ إﻟﻰ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ
وأﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ).(52
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻴﻦ أدرك اﻟﺘﻌﺎدل ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة،
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﻴﻮﺗﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺮة ﻣﺮﺗﺪة ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻊ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻴﺴﺪدﻫﺎ
ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك رﺣﻤﺘﻲ.

اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻳﻬﺰم ﺳﻤﻮﺣﺔ ...واﻻﺗﺤﺎد ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺼﺮي
•

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

•

اﻧﺘﺰع اﻟﻨﺎدي اﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط
ﺛـﻤـﻴـﻨــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه
ﺳﻤﻮﺣﺔ ﺑﻬﺪف دون رد ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ 25ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺟ ـ ــﺎء ﻫـ ــﺪف اﻟـ ــﺪراوﻳـ ــﺶ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﻻﻋ ـﺒ ــﻪ اﻻﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻲ رﻳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرد ﺑ ــﺎﻓ ــﻮر ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  31ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ،وﺳﺠﻞ اﻟﻬﺪف ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻘﺼﻴﺔ راﺋﻌﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ ﻫـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺔ أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم
اﻻﺳـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ ﻫـ ـ ــﻲ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟﺴﻜﻨﺪري ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻮأﻣﻴﻦ ﺣﺴﺎم
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ.

ورﻓﻊ اﻟﺪراوﻳﺶ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  31ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺠﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ رﺻﻴﺪ ﺳﻤﻮﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ
 25ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ.14
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــ ،26ﺣ ـﻘــﻖ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟـﺴـﻜـﻨــﺪري ﻓ ــﻮزا ﺻـﻌـﺒــﺎ ﺧ ــﺎرج اﻟــﺪﻳــﺎر
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﺠ ــﻮﻧ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺪﻓ ـﻴــﻦ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
ﻫﺪف ،وﺳﺠﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ زﻋﻴﻢ اﻟﺜﻐﺮ ﺧﺎﻟﺪ
ﻗ ـﻤــﺮ وأﺣ ـﻤ ــﺪ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺳﺠﻞ
ﻷ ﺻـﺤــﺎب اﻷرض اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ"ﺟﺪو".
وﺻﻌﺪ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪﻳﺮه اﻟﻔﻨﻲ
ﺣﻠﻤﻲ ﻃﻮﻻن ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ31
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﻤﺪ ر ﺻـﻴــﺪ اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺣﻤﺎدة ﺻﺪﻗﻲ ﻋﻨﺪ  29ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري واﻟﺠﻮﻧﺔ

وﺳﺠﻞ ﺷﻴﻮﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎن زار ﺷﺒﺎﻛﻪ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻲ ذﻫﺎب وإﻳﺎب دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﺴﺪ وﺑﻴﺮﺳﻴﺒﻮﻟﻴﺲ
وأﻧﻘﺬ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻐﺪاد ﺑﻮﻧﺠﺎح ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺪ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻦ
ﺗﻌﺎدل ﺳﻠﺒﻲ ،وﻗﺎده إﻟﻰ اﻧﺘﺼﺎر ﺻﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﺑﻴﺮﺳﻴﺒﻮﻟﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ  -1ﺻﻔﺮ.
وﺳﺠﻞ ﺑﻮﻧﺠﺎح اﻟﻬﺪف ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺒﺪل
ً
ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ أوﻟﻰ ﻧﻘﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﺎ
أﻣﺎم اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺬي ﺳﻘﻂ أﻣﺲ اﻷول ،أﻣﺎم ﺑﺎﺧﺘﺎﻛﻮر اﻷوزﺑﻜﻲ
ﻓﺘﺼﺪر اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﻘﺎط.
ً
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻃﻠﻖ ﺑﻮﻧﺠﺎح ﺻﺎروﺧﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎد
ﻳﺴﻜﻦ اﻟﺸﺒﺎك ﻟﻮﻻ اﻟﺤﺎرس اﻟﺬي أﻧﻘﺬ اﻟﻜﺮة ﺑﺄﻃﺮاف أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ).(58
وﻇﻬﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﻴﺮﺳﻴﺒﻮﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  66ﻣﻦ ﻛﺮة اﻧﻔﺮد
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﺒﻮر ،وﺳﺪد ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﺪ ﺑﺮﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء ﻟﻠﻤﺲ اﻟﻜﺮة ﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ ).(77
وﺿﻐﻂ اﻟﺴﺪ ﺑﻜﻞ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ
اﻟﻀﺎﺋﻊ ﺣﺼﻞ اﻟﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر ﻣﺮرﻫﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻬﻴﺪوس
ﻋﺮﺿﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ رأس ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﺑﻮﻧﺠﺎح اﻟﺬي أﻛﻤﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
إﻳﻤﺮي ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺼﻼﺑﺔ أرﺳﻨﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻠﻪ ﻟﻠﺜﺄر ﻣﻦ رﻳﻦ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4065اﻟﺨﻤﻴﺲ  14ﻣﺎرس 2019م  7 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

sports@aljarida●com

ﻓﻲ إﻳﺎب اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑـ»ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ«
ﻳﺴﻌﻰ أرﺳﻨﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻟﻰ اﻟﺜﺄر ﻣﻦ رﻳﻦ
ً
وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ذﻫﺎﺑﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ إﻳﺎب
اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻌ ـﺘ ــﺪ اﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ أوﻧ ـ ــﺎي
إﻳﻤﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟـ ــﺪوري اﻷوروﺑ ـ ــﻲ "ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟﻴﻎ"
ّ
ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎت ﻳﺠﺐ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪرب أرﺳـ ـﻨ ــﺎل اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ رﻳــﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻓـ ــﻲ إﻳ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـ ــﺪور ﺛ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ
اﻟﻴﻮم ،أن ﻳﺠﺪ اﻻﺟﻮﺑﺔ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ
ﺣــﺎل أراد ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ 3-1
ذﻫﺎﺑﺎ ،واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ آﻣﺎﻟﻪ ﺑﺤﺼﺪ
أول أﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ــﻪ اﻻول ﻣﻊ
"اﻟﻤﺪﻓﻌﺠﻴﺔ".
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ إﻳ ـ ـﻤـ ــﺮي ﻋـ ـ ـ ــﺮاب ﻓ ــﻮز
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻟﻘﺎب
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2014و ،2016ﻛﻤﺎ أن ﻓــﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة
اﻟــﻰ دوري أﺑـﻄــﺎل اوروﺑـ ــﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻏ ــﺎب ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
وﺗﺤﻀﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻄﺮق ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻴﻔﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ "اﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات" ،ﺑ ـﻔــﻮزه
ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎرده اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ -2ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري
ّ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻣﺎ أﻫﻠﻪ ﻟﻠﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟــﻰ دوري
اﻻﺑﻄﺎل ﺑﺮﺻﻴﺪ  60ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﺎرق

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
8:55
8:55
8:55
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

اﻟﻤﺒﺎراة
رﻳﺪ ﺑﻮل  -ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﻛﺮاﺳﺘﻮدار  -ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
دﻳﻨﺎﻣﻮ ﻛﻴﻴﻒ  -ﺗﺸﻠﺴﻲ
اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ
ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ – دﻳﻨﺎﻣﻮ زﻏﺮب
ﻓﻴﺎرﻳﺎل  -زﻳﻨﻴﺖ
ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑﺮاغ  -اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
أرﺳﻨﺎل  -رﻳﻦ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD1

ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ".
وﻳﺘﺴﻠﺢ أرﺳﻨﺎل ﺑﺼﻼﺑﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻌﻘﻠﻪ ،إذ ﻓﺎز ﺑـ  11ﻣﺒﺎراة ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز وﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ
ﻣـﻨــﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺳــﻮى ﺛﻼﺛﺔ اﻧﺘﺼﺎرات
ﺧــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ  12ﻣﺒﺎراة ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
ّ
وﻛﺎن أرﺳﻨﺎل ﺑﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة اﻟــﺬﻫــﺎب ﻋﺒﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ
اﻟ ـﻨ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺮي أﻟ ـﻴ ـﻜ ــﺲ أﻳـ ــﻮﺑـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ،إﻻ أن رﻳ ــﻦ رد
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻐﻼ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﺪدي
ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـﻔـ ــﻮف اﻟ ـﻤ ــﺪﻓ ـﻌ ـﺠ ـﻴ ــﺔ إﺛ ــﺮ
ﻃ ــﺮد ﻣــﺪاﻓ ـﻌــﻪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ
ﺳـﻘــﺮاﻃـﻴــﺲ ﺑــﺎﺑــﺎﺳـﺘــﺎﺗــﻮﺑــﻮﻟــﻮس
).(41
وﺗ ـﺤــﺪث إﻳ ـﻤــﺮي ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎ
ﺣﺪث أﻣﺎم رﻳﻦ ذﻫﺎﺑﺎ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺒﺎراة
أن ﺗﺘﺒﺪل ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮاء أو
ﻫﺪف ،ﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا أن ﻧﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ".
وﺗﻠﻘﻰ أرﺳـﻨــﺎل دﻓـﻌــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ
ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم )ﻳــﻮﻳ ـﻔــﺎ( ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻛــﺎزﻳــﺖ اﻟــﻰ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ﺛ ـ ــﻼث ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻧــﺎل
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮاء اﻣﺎم ﺑﺎﺗﻲ ﺑﻮرﻳﺴﻮف
اﻟﺒﻴﻼروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻻﻛﺎزﻳﺖ ﺳﻴﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا
ﻟﻠﻌﺐ اﻣﺎم اﻟﻀﻴﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺪرك ﻣ ـ ـ ـ ــﺪرب رﻳ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺎب
ﺟﻮﻟﻴﺎن ﺳﺘﻴﻔﺎن ) 38ﻋﺎﻣﺎ( ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻪ
ﻻﻛ ــﺎزﻳ ــﺖ ،اﻟ ــﺬي ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎر-إﻳﻤﺮﻳﻚ
أوﺑــﺎﻣ ـﻴــﺎﻧــﻎ ،وﻫ ــﻮ ﻳــﺆﻣــﻦ أن ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪور رﺑ ــﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻴﻦ أرﺳﻨﺎل ورﻳﻦ
ورأى ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔ ــﺎن ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺗﺴﻠﻢ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺼﺒﺮي
ﻟﻤﻮﺷﻲ ،أن "ارﺳﻨﺎل ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺑﺮز ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎﺿﻴﻪ وﺧﺒﺮﺗﻪ".
وأﺿﺎف" :اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺆﻛﺪ
ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ
)ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ ارﺳ ـﻨــﺎل( ،ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﻞ
ﻣﺮة واﺣﺪة ،وﺣﺘﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ".

ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺘﺸﻠﺴﻲ
ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ وﺑ ـ ـﺨـ ــﻼف ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﻪ
أرﺳﻨﺎل وﺿﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور رﺑﻊ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﺑ ـﻔــﻮزه اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ دﻳﻨﺎﻣﻮ ﻛﻴﻴﻒ 3-ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺴﺤﻖ دﻳﻐﻮن ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ أول ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎراة ﻟ ـ ـ ــﻪ ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻤﺪوﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ
اﻟـ ــﺪور ﺛـﻤــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣــﻦ دوري
أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑ ـ ـ ــﺎ ،ﺳ ـﺤــﻖ ﺑــﺎرﻳــﺲ
ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ دﻳ ـﻐــﻮن
ﺑ ــﺮﺑ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة
ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﺜﻼﺛﺎء.
واﺑﺘﻌﺪ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن  17ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻋﻦ ﻟﻴﻞ ) 74ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ،(54وﻳـ ـﻤـ ـﻠ ــﻚ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﻣــﺆﺟ ـﻠــﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎرة اﻟ ـﺼ ــﺪﻣ ــﺔ
أﻣ ــﺎم ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ ،ﻗــﺮر
أﻧﺼﺎر ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن "اﻻﻟﺘﺮاس"
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻘﻄﺮي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
اﻧﺘﻴﺮو ﻫﻨﺮﻳﻜﻪ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻀﻮر.
واﻓ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺮازﻳـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻲ
ﻣــﺎر ﻛـﻴـﻨـﻴــﻮس اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﻣ ــﺮور  7دﻗــﺎﺋــﻖ
ﺑ ـﻜ ــﺮة رأﺳـ ـﻴ ــﺔ اﺛـ ــﺮ رﻛ ـﻠ ــﺔ رﻛـﻨـﻴــﺔ
ﻧـﻔــﺬﻫــﺎ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ أﻧ ـﺨــﻞ دي
ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ ،ﻗـﺒــﻞ ان ﻳـﻀـﻴــﻒ ﻛﻴﻠﻴﺎن

زﻳﺪان ﻳﻘﻮد
أول ﻣﺮان ﺑﻌﺪ
ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻠﻤﻠﻜﻲ

ﻣﺒﺎﺑﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺎرﻳﺲ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ دﻳﻐﻮن
ﻣﺒﺎﺑﻲ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ) (40ﻣ ـﻌــﺰزا رﺻ ـﻴــﺪه ﻓﻲ
ﺻـ ـ ــﺪارة ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻬ ــﺪاﻓ ـﻴ ــﻦ اﻟــﻰ
 25ﻫﺪﻓﺎ ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ زﻣﻴﻠﻪ
اﻻوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ادﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ
وﺟﻨﺎح ﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎﺟﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺑﻴﺒﻲ

وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  17ﻫﺪﻓﺎ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف دي ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ اﻟ ـﻬ ــﺪف
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ رﻛ ـﻠــﺔ ﺣ ــﺮة ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة
ﻧ ـﻔ ــﺬﻫ ــﺎ ﺑ ــﺈﺗـ ـﻘ ــﺎن ) ،(50ﻗ ـﺒ ــﻞ ان
ﻳ ـﻨ ـﻬــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮوﻧــﻲ
إر ﻳ ــﻚ ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ ﺗﺸﻮﺑﻮ ﻣﻮﺗﻴﻨﻎ

ﻓﻴﺘﻴﻞ ﻳﻌﻠﻖ آﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ »ﻟﻴﻨﺎ«
ﻳــﺄ ﻣــﻞ اﻷ ﻟـﻤــﺎ ﻧــﻲ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻓﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﺋﻖ
ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﺮاري ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﺳﻴﺎرات ﻓﻮرﻣﻮﻻ 1-أن
ﺗﺠﻠﺐ ﻟــﻪ "ﻟﻴﻨﺎ" اﻟـﺤــﻆ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ )اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﻜﺒﺮى(
ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﻓﻮرﻣﻮﻻ  1-ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﺮاري.
ً
وواﺻ ــﻞ ﻓﻴﺘﻴﻞ ) 31ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺗﻘﻠﻴﺪه اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻗﺒﻞ
ً
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻛــﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻤﻨﺢ ﺳﻴﺎرﺗﻪ اﺳﻤﺎ ﻧﺴﺎﺋﻴﺎ إذ
ً
اﺧـﺘــﺎر اﺳــﻢ "ﻟﻴﻨﺎ" ﻟﺴﻴﺎرة ﻓـﻴــﺮاري  2019ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرة وﻫﻮ "إس إف ."90
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻴﺘﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة

ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻫﻲ إﻳﻔﺎ ﻓﻲ  2015وﻣﺎرﻏﺮﻳﺘﺎ
ﻓﻲ  2016وﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ  2017وﻟﻮرﻳﺎ ﻓﻲ .2018
وﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﺘﻴﻞ إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ ﺳﺒﺎق ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮرن ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ.
وﻗﺎل ﻓﻴﺘﻴﻞ" :إﻧﻪ ﱟ
ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ...ﻟﻜﻨﻨﻲ
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ"
ﻓ ــﻲ إﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ رﻏ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﻟﻘﺐ
ﻓﻮرﻣﻮﻻ -1ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﺳﻨﻮات.

ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻻﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤــﺔ ﻟــﺮﻓــﻊ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺄس ﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻛ ــﻮ ﻓـ ــﻲ  29ﻣــﺎﻳــﻮ
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وﻫ ـﻨ ــﺎك إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ــﻪ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣــﺎورﻳـﺘـﺴـﻴــﻮ
ﺳﺎري أن ﻳﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ ﻋﻠﻰ رﻳﺪ
ﺑﻮل ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرغ اﻟﻨﻤﺴﻮي ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ اﻳﻀﺎ.
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻟــﻢ ﻳﺤﺴﻢ
ﺗ ــﺄﻫ ـﻠ ــﻪ إﺛ ـ ــﺮ ﺗ ـﻌ ـﺜ ــﺮه أﻣ ـ ـ ــﺎم ﺿـﻴـﻔــﻪ
ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑﺮاغ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ  2-2ذﻫﺎﺑﺎ،
ﻟـ ــﺬا ﻳ ـﺠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﻘــﺐ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻤﺲ ﻣ ــﺮات أن ﻳﻨﻬﻲ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ارض ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ.
وﻓﺎز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ 5
ﻣﺮات ﺑﻴﻨﻬﺎ  3ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أﻋﻮام
 2014و 2015و ،2016وﻣﺮﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ

ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻷﻫ ـ ــﺪاف ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل ﻋﻦ ﺿﺎﺋﻊ.
وﺗﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎراة
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ ﺿﺪ ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻣــﺮﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎ اﻻﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺎرك دي ﺑﺮاﻧﺲ.

ﻗ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟ ــﺮﻳ ــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،أﻣﺲ،
أول ﻣ ــﺮان ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وﺑﺪأ اﻟﻤﺮان اﻟﻤﻐﻠﻖ ﺑﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ،
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺒﺎراة ﺳﻠﺘﺎ
ﻓﻴﻐﻮ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻠﻴﻐﺎ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺮان اﻟﻼﻋﺒﻮن
اﻟﻤﺘﺎﺣﻮن ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺎرﻛﻮس ﻳﻮرﻧﺘﻲ وﻓﻴﻨﺴﻴﻮس
وﻛــﺎرﺑــﺎﺧــﺎل وﻟــﻮﻛــﺎس ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻳﺘﻄﻠﻊ زﻳﺪان ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ إﻟــﻰ إﻋــﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑــﺎ وﻛﺄس اﻟﻤﻠﻚ واﺑﺘﻌﺎده
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺎم  ،2010ﺑﻌﺪ
ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم .1971
وﻣــﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻜﺮة
اﻻﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ رﺑــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﺒﺮ
ﻓﻴﺎرﻳﺎل وﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ،ﻓــﺎﻻول ﻗﻄﻊ
ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻔﻮزه اﻟﻜﺒﻴﺮ  3-1ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ زﻳﻨﻴﺖ ﺳﺎن ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
ﺑﻄﻞ .2008
وﻳـﻌــﺎﻧــﻲ ﻓـﻴــﺎرﻳــﺎل اﻷﻣــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﻠ ــﻮﻟ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،وﺑﺎت ﻣﻬﺪدا
ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط اﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺧﻄﺎ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ،ﺑﻄﻞ ،2004
ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟ ــﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ،

ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻋ ـﻠــﻰ ﺿـﻴـﻔــﻪ ﻛ ــﺮاﺳ ـﻨ ــﻮدار
اﻟﺮوﺳﻲ  2-1ذﻫﺎﺑﺎ.

إﻧﺘﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ إﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ
وﻳـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ إﻧ ـﺘــﺮ ﻣ ـﻴ ــﻼن ،اﻟ ــﺬي
ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري
اﻻﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ،ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﻪ إﻳ ـﻨ ـﺘ ــﺮاﺧ ــﺖ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ،ﺧﺎﻣﺲ "اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ"،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺮط ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﻔﻮز ﺛﻤﻴﻦ
واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻌﺎدل ﺳﻠﺒﻲ.
وﻛ ــﺎن اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ،ﺑﻄﻞ
أﻋﻮام  1991و 1994و ،1998اﻟﻄﺮف
اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة وأﻫ ــﺪر رﻛﻠﺔ
ﺟـ ــﺰاء ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  ،21ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ
ﻻﻋﺒﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ
ﺑﺮوزوﻓﻴﺘﺶ ،ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ ﺣﺎرس

ﻣ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺲ ﺳـ ـ ـ ــﺎن ﺟـ ــﺮﻣـ ــﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﺗﺮاب.
وﺳﻴﻜﻮن ﻓﺮﻳﻖ اﻟـ "ﻧﻴﺮاﺗﺴﻮري"
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺟﻮزﻳﺒﻲ
ﻣـﻴــﺎﺗـﺴــﺎ ،ﻟـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻣ ـﺸ ــﻮاره ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﻮﺳﻤﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ
ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﺣﺘﻼﻟﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ،
وﺻ ـﻴــﻒ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋــﺎﻣــﻲ 2013
و ،2014أن ﻳـﻘـﻠــﺐ ﺗـﺨـﻠـﻔــﻪ ﺑـﻬــﺪف
ﻳﺘﻴﻢ اﻟﻰ ﻓﻮز ﻓﻲ ﺣﺎل اراد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺸﻮاره ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ارﺿﻪ
دﻳﻨﺎﻣﻮ زﻏﺮب اﻟﻜﺮواﺗﻲ.

ﻳﺎﻧﻴﺲ ﻳﻘﻮد ﺑﺎﻛﺲ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز
ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻼق اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﻴﺲ أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ
و"اﻟﻤﻠﻚ" ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ،ﻗﺎﺋﺪا ﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺒﺎراة ﻛﻞ
اﻟﻨﺠﻮم ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺷﺮارة ﻓﺮﻳﻘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ
ﺑــﺎﻛــﺲ وﻟ ــﻮس أﻧـﺠـﻠــﺲ ﻟـﻴـﻜــﺮز ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ ،113-130
 107-123ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ 107-
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،ﺳﺠﻞ ﻳﺎﻧﻴﺲ  24ﻧﻘﻄﺔ،
وأﺿـ ــﺎف ﻛــﺮﻳــﺲ ﻣـﻴــﺪﻟـﺘــﻮن ) 23ﻧـﻘـﻄــﺔ( ﻟﻴﺮﻓﻊ
ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑــﺎ ﻛــﺲ ﻣﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  51ﻓﻮزا
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  17ﺧ ـﺴ ــﺎرة ﻛــﺄﻓـﻀــﻞ ﺳﺠﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وأﺧﺮج ﺟﻴﻤﺲ ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓ ــﻲ دوري اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ أرﺑ ــﻊ
ﻣﺮات ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة اﻷﻣﺲ ،ﻓﺴﺠﻞ 36
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  10ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت،
ً
ﻟـ ـﻴـ ـﻀ ــﻊ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﺮز ﺣـ ـ ــﺪا
ﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ ﺳـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺧﻤﺲ ﻫــﺰاﺋــﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،
وﻳ ــﺮﻓ ــﻊ رﺻـ ـﻴ ــﺪه اﻟـ ــﻰ 31
ﻓﻮزا ﻣﻘﺎﺑﻞ  36ﺧﺴﺎرة.
وأﺑﻌﺪ ﺟﻴﻤﺲ ورﻓــﺎﻗــﻪ ﻓﺮﻳﻖ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﺣﺪى ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻧﻴﻜﺲ وﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز وﺻﻴﻒ اﻟﺒﻄﻞ ،اﻟﺬي
ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ 10
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،واﻟـ ) 15ﻣﻘﺎﺑﻞ  17ﻓﻮزا( ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز .99-106
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﺳـ ـﻘ ــﻂ ﻧ ـﻴ ـﻜ ــﺲ أﻣ ـ ــﺎم
ﻣﻀﻴﻔﻪ إﻧــﺪﻳــﺎﻧــﺎ ﺑــﺎﻳـﺴــﺮز اﻟــﺮاﺑــﻊ
ﺑﻨﻔﺲ رﺻﻴﺪ ﺳﻴﻜﺴﺮز.103-98 ،
واﺳﺘﻌﺎد دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ ،ﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )) 44ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ،(22ﻧـ ـﻐـ ـﻤ ــﺔ ا ﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣ ـﺴــﺎب ﺿـﻴـﻔــﻪ ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ
ﺗﻤﺒﺮووﻟﻔﺰ .107-133
وﺗـ ـﻐـ ـﻠ ــﺐ ﺳ ـ ـ ــﺎن أﻧ ـﺘ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ
ﺳ ـﺒ ـﻴــﺮز ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ داﻻس
ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ  ،105-112ﻟﻴﻨﺘﺰع
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ
ﻛـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮز اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻘ ــﻂ
 125-104أ ﻣـ ـ ــﺎم ﺿـﻴـﻔــﻪ
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ﺑ ـ ـ ـ ــﻮرﺗـ ـ ـ ـ ــﻼﻧ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﻞ
ﺑﻼﻳﺰرز اﻟﺨﺎﻣﺲ.

ﻣﺠﻠﺲ »ﻓﻴﻔﺎ« ﻳﺪرس زﻳﺎدة ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠٢٢
ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺪرس ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم "ﻓـﻴـﻔــﺎ" ﻓﻲ
ً
ﻣﻴﺎﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻏﺪا ﺗﺒﻨﻲ رﻓﻊ
ﻋــﺪد اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل
ً
 2022ﻣــﻦ  32إﻟــﻰ  48ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ،
ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣ ــﻦ رﺋـﻴـﺴــﻪ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي
ﺟﺎﻧﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ.
وﻛﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ أﻗﺮ رﻓﻊ
ً
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺪء ا ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
 2026اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﺑﻴﺪ
أن إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي.
ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ﺳـﺘــﺆدي
إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة ﻋــﺪد اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻣﻦ
 64إﻟﻰ  ،80ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن
ﻗﺎدرة ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ.
وﻹﻗﻨﺎع ﻣﺠﻠﺲ "ﻓﻴﻔﺎ" ،أﻛﺪت
دراﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ــﺪوى ﻣ ـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛــﺎﻟــﺔ
"ﻓﺮاﻧﺲ ﺑــﺮس" أن ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺳﻴﺆﻣﻦ "ﺑﻴﻦ 300
و 400ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ﻋ ــﺎ ﺋ ــﺪات
إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ  120ﻣـﻠـﻴــﻮن
دوﻻر ﺣ ـﻘــﻮق ﻧـﻘــﻞ ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ،
و  150ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ﺣ ـﻘ ــﻮق
ﺗﺴﻮﻳﻖ و 90ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ
ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء ﻳﻌﺘﻘﺪون
أن ﻧﺤﻮ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ﻗ ــﺪ ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻫﻨﺎك ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺣﻮل ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
وﺗـﺒــﺪو اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻷزﻣـ ــﺔ

اﻟ ـ ــﺪﺑ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻗ ـﻄ ــﺮ
وﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺬ  ،2017ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم
دﺧــﻮل دول أﺧــﺮى ﻟﻼﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏـ ـ ــﺮار اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ
ﻋﻤﺎن.
وﺑﺤﺴﺐ راﻓﺎﻳﻞ ﺑﻮﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣ ــﺮﺻ ــﺪ ﻛـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﻧ ــﻮﺷ ــﺎﺗ ــﻞ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ "ﺳﻴﻨﺠﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ أﻫﺪاﻓﻪ".
وﻛ ـ ــﺎن إﻧ ـﻔــﺎﻧ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻮ ﻗ ـ ــﺎل ،إﺛــﺮ
اﻟ ـﻘ ـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟ ــ"ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ" ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺮاﻛﺶ" :ﻧﻌﺘﻘﺪ
أن رﻓـ ــﻊ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت ﻓﻲ
ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل  2026ﻫــﻮ ﻗ ــﺮار ﺟﻴﺪ،
وﻧﺤﻦ ﻧﺪرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا
ً
اﻷﻣ ــﺮ اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ  .2022أﻇﻬﺮ
ً
اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟــﺪرس ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ "أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدات
ﺗ ــﺄﻣ ــﻞ ﺑ ــﺄن ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ.
ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ
ً
ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ً
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ﺑـ  48ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺮ وﺣ ــﺪﻫ ــﺎ .اﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮة ﻫﻲ
إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ دول
ﻣﺠﺎورة".
وﻟ ــﻢ ﺗـﺒــﺪ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ ﺣـﺘــﻰ اﻵن
ً
ً
ً
ﻣــﻮﻗـﻔــﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ أو إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﻣﻦ
زﻳﺎدة اﻟﻌﺪد.

ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻠﻒ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻛﺄس

اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻟ ــﻸﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻣﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎداة
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ "أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ..ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﻛﺄس
ﻋــﺎ ﻟــﻢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ر ﺑـﻤــﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
 24ﻧــﺎدﻳــﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻞ 7
ً
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ( .أﺑ ــﺮز اﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدة
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ
أﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻧ ــﺮﻳ ــﺪ أن ﻧـﺠـﻌـﻠـﻬــﺎ ﻛـ ــﺄس ﻋــﺎﻟــﻢ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت".
ﻟﻜﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر أﺷــﺎرت ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺎد اﻟـ ـﻌ ــﺮض اﻟـﻤـﻘــﺪم

ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻳـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺪات ﺗـ ـﺼ ــﻞ إﻟ ــﻰ
 25ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ،وأﻧـ ــﻪ ﺑ ـﺤ ــﺎل ﺗﻤﺖ
اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺒــﺪأ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ "ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻬــﺎ
ً
ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﺳ ـﺘ ــﺪراج
ﻋﺮوض".
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ  -ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻔ ـﺼــﺢ اﻟـ ـ
"ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ" ﻋ ــﻦ أﺳـﻤــﺎﺋـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ وﻗــﺖ
أﺷﺎرت ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺗ ــﺎﻳ ـﻤ ــﺰ" اﻟـ ــﻰ أن ﻣ ـﻌ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺎن واﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮق اﻻوﺳ ـ ـ ـ ــﻂ-
ً
ﻗــﺪﻣــﺖ ﻋــﺮﺿــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  25ﻣﻠﻴﺎر

دوﻻر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻜــﺄس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
وﻓﻲ "دوري ﻟﻸﻣﻢ" ،ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،وﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﻜﺄس ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
ﻣ ـﺼ ـﻐــﺮة ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﻛ ــﻞ ﻋــﺎﻣ ـﻴــﻦ 8
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت دوﻟﻴﺔ.
وﻳﺪاﻓﻊ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع
ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻛ ــﺄس اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ
ً
ً
ﻟﺘﺸﻤﻞ  24ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣﻦ
ً
ﻋ ــﺎم  2021ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺳـﺒـﻌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻬــﺎ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻘﺎم ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﻟﻴﺲ ﻛﻞ
ﻋــﺎم ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ اﻟـﺤــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

٢٧
ﺛﻼﺛﻴﺔ روﻧﺎﻟﺪو ﺗﻘﻮد ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس إﻟﻰ »رﻳﻤﻮﻧﺘﺎدا« ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
دلبلا
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ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
ﺿﻴﻔﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،ﻗﺎد اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ "رﻳﻤﻮﻧﺘﺎ" راﺋﻌﺔ،
وﻗﻴﺎدﺗﻪ إﻟﻰ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.

ﻗﺎد اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
"رﻳﻤﻮﻧﺘﺎ" )ﻋﻮدة ﺑﺎﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ( راﺋﻌﺔ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﺛــﻼﺛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜــﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ أﻣــﺲ اﻷول ﻓــﻲ ﺗــﻮرﻳـﻨــﻮ ،وﻗﻴﺎدﺗﻪ
اﻟﻰ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻓﻲ ﻛﺮة
ّ
اﻟﻘﺪم ،ﻣﻌﻮﺿﺎ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﺳﺠﻞ روﻧﺎﻟﺪو ) ٣٤ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﻘﺎدم اﻟﺼﻴﻒ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧـﺤــﻮ  ١٠٠ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو ،ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑــﺮأﺳــﻪ )٢٧
و (٤٨وﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ) ،(٨٦ﺑﻌﺪ أن
ﻓﺎز أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﻬﺪﻓﻲ
ﻣــﺪاﻓـﻌـﻴــﻪ اﻷوروﻏ ــﻮﻳ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺧــﻮﺳـﻴــﻪ ﻣــﺎرﻳــﺎ
ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ ودﻳﻴﻐﻮ ﻏﻮدﻳﻦ.
ورد أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ٥ﻣــﺮات ﺟﺰء ا
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋــﻦ ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
وأول ﻣﻨﺬ  ،١٩٩٦وذﻟــﻚ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ٥
ﻣﺮات ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺎن ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺿﺪ ﻗﻄﺒﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻛﺎن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة ٨
ﻣﺮات ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻧـﺴـﺨــﺔ  ١٩٩٦ﺿ ــﺪ رﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳـﻘــﻪ
ﻹﺣﺮاز اﻟﻠﻘﺐ.
وﻧــﺰل أﻟﻴﻐﺮي ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ  ٣-٣-٤ﻣﻌﻮﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ روﻧﺎﻟﺪو واﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻮ
ﻣﺎﻧﺪزوﻛﻴﺘﺶ وﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﺑﺮﻧﺎردﻳﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑــﺎوﻟــﻮ دﻳـﺒــﺎﻻ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﺳﺒﻴﻨﺎﺗﺴﻮﻻ
ﻣﺸﻮاره اﻟﻘﺎري ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮف اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
أﻟﻴﻜﺲ ﺳﺎﻧﺪرو.
ﺑﺪوره ،ﻟﻌﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ
ﺑﺨﻄﺔ  ٢-٤-٤ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ

دﻳ ـﻴ ـﻐــﻮ ﻏ ــﻮدﻳ ــﻦ ﻣ ــﻦ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺑــﺪأ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻬــﺎﺟـﻤـﻴــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ أﻧ ـﻄ ــﻮان ﻏــﺮﻳــﺰﻣــﺎن
وأﻟ ـ ـﻔـ ــﺎرو ﻣ ــﻮراﺗ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻏ ـﻴ ــﺎب دﻳ ـﻴ ـﻐــﻮ ﻛــﻮﺳــﺎ
اﻟﻤﺼﺎب.
وﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻮج أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ،ﺣــﺎﻣــﻞ ﻟـﻘــﺐ اﻟ ــﺪوري
اﻷوروﺑﻲ "ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ،ﺑﺘﺎرﻳﺨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻷوﻟـ ــﻰ ،وﺣ ــﻞ وﺻـﻴـﻔــﺎ ﻣــﺮﺗـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٤و ،٢٠١٦وﻫﻮ ﻓﺸﻞ ﺑﺈﻛﻤﺎل
اﻟﻤﺴﻴﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺒﻪ "واﻧﺪا ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎو".

ﺿﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ
وﺑﺪأ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺎﻏﻄﺎ ،وأﻟﻐﻰ ﻟﻪ
اﻟﺤﻜﻢ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻘﻠﺐ دﻓﺎﻋﻪ ﺟﻮرﺟﻴﻮ ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ
ﺑـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻣ ــﻦ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ ) .(٢واﻓـﺘـﺘــﺢ
روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﺑﺮأﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ

أﻟﻴﻐﺮي :ﻟﻌﺒﻨﺎ ﺑﺘﺄﻟﻖ وذﻛﺎء
أﻋﺮب اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أﻟﻴﻐﺮي ﻋﻦ "ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ"
ﺑﺘﺄﻫﻞ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﺪور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل
ً
أوروﺑﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﺗﺄﻟﻖ وذﻛﺎء" ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻛﺎن وراء
اﻟﻔﻮز اﻟﺜﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻗ ــﺎل أﻟـﻴـﻐــﺮي ،ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم" :ﻟﻌﺒﻨﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ
ً
ﺳﺮﻋﺔ ،وأدﻳﻨﺎ ﻟﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ ،وﻛﻨﺎ
ً
ﻧﺮﻛﺰ داﺋـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﻋــﺪم إﻫﻤﺎل
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮي ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﻜﻞ ،وﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ ،وﻟﻌﺒﻨﺎ
ﺑﺘﺄﻟﻖ وذﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ".

رﻳﺎﺿﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎ ) ،(٨٦وﺳــﻂ ﻓــﺮﺣــﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ
"أﻟﻴﺎﻧﺰ ﺳﺘﺎدﻳﻮم" ودﻣﻮع ﺷﺮﻳﻜﺘﻪ ﺟﻮرﺟﻴﻨﺎ
رودرﻳﻐﻴﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺟﺎت .وﻫﺬا
اﻟﻬﺪف  ١٢٤ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو ﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ١٦٠
ﻣﺒﺎراة ،واﻟـ ٦٣ﻓﻲ اﻷدوار اﻻﻗﺼﺎﺋﻴﺔ.
وﻛﺎن روﻧﺎﻟﺪو ﻗﺪ أﻃﺎح ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﺎﻟﺪور
رﺑ ــﻊ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻗﺎد ﺑﻬﺎ رﻳﺎل ﻟﻠﻔﻮز -٣ﺻﻔﺮ
ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب ،ﺛﻢ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻳﺎﺑﺎ )ﺧﺴﺮ رﻳﺎل  .(٣-١ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن أﻧﻬﻰ
اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻫــﺪاف ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺻــﻞ روﻧــﺎﻟــﺪو اﻟــﻰ اﻟـﺸـﺒــﺎك ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﺘﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٢٥ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ،وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ دوري
اﻷﺑـﻄــﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﺮﺿ ـﻴــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎردﻳ ـﺴ ـﻜــﻲ
وﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻮاﻧﻔﺮان ).(٢٧
واﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻷول ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎوﻻت ﻣــﻦ
روﻧﺎﻟﺪو ،ﺑﺮﻧﺎردﻳﺴﻜﻲ وﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﻳ ــﺎن أو ﺑـ ــﻼك ،ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻬﺪف وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ آﺧــﺮ ﻛﻲ ﻳﻌﺎدل
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ.
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻜﺮ روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
وأﺿﺎف ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ رأﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮاو ﻛﺎﻧﺴﻴﻠﻮ أﺑﻌﺪﻫﺎ أوﺑﻼك،
ﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺎزت ﺧﻂ اﻟﻤﺮﻣﻰ وأﻛﺪﺗﻬﺎ اﻹﻋﺎدة
ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ).(٤٨
ﻧـ ـ ــﺰل دﻳ ـ ـﺒـ ــﺎﻻ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼ ــﻒ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮط ،وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ
ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس ﺿ ـﻐ ـﻄــﻪ ،ﻟ ـﻴــﺄﺧــﺬ ﺑــﺮﻧــﺎردﻳ ـﺴ ـﻜــﻲ
اﻷﻣــﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺨﺘﺮﻗﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻧـﺨــﻞ ﻛــﻮرﻳــﺎ ،ﻓﺎﺣﺘﺴﺐ
اﻟـﺤـﻜــﻢ رﻛ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﺗــﺮﺟـﻤـﻬــﺎ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﻫــﺪﻓــﺎ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ :ﺗﻌﺎﻗﺪوا ﻣﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ

وﻣﺎزح أﻟﻴﻐﺮي وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺧﺼﺔ
ً
اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻣﻌﺎﺗﺒﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺄﻧﻪ "ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮد" ،وﻗﺎل" :ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺳﺎرت
ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻨﺎ".
وﻟـ ــﺪى ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ﻋ ــﻦ أداء اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ
روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ
)ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ( ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻗــﺎل أﻟﻴﻐﺮي إﻧﻪ
ً
اﻧﺒﻬﺮ ﺑﻘﻮة أداء روﻧــﺎﻟــﺪو ،ﻟﻜﻨﻪ أﺷــﺎر أﻳـﻀــﺎ إﻟــﻰ أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻠﻪ ﻟﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
إﻟ ــﻰ ﺟ ـﻬــﻮد ﻛــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أداء ﻋـﻈـﻴــﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
)د ب أ(
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.

ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أﻟﻴﻐﺮي

أﻛﺪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم أن "اﻟﻴﻮﻓﻲ" ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻟﻴﺎل "ﺳﺎﺣﺮة" ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ
ٍ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺎﻟﻔﻮز اﻟﺜﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﺪور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎد روﻧـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺪو ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺠــﻞ
اﻷﻫـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ )ﻫ ــﺎﺗ ــﺮﻳ ــﻚ( ﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﻪ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة  ،ﺑـ ــﺎﻷداء اﻟــﺮاﺋــﻊ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ

ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ،وﻗـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ":ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ
وراء ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻌﻲ ،ﻷﺣﺎول
ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ...أﺣـ ـ ـ ــﺎول ﺗ ــﺄدﻳ ــﺔ
واﺟـ ـﺒ ــﻲ .أﺷ ـﻌ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻌــﺎدة اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺎﺣﺮة" .ﻛﻤﺎ أﺷﺎد روﻧﺎﻟﺪو
ً
ﺑــﺄداء اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ .ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟــﻸﻫــﺪاف،
ً
ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎراة .ﻫﺬه ﻫﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻷﺑﻄﺎل.

إذا واﺻﻠﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻜﺬا ...ﻟﻢ ﻧﻔﺰ ﺑﺄي
ﺷﻲء ﺑﻌﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ
وﻛﺒﺮﻳﺎء .وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﻴﺪة".
وأﺿـ ـ ــﺎف روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو أن ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس
ﺣ ـﻘــﻖ اﻟ ـﻔ ــﻮز وﺗ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟـ ــﺪور اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻋ ــﻦ ﺟ ـ ــﺪارة رﻏ ــﻢ ﻗ ــﻮة ﻓــﺮﻳــﻖ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
وﺻـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ .وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ :
ً
"ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻨ ــﺎ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ راﺋـ ـ ــﻊ وأﻇ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣ ــﺪى
ﺟﺪارﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ".
)د ب أ(

ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن :ﻟﻢ ﻧﺪﺧﻞ ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﻠﻘﺎء ﻏﻮدﻳﻦ :ﻟﻢ ﻧﺠﺪ وﺳﻴﻠﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ» :اﻟﻴﻮﻓﻲ« ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ واﺳﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮز
أﻛﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ
أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ــﻮ ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ أن ﻓــﺮﻳــﻖ
ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﺗ ـﻔــﻮق ﻋـﻠــﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﻫﺎ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺻﻔﺮ ٣-أﻣــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ،
ﻟﻴﺨﺮج اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺻﻔﺮ اﻟـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وأﻛ ــﺪ ﻏــﺮﻳــﺰﻣــﺎن أن ﻻﻋ ـﺒــﻲ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا "اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت"،
واﻋ ـﺘ ــﺮف ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳـﺸـﻌــﺮ "ﺑــﺎﻟــﺬﻧــﺐ" ﻷﻧ ــﻪ "ﻟــﻢ
ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﻤﺒﺎراة".
وأوﺿـ ـ ــﺢ ﻏ ــﺮﻳ ــﺰﻣ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـﻤـﺒــﺎراة" :ﻟــﻢ ﻧــﺪﺧــﻞ أﺟــﻮاء
اﻟﻠﻘﺎء وﻟﻢ ﻧﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ اﻟﻤﻌﻬﻮد .اﻟﺠﻤﻴﻊ

ﻋــﺎﻧــﻰ اﻻﺿـﻤ ـﺤــﻼل .وﻛـﻨــﺖ أوﻟ ـﻬــﻢ .أﺷﻌﺮ
ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻷﻧﻨﻲ ﻟﻢ أدﺧﻞ أﺟﻮاء اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺜﻞ
ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أداء ﺟﻴﺪا".
واﻋﺘﺮف ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﺑﺘﻔﻮق ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وﻗــﺎل" :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﺗﻔﻮﻗﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻷﻣﻮر ...ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﻣﻨﺎ".
وﻋﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو،
اﻟ ــﺬي ﺳـﺠــﻞ اﻷﻫ ـ ــﺪاف اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ )ﻫــﺎﺗــﺮﻳــﻚ(
ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﻗﺎل ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن" :روﻧﺎﻟﺪو ﻻﻋﺐ
راﺋ ــﻊ .ﻟــﻢ ﺗﺴﻨﺢ ﻟــﻪ أي ﻓ ــﺮص ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة
اﻟــﺬﻫــﺎب .وﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة اﻹﻳ ــﺎب ،ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻪ
ﺛﻼث ﻓﺮص ﺳﺠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف".
)د ب أ(

اﻋﺘﺮف ﻣﺪاﻓﻊ وﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم دﻳﻴﻐﻮ ﻏﻮدﻳﻦ ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﻟﻴﺨﺴﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ﺻﻔﺮ  ،٣ -وﻳﻮدع دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻗﺎل ﻏﻮدﻳﻦ إن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
ً
اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟــﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ إزﻋ ــﺎج ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس وﻟــﻢ ﻧﺠﺪ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،داﻓﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺳﺠﻠﻮا اﻷﻫﺪاف،
وﻟﻢ ﻧﺠﺪ اﻟﺮد اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف ،وﻟﻢ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﻦ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﻢ ﻧﺠﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻫﺎﺟﻤﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻗﺪﻣﻮا
ﻣﺒﺎراة ذﻛﻴﺔ .واﻵن ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ
)د ب أ(
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ .ﻧﺤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ".

اﻋ ـﺘــﺮف اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ دﻳـﻴـﻐــﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﺑ ــﺄن ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻛ ــﺎن "اﻷﻓ ـﻀــﻞ"
و"اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮز" ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة.
ﻛﻤﺎ اﻋ ـﺘــﺮف ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﺑ ــﺄن أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻟﻢ
ﺗـﺴـﻨــﺢ ﻟ ــﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮص أﻣـ ــﺎم ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة" : ،ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا أﻓـﻀــﻞ
واﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟﻔﻮز ...ﻛﺎن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎ
ً
ﺧﻄﻄﻴﺎ .وﻟﻬﺬا ،اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة".
وأﻛ ــﺪ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ أن" :ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻫﺎﺟﻢ
ﺑﺸﻜﻞ راﺋـ ـ ــﻊ ...ﻓــﺮﺿــﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫ ــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ،
وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻬﻨﺊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ".

وﻋ ــﻦ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو،
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﻗﺎل
ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ" :روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ...ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ".
ورﻓــﺾ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺷــﺎرة
اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ روﻧﺎﻟﺪو ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻫﻲ اﻹﺷﺎرة اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت
ﻣﻦ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد "واﻧﺪا ﻣﻴﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ" ﺑﻤﺪرﻳﺪ .وﻗﺎل:
"ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﺻﺪرت ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻﺪرت ﻣﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب".
)د ب أ(
دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ

اﻟﺴﻴﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺴﺒﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺷﺎﻟﻜﻪ
أﻧﺠﺰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺑﻔﻮزه اﻟﺴﺎﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺷﺎﻟﻜﻪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
-٧ﺻ ـﻔــﺮ ﻓــﻲ إﻳ ــﺎب اﻟ ــﺪور ﺛـﻤــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣﻦ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،وﺑﻠﻎ اﻟﺪور
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻛ ــﺎن ﺳﻴﺘﻲ ﻗـﻄــﻊ ﺧـﻄــﻮة ﻛـﺒـﻴــﺮة ذﻫــﺎﺑــﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻮز  ٢-٣ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﻴﻠﺰﻳﻨﻜﻴﺮﺷﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋ ــﺎﻧ ــﻰ ﺳـﻴـﺘــﻲ ﻏ ـﻴــﺎﺑــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗﻠﺐ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪه اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
ﻓﺎﻧﺴﺎن ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ وﺟــﻮن ﺳﺘﻮﻧﺰ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ إﻳ ـﻘــﺎف اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﻧـﻴـﻜــﻮﻻس
أوﺗ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪي ،ﻓـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ
إﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻚ ﻻﺑ ـ ـ ـ ــﻮرت إﻟـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻧﻴﻠﻮ ﻳﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻳﻞ ووﻛﺮ واﻷوﻛﺮاﻧﻲ
أوﻟﻜﺴﻨﺪر زﻳﻨﺘﺸﻨﻜﻮ.
وﻛﺎن ﺳﻴﺘﻲ اﻟﻄﺮف اﻷﻓﻀﻞ
ﻃـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﺮة
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة

ﻓ ــﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟ ــﻮروا ﺳــﺎﻧــﻲ ،ﻻﻋــﺐ
ﺷﺎﻟﻜﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺠﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﻫﺪﻓﺎ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ.
وأﺿ ــﺎع اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ أﻏــﻮﻳــﺮو
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻏﻞ رﺣﻴﻢ ﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ داﺧﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،وﻣ ـ ــﺮر ﻛـ ــﺮة ﻋ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﺗ ـﺠــﺎﻫــﻪ
ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﻓﺎرﺗﻄﻤﺖ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺧﺮﺟﺖ
).(٢٩
وﺣﺼﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء
إﺛﺮ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺟﻴﻔﺮي ﺑﺮوﻣﺎ
ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎدرو ﺳﻴﻠﻔﺎ
ﺑــﺎﺗ ـﺠــﺎه اﻟ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ ،ﻓــﺎﻧ ـﺒــﺮى ﻟﻬﺎ
أﻏﻮﻳﺮو ﺑﻨﺠﺎح ).(٣٥
وﻣ ـ ـ ــﺮر ﺳ ـﺘ ـﻴــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻎ ﻛ ــﺮة
ﻋـ ــﺮﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻜ ـﻌ ـﺒــﻪ
ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ أﻏـ ــﻮﻳـ ــﺮو
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪدﻫﺎ ﻣﻦ زاوﻳــﺔ
ﺿﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻗﻲ اﻟﺤﺎرس،
ً
ﻣﺎﻧﺤﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ).(٣٨
وﺣ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻷﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
ﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻓﺮﻳﻘﻪ

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺤﺎرس
راﻟﻒ ﻓﺎﻫﺮﻣﺎن ) .(٤٢وﻗﺎم ﺳﺎﻧﻲ ﺑﺪور اﻟﻤﻤﺮ
ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺪﻳﺪة
راﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ ).(٥٦
وﻛﺎن ﺳﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻠﻬﺪف اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑــﺮﻧــﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺠﺰاء ).(٧١
وﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺳ ــﺎﻧ ــﻲ "ﻫـ ــﺎﺗـ ــﺮﻳـ ــﻚ" ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﺮات
اﻟـﺤــﺎﺳـﻤــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻣـﺠـﻬــﻮد ﻓـ ــﺮدي راﺋـ ــﻊ راوغ
ﺧــﻼﻟــﻪ ﻣــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ وﻣ ــﺮر ﻛ ــﺮة أﻣــﺎﻣ ـﻴــﺔ راﺋـﻌــﺔ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎب ﻓﻴﻞ ﻓﻮدن اﻟﺬي راوغ اﻟﺤﺎرس
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وأودع اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻛﻪ )).(٧٨
وأﻧ ـ ـﻬـ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ ﻏ ــﺎﺑ ــﺮﻳ ــﻞ ﺟ ـﻴ ــﺰوس
ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻷﻫـ ـ ــﺪاف ﺑ ـﻜــﺮة ﺳ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺑـﻴـﺴــﺮاه
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرف اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ أﺧ ـﻄــﺄ اﻟ ـﺤ ــﺎرس ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ )).(٨٤
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ ﻳـﺴـﻌــﻰ إﻟــﻰ
إﺣــﺮاز رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،إذ ﺗﻮج ﺑﻜﺄس
راﺑﻄﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ ،وﻳﺘﺼﺪر
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺑﻠﻎ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ
رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل.

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
أﻋ ـ ــﺮب اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟــﻮﺳ ـﻴــﺐ ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓــﻲ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺴﻴﺘﻲ ﺑﻬﺪف أﻏﻮﻳﺮو اﻷول
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑـﻄــﺎل أوروﺑ ــﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﺑـ ـﺠ ــﺪارة ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـ ــﺪور ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب ﺷــﺎﻟـﻜــﻪ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﻛﺸﻒ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﻗﻨﺎﻋﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻮز اﻟﻜﺎﺳﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻟﻜﻪ واﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﺪور
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﺲ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
ﻓﻲ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻔﻀﻞ ﺑﺎﻳﺮن

ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ أو ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ،اﻟـﻠــﺬﻳــﻦ
ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ دور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ،ﻗﺎل ﻏﻮاردﻳﻮﻻ:
"أود ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ،إﻧ ـﻨــﻲ ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻨﺎدي .أﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻳﺮن وﻟﺪي
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻫﻨﺎك".
وﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔــﻮز اﻟـﻜــﺎﺳــﺢ ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺎﻟـﻜــﻪ ،أﺷــﺎد
ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ﺑ ـﻘــﻮة أداء ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة .وﻗﺎل ﻏﻮاردﻳﻮﻻ" :ﻗﺪﻣﻨﺎ

أداء راﺋ ـﻌــﺎ ،واﺗـﺴــﻢ اﻷداء ﺑــﺎﻟـﺴــﺮﻋــﺔ .ﻗﺪﻣﻨﺎ
أداء ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﻨﺎﻗﻠﻨﺎ اﻟﻜﺮة
وأﺣﺮزﻧﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﻫﺪاف".
وأﺷـ ــﺎر ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ أن ﻻﻋ ـﺒــﻪ ﻟـﻴــﺮوا
ﺳــﺎﻧــﻲ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺟـﻴــﺪا ﻓــﻲ أول  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪم أداء راﻗﻴﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وﺳﺠﻞ
ﻫﺪﻓﺎ ،وﺻﻨﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف.
)د ب أ(
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ً
كاتبة تعتبر األطفال «ذنوبا»
تـعـمــل األل ـمــان ـيــة فيرينا
ب ــرون ـش ـف ــاي ـغ ــر ،ال ـت ــي أل ـفــت
ً
كتابا ضد اإلنجاب ،معلمة،
ً
وتـبـلــغ مــن الـعـمــر  38عــامــا،
وب ــررت دفــاعـهــا فــي كتابها
عن عدم اإلنجاب بمناصرة
حقوق المرأة.
وت ـح ــدث ــت الـ ـم ــدرس ــة فــي
م ـقــاب ـلــة م ــع وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
األل ـم ــان ـي ــة ع ـمــن اعـتـبــرتـهــم
ً
"ذنـبــا في حق البيئة" ،وهم
األطـفــال ،مــن وجهة نظرها،
وتحدثت عن األمهات الالتي
ً
نسين الضحك ،وفقا لما تراه
المعلمة.
وأضافت المؤلفة" :الكثير
م ــن الـ ـن ــاس ف ــي أل ـم ــان ـي ــا ال
يعرفون حجم المعاناة التي
يتحملها المناخ ،إذا أنتجنا
المزيد من الناس بهذا الكم
الهائل ،اختصرت في الكتاب
ما هو معروف خارج ألمانيا
مـ ـن ــذ وقـ ـ ــت طـ ــويـ ــل ،والـ ـ ــذي

ق ــا ل ــت وزارة ا لـتـعـلـيــم
ال ـم ــال ـي ــزي ــة ،أمـ ـ ــس ،إن ـهــا
أغلقت  34مدرسة ،بعدما
تسبب ما يشتبه في أنه
تسرب كيميائي ،األسبوع
الماضي ،في تسمم أكثر
مــن  200تلميذ وم ــدرس
وآخرين.
وتـعـتـقــد الـ ُّـسـلـطــات أن
التسمم ُناتج عن مخلفات
سـ ــامـ ــة أل ـ ـق ـ ـيـ ــت ف ـ ــي نـهــر
ق ــري ــب م ــن ال ـ ـمـ ــدارس في
والي ـ ــة ج ــوه ــور بـجـنــوب
البالد.
وذك ـ ــر وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم،
مزلي مالك ،في بيان على
ص ـف ـح ـتــه بـ ــ"فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك":
"لــأســف ،تــم إبــاغــي بأن
الموقف يزداد خطورة".
وارتفع عدد األشخاص
ال ــذي ــن ت ــم ع ــاج ـه ــم إل ــى
 2 0 7م ـ ـ ـقـ ـ ــا بـ ـ ــل  3 5ف ــي

نتجاهله هنا ،األمر الذي أراه
ً
ً
ً
نفاقا وخاطئا أيضا".
ورأت بــرون ـش ـفــاي ـغــر أنــه
"ربما كان من األفضل للبيئة
أن يكون عدد سكان ألمانيا
ً
 38م ـل ـيــون نـسـمــة بـ ــدال من
 80مليون ،حينئذ ستكون
األرض كافية للسكان الذين
ي ـع ـي ـش ــون عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ...لـكـنـنــا
نـحـتــاج ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
لثالث أراضين".
ي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـم ــؤل ـف ــة
فـيــرنــا بــرونـشـفــايـغــر تعمل
معلمة فــي مــدرســة ثانوية،
وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ـت ـ ــزوج ـ ــة .وتـ ـص ــف
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا بـ ــأن ـ ـهـ ــا مـ ـن ــاص ــرة
متطرفة لحقوق المرأة.
(د ب أ)

اليابانيون يتشبهون بكالبهم
مـ ــن الـ ـظ ــري ــف أن يـتـمـتــع
ش ـ ـخـ ــص مـ ـ ــا بـ ـنـ ـف ــس ق ـصــة
ال ـش ـعــر لـكـلــب الـ ـب ــودل ال ــذي
يـمـتـلـكــه ،أو أن ي ـك ــون لــديــه
ن ـ ـفـ ــس ا ل ـ ـل ـ ـغـ ــد (أي ا لـ ــذ قـ ــن
المضاعف) لكلبه من نوعية
"ب ــول ــدوغ" ،لكن ارت ــداء قناع
ً
م ـ ـص ـ ـنـ ــوع لـ ـتـ ـشـ ـب ــه تـ ـم ــام ــا
ح ـيــوانــك األل ـي ــف أم ــر مبالغ
ً
فيه قليال.
وتـقــدم خــدمــة فــي اليابان
إمـ ـك ــان ص ـنــاعــة ق ـن ــاع طبق
األص ـ ـ ــل مـ ــن وجـ ـ ــه ح ـي ــوان ــك
األليف لقاء نحو  2600دوالر.
إنــه مبلغ زهيد مقابل إفــزاع
أصدقائك طوال حياتهم.
وكـ ــل م ــا ي ـج ــب أن يـفـعـلــه
صـ ــاحـ ــب ال ـ ـح ـ ـيـ ــوان األلـ ـي ــف
هــو تـقــديــم ص ــورة للحيوان
للخدمة التي يديرها مكتب
شـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــدو ريـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــا وورش ـ ـ ـ ــة
تصميم تسمى " " 91و هــذه

تسرب كيميائي يغلق مدارس ماليزية

األقنعة تسمى "ماي فاميلي".
ثم تتم صناعة قناع ويضاف
إلـ ـ ـي ـ ــه ف ـ ـ ــرو وتـ ـطـ ـب ــق أل ـ ـ ــوان
ً
حيوانك األليف استنادا إلى
صوره.
و ي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدو أن ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــد مـ ـ ــة
تـسـتـهــدف أص ـح ــاب ال ـكــاب
ً
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــط أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـك ــن
القائمين على هذه المبادرة
ً
الحديثة مسؤولون أيضا عن
صناعة قناع يشبه بالضبط
إنسان الغاب ،إذا كان هذا ما
يناسبك أكثر.
وك ـمــا تـ ِـعــد ه ــذه الـجـهــود
سـ ــوف تـج ـعــل هـ ــذه األقـنـعــة
ح ـي ــات ــك أكـ ـث ــر إث ـ ـ ـ ــارة .ول ـكــن
ربما ليس بالطريقة التي قد
تتوقعها!
(د ب أ)

فيينا ال تزال «األفضل» وبغداد في «موقعها»
للسنة العاشرة على التوالي ،تصدرت
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـن ـم ـس ــاوي ــة "ف ـي ـي ـن ــا" مــؤشــر
"ميرسر" ألكثر المدن التي تصلح للعيش
فيها.

كاليفورنيا تلغي عقوبة اإلعدام
ً
اتخذ حاكم والية كاليفورنيا ،غافن نيوزوم ،أمس ،قرارا بتعليق
ً
ً
تنفيذ عقوبة اإلعدام في واليته ،األمر الذي يمنح أمال مؤقتا لـ 737
ً
سجينا محكومين باإلعدام ،وهو العدد األكبر في أي والية أميركية.
وجاء في كلمة ألقاها نيوزوم ،أن "عقوبة اإلعدام تتنافى مع قيمنا
ً
األساسية ،وتضرب صميم ماَّ يعنيه أن يكون المرء كاليفورنيا".
ً
ً
وقــال مكتبه إن نـيــوزوم وقــع أمــرا تنفيذيا لوقف تنفيذ عقوبة
اإلعدام ،وذلك سيعني إلغاء بروتوكول الحقن المميتة في كاليفورنيا،
وكذلك إغالق غرفة اإلعدام في سجن سان كوينتين بالوالية الواقعة
غرب الواليات المتحدة.
وال يتضمن القرار اإلفراج عن أي سجين محكوم باإلعدام.
(أ ف ب)

والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها
اإلم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــوري وق ـ ـص ـ ــوره ـ ــا الـ ـم ــذهـ ـب ــة
ومــوسـيـقــاهــا الـكــاسـيـكـيــة ،يـسـكـنـهــا 1.9
مليون نسمة وتحمل لقب "فيينا الحمراء"

ألن ـهــا خـضـعــت لـحـكــم ال ـي ـســار الـسـيــاســي
فترة طويلة .كما تشتهر بتقديم الخدمات
العامة بأسعار ز هـيــدة وتوفير المساكن
االجتماعية.
وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع
مدينة زيوريخ السويسرية ،التي حلت في
المركز الثاني ،مثل المساحة المتوسطة
واألمان وانتشار المساحات الخضراء لكن
زيوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد
ً
ً
ً
مركزا ماليا مهما.
واق ـت ـس ـم ــت مـ ـ ــدن أوك ـ ــان ـ ــد وم ـيــون ـيــخ
وفانكفور المركز الثالث.
ولــم تتغير المراكز الخمس األول ــى في
قائمة مؤسسة "ميرسر" لـجــودة مستوى
المعيشة في عام  2019والتي نشرت أمس،
عن العام الماضي ،لكن فانكوفر صعدت من
المركز الخامس إلى الثالث.
كـمــا ظـلــت أس ــوأ عـشــر م ــدن فــي القائمة
التي تضم  231مدينة دون تغيير إذ حلت
بغداد في المركز األخير تلتها بانغي في
جـمـهــوريــة إفــريـقـيــا الــوسـطــى فالعاصمة
اليمنية صنعاء.
(رويترز)

َ
انهيار ثلجي يقتل متسلقين باسكتلندا

َ
قالت الشرطة البريطانية ،أمس ،إن متسلقين لقيا حتفهما ،وأصيب
آخران في انهيار ثلجي على جبل بن نيفيس ،أعلى جبل في البالد.
وحدث االنهيار الثلجي أمس األول على الجبل ،الذي يبلغ ارتفاعه
ً
 1345مـتــرا ،ويقع ضمن سلسلة جبال غرامبيان ،قــرب بلدة فورت
وليام بغرب اسكتلندا.
وجاء في بيان الشرطة" :ببالغ الحزن يمكننا تأكيد وفاة شخصين
وإصابة اثنين آخرين".
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا ،نيكوال ستيرجن ،في تغريدة" :أنباء
ً
مأساوية جدا .قلبي مع الضحايا والمصابين".
وكانت امرأة لقيت حتفها إثر سقوطها من ارتفاع  500قدم على
(رويترز)
		
جبل بن نيفيس في أول أيام العام الحالي.

ِرشا وتزوير في أرقى
الجامعات األميركية

قبيلة تاريخها  10آالف سنة
تعد قبيلة ماه ميري الماليزية العريقة واحدة من بين 18
قبيلة تمثل السكان األصليين في شبه الجزيرة الماليزية،
الذين ُيعرفون بـ"أورانغ أصلي" ،ويرجع تاريخها إلى أكثر
من  10آالف سنة.
وتنتمي "ماه ميري" إلى قبيلة سينوي ،التي تعد إلى
جانب قبيلتي نيغريتو وبروتو ماالي ،من القبائل الرئيسة
الثالث المكونة للسكان األصليين في ماليزيا.
وتـسـكــن قـبـيـلــة م ــاه م ـي ــري ،ال ـتــي ت ـعــرف بــاســم "شـعــب
الـغــابــة" ،بلغة القبيلة ،جــزيــرة ك ــاري الماليزية ،ويتميز
أفرادها بمهاراتهم ،وإتقانهم لفن نحت الخشب ،وصناعة
التماثيل واأل قـنـعــة ،إذ اكتسبت بعض تلك المنحوتات
ً
ً
اعترافا دوليا من منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو).
ً
وي ـب ـلــغ تـ ـع ــداد "م ـ ــاه مـ ـي ــري" ،وفـ ـق ــا إلح ـ ـصـ ــاء ات هيئة
اإلحصاءات الماليزية ،نحو  2800شخص ،يحتفظ بعضهم
بلغتهم الخاصة ،وتسمى "بيسيسي" ،وهــي لغة مهددة
باالنقراض ،كما ال يوجد في لغتهم سوى ثالثة أرقام فقط.
و"ماه ميري" من القبائل األصلية المهددة باالنقراض،
لخضوعها لتغيرات فكرية ودينية وتنموية ،نتيجة اندماج
بعض أفرادها مع المجتمعات األخرى في ماليزيا ،حيث
اعتنق معظمهم اإلسالم ،وقليل منهم المسيحية ،وتركوا
العديد من تقاليدهم وعاداتهم المنافية للديانات.
(كونا)

وفيات
ثنية خليف محمد العنزي

أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــرح ـ ـ ــان م ـط ــر
الذايدي

سالم خالد عبدالرحمن
الجحيل

عمشة زيد متعب الجباري

أرمـ ـ ـل ـ ــة مـ ــوسـ ــى ب ـط ــاح
الظلماوي

كـشـفــت س ـجــات ف ــي الـمـحــاكــم األم ـيــرك ـيــة ت ــورط
فليسيتي هــوف ـمــان ،نـجـمــة مـسـلـســل "ربـ ــات بـيــوت
ً
يــائ ـســات" ،و 40شـخـصــا آخــريــن فــي فضيحة غش
للقبول بجامعات أميركية كبرى.
وشـمــل المخطط ال ــذي تــم الكشف عنه مساعدة
الطلبة في الغش في اختبارات القبول بالجامعات،
ً
باإلضافة إلى مساعدة الطلبة غير المتفوقين رياضيا
ً
في الحصول على منح خاصة بالمتفوقين رياضيا.

ومــن بين الجامعات التي استهدفت بعمليات
ال ـغ ــش ج ــام ـع ــات م ــرم ــوق ــة م ـثــل ي ــل وس ـتــان ـفــورد
وج ــورج ت ــاون ،وأغـلــب المتورطين فــي الفضيحة
م ــن األث ــري ــاء ،وم ــن بـيـنـهــم رؤس ـ ــاء مـجـلــس إدارة
شركات كبرى.
ً
ووفقا لما جاء في صحيفة االتهام ،فإن هوفمان
قــدمــت "مـســاهـمــة خ ـيــريــة" ق ــدره ــا  15أل ــف دوالر
للمشاركة في العملية نيابة عن ابنتها الكبرى.

ونقلت الـ "بي بي سي" ،على موقعها اإللكتروني
أمــس عــن مـســؤول االدع ــاء األميركي أن ــدرو ليلنغ
قــولــه ،فــي مؤتمر صحافي خــاص بالتحقيق في
الفضيحة ،إن "القضية عــن الـفـســاد الـمـتــزايــد في
الـقـبــول بـجــامـعــات الـصـفــوة عــن طــريــق اسـتـغــال
الثروة المجتمعة مع االحتيال".
ً
ومن بين المتهمين أيضا الممثلة لوري الفلين،
المعروفة بــدورهــا فــي المسلسل الكوميدي "فــول
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 51ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت،
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،الـ ـنـ ـعـ ـي ــم،
ق  ،2ش  ،3م  ،1 2ت :
99199299
 79عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع،
الـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــال :الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب،
ق ،4ش ـ ـ ــارع ع ـبــدال ـلــه
س ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـلـ ـ ــوغـ ـ ــانـ ـ ــي،
م ،11دي ــوان الجحيل،
النساء :مبارك الكبير،
ق  ،6ش  ،2م  ،2 6ت :
99060290 ،65100099
 65ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :سـ ـ ـع ـ ــد
العبدالله ،ق ،7ش،727
م ،243النساء :القصر،
ق4ب ،ش ،1ج ،2م،108
ت99605636 :

محمد علي الصالح

 86عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع،
الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال :الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــداء،
ق  ،5ش  ،5 0 5م ،3 5
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء :ال ــرم ـي ـث ـي ــة،
ق ،10ش ،105م ،15ت:
99601980 ،99633311

محمد سليمان محمد المطيري

 60عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع،
األن ــدل ــس ،ق ،6ش،10
م ،43ت،99531118 :
97704041

مواعيد الصالة

ه ــاوس" والـتــي دفـعــت وزوجـهــا ِرشــا قيمتها 500
ألف دوالر مقابل ضم ابنتيهما إلى فريق التجديف
بجامعة ساذرن كاليفورنيا.
ووجــه االدعــاء الفدرالي في بوسطن إلــى وليام
ً
ً
"ريك" سينغر 58 ،عاما ،تهما بإدارة عملية منافية
لـلـقــانــون عــن طــريــق شــركـتــه إدج كــولـيــدج وكــاريــر
نتوورك.

األسبوع الماضي .وحتى
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ،ك ـ ـ ــان 44
ي ـ ـ ــوم ً
شخصا يتلقون العالج
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،مــن
بينهم سـتــة فــي الــرعــايــة
المركزةً .ومن بين هؤالء
 33تلميذا.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ــزل ـ ــي" :أم ـ ـ ــرت
بــإغــاق كــل ال ـمــدارس في
نطاق دائرة نصف قطرها
ث ــاث ــة ك ـي ـلــوم ـتــرات على
الفور".
(أ ف ب)

الطقس والبحر

الفجر

04:41

العظمى 26

الشروق

06:00

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  05:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 04:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:55

ً
أدنى جزر  10:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:12

 11:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

