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ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﱢ
ﻳﻜﺮم
َ
اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﺑﺎﻓﻠﻴﻜﻮﻓﺴﻜﻲ وإﻳﻨﺎرﻳﺘﻮ ص ١٣

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

»وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﺮح« ﺗﻄﻮي  ٣ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ...واﺻﻄﻔﺎف دوﻟﻲ ﻹﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
اﻟﻔﺴﺎد
ﺣﻘﺒﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻦ
واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ...
اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺪ
ﻳﻌ
اﻟﺒﺮﻫﺎن
•
ِ
ً
• ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻴﻮم وﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ  ٣٩ﺷﻬﺮا

ﻣﺤﻠﻴﺎت

03
اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻌﺰي ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وﻳﻬﻨﺊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
واﻟﻐﺎﺑﻮن

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٥
اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻹزاﻟﺔ
»اﻟﺴﺎﻓﻲ« ﻣﻦ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

٠٦
ﺳﻮداﻧﻴﻮن ﻗﺎدﻣﻮن ﻣﻦ ﻋﻄﺒﺮة إﻟﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻣﺲ )أ ف ب(
وﺳـ ـ ـ ــﻂ أﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء اﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ،
وﺣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮر رﺳ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﻻﻓ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ــﻦ
دول ﻋــﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ وﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،أﺳ ـ ــﺪل
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن أﻣﺲ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ 3
ﻋﻘﻮد ،واﻧﺘﺼﺮوا ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ »اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«،
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣــﻦ
َ
اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺐ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ّ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻔﻆ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت وﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺤﺪدة ...ﺧﻄﺮ
٠٨

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ...وﺗﻮﻗﻌﺎت
»أوﺑﻚ« اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﺒﺢ
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
٠٩

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة
ﻳـﺨـﺘــﺺ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدي ،اﻟ ــﺬي ﻳﻀﻢ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﻨﺬ
ﻋ ــﺰل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻋـﻤــﺮ اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ ،وﻗــﻮى
اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ـ ــﺎدت اﻟـ ـﺤ ــﺮاك ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع ،ﺣﺴﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم؛ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ــﺬي
ﺗﺨﺘﺎره اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،واﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻬﺎم ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد وﻻة اﻟﻮﻻﻳﺎت
وأﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻲ،
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء وﻗ ـﻀ ــﺎة 05

ﺑﻮﺣﻤﺮا ﻟـ دلبلا• :رﻓﻌﻨﺎ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﺮوع
ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٥ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﺳﻴﺎرات

اﻟﻨﺼﻒ واﻟﻔﻀﻞ ﻳﻨﺘﻘﺪان »أﺳﻠﻤﺔ« اﻹﻋﻼﻧﺎت
●

اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ...ﺧﻄﻮة ﺟﺮﻳﺌﺔ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﺜﻴﺮة
١١

ﺑﻘﺒﻀﺔ ﺣــﺪﻳــﺪﻳــﺔ وأﺟ ـﺒــﺮه ﻋﻠﻰ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗـﺴـﺒـﺒــﺖ ﻓ ــﻲ زﻳ ــﺎدة
ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺰ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺿـ ـﻌ ــﺎف،
دﺧﻞ اﻟﺴﻮدان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮده إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺣـﻤــﺪان دﻗﻠﻮ
وﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ »إﻋ ـ ـ ــﻼن ﻗ ــﻮى
اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ
اﺳــﻢ »ﻓــﺮح اﻟ ـﺴــﻮدان« ،ﻓــﻲ ﻗﺎﻋﺔ

ا ﻟـﺼــﺪا ﻗــﺔ اﻟﻔﺨﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم.
وﻓ ــﻮر اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ ،ﺣﻤﻞ
رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح اﻟـ ـﺒ ــﺮﻫ ــﺎن اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ
ً
ﻋﺎﻟﻴﺎ ،وﻟــﻮح ﺑﻬﺎ وﺳــﻂ ﺗﺼﻔﻴﻖ
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،وﺑﻴﻨﻬﻢ رؤﺳﺎء دول
وﺣﻜﻮﻣﺎت إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ
اﻻﺗـﺤــﺎدﻳــﻦ اﻹﻓــﺮﻳـﻘــﻲ واﻷوروﺑ ــﻲ
واﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ووزراء
وﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ودول
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ.
05

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ وأﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﺳﻬﺎم اﻟﻨﻘﺪ
إﻟﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺑﺤﻈﺮ أي إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
َ
ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧﻪ ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس ،وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋـﺒــﺎن إن اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري ﻟــﻢ ﻳــﻮﺿــﺢ ﻣﺎﻫﻴﺔ
وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻠﻚ اﻹﻋﻼﻧﺎت وﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ أو ﻣﺤﻈﻮر ﻣﻨﻬﺎ،
ً
ً
َ
ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،واﺗﺠﺎﻫﺎ
ﻧﺤﻮ أﺳﻠﻤﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﻨﺼﻒ أن "اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أﺻﺒﺢ
ً
واﻗﻌﺎ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﺄﺳﻠﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺣﺘﻰ
وﺻ ــﻞ اﻷﻣـ ــﺮ إﻟ ــﻰ اﻹﻋ ــﻼﻧ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﻌﻨﻲ
إﺧـﻀــﺎﻋـﻬــﺎ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ ﻣـﺌــﺎت اﻟـﺴـﻨـﻴــﻦ ،وأﻫ ــﻮاء

ً
ً
أﺷﺨﺎص ﻳﻔﺴﺮون اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﺟﻬﻢ" ،ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺳــﺆاﻻ
إﻟﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﻫﻞ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮون اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﺴﻴﺪات ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺠﺒﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؟
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﱡ
اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ إن "ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس ،واﺗﺨﺬ
ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دراﻳﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت
ً
واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ".
وﺗﺴﺎء ل اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗـﻠــﻚ اﻹﻋ ــﻼﻧ ــﺎت ،و"ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺤــﺪد أن ﻫ ــﺬا اﻹﻋـ ــﻼن ﻳﻨﺎﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،وﻫﻞ ُﺣﺪدت ﺗﻠﻚ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻧﺸﺮت؟".
وأﺿﺎف :ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﺗﺨﺪش اﻷﺧــﻼق ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ً
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﺬﻟﻚ؟ ﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أم ﻏﻴﺮﻫﺎ؟ ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن "اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺢ وﺗﺤﺪث

زﻳﺎرة ﻇﺮﻳﻒ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ﺑﻤﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ وأﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻣ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺔ
ﻟـ ـ ـ ـ »اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة« ،أن زﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺟ ــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم ﻟﻦ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﻃـ ــﺮق اﻟ ـﻤــﻼﺣــﺔ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ـ ــﻰ أن ذﻟ ــﻚ
ً
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻟ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮﻻ ﻓــﻲ
ﻇــﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻃ ـﻬــﺮان ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻤــﺮات

اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،وﺗـﻌــﺮﻳــﺾ
ﺣﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺧﻂ اﻟﻤﻼﺣﺔ
ﻋــﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻼ
ﻼ
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ.
ورﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر أن
ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺰﻳﺎرة إﻟﻰ
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اﻟﻔﺎﻟﺢ :اﻋﺘﺪاء »اﻟﺸﻴﺒﺔ« اﺳﺘﻬﺪاف ﻹﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻋﺘﺒﺮ وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ أن
اﻻﻋ ـﺘــﺪاء اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﻟ ــﺬي ﺗـﻌــﺮض ﻟــﻪ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﻴﺒﺔ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻋﺒﺮ ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر )درون(،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮان،
أﻣﺲ ،ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﺻﺮح اﻟﻔﺎﻟﺢ ﺑﺄن »اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺠﺒﺎن ﻳﺒﺮز أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﺼﺪي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﻨـﻔــﺬ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘـﺨــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان«.
واﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ
وأﺿﺎف أن »اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ
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ﺿﺠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺘﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام".
وﺗﺎﺑﻊ :ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼن ،أﻣﺎ أن ﺗﺘﺮك
ً
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ّ
ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺈرادﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺰاﺟﻪ أن إﻋﻼﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ واﻵداب واﻵﺧﻼق ،واﻵﺧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ؛
ً
ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﻮﺿﺢ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرات وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ.
وأﻛــﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﻧــﻪ ﺳﻴﻄﺮح ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ" ،ﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﻫﻮاء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ
ّ
ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻄﻮر ﻳﺮاﻋﻲ
وﻻ ﻳﻜﺒﺘﻬﺎ ،أو
اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼق".

اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن :ﺟﻠﺴﺔ »اﻷﻣﻦ«
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﺼﻒ

ً
ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻤﻴﺮ
ﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
أﻣــﺲ ،إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر واﻟﻘﺼﻒ
اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﻦ أول ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺨﺼﻮص
إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 50
ً
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،إﺛـ ــﺮ إﻟـ ـﻐ ــﺎء ﻧـﻴــﻮدﻟـﻬــﻲ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي
ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ
اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﺷـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎﻛ ـ ـ ــﺎت
وﻣ ـﻨ ــﺎوﺷ ــﺎت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧـ ــﻂ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ،اﻟـ ــﺬي
ّ
ﻳ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺴـ ـ ـ ــﻢ اﻹﻗـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻢ 05

ً
اﻟﺴﻴﺴﻲ ّ
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻘﻨﺎة
اﻟﺴﻮﻳﺲ وﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺼﻮب
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١٢

أوﺗﻼﻧﺪر اﻟﺠﺪﻳﺪة...
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ

دوﻟﻴﺎت

20
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﺒﺎﻳﺪن
وﺣﻤﻠﺘﻪ »اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ«
واﻟﺪﻧﻤﺎرك ﺗﺴﺨﺮ
ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻪ »ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ«

رﻳﺎﺿﺔ

٢٣
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻮاﺻﻞ
ﺗﺄﻟﻘﻪ وﻳﺘﺨﻄﻰ
ﺳﺎوﺛﺎﻣﺒﺘﻮن

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺰواوي :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻌﺰي ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻳﻬﻨﺊ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻐﺎﺑﻮن
ﺑ ـﻌ ــﺚ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻬـ ـﻨـ ـﺌ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ إﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ﺟــﻮﻛــﻮ
وﻳ ـ ــﺪودو ،ﻋـﺒــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ
ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻲ أوﻧ ــﺪﻳ ـﻤ ـﺒ ــﺎ ،ﻋﺒﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه،
ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﺎرف ﻋﻠﻮي ،أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗـ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ وﺻ ـ ــﺎدق
ﻣـ ـ ــﻮاﺳـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻀـ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ ﺣ ـ ــﺎدث
اﻻﻧـﻔـﺠــﺎر اﻟ ــﺬي وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺴﺠﺪ
ﻗ ــﺮب ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻛــﻮﻳـﺘــﺎ وأﺳ ـﻔ ــﺮ ﻋﻦ
ﺳ ـ ـﻘـ ــﻮط ﺿـ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ وﻣ ـﺼ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻦ،
ً
ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ ﺳ ـﻤ ــﻮه اﻟ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ

أن ﻳ ـﺘ ـﻐ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻀ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ ﺑ ــﻮاﺳ ــﻊ
رﺣـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ وﻣـ ـﻐـ ـﻔ ــﺮﺗ ــﻪ ،وأن ﻳـﻤــﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

»اﻻﺋﺘﻤﺎن«ً :ﺻﺮف ً ٢٢.٢ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻗﺮوﺿﺎ وﻣﻨﺤﺎ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ
أﻋـﻠــﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن ،أﻣــﺲ،
أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوض اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮأة واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺢ
واﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻘﺪر ﺑ ـ 22.2
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ 73.2
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻨﻪ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮوض ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺴﺎﺋﻢ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻎ  1.7ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر »ﻧﺤﻮ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر(
وﻗﺴﺎﺋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـ 11.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ  39.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دوﻻر(.
وأﺿـ ــﺎف ،أن ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻘــﺮوض
ﻣـﻨـﺤــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟ ـﺸ ــﺮاء اﻟـﺒـﻴــﻮت
ﺑ ـ ـ  4.6ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر )ﻧـﺤــﻮ
 15.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص ﺑـ143.5
أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر )ﻧـﺤــﻮ  473.5أﻟــﻒ
دوﻻر( ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻗ ــﺮوض
ﺗـ ــﻮﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ وﺗ ـ ــﺮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ  1.2ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
)ﻧﺤﻮ  3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ  3ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر(.
و ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ أن ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮوض ﻣ ـﻨ ــﺢ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻮت اﻟ ـﺨ ــﺮﺳ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻗ ــﺪرت

ﺻﻼح اﻟﻤﻀﻒ

ﺑـ 8.5آﻻف دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  28أﻟﻒ
دوﻻر( ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻣﻨﺢ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ  2.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
)ﻧﺤﻮ  8.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑـ ـﻘ ــﺮوض
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻗﺪرت ﺑـ 150أﻟﻒ
دﻳـﻨــﺎر )ﻧﺤﻮ  495أﻟــﻒ دوﻻر(
ﺻ ــﺮف ﻣﻨﻬﺎ  120أﻟ ــﻒ دﻳـﻨــﺎر
)ﻧﺤﻮ  396أﻟﻒ دوﻻر( ﻟﻘﺮوض
اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ و 30أﻟﻒ
دﻳ ـﻨ ــﺎر )ﻧ ـﺤــﻮ  99أﻟ ــﻒ دوﻻر(
ﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.

وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧـ ـ ــﻮاف اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،وﺳ ـﻤ ــﻮ رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ إﺣﻴﺎء
اﻟﺬﻛﺮى
اﻟـ  20ﻟﺰﻟﺰال
»ﻣﺮﻣﺮة«
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻨﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺷـ ــﺎرك ﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى
ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻏ ـﺴــﺎن اﻟ ـ ـ ــﺰواوي ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ واﻹﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎذ ﺑ ـﻤ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ
»ﻗ ــﻮﻟ ـﺠ ــﻚ« اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟ ـ  20ﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟــﺰﻟــﺰال
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺿ ـ ـ ـ ــﺮب ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺤ ــﺮ
»ﻣﺮﻣﺮة«.
وذﻛـ ــﺮت اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﺪى أﻧﻘﺮة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن دﻋﻮة
ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ »ﻗـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻚ« ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎء ت
ً
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮا ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
واﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻗــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟـ ـ ــﺰﻟـ ـ ــﺰال اﻟـ ـﻤ ــﺪﻣ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺬي وﻗ ــﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـ ــﺰواوي ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺎزي
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻀ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ
ً
اﻷﻟﻴﻤﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﺣـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟـﻠـﻨـﺸــﺎط اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻤﻮ

أﻛﺪ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون ﺗﻔﺮﻳﻖ أو ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﻗ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ ،اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ،إن ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ،
ﻓـ ــﻲ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ ،ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ
وﻣ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.
وأﺿ ــﺎف اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح ،ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع ،أﻣﺲ
اﻷول ،أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻜﻴﻦ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2018وﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻪ
ﻣــﻦ رﻓ ــﻊ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ إﻟــﻰ ﻋﻼﻗﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
وأوﺿﺢ أن »إﻋﻼن ﺑﻜﻴﻦ ،اﻟﺬي
اﻟﺘﻘﺖ إرادة ورؤﻳ ــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى ﻋـﻠــﻰ إﺻ ـ ــﺪاره ،ﻳﻤﺜﻞ
ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻧﻤﺎط ﻋﻴﺶ
ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
وأﻋ ـ ـ ـ ــﺮب ﻋـ ــﻦ ﺷـ ـﻜ ــﺮه ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺷﺎرك ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ واﻟﺠﻬﺪ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻟﺼﻴﻨﻲ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻤﻬﻢ اﻟــﺬي ُﻳﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﺮة
ﱠ
إذ ُﻳﻌﺪ ﺛﻤﺮة ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮب
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻴﻦ
ﺗـﺘــﺎح ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ اﻟـﻔــﺮص ﻟﺘﺒﺎدل
اﻵراء واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت
واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ،
ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﻢ

اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻠــﻮغ
اﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟـﻌــﺎم 2030
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.
وأﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄن
ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﺪى ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪﻳــﺮة،
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل اﻟـ ــﺮؤى
واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب وﻃـ ــﺮح اﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ

ً
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻳﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻏﺪا ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻓ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﻮن ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﻢ ﻣﻨﺬ
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺴﺘﺒﻘﻴﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
واﻟﺬي ﺣﺪد ﻣﺪة ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  150دﻳﻨﺎرا
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺻﺒﺎح اﻟـﻴــﻮم اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن
رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ أﻧﺠﺰﺗﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ً
ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺎ ﺑـ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص«
ﻋـﻠـﻤــﺖ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ﻣ ــﻦ ﻣـﺼــﺎدرﻫــﺎ
أن دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ
ﻗ ــﺮار ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺴﻔﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻹدارﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ

ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أﻛـ ـ ـ ــﺪ أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ وﺗ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح» :إﻋﻼن ﺑﻜﻴﻦ« ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺟﺎدون ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس
●

ﻏﺴﺎن اﻟﺰواوي

أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح
ً
اﻷﺣﻤﺪ »ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«
وﻫﻮ أول ﻟﻘﺐ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻋﻠﻰ زﻋﻴﻢ دوﻟــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ »ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«.
وﻗـ ــﺪم اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  53ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻹﻋــﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﺗﺮﺑﻂ
وﺣﺪات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑ ـﻨ ـﻴــﺖ ﻋ ـﻘ ــﺐ زﻟ ـ ـ ــﺰال أﻏـﺴـﻄــﺲ
 1999ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ »ﻣـ ــﺮﻣـ ــﺮة«
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪم
ً
اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻗــﺮﺿــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 28.3
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ﻹﻋـ ـ ــﺎدة ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ
اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت
ﻣﻦ اﻟﺰﻟﺰال.
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﺗ ـﺒ ــﺮع اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ً
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
إﻏــﺎﺛــﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ ﻛــﺎرﺛــﺔ اﻟــﺰﻟــﺰال
واﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴ ــﻒ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
ﻛـﻤــﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

ﻛــﻞ اﻟـﺸــﺮوط اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ .ﻳﺬﻛﺮ
أن اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ ﺷ ـﻐــﻞ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ ﺑﺼﻔﺔ
اﻟﻨﺪب ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،ﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺎز
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻼت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﻗــﻲ ﻟـﻬــﺬه
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺪء
اﻟﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق ،أﻛ ــﺪت ﻣ ـﺼــﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﻧﻪ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﻛﻴﻞ اﻟــﻮزارة،
د .ﺳ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻋ ـﻘــﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت
ﻣــﻮﺳ ـﻌــﺔ ﺻ ـﺒ ــﺎح ﻏ ــﺪ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي ﻋـﻤــﻮم
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺖ ،وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮي
اﻹدارات اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ وﻣــﺮاﻗ ـﺒــﻲ
اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ واﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻟﺒﺤﺚ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ أﺛﺎث وﺻﻴﺎﻧﺔ
وﺗﻜﻴﻴﻒ وأﻋـﻤــﺎل ﻧﻈﺎﻓﺔ ،وﻣــﺎ ﺗــﻢ إﻧـﺠــﺎزه ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ،واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺤﻠﻬﺎ،
ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮزارة أﺻ ــﺪرت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟــﻰ
اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﻬﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ

اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺤﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ .وأﺷ ــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر
إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﺟﺎدة ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑــﺎﻟـﻤــﺪارس ،واﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ اﺗـﺨــﺎذﻫــﻢ اﻹﺟ ــﺮاءات
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺼﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،وﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺪرﺳــﺔ ﻣــﺎ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  100وﺣﺪة ،وﻫﻮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ إذا ﻣﺎ رﺑﻂ
ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة.
وذﻛـ ـ ــﺮت أن ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
ﻳ ـﺒــﺬل ﺟ ـﻬــﻮدا ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ إﺗ ـﻤــﺎم ﺻﻴﺎﻧﺔ
أﺟ ـﻬــﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟـﻤـﺤــﺪد ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﺠــﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺼﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟــﺪوام
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻓﺮق اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ
أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮث واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ
واﻻﺑﺘﻜﺎرات ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ذات ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻄ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون ﺗﻔﺮﻳﻖ أو ﺗﻤﻴﻴﺰ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون

ﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪى اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ-
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ »ﻣ ـﺒــﺎدرة ﺑﻜﻴﻦ«،
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎل اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻌﺎم .2019
وأﻛ ــﺪت »ﻣ ـﺒ ــﺎدرة ﺑـﻜـﻴــﻦ« ،وﻓــﻖ
ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــﻦ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع،
ﺣــﺮص اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت
واﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت
ً
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣ ـﻌــﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء »ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ«،
واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﻲ ذي
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻴﻦ واﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
ﻛــﺬﻟــﻚ ،أﻛ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗ ـﺒــﺎدل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ ﻟ ــﻺدارة
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻟ ـﻔ ـﺌ ــﺎت ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات ،وﺗـﻌـﻤـﻴــﻖ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد
واﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟ ـﺤــﻮادث اﻷﻣ ــﺮاض
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء.

واﺧـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎع اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ

ﺟﺮد ﻣﺮاﻛﺰ »اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ«
وﻋﻮدة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ »اﻟﺼﺤﺔ«
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺟﺮدﺗﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺜﻞ أﺟﻬﺰة
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،واﻟﺴﻴﺮﻓﺮات ،وﻣﻜﺎﺋﻦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،ﺣﻴﺚ آﻟﺖ
ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻮزارة.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ إﻧﻪ ﺗﻢ ﺟﺮد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﺬي
ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2003ﺣﺘﻰ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﺑــﺮﻳــﺔ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء واﻟـﺼـﺒــﺎح
واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ )ﺧﻴﻄﺎن( ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻬﺠﺮة.
ً
وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺳﺘﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬه
ً
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟ ــﻮزارة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺮاه
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟـ»اﻟﺼﺤﺔ« ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺴﻠﻤﻮا ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ،
واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟ ــﻮزارة أﻋﻠﻨﺖ وﻗــﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺪاد
ً
اﻟﻴﺪوي واﻹﺷﻌﺎر اﻟﻮرﻗﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ً
وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ واﻟﺨﺪم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.

»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﺿﺒﻂ ﺷﺨﺺ ﺗﻄﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ

ﺑـ »اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«
ﻃﺎﻟﺒﺖ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ،وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺳﻞ
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت
واﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃ ـﺒــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ــﻮزارﺗ ـﻴ ــﻦ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺮاﺳﻼت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻼج ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺎرج،
وﻣ ــﺮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻣ ــﺮﻳ ــﺾ ،وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣﻦ
اﻹﺟـ ــﺎزات اﻟـﻤــﺮﺿـﻴــﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻄﺒﻴﺔ.

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ« ﻓ ــﻲ ﻛـﺘــﺎب
وﺟـﻬـﺘـ ـ ـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ وﻛ ـﻴ ــﻞ »اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ«
د .ﺳـﻌــﻮد اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ ،إﻧ ــﻪ »ﻟــﻮﺣــﻆ
ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة إرﺳ ــﺎل ﻛﺘﺐ
وﻣ ـﺨ ــﺎﻃ ـﺒ ــﺎت ﺗ ـﺨــﺺ ﻣ ـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼج ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨ ــﺎرج واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎزات
اﻟ ـﻤــﺮﺿ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ
وﻣ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺾ ﺗ ـﺨ ــﺺ
ﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﻮن ﻟ ــﺪﻳـ ـﻜ ــﻢ،

أﻛﺪت أﻧﻪ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟــﻸﺷـﺨــﺎص ورﻗـﻴــﺎ،
وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،دون اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﻼت
واﻟﻤﺮاﺳﻼت ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻀﻴﺎع،
وﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟـﻬــﺪف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪ رﺳـﻤـﻴــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.

ﺷ ــﺪدت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋ ــﻼم
اﻷﻣﻨﻲ ﺑـ»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ،ﻋﻠﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺳﺘﺘﺨﺬ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ
اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻹدارة ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
ﻟﻤﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪي أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ ،اﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﻗﺎﻣﺖ
اﻹدارة اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﺤــﺚ واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮي ﻋﻦ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﻄﻊ ،وﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮادﻋﺔ ﺑﺤﻘﻪ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﻛـ ــﺪت اﻹدارة ،أﻧ ــﻪ ﻏﻴﺮ
ﺻـﺤـﻴــﺢ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻣ ـﻌ ــﺪل ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻟ ـﺴ ــﺮﻗ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،وأن اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا ﺑﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﺒﺴﻂ ﻣﻈﻠﺔ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ،واﻟﺘﺼﺪي
ﻷي اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،ﻣﺸﺪدة
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺣﻮل ازدﻳﺎد اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻓﻲ

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ،
وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أي أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻹدارة ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ
ﻟـﺤــﺎدﺛــﺔ ﺳــﺮﻗــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺖ ﺑــﺄﺣــﺪ اﻟـﻤـﻨــﺎزل اﻧﻪ
ﺗــﻢ اﺗـﺨــﺎذ اﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮزارة ﻣ ــﻦ اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺚ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ .وأﻫ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺖ اﻹدارة
ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﺠﻴﺶ ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺒﻼد

ﻋﺎدت إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺜﺔ
اﻟﺤﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺎر
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ
أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺗﻌﺪ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم
ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ،ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻹﺧﻮاﻧﻪ
وأﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﻴﺶ.
وﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻔﺮع اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأﻋﻀﺎء
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
رﺣﻠﺔ اﻟﺤﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم،
ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺠﺎج
إﺟﺮاءات ﺳﻔﺮﻫﻢ ﺑﻜﻞ ُﻳﺴﺮ
وﺳﻬﻮﻟﺔ.

»اﻟﻨﺠﺎة« ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ دﻋﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮارد
واﻹﻋﻼم ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ ،إن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻀﻌﻔﺎء،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﻨﺠﺎة« ﻃﺮﺣﺖ
ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ،داﻋﻴﺔ إﻟﻰ
دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ  6آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  100ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻴﻢ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوع ﺧﻠﻪ ﻣﻨﺘﺞ
ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻨﺎﺣﻞ
ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة .وأوﺿﺢ أن
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
ﻛﺴﻮة اﻟﻌﻴﺪ واﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎم،
وﺟﻤﻊ  21500دﻳﻨﺎر ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ.

ﻧﻘﺎﺑﺔ »اﻷﺷﻐﺎل« ﻟﻺﺳﺮاع
ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﻌﻼوات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮزارة
اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء
واﻷﺧﺸﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﺮي،
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻮزارات ،اذ اﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻞ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺻﺮف اﻟﻌﻼوات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ودرﺟﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .وﻧﺎﺷﺪ اﻟﻌﺠﻴﺮي،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،وزﻳﺮة
اﻷﺷﻐﺎل د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﺳﺮﻋﺔ ﺻﺮف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻜﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻹدارات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺼﺮف.

»ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود«:
ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺣﺪات ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻜﻴﻨﻴﺎ

ﺗﻮاﺻﻞ »ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود
– اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
دراﺳﺔ إﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
أﻓﻀﻞ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ داداب –
ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ »ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن
ﺑﻼ ﺣﺪود – اﻟﻜﻮﻳﺖ« م .زﻳﻨﺐ
ﻗﺮاﺷﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،إﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ دراﺳﺔ
ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ذات اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﻤﻮﺋﻞ( ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻴﻤﻦ.

٤

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
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»اﻻﺗﺼﺎﻻت« :ﺷﺒﻜﺔ  ٥Gﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ» :ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ«
ﻣﺤﻮر ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻲ اﻟﻘﺎدم

ً ً
»ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺪاﺋﻲ«

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر دﻓﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﺒﻞ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق

ﻛـﺸــﻒ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ــﻼﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺎﻟﻢ اﻷذﻳﻨﺔ
أن اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ " 5Gﻟــﻢ ﻳﻄﺮح
ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﺎﻣﺔ" ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
دراﺳ ــﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ أﻋــﺪﺗـﻬــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر
وﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء أﻧــﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
اﻟﺬي أرﻓﻖ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺘﻪ رد اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ رده ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـ ــﺆال :ﻫــﻞ
ُ
ﻃـ ـ ــﺮح ﺗ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ
) (5Gﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺰاﻳـ ــﺪة ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ أﺳ ــﻮة
ﺑ ـﻤــﺎ أﺟ ــﺮﺗ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـ ـ ــﺪول ﻣﺜﻞ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ؟ ﻗــﺎل اﻷذﻳـﻨــﺔ:
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻢ ﻃـ ــﺮح اﻟـ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺪة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ )،(5G
واﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﻓـ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﻳ ــﺮﺟ ــﻊ إﻟ ــﻰ
ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
اﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺘﺮددي GHz 3.5
واﺣـﺘـﺴــﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺘــﺮددات
ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ،

ﻋ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ اﻗ ـ ــﺮت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ً
ﻣﺒﻠﻐﺎ وﻗﺪره ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻹﺟﺮاء

اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ إﻗ ـ ـ ــﺮاره ﻳـﻔــﻮق
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺪول
اﻻﺧــﺮى وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳ ــﺆال :ﻫــﻞ أﻟﺰﻣﺖ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻃﺮﺣﺖ
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﺑـ ـﺴـ ـﻌ ــﺮ ﻣ ـﻌ ـﻴــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ ﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺚ ﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ وﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
وﻣـﺘــﺎﺣــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؟ أﺟ ــﺎب :ﻧﻌﻢ
ﺗـﻘــﻮم اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ﻗـﺒــﻞ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺔ واﻷﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻗﺒﻞ
ﻃﺮح أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ.
وﺑ ـﺴ ــﺆاﻟ ــﻪ :ﻫ ــﻞ ﺗـﻌــﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ
آﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺎس؟ رد :ﻧﻌﻢ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ا ﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
آﻣ ـ ـﻨـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ــﻼﺗ ـﺼ ــﺎﻻت وﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ.

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳــﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
أن ﻋ ــﺮﺑ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻨـﻘـﻠــﺔ
ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣ ـﺤــﻮرا ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﻪ
اﻟﻘﺎدم.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ إن ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺗﻌﻜﺲ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وﻫﻮ ﻓﺸﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﺸﻞ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب راﺣــﺔ اﻟـﻨــﺎس ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ً
ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺼﻴﻒ
ﻇﻞ اﻟﺠﻮ اﻟﻘﺎﺳﻲ،
أو اﻟﺸﺘﺎء.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن "اﻷﺻـ ـ ـ ــﻞ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
ً
ً
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت إﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣﻦ
اﻷﺳ ـﻠــﻮب اﻟ ـﺒــﺪاﺋــﻲ واﻟ ـﻔــﻮﺿــﻮي،
وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﺤﻮرا ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻲ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ".
وأﺷ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻧ ــﻮاﺑ ــﺎ
وﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻳ ـﺘ ــﻢ
"ﺗـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺺ" ﻣـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼﺗـ ـﻬ ــﻢ دون
ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ،
ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻳ ــﻮم ﻣﻦ
اﻷﻳﺎم "أﺧﺬ" ﻣﻴﺰة ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﻳﺠﺐ أن أﻣـ ّـﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺟ ــﺮاء ات
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮون ﺑﻬﺎ.
وﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﺎت

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﻻ
ﻟــﻸﺳــﺎﺳ ـﻴــﺎت واﻟـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺎت ،وإذا
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆول ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف"َ :ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل إن
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟...
ﺗﻠﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻘﺔ
وﺧــﺎﺻــﺔ ِﻟـﻜـﺒــﺎر اﻟ ـﺴــﻦ واﻟـﻨـﺴــﺎء،
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ".
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2018/2017

2017/2016

2016/2015

أ -اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة

16597052

0

16597052

22.052.459

17.465.878

14.635.147

14.067.935

ب -ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

3.345.663

0

3.345.663

3.238.518

2.850.955

2.518.214

2.680.040

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ

2.135.772-

0

2.135.772-

-2.059.388

1.796.632

1.576.301-

1.737.452-

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

1.209.891

0

1.209.891

1.179.130

1.054.323

941.913

942.588

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

اﻹﻳﺮادات

اﻋـﺘـﻤــﺪت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ إﺣــﺎﻟــﺔ
اﻷر ﺑ ــﺎح ا ﻟـﺼــﺎ ﻓـﻴــﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
 2019/ 2018وا ﻟـﺒــﺎ ﻟـﻐــﺔ 878
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 634أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
وأﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟـﻤـﺒــﺎرك اﻟـﻤــﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ 188
ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋ ــﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2019 / 2018
إﻟـ ـ ــﻰ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ــﺬي أﺣ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره إﻟ ــﻰ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺻﻔﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
وﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ
ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟ ـﺨ ـﺘ ــﺎﻣ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2019/ 2018وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺑـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐ ـ ــﺖ اﻹ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات
 24.208.223.000د.ك )أرﺑﻌﺔ
وﻋـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرا وﻣ ـﺌ ـﺘ ـﻴــﻦ
وﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـﺌ ـﺘ ـﻴــﻦ
وﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أ ﻟــﻒ دﻳﻨﺎر
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ(.

 - 2ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮو ﻓ ــﺎت
 23.329.589.000د.ك )ﺛﻼﺛﺔ
ً
وﻋ ـﺸــﺮﻳــﻦ ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا وﺛــﻼﺛـﻤـﺌــﺔ
وﺗـ ـﺴـ ـﻌ ــﺔ وﻋ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر وﺧ ـﻤ ـﺴ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻌــﺔ
وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ أ ﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ(.
وﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺆول
اﻷر ﺑــﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2019/ 2018واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 878.634.000د.ك )ﺛﻤﺎﻧﻤﺌﺔ

ً
وﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ وﺳ ـﺒ ـﻌــﻮن ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ
وﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺌــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﺔ وﺛــﻼﺛ ـﻴــﻦ
أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻻ
ﻏﻴﺮ(.
أﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎدﺗ ــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻓـﺠــﺎء
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ :ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
ا ﻟ ــﻮزراء وا ﻟ ــﻮزراء ـ ـ ﻛــﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺼﻪ ـ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻳـﻌـﻤــﻞ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻧﺸﺮه
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ج -اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

98.000

0

98.000

98.000

142.000

100.000

314.000

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

17.904.943

0

17.904.943

23.329.589

18.662.201

15.677.060

15.324.523

اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2019/2018
ﺗﻘﺪﻳﺮات

ﻓﻌﻠﻲ

2018/2017

2017/2016

2016/2015

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

11.602.654

15.892.759

12.765.239

10.177.087

9.121.282

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ

5.326.026

6.047.247

4.813.275

4.830.105

5.141.238

اﻟﻐﺎز واﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ

1.485.850

1.950.230

1.621.720

1.294.643

1.381.129

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ

32.791

118.661

131.324

115.342

120.150

ﻧﻘﻞ ﺑﺤﺮي أﻃﺮاف أﺧﺮى

7.553

20.032

17.467

21.498

43.910

إﻳﺮادات أﺧﺮى

210.937

179.294

1.303.564

679.329

842.344

ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات

18.665.811

24.208.223

20.652.589

17.118.004

16.650.053

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ
ﻫﺎﻳﻒ :أﻳﺎم ﻋﺼﻴﺒﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ...واﻟﻘﺎدم أﺳﻮأ
ﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب
اﻟ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك
ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ وﻻﻳ ــﺔ
ﻛـﺸـﻤـﻴــﺮ وﻋ ـﻤ ــﻮم ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﻬﻨﺪ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ ،ووﻗﻒ أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
أو ﺗﻌﺴﻒ ﺿﺪﻫﻢ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ:
"أ ﻳ ــﺎم ﻋﺼﻴﺒﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺮذم ﻗﺎدﺗﻬﻢ
و ﺿـﻌــﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻻﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدﻫ ــﻢ ﻋــﻦ
دﻳﻨﻬﻢ اﻟــﺬي ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻋﺰﺗﻬﻢ،
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع ﺗﺴﻘﻂ
ﺑــﺄﻳــﺪي أﻋـ ــﺪاء اﻷﻣـ ــﺔ ،ﻓـﻬــﻞ ﻳــﺪرك
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدة ﺳ ـ ــﻮء اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدم ﻟ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺪوا
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت؟".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪّ ،
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ
اﻟــﺪﻗـﺒــﺎﺳــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﺸــﺄن
ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮض أن ﻟ ـﻜــﻢ
ً
دورا ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز اﻻ ﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ــﺎت
اﻟ ـﺒ ــﺮوﺗ ــﻮﻛ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
و ﻗ ــﻒ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺿــﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻨــﺪ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﻼد،
ﻓــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠــﻢ ﻻ ﻳ ـﻄ ـﻤــﺢ إﻟ ـ ــﻰ أﻛ ـﺜــﺮ
ﻣ ــﻦ ﻣـﻌــﺎﻣـﻠـﺘــﻪ ﻛـﻜــﺎﺋــﻦ ﺑ ـﺸــﺮي ﻟﻪ
ﺣﻘﻮق إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻲ آﺧ ــﺮ ﻻ ﺟــﺪوى
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ إن وﻗ ـﻔ ــﺖ ﻣــﻮﻗــﻒ
اﻟﻤﺘﻔﺮج".
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ أﺳــﺎﻣــﺔ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ إن "اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻬﻨﻮد
ّ
ﻳـ ـﺸ ــﻜـ ـﻠ ــﻮن اﻟـ ـﺠ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮاﻓ ـ ــﺪة
اﻷﻛـﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺳﻠﻨﺪرات
اﻟﻐﺎز ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺪان
اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وزﻳ ــﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﺑ ـ ــﺎﻹﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎز ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ــﺎﻗ ــﻼت
ا ﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﺳﻠﻨﺪرات اﻟﻐﺎز ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺜﺮة
ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر
اﻷﻣ ــﺮاض ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻨﺪرات.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،دﻋ ـ ــﺎ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ
"اﻟﺒﺪون" ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة
واﻟﺘﻜﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل" :ﻻ ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ
ﻛ ـﻔ ــﺎءة اﻟـﻘــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ وﺿــﻊ
ﺣـ ــﻞ ﺟ ـ ــﺬري ﻟ ـﻤ ـﻠــﻒ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪون،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﺼﺤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ

ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ

اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺳﻴﺠﺪون
ﻓ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﺤ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻟـﻠـﻘـﻀـﻴــﺔ
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة واﻟﺘﻜﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ".

واﻹﻣـ ــﺎرات وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،ﻣﻤﺎ ﱢ
ﻳﺤﻤﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
أﻛﺒﺮ ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻬﻨﺪ
ووﻻﻳـ ـ ــﺔ ﻛـﺸـﻤـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎﻛــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪوس".

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4195اﻷﺣﺪ  18أﻏﺴﻄﺲ 2019م  17 /ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440ﻫـ

local@aljarida●com

»اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻳﻌﻄﻞ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻘﻀﺎة
اﺳﺘﻴﺎء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ وﻗﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ٦أﺷﻬﺮ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ
ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻴــﺎء ﻋــﺪد
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎع وزارة اﻟ ـﻌ ــﺪل ﻋﻦ
ﺻــﺮف ﺑــﺪﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧــﻼل ﻫﺬا
اﻟ ـﻌــﺎم ،وآﺧــﺮﻫــﺎ ﺑــﺪل اﻹﺟ ــﺎزات
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ ،ﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎع ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
وزارة اﻟﻌﺪل ،ﻋﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر أن
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻣ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻊ ﻋ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻗﺮرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﺠﺎن

أو ﻟﻔﺮق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،أو اﻟﻤﻬﻤﺎت
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ،أو ﺑ ــﺪﻻت اﻹﺟ ــﺎزات
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺗﺴﺒﺐ
ﻓـ ــﻲ ﺧ ـ ـ ــﺮوج أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻬﺎم رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﻔ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮ
اﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟـﻠـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت أو
ا ﻟـﻤـﺼــﺎر ﻳــﻒ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن ﻫـﻨــﺎك ﻣـﻜــﺎﻓــﺄة ﺗﻢ
اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﺻ ــﺮﻓ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء ﻣـﻨــﺬ  6أﺷـﻬــﺮ ﻟــﻢ ﻳﻘﺮر
اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ً
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻋ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣــﻦ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺒﻬﺖ وزﻳﺮ
اﻟﻌﺪل ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺘـﺴـﺒــﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻜﺘﺐ ،إﻻ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻣﺮ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻷﻋ ـﻀ ــﺎء
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
ﻣ ــﻦ دون ﻣـ ـﺒ ــﺮرات ،ﻣ ــﻊ وﺟ ــﻮد
ً
وﻗـ ــﺖ ﻛـ ــﺎف ﻟ ــﺪراﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ،
أﻣــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز ووزارة
اﻟﻌﺪل.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ  ١٢٠٠ﻃﻠﺐ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻼل إﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻒ
ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ إﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺷــﺎرﻓــﺖ إﺟ ــﺎزة ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ،اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل اﻹﺟ ـ ــﺎزة أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ 1200
ﻣــﻮاﻃــﻦ راﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ،
أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺧﻼل إﺟــﺎزة اﻟﺼﻴﻒ ﻧﺤﻮ
 1100ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 110
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ

اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻹزاﻟﺔ »اﻟﺴﺎﻓﻲ« ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

اﻟﻤﻮﻳﺰري» :اﻟﺠﻠﻴﺐ« ﺗﺤﻮﻟﺖ
إﻟﻰ ﻣﺄوى ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ »اﻟﻤﺮور« ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرواح

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪي ،ﻓ ـﻬ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺰري،
أن ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺟ ـﻠ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﻮخ
ُ
ﺗـﻌــﺪ وﻛــﺮا وﻣ ــﺄوى ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﻦ
ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮن
اﻹﻗـ ـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﺗ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ
أﻛ ــﻮام ﻣــﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﻟـ ـﺤـ ـﺸ ــﺮات واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮارض ،ﻣﻊ
ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮﺿـ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺠـ ﱠـﺴــﺪ ﻓﻲ
زﺣـ ـ ــﺎم داﺋـ ـ ــﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ،إﻟ ــﻰ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻇـ ــﺎﻫـ ــﺮة اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت
اﻟ ـﺴ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺔ ،واﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻟ ــﺮواﺋ ــﺢ
اﻟـﻜــﺮﻳـﻬــﺔ اﻟـﻨـﺘـﻨــﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة
اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻄﺎﻓﺤﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﺷـ ـ ـ ــﻮارع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻬــﺪد
ﺑﻜﺎرﺛﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺰري ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﻘﺮار
وزﻳ ـ ــﺮ اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟـﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ،

ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻀﻢ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ أن ﻣﻬﺎم ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ رﺻ ـ ـ ـ ــﺪ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة ﻓــﻲ
ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻞ
ﺟﻬﺔ ،واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ووﺿﻊ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ  6أﺷﻬﺮ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳـﺘــﻢ رﻓ ــﻊ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ.
وﻗ ــﺎل إن "ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ُ
ﻻ ﺗـ ـﻌ ــﺪ ،واﻷوﺿ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ
واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ واﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺗـﺘـﻔــﺎﻗــﻢ
ً
ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﻳ ـ ــﻮم ،ﻓ ـﻬــﻲ ﻛــﺎرﺛــﺔ
ﺑ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺲ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟـ ــﻰ وﺟـ ـ ــﻮد ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ ﺑ ـﻴ ــﻊ ﻏـﻴــﺮ
ﻣـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ،وأﻏـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﺔ ﻓ ــﺎﺳ ــﺪة
ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟـﺼــﻼﺣـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳﺘﻢ
اﻟ ـﺘــﻼﻋــﺐ واﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ وﺗـﻬــﺮﻳــﺐ
وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ ،وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ،
ﻹﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ".

●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ــﺮت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺮق واﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺮي ﺧ ــﻼل
اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻹزاﻟ ــﺔ اﻟــﺮﻣــﺎل
"اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﻲ" اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﺴــﺮﻳ ـﻌــﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت إزاﻟــﺔ اﻟﺮﻣﺎل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ،ﺣ ـ ـ ــﺮﺻ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أرواح ﻣﺮﺗﺎدي
ﺗﻠﻚ اﻟـﻄــﺮق وﻋـﻠــﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺮور.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" إﻟﻰ أن أﻋﻤﺎل إزاﻟﺔ
اﻟﺮﻣﺎل ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـﺴ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ "اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ" ،وﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺟـﺴــﺮ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻷﺣ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪ وﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ،
واﻟـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﻮاﺻــﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻨﺎء
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻟﻮﻓﺮة.
ودﻋـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻲ ﺗ ـﻠــﻚ
اﻟﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺤﺮص ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣــﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟــﺮﻳــﺎح اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﻤﻨﻊ
وﻗـ ــﻮع اﻟـ ـﺤ ــﻮادث واﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷرواح.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﻲ
و ﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن ا ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻜﺎوى ﻋﺒﺮ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ "اﻷﺷﻐﺎل"
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ﺣ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﻣـ ـ ــﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت.
ﻳـ ــﺬ ﻛـ ــﺮ أن اﻹدارة ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺮور ﺗـ ـﻨـ ـﺴ ــﻖ داﺋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻷرﺻ ــﺎد ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺮﻣﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت،
وﺳـ ـ ـ ــﺮﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﻠ ـ ــﺺ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺮق ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﺤــﺬﻳــﺮ
اﻟـﻤــﺎرة ﻣﻨﻬﺎ وﺳــﺮﻋــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ.
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﺗـ ـﻌ ــﺪ
اﻟ ـﺠ ـﺴــﻮر اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻜـﺴـﻴــﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻧـﺠــﺎزﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮﻳ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻊ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ
وزارة اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺧــﻼل
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ

إﺻﺎﺑﺔ آﺳﻴﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻨﺰل ﺑﺠﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺻﻴﺐ واﻓﺪان آﺳﻴﻮﻳﺎن ﺑﺤﺎﻻت اﺧﺘﻨﺎق
وإﺟﻬﺎد ﺣﺮاري ،ﺟﺮاء اﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎﺋﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻛﺮاﺟﺎت وﻣﺨﺰن
و ﺳـﻜــﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ اﻟﺤﺎدث ﻋﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ.
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ ﺧـﻠـﻴــﻞ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ إن ﻏــﺮﻓــﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ،
وﻓــﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟـﺒــﻼغ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣــﺮاﻛــﺰ إﻃﻔﺎء
ﺟـﻠـﻴــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮخ واﻟ ـﻌــﺎرﺿ ـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ
واﻹﺳ ـﻨ ــﺎد وﻣ ـﺸــﺮف ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﻣــﺪﻳــﺮ إﻃـﻔــﺎء
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﺎذ اﻟﺤﻤﺎدي،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻮﺻﻮل أول
ﻓﺮﻗﺔ إﻃﻔﺎء ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  5دﻗﺎﺋﻖ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﺮﺟﺎل
اﻻﻃ ـﻔــﺎء أن اﻟـﺤــﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺰل ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ

ً
ﻋﺪة ﻛﺮاﺟﺎت وﻣﺨﺰن ﻳﻀﻢ اﻃﺎرات وزﻳﻮﺗﺎ
وأﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻏﺎز اﻻﺳﺘﻴﻠﻴﻦ وﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻏﺎز اﻟﻄﺒﺦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ
ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء.
وذﻛ ـ ــﺮ أن رﺟ ـ ــﺎل اﻻﻃـ ـﻔ ــﺎء ﺷ ــﺮﻋ ــﻮا ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻨـﻴــﺮان ،ﻏﻴﺮ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻧﻔﺠﺎرات وﻗﻌﺖ ،ﻟﻮﺟﻮد أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز وارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة وﻛﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺪﺧﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻐﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻄــﺢ ﺑــﺄﻟــﻮاح اﻟـﻜـﻴــﺮﺑــﻲ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺑﻪ أي ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي دﻓﻊ
اﻹﻃﻔﺎﺋﻴﻴﻦ إﻟﻰ إزاﻟﺔ أﻟﻮاح اﻟﻜﻴﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺤﺮارة واﻟﺪﺧﺎن.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺿـﻴــﻖ اﻟ ـﻄــﺮق اﻟـﻤــﺆدﻳــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻨــﺰل ﻋــﺮﻗـﻠــﺖ وﺻـ ــﻮل آﻟ ـﻴ ــﺎت اﻹﻃ ـﻔ ــﺎء،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺿـﺒــﺎط ﻣــﺮا ﻗـﺒــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺣﻮادث اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺬي أﺳﻔﺮ
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ واﻓﺪﻳﻦ آﺳﻴﻮﻳﻴﻦ وﺗﻢ ﻋﻼﺟﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻄﻮارئ
اﻟﻄﺒﻴﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺮﺳﻢ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮه
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ

ﻣﺸﺮوع ﺳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄرب
رﻏ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳـﻤــﺮ أﺳ ـﺒ ــﻮع إﻻ
وﻳ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ أﻳـ ـ ــﺎدي اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻓ ـ ــﺈن اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻛ ــﺎن
ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰا ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺳ ــﺎدﺗ ــﻪ أﺟ ــﻮاء
اﻻﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻷﺿ ـ ـﺤـ ــﻰ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣـﻌــﺎﻧــﻲ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ أﺳـﻤــﻰ
ﺻــﻮرﻫــﺎ ،ﺗﺘﺒﺎرى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﺗﺮﺳﻢ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮه اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺎر وزﻋـ ـ ــﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻛﺴﻮة اﻟﻌﻴﺪ واﻷﺿــﺎﺣــﻲ ﻋﻠﻰ
 2200أﺳـ ــﺮة ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وأردﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ.

وﻣﺎزال اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﻳـ ـﺤـ ـﻈ ــﻮن ﺑ ـﻨ ـﺼ ـﻴ ــﺐ واﻓـ ـ ـ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن،
ﺣﻴﺚ وزﻋﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﺿﺎﺣﻲ
وﻛ ـﺴــﻮة اﻟـﻌـﻴــﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ
اﻷﺿ ـﺤــﻰ اﻟـﻤـﺒــﺎرك ﻋـﻠــﻰ ﻣﺌﺎت
اﺳ ــﺮ اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎل وﺷﺮق ﻟﺒﻨﺎن.
وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وزﻋﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 350أﺿﺤﻴﺔ ﻓــﻲ  6ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ،
ﻟـﻴـﺒـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع  248أﺳــﺮة ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎزﺣـﻴــﻦ أو اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮب.

اﻟﻨﻴﺮان اﻟﺘﻬﻤﺖ أﺣﺪ اﻟﻜﺮاﺟﺎت

ﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺤــﻮادث اﻟـﻤــﺮورﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﺠـﺴــﻮر ﺿﻤﻦ
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺄﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎل إزاﻟﺔ اﻟﺮﻣﺎل.

ﺧﻄﻮرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
ً
وﻋـﻠــﻰ رﺟ ــﺎل اﻻﻃ ـﻔ ــﺎء ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻫــﺬا
اﻟ ـﺤــﺎدث ﻫــﻮ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺟ ـﻠ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ ﻓـ ــﻲ أﻗـ ـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﺳـ ـﺒ ــﻮع
واﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺰف ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻹﻃﻔﺎء.

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ...
وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻴﻮم
إﻋﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ،اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺄﻟﻒ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 28
اﻟﺠﺎري ،ﺛﻢ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ  4أﻏﺴﻄﺲ وﺳﺘﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﻬﺎ  39ﺷﻬﺮا.
وﻣﻊ اﻧﻄﻼق اﺣﺘﻔﺎﻻت رﺳﻤﻴﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻮدان ،ﺗﻌﻬﺪ
اﻟﺒﺮﻫﺎن ﺑﺒﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﻛﺪ ﻣﻤﺜﻞ »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ أن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟــﺪ ﻳــﺪة ،و ﻳـﻄــﻮي ﺣﻘﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﺴﺎد
ً
ً
واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮى ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻼم ﺷﺎﻣﻼ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮوب دون اﺳﺘﺜﻨﺎء.
وأﻧﻬﻰ اﻻﺗﻔﺎق ،اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ  4أﻏﺴﻄﺲ ،ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﺪأت ﺑﺘﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة دﻓﻌﺖ اﻟﺠﻴﺶ ﻹﻃﺎﺣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ  30ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻮدان
ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ.
وإذ أﻛﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ وﻟﺪ ﻟﺒﺎت أن اﻟﻘﺎرة ﺗﻮﺣﺪت
وراء إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ وزراء إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ أﺑﻲ أﺣﻤﺪ أن
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻃﻔﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ،اﺧـﺘــﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﻤﺴﺔ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ،أﺑﺮزﻫﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ دﻗﻠﻮ واﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺒﺎﺷﻲ ،واﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻌﻄﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
أول ﺟﻤﺎل ﻋﻤﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــﻲ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣ ـﻤــﺪوك ،وﻫــﻮ ﺧﺒﻴﺮ
ً
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﻀﺮم ،رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء ،اﺧﺘﺎرت »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺗﺎج
ً
اﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺒﺮ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ.
وﻛﺎﻻت(
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ
١٩

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ...
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ورﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻔﺎﺋﺖ وﺣﺘﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ّ
ورﺟﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻗــﺮب اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻹﺟ ــﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ وﻋــﻮدة
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻹﺳـﻜــﺎﻧــﻲ ﻗــﺪ ﺗﺘﺮأﺳﻪ اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟ ـﺸــﺆون اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،ﻫــﺪﻳــﻞ ﺑــﻦ ﻧــﺎﺟــﻲ ،اﻟ ــﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري ﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻜﻤﺎل
إﺟـ ــﺮاء ات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻨــﻮب ﺳﻌﺪ
ً
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﺸﺮوع.

اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺮح
ﻃﺮق اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮع
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ
ﻓــﻲ ا ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﻄﺮق
واﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮي ،أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﺑﺼﺪد اﺳﺘﻜﻤﺎل إ ﺟــﺮاء ات
ﻣ ــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻄ ــﺮح ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء وإﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز
و ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﻃــﺮق وﺗﻘﺎﻃﻌﺎت
ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎب
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ
"اﻟﻤﻘﻮع" )ﻫـ ط .(268
وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر ﻓــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" إﻟــﻰ
أن ا ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻳـ ـﻬ ــﺪف إ ﻟ ــﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ا ﻟـﻄــﺮق ﻋﻠﻰ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻘــﻮع واﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﺔ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮورﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺗـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﻦ
ﺗــﻮﺳ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ،
ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻋ ــﺐ ﻛـ ــﻞ اﻷﺣ ـ ـﺠـ ــﺎم
اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﺣﺘﻰ
 ،2030و ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻖ ﺳ ــﻼ ﻣ ــﺔ
وﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻳـ ـ ـ ـ ــﺬ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮوع

اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺿﺨﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻹﻧ ـ ـﻤـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ ،و ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم وزارة
اﻷ ﺷ ـﻐــﺎل ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه،
وﻳـﺘــﻢ إﻧ ـﺸــﺎؤه وﻓ ــﻖ أﺣــﺪث
ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﻞ إﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ،ﻟـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ
أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،و ﺗــﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع
أﻏﺴﻄﺲ .2016

»اﻟﺠﻤﺎرك« :ﺿﺒﻂ  ٤ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر
●

وﺷــﺪد اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء ﺳ ــﻮف ﺗـﺘـﺨــﺬ اﺟـ ــﺮاءات
ﻣـﺸــﺪدة ﺿــﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮض
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ

٥

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ّ
ﺗﻤﻜﻦ رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺮك اﻟﺠﻮي ﻣﻦ إﺣﺒﺎط ﺗﻬﺮﻳﺐ
ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺤﻈﻮرة ﺣﺎوﻟﺖ
ﺳﻴﺪﺗﺎن وواﻓﺪان ﻋﺮﺑﻲ وآﺳﻴﻮي ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺪى
وﺻﻮﻟﻬﻢ ﻣــﻦ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ وآﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ،ودوﻟــﺔ
أوروﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات  T1و T4و.T5
ووﺟـ ــﻪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ـﺠ ـﻤــﺮك اﻟ ـﺠ ــﻮي ﻣﻄﻠﻖ
اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺈﺣــﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻷرﺑ ـﻌــﺔ اﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ ﻣــﺎ ﻳـﻠــﺰم ﻣــﻦ إﺟـ ــﺮاءات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ.
وأﺷ ــﺎد اﻟـﻌـﻨــﺰي ﺑﻴﻘﻈﺔ رﺟ ــﺎل إدارة اﻟﺠﻤﺮك
اﻟﺠﻮي ووﻗﻮﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻈﻮرة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻧﻮاف اﻟﻤﻄﺮ ان ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻓﻲ اﻟـ T1اﺷﺘﺒﻪ ﻓﻲ واﻓﺪة

ﺳﻔﺮاء اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﻗﺒﻮل
واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻔﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ.

زﻳﺎرة ﻇﺮﻳﻒ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ...
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ إﻳﺮان ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ إذا اﻟﺘﺰم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻣﻨﻬﻢ إﻳﺮان ،ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول.

اﻟﻔﺎﻟﺢ :اﻋﺘﺪاء »اﻟﺸﻴﺒﺔ« اﺳﺘﻬﺪاف...

ً
ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ اﻣﺘﺪاد ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أﺧﻴﺮا ﺳﻼﺳﻞ
إﻣﺪاد اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
وﻧﺎﻗﻼت اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻬﺠﻮم ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار ﻣﺤﺪودة وﺣﺮﻳﻖ ﺗﻤﺖ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﺈﺣﺪى وﺣﺪات
ﻣﻌﻤﻞ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺮب اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ ـ
ً
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮول
ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮا ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ«.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺠﻤﺎت ﺑ ـ »ﻋﺸﺮ ﻃــﺎ ﺋــﺮات ﻣﺴﻴﺮة« اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ« ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﺷﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺴﺒﻊ
ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺣﻴﻨﻬﺎ،
ﻋﻦ ﺗﻌﺮض ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺿﺦ ﻟﺨﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻳﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻟﻬﺠﻮم
ﻣﻦ »درون« ﻣﻔﺨﺨﺔ.

اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن :ﺟﻠﺴﺔ »اﻷﻣﻦ«...
اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﺎم .1947
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﺒﺎدل إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ،ﺑﻌﺪ أن أﻟﻐﺖ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ

ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ﻗــﺎدﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮﻃـﻨـﻬــﺎ وﻋـﻠـﻴــﻪ ﺗــﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ
اﻣﺘﻌﺘﻬﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ دﻗ ـﻴــﻖ واﻟ ـﻌ ـﺜــﻮر ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻄــﻊ ﻣﻦ
ﻣﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ.
واﺿـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮ :ﻓــﻲ ﻣ ـﻄــﺎر  T4ﺗــﻢ اﻻﺷـﺘـﺒــﺎه
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮة ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ،وﺑﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻣﺘﻌﺘﻬﺎ ﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  5ﻋﻠﺐ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺑﻬﺎ ﻣﺎدة ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺪرة ،وﻓﻲ T5
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ واﻓﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺪ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ
وﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺸﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻪ.
وأردف اﻟﻤﻄﺮ اﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ واﻓﺪ ﻫﻨﺪي
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺣــﺪ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻄــﺎر  T5وﻟــﺪى
ﺗـﻔـﺘـﻴــﺶ أﻣـﺘـﻌـﺘــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺜــﺮ ﺑــﺪاﺧـﻠـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاد
ﻣﺤﻈﻮرة ،ﻓﺘﻢ ﺗﻔﺸﻴﻪ ذاﺗﻴﺎ وﺗﺒﻴﻦ اﻧﻪ أﺧﻔﻰ 4
ﻗـﻄــﻊ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓــﻲ أﻧـﻬــﺎ ﻣ ـﺨــﺪرة ﻓﻲ
ﻗــﺪﻣ ـﻴــﻪ ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻗـﻄـﻌـﺘـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻗ ــﺪم وﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ
ﻳﺼﻌﺐ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.

 5اﻟـﺠــﺎري ،ﻣﺎ أﺛــﺎر ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،وﻏﻀﺐ
ً
ً
ّ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،واﺳﺘﻴﺎء اﻟﺼﻴﻦ ،وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر أن ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻫﻨﺪﻳﺎ
ﻗﺘﻞ.
وﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣــﻮل ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﺧﻠﻒ اﻷﺑ ــﻮاب اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻨﺬ
اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﺎم .1971
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺑﺪأت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،أﻣﺲ ،إﻋــﺎدة ﺧﺪﻣﺔ
ً
ً
اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ،ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي
ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ.
وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إن  17ﻣﻦ أﺻﻞ  100ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ
أﻋﻴﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،أ ﻣــﺲ ،ﻟﻜﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ.
وﺑﺴﺒﺐ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ً
واﺿﻄﺮاﺑﺎت ،ﻳﺨﻀﻊ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،اﻟﺬي ﺑﺎت ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟــﻺدارة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻹﺟﺮاءات ﻣﺸﺪدة ﻣﻨﺬ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ،أي ﻗﺒﻞ ﻳﻮم
ﻣﻦ ُﺣﺮﻣﺎن ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.
وﻧﺸﺮ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻫﻨﺎك ،ﻣﺎ ّ
ﺣﻮل أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر
إﻟﻰ ﺣﺼﻦ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ.
وﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ دﻋﺎ ،إﺛﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ،إﻟﻰ ﺣﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻫﻮﻏﺎن ﻏﻴﺪﻟﻲ ،إن ﺗﺮاﻣﺐ
ﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﺧﺎن »أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺤﻮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ«.
ّ
وأﻣﺲ اﻷول ،أﻟﻤﺢ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻬﻨﺪي راﺟﻨﺎث ﺳﻴﻨﻎ إﻟﻰ أن
ً
ﺑﻼده ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ »ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء أوﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻼح
اﻟﻨﻮوي«.
وأدﻟ ــﻰ ﺳﻴﻨﻎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﺑــﻮﺧــﺮان ،ﺣﻴﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻬﻨﺪ
ﻧﺠﺤﺖ ﻋﺎم  1998ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﺑﺎن ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
أﺗﺎل ﻓﺎﺟﺒﺎﻳﻲ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

٦
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
ﺑﻮﺣﻤﺮا ﻟـ   :رﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٥ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
دلبلا
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»اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ...وﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ«
ً
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ(،
وذﻛﺮ
.
ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺮاﻣﺞ دﻛﺘﻮراه
ً
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،د .وﻟﻴﺪ ودراﺳﺔ ﺟﺪوى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮح ً
ﺑﻮﺣﻤﺮا ،أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ رﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﻤﺮا أن "اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻷﻣﻴﺮي ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٥ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" اﻟﺘﻘﺖ ﺑﻮﺣﻤﺮا ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻫﻨﺪﺳﺔ
واﻹﻋﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ /اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وإدارة ﻧﻈﻢً
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺚ
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ً
ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ
ﺟﺪوى
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻃﺮح ﺑﺮاﻣﺞ
ً
دﻛﺘﻮراه ﻗﺮﻳﺒﺎ

* ﻣﺎ ﻫﻮ أول اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻚ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؟
 ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻲ ﻓــﻲ  3أﻣ ــﻮر ،ﻳﺘﻌﻠﻖ أوﻟﻬﺎﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺘﺄﻛﺪوا أﻧﻬﻢ ﺟﺰء
ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وأﻧﻬﻢ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻨـﻬــﺞ اﻟـ ــﺬي ﺗـﺴـﻴــﺮ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،وﻣـﺤــﻮر
ً
أي اﻫﺘﻤﺎم .ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ وﺗ ـ ّﻨ ــﻮﻳ ــﺮﻳ ــﺔ راﺋـ ـ ـ ــﺪة ،وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺎت
اﻟﻤﺜﻤﺮة واﻟﺒﻨﺎءة ﻣﻊ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ً
واﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ .وأﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ،ﺗــﺮﺳ ـﻴــﺦ اﺳــﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
* ﻣ ــﺎ اﻷﻫـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ـﻠ ـ ّـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﻮن إﻟ ــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ارﺗﺄﻳﻨﺎ أنﻧــﻮاﺻــﻞ اﻟﻨﻬﺞ اﻟــﺬي ﺳــﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺧﻼل
اﻷﻋ ـ ــﻮام اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧ ــﻪ ارﺗ ـﻘ ــﻰ ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻓ ــﻖ ﻣــﺎ أﻇـﻬــﺮﺗــﻪ آﺧ ــﺮ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔــﺎت اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،زرﻧ ــﺎ ﻣــﺮاﻓــﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
واﻟـﺘـﻘـﻴـﻨــﺎ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻟـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋـﻠــﻰ أﻫ ــﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ .وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ ،ﻓــﺈن
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑـﺼــﺪد ﺑــﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
إﻧﺸﺎء ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ وﻣﺨﺘﺒﺮات وﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.

ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻨﺘﻘﻲ
أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺨﻀﻌﻮا
ﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

* ﻣ ــﺎ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮة ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﻄﺮح ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺟﺪﻳﺪة
أو ﺑﺮاﻣﺞ؟
 ﺑــﺪأت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2002ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﺑـ ــﺮاﻣ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣـﻴــﺰوري -ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﻳﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن أول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑـﻬــﺪف ﺳــﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
ً
وﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ،ﺗ ـﻀــﻢ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﻛـﻠـﻴـﺘـﻴــﻦ ﻫ ـﻤــﺎ ﻛﻠﻴﺔ
اﻵداب واﻟـﻌـﻠــﻮم وﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻠــﻮم اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ،وﻳـﻔــﻮق
ﻋ ــﺪد ﻃـﻠـﺒـﺘـﻬـﻤــﺎ  3500ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ـ ــﺪوام ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة اﻷﻋﻤﺎل
ً
اﻟـﻤـﺼـﻤــﻢ ﺧـﺼـﻴـﺼــﺎ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت ﺻـﻨــﺎع
اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻠﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ً
أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻓﻘﺪ ﻗـ ﱠ
ـﺪﻣـﻨــﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ﻹﻧـﺸــﺎء ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،وأﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻹﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ،
ﺳــﻮاء ﻓﻲ درﺟﺘﻲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،
وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﺮح ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺗﺨﺼﺼﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.
* ﻛ ـ ـﻴـ ــﻒ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﺎر ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؟
 ﺗﻌﺘﺰ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﺑـﻜــﻞ أﻋ ـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،أود اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﺘﻘﻲ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺨﻀﻌﻮا
ﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺘـﺒــﻊ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت
وﻣ ـﻘــﺎﻳ ـﻴــﺲ ﺗـﻄـﺒــﻖ ﻓ ــﻲ أرﻗـ ــﻰ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻓﻲ
اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت واﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ،واﻟ ــﺪﻟ ـﻴ ــﻞ ﻫﻮ
ارﺗﻔﺎع ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

اﻋﺘﻤﺎدات دوﻟﻴﺔ
* ﻛﻴﻒ أﺛﻤﺮت اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻣــﻊ ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
 ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎً
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺪا ،ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺣــﺮص
ﻣﺆﺳﺴﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ راﺋﺪة.
ﻫﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﺪارة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﻤﺎدات دوﻟﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬه
اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﺷﺮاﻛﺔ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء ،وﺗﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﺎﺋﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ،واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ،
وﻧﻬﻮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
* ﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻄ ــﺮح ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ً
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؟
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،رﻓﻌﻨﺎإﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﺮوع

اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ دﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ إﻗﺒﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺧﺮﻳﺠﻴﻨﺎ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
أﻛ ــﺪ ﺑــﻮﺣـﻤــﺮا أن اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ أﺧ ــﺬت ﻋـﻠــﻰ ﻋــﺎﺗـﻘـﻬــﺎ أن ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،ABETوﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳــﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد  ،AACSBوﻫﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋﻼم.
وﻗــﺎل »ﻧﺤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ،إذ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ً
اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ،وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪة  4ﺳﻨﻮات
ﻣﻘﺒﻠﺔ ،وﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺠﻬﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد«.

ﻳﺘﻀﻤﻦ  5ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،واﻹﻋﻼم،
واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ /ﺗﺮﺑﻴﺔ ،وإدارة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
ً
واﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ
ً
ﺟﺪوى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮح ﺑﺮاﻣﺞ دﻛﺘﻮراه ﻗﺮﻳﺒﺎ.
* ﻛـ ـﻴ ــﻒ ﺗ ـﻘ ـ ّـﻴ ــﻢ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﺧ ــﺮﻳـ ـﺠ ــﻲ "اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ"
واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج؟
وﻫﻞ ﺗﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات دورﻳﺔ ﻣﻊ ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
 أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺮﻳﺠﻴﻨﺎ ﻣﻦﺧﻼل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻮﻫﺎ،
ً
ً
ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻌﺪ ّ
ﺗﺨﺮﺟﻪ إﻧﺸﺎء
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن
أﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ،وﻫﻮ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﻤﻮاد واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ.
وأود اﻹﺷ ــﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟــﻰ أن اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ً
اﻟ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،وﺣـﺠــﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﻳﺠﻴﻨﺎ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ،ﻓﺘﺤﺮص
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺧﻴﺮ ﺳﻔﺮاء ﻟﻬﺎ.
* ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ؟
 ﻧﻌﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚً
ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 2+
 ،2وﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻼﺑﻲ.
وﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ زﻳـ ــﺎرة ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ أي ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲhttps://www.gust.edu.kw/:
academic/international_programs
*ﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ؟
 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻣﻮق اﻟﺬي وﺻﻠﺖإﻟﻴﻪ ،واﻟﺮﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ،ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ،
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻋﻘﻮل ﻻﻣﻌﺔ ﺗﺴﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
* ﻣﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﺮح ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ؟
 ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ )ﻫ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﺳ ــﺐ اﻵﻟ ـ ـ ــﻲ ،واﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ،واﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ( ،وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ
ﻃﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻷﻣﻴﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر

وﻟﻴﺪ ﺑﻮﺣﻤﺮا
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻄﺮح  5ﺑﺮاﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،واﻹﻋﻼم،
واﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي /اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ،وﻧـﻈــﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻋﻠﻮم
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ .وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ
إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،"MBA" ،وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻬﻨﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻳﺆﻫﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ،وﻫــﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.

اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
* ﻣ ــﺎذا ﻋــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺑـﻌـﺜــﺎت اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺨــﺎرج
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ؟
 ﻧﺤﻦ ﻧﻔﺨﺮ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣــﻦ ﺿﻤﻦﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺑﺘﻌﺎث اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎرج ﺑﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة
وﻣﻦ أﻓﻀﻞ  100ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
 7ﻃﻼب ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
واﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮراه ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،واﻟـﻌــﻮدة
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻣﻤﻴﺰات »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
* ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ
وﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ؟
 ﻧﺤﻦ ﻧﻤﺘﻠﻚ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊاﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،وﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ اﺣــﺪث
اﻟـﺘـﻄــﻮرات ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺗــﻮاﺻـﻠـﻨــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣ ــﻊ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻷم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻫﻨﺎك
ﻓﻜﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ وﻫﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﺧﺮى ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺗﺸﻬﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ً
ً
وﻣ ـﺘــﺰاﻳــﺪا وﻣـﺘـﺴــﺎرﻋــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺤﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
* ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؟
 ﻳﻮﺟﺪ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﻘﺪم ﻋﺪدا
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﻧﺠﺪ ان
ﻫﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﺠﻬﺎت ﺳﻮاء ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أو ﺧﺎﺻﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
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تجارة اإلقامات
وديوان المحاسبة

جيم أونيل *

من المؤكد أن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالتركيبة
السكانية سيشكل نقطة تحول واضحة في مسألة شائكة
أثرت على سمعة الكويت ،فموضوع العمالة الوافدة
لطالما ً
يرد سنويا في تقارير دولية ،لكنه اليوم أتى بكل صراحة
ومسؤولية وإخالص وطني من ديوان المحاسبة ،فله كل
التقدير.
أول العمود:
العام الدراسي على األبواب ،فهل فكرت جمعيات الطفل في
عمل استقبال ُمفرح لطلبة رياض األطفال في بعض المدارس
إلزالة رهبة األسبوع األول؟

***
تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالتركيبة السكانية الذي
نشرت بعض الصحف مقتطفات مهمة منه بشأن تأثير عدم
انـضـبــاط ســوق العمل على سمعة الـكــويــت فــي مـجــال حقوق
ً
ً
ً
اإلنسان يعد تقريرا نوعيا وفريدا؛ فقد استخدم الديوان في
تقريره مبادئ اإلعــان العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام
 ١٩٤٨من األمــم المتحدة ،كمرشد إلــى ما يحدث من خروقات
ً
فاضحة في التعامل مع العمالة الوافدة ،وكان – كعادته – ناقدا
ً
الذعا ،وهذه المرة لما يشهده سوق العمل.
ما يلفت النظر أن لهجة التقرير تشبه وتقترب من أسلوب
ت ـقــاريــر مـنـظـمــات دول ـيــة مــرمــوقــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـســان
كمنظمة العفو الــدولـيــة ( )Amnestyومنظمة مــراقـبــة حقوق
اإلنسان ( ) HRWوبعض وكاالت األمم المتحدة ومجلس حقوق
اإلنسان فيها ،وهذا يعكس مهنية َالديوان المعهودة.
َ
نعرض هنا بعض النقاط التي ث َّبتها التقرير حول قضية
العمالة ،والتي أجزم أنها خريطة طريق لجميع الجهات العاملة
ً
في هذا المجال في الكويت بدءا من هيئة القوى العاملة ووزارة
ً
الخارجية والديوان الوطني لحقوق اإلنسان المستحدث مؤخرا،
والجمعيات األهلية المختصة وعددها اثنتان.
أكد ديوان المحاسبة وجود ظاهرة تجارة اإلقامات وتأثيرها
السيئ على الكويت ،وسوء المعاملة التي يتعرض لها بعض
العمال ،وتكليفهم بأعمال مخالفة لعقود االستقدام ،والتباطؤ
في حل النزاعات العمالية ،وتعرض البعض للضرب واإلهانات،
وإن كانت حاالت محدودة كما أشار التقرير ،وتدني الرواتب
ً
الذي ساهم في ظهور سرقات مواد البنية التحتية وبيعها سرا،
وحجز جوازات السفر من قبل بعض الكفالء والتشغيل خارج
إطار العمل وغيرها من األمور.
ً
وح ــذر الـتـقــريــر أي ـضــا مــن أن مــا يـحــدث لــه تــأث ـيــرات أمنية
ساهمت في انخراط بعض العمالة في مظاهرات واعتصامات
عمالية نتيجة البيئة السلبية ا لـتــي يعيشها بعضهم ،كما
َّ
حمل هيئة ا لـقــوى العاملة المسؤولية لتحسين هــذه البيئة
وأكد ضرورة تعاونها مع وزارة الخارجية بوصفها المدافعة
عن سياسة الكويت الداخلية والخارجية في المحافل الدولية.
ً
لست متأكدا من وجود تقرير سابق للديوان حول إشكاالت
حقوق اإلنسان في الكويت من زاوية التركيبة السكانية البائسة،
أو زاوية أخرى ،لكن المؤكد أن هذا التقرير سيشكل نقطة تحول
واضحة يجدر ذكرها في مسألة شائكة لطالما أثرت على سمعة
ً
الكويت ،فموضوع العمالة الوافدة يرد سنويا في تقارير دولية،
لكنه اليوم أتى بكل صراحة ومسؤولية وإخــاص وطني من
ديوان المحاسبة ،فله كل التقدير.

عندما يسألني الناس عن أحــوالــي ،أجيب
ً
مــازحــا بأنني بخير ،مادمت أتجاهل رئاسة
دونالد ترامب للواليات المتحدة ،والبريكسيت،
وأزمة األحزاب السياسية الرئيسية في المملكة
المتحدة ،وأداء مانشستر يونايتد.
ولكن في اآلونــة األخيرة ،أصبحت سلسلة
األح ـ ــداث الـسـيـئــة طــوي ـلــة إل ــى درجـ ــة أصـبــح
ً
ً
معها الحفاظ على روح الدعابة أمــرا صعبا،
ويـجــب على الـمــرء اآلن أن ُي ــدرج فــي الالئحة
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة فــي هــونــغ كــونــغ ،وال ـنــزاع
الدبلوماسي واالقتصادي المتزايد بين اليابان
وكــوريــا الجنوبية ،وإلـغــاء الحكومة الهندية
للحكم الذاتي في جامو وكشمير -والتوترات
الهندية الباكستانية بشكل عام -واالضطرابات
ال ـم ـتــزايــدة داخـ ــل مـجـلــس ال ـش ـيــوخ الــوطـنــي
اإلفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا.
ومما زاد الطين بلة ،هو أن فصل الصيف
ً
ً
لهذا العام يعرف طقسا قاسيا بشكل خاص؛
إذ كانت موجات الحر التي شهدتها أوروبــا،
ً
ً
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ــذك ـي ــرا ق ــوي ــا ب ــاآلث ــار
المتزايدة لتغير المناخ على حياتنا اليومية،
أضف إلى كل هذا المصادر المستمرة األخرى
ل ـعــدم الـيـقـيــن ال ـعــال ـمــي ،بـمــا ف ــي ذل ــك الـشــرق
األوســط ،وروسيا في عهد الرئيس فالديمير
بــوتـيــن واض ـط ــراب ــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وم ـقــاومــة م ـض ــادات ال ـم ـي ـكــروبــات ،وك ــل هــذه
العوامل تؤدي إلى اليأس.
ً
ولـ ــو ك ــان ــت هـ ــذه أوقـ ــاتـ ــا ع ــادي ــة ،لـظـهــرت
الـتـطــورات العالمية األخـيــرة على أنها خطر
ً
إض ــاف ــي ي ـتــزايــد بـشـكــل ح ـ ــاد ،خ ـصــوصــا أن
النمو العالمي قد تباطأ إلــى حد كبير خالل
ً
عام  ،2019لكن هذه ليست أوقاتا عادية ،وهذا
راج ــع بــالــدرجــة األولـ ــى إل ــى الــوضــع الـحــالــي
للسياسة النقدية .وهنا ،يجب على المرء أن
يتساءل عما إذا كان ترامب ُيصعد تهديداته
بـفــرض رس ــوم إضــافـيــة عـلــى الـصـيــن ،لتكون
وسيلة ضغط على مجلس االحتياطي الفدرالي
األميركي حتى ُيخفض أسعار الفائدة! ففي
آخر المطاف ،جاءت نوبة غضبه األخيرة التي
عبر عليها فــي «تويتر» بشأن هــذه المسألة،

بعد فترة وجيزة من قرار مجلس االحتياطي
الفدرالي بخفض سعر الفائدة بنسبة  25نقطة
أساس ،ومن وجهة نظر ترامب ،ومن وجهة نظر
ً
األسواق ،يبدو أن هذا التقليص لم يكن كبيرا
بالقدر الكافي.
أت ـس ــاءل ف ــي بـعــض األح ـي ــان عـمــا إذا كــان
ترامب مثل جيمس بوند الشرير ،الــذي يتبع
خـطــة رئـيـسـيــة ســريــة ُ
وم ـع ـقــدة دون ض ــرورة
ل ــذل ــك ،لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـع ــال ــم .وم ــن الـمــؤكــد
أنــه ال يــوجــد أي منطق واض ــح فــي معظم ما
يفعله ،ومــن المؤكد أنــه عندما يتعلق األمــر
بالسياسة الخارجية ،فقد يكون القصد من
موقفه الشعبوي ،هو دفع القادة اآلخرين في
جميع أنحاء العالم إلــى اتباع سلوك مماثل.
وي ـبــدو أن ت ـحــركــات رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـهـنــدي
نــاريـنــدرا مــودي فــي كشمير ،وكــذلــك أساليب
الحكومتين الـيــابــانـيــة وال ـكــوريــة الجنوبية
كلتاهما ضد األخــرى ،مقتبسة بشكل مباشر
من سياسة ترامب .وال شك أن السياسيين في
جميع أنحاء العالم يقولون ألنفسهم إنه إذا كان
ً
هذا السلوك مقبوال من الزعيم األميركي ،فهو
ً
مناسب لهم أيضا.
ولكن المنطق السياسي الستراتيجية ترامب
المحلية يصعب تفسيره ،إذ يتعلق الكثير منه
بدعم قــاعــدة الناخبين لــه فــي انتخابات عام
 2020الرئاسية ،ولكن للفوز بفترة والية ثانية،
سيحتاج إلى تشتيت المزيد من الناخبين على
ً
الهامش ،وليس واضحا إن كان نهجه الحالي
في السياسة الداخلية سينتصر على أولئك
الذين ال يدعمونه بالفعل.
وكما هو الحال دائما مع صاحب منصب
ما ،فإن الكثير سيعتمد على االقتصاد ،ومع
أن معدل البطالة في الواليات المتحدة ال يزال
منخفضا للغاية ،فــإن دورة النمو تباطأت،
وأصبحت اآلن ضعيفة بشكل متزايد ،واألسوأ
من ذلك ،يبدو أن االقتصاد األميركي قد طور
عــاقــة أحــاديــة االت ـجــاه مــع ال ـظــروف المالية
ذات نطاق أوسع ،وأعني بذلك أسعار الفائدة
الـقـصـيــرة األم ــد ،وعــوائــد ال ـس ـنــدات ،وأسـعــار
األس ـه ــم وق ـي ـمــة الـ ـ ـ ــدوالر ،وأسـ ـع ــار ال ـم ـنــازل،

وسيعاني االقتصاد األميركي إذا أصبحت هذه
الظروف المالية أصعب.
ً
وليس واضحا إن كان ترامب ومستشاروه
يتابعون هذه الظروف المالية عن كثب ،إذ يبدو
أنهم يئسوا بشأن التيسير بصورة جذرية،
ولكن تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية على
الواردات الصينية قد هز األسواق العالمية ،بما
في ذلك أسهم العديد من الشركات األميركية
المتعددة الجنسيات ،وزاد من ِشـ َّـدة الظروف
المالية في الواليات المتحدة ،بسبب ارتفاع
قيمة الدوالر .ولتعويض هذا التأثير ،ستحتاج
أسعار الفائدة األميركية على المديين القصير
والطويل إلى انخفاض كبير.
ً
وبعيدا عن الحركة اليومية لــأســواق ،من
المحتمل أن يعتمد ترامب على بنك االحتياطي
ال ـفــدرالــي ليصبح رهـيـنــة لـلـظــروف الـمــالـيــة،
الس ـي ـم ــا إذا ان ـخ ـف ـضــت عـ ــائـ ــدات ال ـس ـن ــدات،
وانعكس منحنى العائد ،وقد يدفعها ذلك إلى
مواصلة تقليص سعر الـفــائــدة إلــى مستوى
أعـلــى مـمــا سـبــق اإلشـ ــارة إل ـيــه ،ولـكــن بالكاد
ً
سيفعل الـمــزيــد مــن التيسير الـنـقــدي شيئا
لتخفيف المخاطر على االقـتـصــاد ،ألن هذه
المخاطر ال تنبع من مصادر نقدية حساسة.
ً
وفضال عن ذلك ،أدت عدم قدرة ترامب على
ُ
َ
التنبؤ إلــى زيــادة المخاطر على المصدرين،
وأي شخص آخــر مـســؤول عــن اتـخــاذ قــرارات
استثمارية طويلة األمــد .والطريقة الوحيدة
لنجاح السياسة النقدية التخفيفية ،هي أن
يضطلع المستهلكون ب ــدور أكـبــر فــي الدفع
بعجلة النمو ،ومع ذلك فإن االستهالك يمثل
بالفعل  ٪70مــن الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي
األميركي ،كما أن الحرب التجارية ترفع أسعار
الـمـسـتـهـلـكـيــن ،م ـمــا يـمـهــد ال ـطــريــق الرت ـف ــاع
معدالت البطالة.
* الرئيس السابق لشركة غولدمان ساكس
إلدارة األصول ،ووزير الخزانة البريطانية
السابق ،منصب رئيس مجلس إدارة تشاتام
هاوس.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

د .مصطفى البرغوثي *
س ــأل ـن ــي أحـ ـ ــد الـ ـشـ ـب ــاب :مـ ــن هـ ــو أكـ ـب ــر أعـ ـ ـ ــداء ال ـش ـعــب
الفلسطيني؟ فقلت له :ليس من هو؟ بل ما هو؟ إذ وصلت
منذ زمــن طــويــل إلــى قناعة مــؤكــدة بــأن كــل أع ــداء الشعب
الفلسطيني وفي مقدمتهم االحتالل ونظام األبارتهايد ومن
يساندهما ،يعملون جاهدين ،وعلى مدار الساعة إلنشاء،
وتكريس ،وتثبيت أكبر أعدائنا ،وهــو الشعور باإلحباط
وال ـيــأس ...وعندما يسود الـيــأس يسيطر الشلل ،وتنعدم
القدرة على العمل والمقاومة.
ولتحقيق ذلك ،يلجأون إلى تصعيد القمع والتنكيل ضد
كل شكل من أشكال المقاومة والكفاح ،واستخدام العنف
الــوحـشــي حتى ضــد الـمـسـيــرات السلمية ،كما يستغلون
كل مظهر من مظاهر الضعف الفلسطيني الداخلي ،وكل
خطأ يرتكب ،ويستفيدون من حالة االنقسام الداخلي التي
يعملون على تعميقها ،ومن غياب االنتخابات الديمقراطية،
ومن شعور كثير من المواطنين بمصاعب الحياة ،وغياب
ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،وي ــرك ــزون عـلــى نـشــر مـشــاعــر الشك
وانعدام الثقة بين الفلسطينيين.
ويـســاعــد أركـ ــان االح ـت ــال ون ـظــام األبــارت ـهــايــد التأثير
الـ ـع ــالـ ـم ــي لـ ـنـ ـم ــط االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،وانـ ـشـ ـغ ــال
الفلسطينيين بمشاكلهم وهمومهم الداخلية ،واضطرار
مـعـظـمـهــم إل ــى االن ـه ـم ــاك بـتــدبـيــر لـقـمــة ال ـع ـيــش وتـســديــد
القروض التي ال يبدو أنها ستنتهي ،عن المعاناة األكبر،
وعن االضطهاد المتواصل الذي تسرب إلى كل منحى من
مناحى الحياة ،والتنقل ،والعمل ،والسيما عندما يصعب
على الكثيرين أن يربطوا بين معاناتهم المعيشية اليومية،
والمنظومة الظالمة التي خلفتها النكبة والهجرة ،وما تالها
من احتالل ونظام تمييز عنصري.
ً
يعرف األطباء جيدا أن شخصين يعانيان نفس المرض،
وي ـت ـل ـق ـيــان ن ـفــس الـ ـع ــاج ،يـمـكــن أن ي ـس ـيــرا ف ــي مـســاريــن
ً
مختلفين تماما ،إذا كان أحدهما يشعر باليأس واإلحباط،
ويعجز عــن مـقــاومــة ال ـمــرض ،فقد يفقد حياته أو يعاني
مضاعفات خـطـيــرة .والـثــانــي ال ــذي يــواجــه الـمــرض بــروح
من التفاؤل ،واإلصرار على هزيمته ،قد يشفى ،وبسرعة ال
يتوقعها هو نفسه ...وما ينطبق على األفراد ينطبق على
الشعوب.
وكما تشير علوم االستراتيجية العسكرية ال ينتصر
طرف يخوض معركة على خصمه إال بكسر إرادته وإجباره
على االعتراف بالهزيمة واالستسالم.
واالستسالم له أشكال كثيرة ،أهمها التخلي عن الهدف
الوطني ،وعن إرادة المقاومة ،وعن الكرامة.
إسرائيل لم تنتصر على الشعب الفلسطيني لسببين،
ً
األول أنها لــم تستطع اقتالعه تماما مــن أرض ــه ،والثاني
أنها لم تكسر إرادت ــه ،أو إص ــراره على المقاومة ،من أجل
حريته وكرامته.
ولعل أول خطوة في اتجاه تغيير مسار حياتنا لألفضل
هو إلحاق الهزيمة بذلك الشعور الخطير «باإلحباط واليأس
والسلبية» ،الــذي يحاول التسلل إلــى نفوسنا في كل يوم
ً
وفي كل لحظة ،وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي
نعيشها ،ويحاول فيها المحبطون نقل عــدوى إحباطهم
ويأسهم إلى اآلخرين.
كل شيء يبدأ باإلرادة ،والتفاؤل ،وبإيمان اإلنسان بقدرته
عـلــى تغيير ال ــواق ــع ...وأول خـطــوة نـحــو إل ـحــاق الهزيمة
بأعدائنا ،التي ال أشــك للحظة أنها ستأتي ،هــو أن نهزم
مشاعر اليأس واإلحباط في نفوسنا.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

نايري وودز *

ريتشارد ن .هاس *

ديمقراطيات في خطر
بعد اإللغاء المفاجئ لوضع الحكم الذاتي
ال ـخ ــاص ف ــي واليـ ــة جــامــو وك ـش ـم ـيــر ،وال ــذي
يحميه الــدسـتــور ،أصبحت الهند آخــر دولــة
ديمقراطية كبرى تتخذ إجراءات ضد األقليات
من أجل شعبية سياسية قصيرة األمد .من اآلن
فصاعدا ،ستخضع كشمير بشكل مباشر إلدارة
الحكومة في نيودلهي ،والقوميون الهندوس
متحمسون لــذلــك .وهـكــذا أضحت الترتيبات
الدستورية التي جرى الحفاظ عليها بعناية
في حالة يرثى لها.
ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت ،ت ـمـ َّـســك رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ب ـم ـغ ــادرة
االتحاد األوروبي مع أو بدون «مساندة داعمة»
لحماية ترتيبات الحدود بين أيرلندا الشمالية
الخاضعة للحكم البريطاني وجمهورية أيرلندا.
يتجاهل موقفه المتشدد مخاوف الناخبين
األيرلنديين تماما ،فهو موجه إلى حشد قاعدته
اإلنكليزية المؤيدة للخروج البريطاني ،حتى
لــو كــان ذلــك يعني تهديد الـســام واالزدهـ ــار
الهش في أيرلندا.
ََ
وف ــي الــديـمـقــراطـيــة الـكـبــرى األخ ـ ــرى ،قــلــب
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ع ــاق ــة أم ـي ــرك ــا مع
المكسيك وغيرها مــن دول أميركا الوسطى
المجاورة رأسا على عقب ،وحشد قاعدته من
خ ــال شيطنة الالتينيين ب ـصــورة مـتـكــررة.
ويدفع المجتمع الالتيني في الواليات المتحدة
اآلن ثمنا باهظا جراء مثل هذا الخطاب ،كما
حــدث في المذبحة التي وقعت في إل باسو،
بتكساس ،هذا الشهر.
يـعــد تــدمـيــر إج ـ ـ ــراءات حـمــايــة مجتمعات
األقليات التي طال أمدها جزءا من اتجاه أوسع
في الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم .وهنا
تبرز ثالث سمات مثيرة للقلق .أوالُ ،ي َع ِّرض
السياسيون «ساحة الرأي العام» للخطر ،وكذلك
قدرة المواطنين على طرح الحجج والتظاهر
والـنـقــاش دون تهديد بالعنف ،حيث ُيعمق
الـقــادة السياسيون االنقسامات االجتماعية
عن طريق التحريض القائم على أساس «نحن»
ضــد «هـ ــم» ،ويـشـمــل ذل ــك األج ــان ــب والـجـيــران
والمهاجرين واألقليات والصحافة و»الخبراء»
و»النخبة».
في الهند ،اتهمت جماعات حقوق اإلنسان
حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة ناريندرا
مــودي بخلق «مـنــاخ مــن اإلف ــات مــن العقاب»
لصالح الجماعات الغوغائية الغاضبة .في
أميركا ،يعتقد كثيرون أن ترامب يقوم بنفس
الـ ـش ــيء ،م ـش ـيــريــن ،ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،إلــى
ت ـغــريــداتــه الـعـنـصــريــة ال ـتــي اسـتـهــدفــت أرب ــع
سيدات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين.
ُ
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،اس ــتـ ـه ــدف م ـس ـت ـخــدمــو
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،أثـ ـن ــاء ح ـم ـلــة اس ـت ـف ـت ــاء خ ــروج
بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي فــي المملكة
المتحدة ،بمنشورات أشارت إلى أن البقاء في
االتحاد األوروب ــي سيجعل بريطانيا عرضة
الس ـت ـق ـبــال  76م ـل ـيــون م ـهــاجــر .وأظ ـه ــر أحــد
ً
إعالنات الخروج من االتحاد األوروبــي رجال

ُ
أكبر أعدائنا؟

اقتصاد ترامب أحادي االتجاه

مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
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زوايا ورؤى

ً
ً
أجـنـبـيــا عــابـســا يــزاحــم امـ ــرأة بـيـضــاء مسنة
ليدفعها خارج طابور المستشفى وهي تجهش
بالبكاء .كما تشير دراسة أجريت مؤخرا إلى
وجـ ــود زي ـ ــادة مـقـلـقــة ف ــي وت ـي ــرة االعـ ـت ــداءات
وحاالت التمييز والهجمات بدوافع عنصرية
ضد األقليات العرقية في بريطانيا.
ثانيا ،بعد فوز هــؤالء القادة بالسلطة من
خالل انتخابات ديمقراطية ،يسعى كل منهم
إلــى إضعاف المؤسسات المستقلة والرقابة
على السلطة التنفيذية .على سبيل المثال،
استعان ترامب بصالحيات الطوارئ الوطنية
لضمان تمويل جداره على الحدود األميركية
مــع المكسيك ،ويــرفــض جــونـســون استبعاد
تـعـلـيــق ال ـبــرل ـمــان م ــن أج ــل تـحـقـيــق ال ـخــروج
البريطاني ،في حين يصف مستشاره الرئيسي،
دومينيك كامينجز ،النظام البريطاني الدائم
لـلـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ب ــأن ــه م ـج ــرد «ف ـك ــرة لكتب
التاريخ» .وفي الهند ،اتهم أحد أعضاء حزب
بهاراتيا جاناتا حكومة مودي بأنها «تفتك»
بالمؤسسات الدستورية فــي الهند ،بما في
ذلك المحكمة العليا ،ووكالة التحقيق الوطنية،
والبنك المركزي ،واللجنة االنتخابية.
إن إس ــاءة اسـتـخــدام صــاحـيــات ال ـطــوارئ
أو األوام ـ ــر الـتـنـفـيــذيــة ،وتـهـمـيــش الـبــرلـمــان
والهيئات الحكومية ،وإضعاف استقالل القضاء
و«المحكمين» الذين يضمنون التزام الزعماء
السياسيين بالقوانين ،يجعل من األرجــح أال
تحقق قــرارات الحكومة التوازن بين مصالح
جميع المواطنين ،كما أن هذه الهجمات على
استقالل المؤسسات تعرض األقليات للخطر
بشكل خاص.
أخ ـ ـي ـ ــرا ،ثـ ـم ــة خـ ـط ــر ي ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ط ـغ ـيــان
الطابع الشخصي على الـقــوة السياسية في
ُ
ديمقراطيات العالم ،حيث تستخدم المحسوبية
والتأثير الشخصي والخدمات في خلق الوالء
للقائد؛ بينما يتعرض الــذيــن يـفـقــدون ثقته
للمضايقات إلى أن يتركوا مناصبهم أو ُيطردوا
منها تعسفيا .ويبذل الزعماء السياسيون أيضا
محاوالت أكثر جرأة إلجبار اإلعالم ومجتمع
األعمال على الصمت ،أو استمالتهم من خالل
تقديم امتيازات خاصةُ .
وبالفعل ،استقال أو أقيل تسعة مسؤولين
من حكومة ترامب منذ عام  ،2017ويستخدم
الرئيس موقع تويتر (وحتى صالحيات العفو
الــرئــاســي) بانتظام لمكافأة والء مؤيديه أو
مضايقة أولئك الذين فقدوا ثقته .في المملكة
المتحدة ،أصبحت اعتداءات مؤيدي الخروج
البريطاني على موظف الخدمة المدنية الذي
ي ـقــود ال ـم ـفــاوضــات الـبــريـطــانـيــة مــع االت ـحــاد
األوروبــي عدوانية إلى درجة إصدار سكرتير
مجلس الوزراء باإلنابة بيانا علنيا غير معتاد
للغاية (يخبر فيه مرتكبي هــذه االع ـتــداء ات
بأنهم يجب أن يخجلوا مــن أنفسهم) .وبعد
أن أصـ ـب ــح ج ــونـ ـس ــون رئ ـي ـس ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء ،تــم
ُ
«التخلص» مــن  17وزي ــرا ،وطـلــب مــن أعضاء
جدد في الحكومة التعهد بدعم هدفه المتمثل

أمريكا تميل إلى ترجيح كفة الميزان بجنوب آسيا
فــي الـخــروج مــن االتـحــاد األوروب ــي فــي نهاية
شهر أكتوبر.
لـ ـق ــد حـ ـل ــت «شـ ـخـ ـصـ ـن ــة» الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـحــل
اإلج ـ ــراءات الــرسـمـيــة والـنــزيـهــة الـقــائـمــة على
ق ـ ــرارات وتـفـضـيــات تـقــديــريــة .وه ــذا يقوض
المبدأ الديمقراطي المتمثل في خضوع جميع
المواطنين  -بمن فيهم رئيس الدولة  -لسيادة
القانون ،والتزام السياسيين بممارسة السلطة
الـمـفــوضــة لـهــم ،ال أن ُيـمـلــوا قــرارات ـهــم بصفة
شخصية.
عبر العديد من الناخبين عن غضبهم من
ت ـصــرفــات مـ ــودي وجــون ـســون وت ــرام ــب ،لكن
العديد مــن الديمقراطيات األخ ــرى فــي مــأزق
أي ـضــا .رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
نتنياهو ،ورئـيــس الـ ــوزراء الـمـجــري فيكتور
أوربان ،والرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي،
والرئيس البرازيلي يائير بولسونارو ،جميعهم
متهمون بنهج سلوكيات غير دستورية .ومع
ذلـ ــك ،ي ــواص ــل ك ــل مـنـهــم إث ـ ــارة االن ـق ـســامــات،
وإض ـع ــاف الـمــؤسـســات المستقلة ،وتجاهل
حاالت تضارب المصالح المعلنة ،التي تشمل
في كثير من الحاالت أفراد عائالتهم.
من غير المرجح أن يؤدي وصم هؤالء القادة
إلى تغيير أساليبهم ،فهم جميعا متمرسون
فــي إنـكــار أخـطــائـهــم ،وتـجــاهــل تصريحاتهم
ال ـت ـحــري ـض ـيــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وحـ ـ ـ ــاالت ت ـض ــارب
المصالح ،وادعاءات الفساد ،والكذب والخداع
والمعامالت غير الالئقة بمنتهى الالمباالة.
وب ـ ــدال م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـغ ـض ــب ،على
الــديـمـقــراطـيـيــن ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم أن
يطبقوا بصرامة القواعد التي تمنع شخصنة
السلطة وتــدافــع عن المؤسسات التي تحمي
األفراد واألقليات .ال ينبغي السماح للمسؤولين
الحكوميين باستخدام مناصبهم لتحصين
أنفسهم من المساءلة  -من خالل منح الحصانة
أو العفو الرئاسي لمصلحة األصدقاء وأفراد
األس ــرة  -أو إخـفــاء األدل ــة على سلوكهم غير
القانوني ،بل ينبغي علينا جميعا أن نتمسك
بمعايير الشفافية الواضحة والمصونة فيما
يـتـعـلــق بــالـمـصــالــح ال ـخــاصــة ألول ـئ ــك الــذيــن
يشغلون مناصب عامة.
تعد كل من الهند والمملكة المتحدة وأميركا
ديمقراطيات «نموذجية» ،فالهند هي األكبر
مــن حـيــث الـسـكــان ،وبــريـطــانـيــا لــديـهــا «نـظــام
وستمنستر» ،وأميركا لديها دستور استثنائي.
في كل من هذه الديمقراطيات الكبرى ،تتعرض
األقليات للهجوم ،وكذلك االتفاقيات التي تقيد
السلطة التنفيذية ،لذلك فإن المواطنين في هذه
البلدان بحاجة إلى استيعاب حقيقة مفادها
أنهم إذا لم يدافعوا عن المؤسسات التي تحمي
األقليات اليوم ،فربما يتعرضون هم أنفسهم
للهجوم غدا.
* عميدة كلية بالفاتنيك لإلدارة الحكومية
في جامعة أكسفورد.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

سعى الرؤساء األميركيون المتعاقبون إلى تحسين العالقات
مع الهند ،بسبب نمو اقتصادها ،وديمقراطيتها القوية ،وفي
اآلونة األخيرة ،أصبح ينظر إلى الهند في بعض األوساط على
أنها شريك محتمل في تحقيق التوازن مع الصين الصاعدة،
في الوقت نفسه ،تدهورت عالقات الواليات المتحدة
مع باكستان ،بسبب برنامجها النووي وعالقتها بحركة
«طالبان».
عـبــارة ترجيح كفة ا لـمـيــزان كلمة لها تــار يــخ فــي جنوب
آس ـي ــا ،فـمـنــذ ن ـحــو ن ـصــف قـ ــرن ،قـمـعــت ح ـكــومــة بــاكـسـتــان
بوحشية مواطنيها في الجزء الشرقي من البالد ،وتدفق
ماليين الالجئين إلى الهند التي حشدت قواتها المسلحة
على الحدود .هجوم باكستان كانت له ردة فعل قوية من
الهند ،تال ذلك حرب واسعة النطاق ،وعندما انتهت الحرب،
أصبحت باكستان مجزأة ،وأصبح الجزء الشرقي منها دولة
بنغالدش المستقلة.
شــاهــدت الـحـكــومــة األمـيــركـيــة ه ــذه األحـ ــداث بـقـلــق ،ولــم
تؤخذ مطالبة الهند بعدم االنحياز على محمل الجد ،وحكم
الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشار األمن القومي هنري
كيسنجر بأن فوز الهند كان مكسبا لالتحاد السوفياتي،
باإلضافة إ لــى ذ لــك ،و قــع نــزاع جنوب آسيا في و قــت كانت
فيه الواليات المتحدة (بمساعدة باكستان) تسعى إلقامة
عالقة مع الصين ،فخشي نيكسون وكيسنجر أن تتراجع
مصلحة الصين إذا بدت الواليات المتحدة غير مستعدة
للوقوف في وجه الهند ،وهي دولة يدعمها السوفيات وبلد
خاضت معه الصين حربا قبل عقد من الزمن.
أرس ـلــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حــامـلــة ط ــائ ــرات إل ــى خليج
البنغال ،ظاهريا لردع المزيد من العمل العسكري الهندي،
ولكن في ا لــوا قــع كــإ شــارة على الدعم األميركي لباكستان،
ولم يغير استعراض القوة مسار األزمة ،لكن قرار الواليات
المتحدة بالميل نحو باكستان كان له أثر سيئ في الهند
على مدى عقود.
اس ـت ـم ــرت واش ـن ـط ــن ف ــي ت ـف ـض ـيــل بــاك ـس ـتــان ف ــي أع ـقــاب
ح ــرب  ،1971كــا نــت بــا ك ـس ـتــان شــر ي ـكــا م ـقــر بــا أل م ـيــر كــا في
الجهود التي بذلتها لرفع التكاليف التي تكبدها االتحاد
السوفياتي بسبب احتالله ألفغانستان ،حيث تعاونت مع
األميركيين لتسليح المعارضة األفغانية المحلية ،ولكن
مــع نهاية ا لــو جــود العسكري السوفياتي فــي أفغانستان
في فبراير  - 1989ونهاية الحرب الباردة بعد أشهر فقط
 اختارت الواليات المتحدة إعادة النظر في موقفها تجاهالهند وباكستان.
سـعــى ال ــرؤ س ــاء األم ـيــرك ـيــون الـمـتـعــاقـبــون إل ــى تحسين
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع الـ ـهـ ـن ــد ،ب ـس ـب ــب ن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـه ـن ــدي،
وديـمـقــراطـيـتــه الـقــويــة ،وفــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،أصـبــح ينظر
إلى الهند في بعض األو ســاط كشريك محتمل في تحقيق
ا لـتــوازن مــع الصين ا لـصــا عــدة .فــي ا لــو قــت نفسه ،تــد هــورت
ع ــاق ــات الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ــع ب ــاك ـس ـت ــان ،ف ــي ال ـب ــداي ــة
بـسـبــب بــر نــا م ـج ـهــا ا لـ ـن ــووي ،و ب ـعــد ه ـج ـمــات  11سبتمبر
 2001اإلر هــا ب ـيــة ،وأ ي ـضــا بسبب عــا قـتـهــا بـحــر كــة طالبان
والمتطرفين اآلخرين.
وا ل ـ ـسـ ــؤال ا ل ـم ـط ــروح اآلن ه ــو م ــا إذا كـ ــان ا ل ـت ـف ـك ـيــر فــي
واشنطن العاصمة بدأ يتطور مرة أخرى نحو "ميل آخر"،

فبعد قرابة عقدين من التضحيات ،تبحث الواليات المتحدة
عــن مـخــرج مــن أفـغــانـسـتــان ،وبــاكـسـتــان ،الـتــي وفــرت مــاذا
لـ " طــا لـبــان" ،و عــن سبل سحب قواتها دون تمكين الحركة
من اإلطاحة بالحكومة األفغانية ،في الوقت نفسه ،هناك
شعور بخيبة أمل من الهند بشأن سياساتها التجارية.
ظهر الميل الجديد قبل أسابيع عندما زار رئيس الوزراء
الـبــاكـسـتــانــي ع ـمــران خــان الـبـيــت األب ـيــض ،فــأصــدر تــرامــب
ً
إعالنا مذهال بــأن رئيس ا لــوزراء الهندي ناريندرا مودي
قد طلب منه التوسط في نزاع كشمير ،وهي القضية األكثر
حساسية التي تفصل بين الهند وباكستان منذ التقسيم
واالستقالل عام .1947
مثل هذا الطلب المقدم من الهند سيمثل تحوال جوهريا
في سياستها ،وكانت الحكومة الهندية سريعة إلنكار أن
مثل هــذا الطلب قد تم تقديمه ،تبع ذ لــك إ عــان الهند أنها
تخطط لتجريد جزء كبير من الحكم الذاتي لهذه المنطقة
ذات األغلبية المسلمة ،وهناك احتمال بــأن تــرد باكستان
من خالل تجديد دعمها لإلرهاب ،مما قد يؤدي إلى حرب
أخرى بين باكستان والهند ،وهما دولتان تملكان األسلحة
النووية.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ل ــن يـ ـك ــون م ــن ال ـح ـك ـم ــة أن تـتـجــه
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى بــاك ـس ـتــان ك ـشــريــك اس ـتــرات ـي ـجــي،
إذ ت ــرى بــاكـسـتــان أن وج ــود حـكــومــة ودي ــة فــي كــابــول أمــر
حيوي ألمنها ومنافستها مع الهند ،وال يوجد سبب وجيه
لــاع ـت ـقــاد ب ــأن األج ـه ــزة الـعـسـكــريــة واالس ـت ـخ ـبــاريــة ،الـتــي
تواصل إدارة باكستان تقويتها ،ستكبح جماح طالبان أو
تستبعد اإلرهاب.
وبالمثل ،لــن يـكــون مــن الحكمة عــزل ا لــوال يــات المتحدة
للهند .نعم ،للهند تقليد في السياسات التجارية الحمائية
وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـحــس ص ـن ــاع الـ ـق ــرار ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
باإلحباط بسبب ترددها في التعاون الكامل في القضايا
االستراتيجية ،لكن الهند الديمقراطية ،التي ستتفوق على
الصين قريبا كأكبر بلد في العالم من حيث عــدد السكان
وستتميز بخامس أكبر اقتصاد في العالم ،تعتبر رهانا
جيدا على المدى الطويل ،إنها شريك طبيعي للمساعدة في
تحقيق التوازن مع الصين ،وقد رفضت الهند المشاركة في
مبادرة الحزام والطريق الصينية ،بينما تبنتها باكستان
التي تعاني اقتصاديا.
ول ــن يـكــون مــن الـحـكـمــة لـلــواليــات الـمـتـحــدة الـسـبــاق من
أجل الخروج من أفغانستان ،وتبدو محادثات السالم مع
"طالبان" في الغالب وسيلة إل خــراج القوات األميركية من
البالد ،وهي عملية تذكرنا بفيتنام ،حيث وفر اتفاق سنة
 1973بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وفـيـتـنــام الـشـمــالـيــة ذريـعــة
لــان ـس ـحــاب األم ـيــركــي م ــن ال ـج ـنــوب ،ول ـكــن ل ــم يـشـكــل ذلــك
أساسا للسالم.
بدال من تبني الخيال ،على الواليات المتحدة االستمرار
فــي اال حـتـفــاظ بـعــدد مـتــوا ضــع مــن ا ل ـقــوات فــي أفغانستان
ل ـض ـمــان ب ـق ــاء ال ـح ـكــومــة وع ـ ــدم ت ـح ــول الـ ـب ــاد مـ ــرة أخ ــرى
إ لــى مــاذ إر هــا بــي ،المطلوب استراتيجية التحمل ،وليس
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـ ـخـ ــروج ،ب ـن ــاء ع ـلــى الـ ـظ ــروف ال ـم ـح ـل ـيــة ال
األجندات السياسية ،وكما كان الحال منذ فترة طويلة ،فإن
جنوب آسيا هي في أفضل األ حــوال منطقة يجب إدارتها،
وليست مشكلة يتعين حلها.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية ومؤلف كتاب
«عالم في حالة فوضى».
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٠٧٥

٦.٦٨٥

٤.٨٧٦

2.٧٠٠ 2.٩٥٧ 3.٢٨٠

ّ
تركز عمليات أمناء الحفظ على شركات وساطة محددة ...خطر
المرحلة األخيرة تتضمن تأسيس صندوق لضمان التسويات وفق معايير عالمية
عيسى عبدالسالم

الهدف من تأسيس صندوق
لضمان عمليات التسوية يتمثل
في ضمان تنفيذ التزامات
التسوية الناتجة عن عمليات
تداول األوراق المالية المقيدة
بالبورصة.

ّ
رصدت مصادر مطلعة تركز
ع ـم ـل ـيــات ال ـ ـتـ ــداول ال ـت ــي ي ـقــوم
بها أمناء الحفظ على شركات
وســاطــة م ـحــددة دون األخ ــرى،
األمر الذي يؤدي الى استهالك
جــزء كبير من المبالغ النقدية
ال ـمــرصــودة فــي نـظــام الضمان
المالي ،الذي قد يدفع الى ّ
تحمل
هذه الشركات بعض المخاطر
دون األخرى.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
ل ـ "الـجــريــدة" أن هيئة األس ــواق
ت ـع ـم ــد إل ـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر صـ ـن ــدوق
لضمان عمليات التسوية وفق
معايير دولية ،ضمن خطواتها
المقررة لتطوير بورصة الكويت
لألوراق المالية ،والمدرج ضمن
الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة مــن بــرنــامــج
تطوير البورصة.
وأض ــاف ــت أن ه ـي ـئــة أسـ ــواق
ال ـ ـمـ ــال ط ـل ـب ــت مـ ـعـ ـل ــوم ــات مــن
شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـ ــوسـ ـ ــاطـ ـ ــة ت ـت ـع ـلــق
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـب ـ ـيـ ــع والـ ـ ـش ـ ــراء
وعمليات رفض االلتزام التي قام
بها أمـنــاء الحفظ خــال الفترة
الماضية ،إضافة الــى العوائق
التي تواجهها شركات الوساطة
في التعامل مع أمناء الحفظ،
وقالت إن تأسيس صندوق
لضمان عمليات التسوية يأتي
ليكون وعاء يحتوي على جميع
اشـ ـت ــراك ــات أعـ ـض ــاء ال ـت ـســويــة،
التي تتم التسوية مباشرة على
حساباتهم لدى الشركة وبنوك

المقاصة ،سواء لحساب الغير
ً
أو لحسابهم ،ويأتي ذلك أيضا
ضمن تطبيق جميع متطلبات
ت ــوص ـي ــات ال ـل ـج ـنــة الـمـخـتـصــة
بـنـظــام الــدفــع والـتـســويــة ،التي
تضم تطبيق الوسيط المركزي
ً
أيـ ـض ــا ،الف ـت ــة إل ــى أن رأس ـم ــال
الصندوق سيتم من خالل تقديم
ضمانات مالية مقدمة مــن كل
أعضاء التقاص ،وعلى رأسهم
شركات الوساطة وأمين الحفظ
الـ ـف ــرع ــي والـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للمقاصة.
ووفق المصادر نفسها ،فإن
الـهــدف مــن تأسيس الصندوق
يـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـمـ ـ ــان ت ـن ـف ـي ــذ
التزامات التسوية الناتجة عن
عمليات تــداول األوراق المالية
المقيدة بــالـبــورصــة ،مــن خالل
ت ـح ـقــق صـ ـن ــدوق ال ـض ـم ــان من
تسوية جميع عمليات التداول
فــي ي ــوم الـتـســويــة ،إضــافــة إلــى
زيـ ـ ـ ــادة ح ـج ــم الـ ـتـ ـع ــام ــات فــي
سوق األوراق المالية ،من خالل
ت ــأك ــد ال ـم ـت ـع ــام ـل ـي ــن ب ــال ـس ــوق
مــن ال ــدور اإليـجــابــي لصندوق
الضمان في تحقيق االستقرار
واالنـ ـضـ ـب ــاط بــال ـت ـعــامــات في
ً
سوق األوراق المالية ،فضال عن
تشجيع االستثمارات المحلية
واألج ـن ـب ـيــة ع ـلــى ال ـت ـعــامــل في
بورصة الكويت لألوراق المالية،
من خالل ضمان حصولهم على
حقوقهم في التوقيتات المحددة

ل ـه ــا ،م ـش ـيــرة الـ ــى أن ص ـنــدوق
الـضـمــان الـجــديــد ،ال ــذي تعتزم
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال تــأسـيـســه
س ـي ـك ــون ل ــه دور إي ـج ــاب ــي فــي
إتمام تسوية جميع العمليات
ألعـضــاء صـنــدوق الـضـمــان في
م ــواعـ ـي ــده ــا ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ،كــذلــك
تغطية الـمـخــاطــر الـنــاتـجــة عن
عـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام أعـ ـض ــاء ص ـن ــدوق
ال ـض ـم ــان ل ـت ـســويــة ال ـع ـم ـل ـيــات
الـ ـمـ ـقـ ـي ــدة ب ــالـ ـب ــورص ــة ،سـ ــواء

ال ـ ــورقـ ـ ـي ـ ــة أو الـ ـنـ ـق ــدي ــة ي ــوف ــر
الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة والـ ـثـ ـق ــة ل ـن ـشــاط
الــوســاطــة فــي بــورصــة الكويت
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،م ـت ــاب ـع ــة
ً
الشركات األعضاء يوميا للعمل
على إنهاء أي مشكلة قد تؤدي
إلى عدم إتمام تسوية العمليات
المقيدة والمنفذة بالبورصة.
وذكــرت أن الجهات المعنية
أت ــاح ــت ال ـم ـجــال لـفـتــح حـســاب
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة

الستقبال الكميات غير ُ
المغطاة
قيمتها ،بـحـيــث ت ـقــوم الـشــركــة
بـتـسـيـيـلـهــا ب ـح ــد أقـ ـص ــى قـبــل
نهاية دورة التسوية ( ،)T+3أي
بـحــد أق ـصــى فــي ال ـيــوم الـثــالــث
بعد التداول ،الفتة الى أن هيئة
أس ــواق ال ـمــال تـتــابــع مــن خــال
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـمـقــاصــة
ن ـ ـشـ ــاط أمـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـحـ ـف ــظ ودور
الجهات المالية المرخص لها،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد أن أص ـب ـحــت

إحدى طبقات الحماية ُ
المعتمدة
لمواجهة أي اخفاقات قد تحدث
ً
في البورصة مستقبال.
ولفتت الــى أن هيئة أســواق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ح ـ ـ ـ ــددت آلـ ـ ـي ـ ــة جـ ــديـ ــدة
لتسوية إخفاقات األسهم والنقد
ت ـت ــم فـ ــي ح ــال ــة إخ ـ ـفـ ــاق عـمـيــل
ال ـتــداول فــي توفير االلـتــزامــات
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال إج ـ ــرائ ـ ــه
الصفقة ،فسيتم التنفيذ لتغطية
هذا اإلخفاق ،من خالل الضمان

المالي الخاص بالوسيط ،وإذا
ك ـ ــان اإلخ ـ ـفـ ــاق م ــن ق ـب ــل عـمـيــل
ال ـح ـف ــظ الـ ـف ــرع ــي ،ولـ ــم يــرفــض
الصفقة قبل ا لـســا عــة العاشرة
مـ ــن ي ـ ــوم الـ ـ ـت ـ ــداول الـ ـت ــال ــي T2
فسيتم استخدام الضمان المالي
الـمـحــدد مــن قـبــل أمـيــن الحفظ
الـفــرعــي ،وإذا اسـتـمــر اإلخـفــاق
ف ـس ـي ـت ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـض ـم ــان
المالي من قبل الشركة الكويتية
للمقاصة.

تنسيق لفك الحظر عن الرخص التجارية وكالتان للتصنيف االئتماني تخفضان درجة األرجنتين
•

جراح الناصر

أكدت مصادر لـ"الجريدة" ،أن وزارة التجارة لم تقم
بإيقاف إصدار أي ترخيص تجاري ،وأن اإليقاف يأتي
من الجهات ذات العالقة بالترخيص ،مبينة أن تنسيقا
سيتم بين "التجارة" وكل جهة على حدة خالل الفترة
المقبلة ،للوصول إلى حل توافقي للرخص الموقوفة.
وبينت الـمـصــادر أن الـ ــوزارة تـتــواصــل حاليا مع
الجهات ذات الصلة ،إلبداء رأيها في السماح بإصدار
العديد من الرخص الموقوفة ،إال أن تلك الجهات ردت
عليها ،بأنها هي صاحبة االختصاص بالسماح أو
الرفض لتنظيم السوق وفق قوانينها.
وأفـ ـ ـ ــادت بـ ــأن إيـ ـق ــاف ال ـم ــواف ـق ــات ي ـس ـ ِّـب ــب حــرجــا
اقتصاديا للوزارة أمام تصنيف مؤشر بيئة األعمال،
حيث تنوي "التجارة" إقناع تلك الجهات بالسماح لفك
"البلوك" عن التراخيص الموقوفة ،لتشجيع أصحاب
األعمال والمبادرين على الدخول في سوق العمل.

ويرتبط إصدار الرخصة عادة بعدد من الوزارات،
بعد أخذ موافقة "التجارة" وطرحها أمام الراغبين في
الحصول عليها ،لتكون المسؤولية التالية للجهات
ذات الصلة .أما "التجارة" ،فقد شرعت بأن يكون العمل
مسموحا بجميع األنشطة التجارية من قبلها وفق
القوانين المنظمة ،لكنها تتطلب موافقات الجهات
المنوطة بها ،وهي صاحبة الرأي األخير.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أنـ ــه ت ــم ت ـح ـقـيــق خـ ـط ــوات كـبـيــرة
بتحسين بيئة األع ـمــال ،إذ قفز ترتيب الـكــويــت من
المرتبة  102إلى المرتبة  96في تقرير مجموعة البنك
الدولي عن ممارسة األعمال والسعي نحو تحسين
ترتيب الـكــويــت بـهــذه الـمـجــاالت ،وبـلــوغ مستويات
متقدمة على المؤشرات الدولية كافة.

خفضت وكالتا التصنيف االئتماني "فيتش"
و"ستاندارد اند بورز" ،أمس األول ،درجة الدين
السيادي لألرجنتين بعد النكسة االنتخابية
الـكـبـيــرة ال ـتــي مـنــي بـهــا الــرئ ـيــس مــاوريـسـيــو
مــاكــري وأدخ ـل ــت األسـ ــواق والـعـمـلــة فــي حــالــة
اضطراب.
وي ـع ـكــس خ ـفــض درجـ ــة األرج ـن ـت ـيــن م ــن بي
إلــى "ســي ســي ســي" مــن جــانــب وكــالــة فيتش،
و مــن بي إ لــى بي سلبي من جانب "ستاندارد
آند بورز" القلق على اإلصالحات االقتصادية
التي يجريها ماكري.
وأش ـ ــارت "ف ـي ـت ــش" ،ف ــي ب ـي ــان ،إل ــى "ش ــروط
ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـت ــي ت ــراج ـع ــت بـ ـح ــدة ،وال ـت ــده ــور
المتوقع في بيئة االقتصاد الكلي الذي يزيد
احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو
إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر".
أ م ـ ــا " س ـ ـتـ ــا نـ ــدارد آ ن ـ ــد ب ـ ـ ــورز" ف ـق ــد رأت مــن
جهتها أن "االضطراب المعلن في سوق المال"

و"انخفاض قيمة البيزو" األرجنتيني اللذين
تليا اقتراع األحد "أضعفا بشكل كبير الصورة
المالية الهشة أصال" للدين السيادي لهذا البلد
الواقع في أميركا الجنوبية.
وب ـع ــد هــزي ـم ـتــه ال ـســاح ـقــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة ،وه ـ ـ ــي بـ ـمـ ـث ــاب ــة اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ق ـبــل
االق ـتــراع ال ــذي سـيـجــرى فــي  27أكـتــوبــر ،أعلن
ال ــرئ ـي ــس م ــاك ــري األربـ ـع ــاء سـلـسـلــة إج ـ ــراء ات
"لتعزيز" القدرة الشرائية للطبقات الوسطى
والشعبية و مـحــاو لــة ا لـتـعــو يــض عــن التأخير
في إصالحاته.
وب ـيــن ه ــذه اإلجـ ـ ــراء ات زيـ ــادة ال ـحــد األدن ــى
ل ــأج ــور وخ ـفــض ال ـضــرائــب وتـجـمـيــد أس ـعــار
الوقود لثالثة أشهر.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،دعـ ـ ــا م ـ ــاك ـ ــري خ ـص ـمــه
الــرئـيـســي ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ألـبــرتــو
فرنانديز ،إلى الهدوء ووعد بالتعاون.
وهدأت العاصفة المالية قليال ،لكن "فيتش"

تـ ـ ــرى أن "ا لـ ـخـ ـط ــر فـ ــي تـ ـم ــو ي ــل ا لـ ــد يـ ــن ا لـ ـع ــام
واحتمال التخلف في التسديد ارتفعا".
وعلى الرغم من المساعدة المالية الكبيرة التي
قدمها ص ـنــدوق النقد الــدولــي وق ــروض أخــرى
هذه السنة ،تعتقد وكالة التصنيف االئتماني أن
الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل إلعادة تمويل
الدين بالسندات القصيرة األمد التي تبلغ قيمتها
 24مليار دوالر.
وت ــم تسعير نـصــف ه ــذه ال ـس ـنــدات بالعملة
األميركية ،بينما يفترض أن يتم تسديد ثالثة
أرباعها في نهاية العام الحالي.
وتخلت الحكومة األرجنتينية عن جمع أموال
قصيرة األ ج ــل بسبب التقلبات ا لـتــي تشهدها
البالد ،كما قالت فيتش التي رأت في ذلك "نذير
شؤم".
واشنطن( -أ ف ب)

ً
تجربة الخصخصة الفاسدة ...قطاع المياه في إندونيسيا نموذجا

قصة سيطرة شركتين أجنبيتين مع البنك الدولي وصندوق النقد وحكومة منتفعة على مورد أساسي
يفتقد أكـثــر مــن مـلـيــاري إنـســان مـيــاه الـشــرب النظيفة واآلمـنــة،
وخدمات الصرف الصحي ال تصل إلى نحو  2.4مليار شخص على
وجه األرض ،وفق تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية عام .2017
في العديد من البلدان الفقيرة والنامية ال تخدم أنظمة المياه
ً
معظم القرى واألحياء الفقيرة ،وغالبا ما تكون مصادر المياه البديلة
التي يعتمد عليها الفقراء هي األنهار والبحيرات الملوثة واآلبار
ً
الضحلة المحفورة يدويا ،وقد يضطر بعضهم إلى شراء المياه من
الباعة الجائلين بأسعار أعلى من أسعار المياه المنقولة باألنابيب.
ً
ومــا يزيد األم ــور س ــوء ا قيام الحكومة بتوفير المياه بأسعار
ً
ً
ً
مدعمة لطبقات وشرائح مقتدرة ماديا ،وهو ما يشكل عبئا ماليا
على الحكومة يجعلها عاجزة عن توسعة البنية التحتية الخاصة
بقطاع المياه لتشمل المناطق الفقيرة.
في محاولة لمساعدة هذه الدول على التغلب على هذه المشكلة،
شجعت المؤسسات المالية الدولية -كالبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي -الحكومات على البدء في خصخصة قطاع المياه لديها.
وفي ورقة نشرها عام  1992تحت عنوان "تحسين إدارة موارد
الـمـيــاه" أشــار البنك الــدولــي إلــى أن المشكلة تكمن فــي إغـفــال تلك
الحكومة الجانب الربحي وقيامها بتوفير المياه للمستهلكين
بأسعار مخفضة ،وأن الحل هو أن يدفع الجميع بمن فيهم الفقراء.
تـحــت وط ــأة مجموعة مــن اإلش ـ ــارات ،الـتــي ت ـنــدرج تـحــت بندي
الترهيب والترغيب ،تخلى عدد من البلدان النامية عن قطاع المياه
وتم تسليمه للقطاع الخاص ،لكن لسوء حظ المواطنين تسببت
تلك السياسات في إحداث المزيد من الضرر بالفقراء وتدهور موارد
ً
المياه المتناقصة أصــا .وهذا بالضبط ما حدث في إندونيسيا،
على سبيل المثال.

باألمر المباشر

ً
في يونيو  1992قدم البنك الدولي قرضا بقيمة  92مليون دوالر
لمصلحة شــركــة الـمـيــاه الـحـكــومـيــة "ب ــام جــايــا" مــن أج ــل تحسين
البنية التحتية لقطاع المياه بمدينة جاكرتا ،وتم استخدام أموال
القرض في بناء منشأة جديدة لتنقية ومعالجة المياه في منطقة
بولو جادونج.
بـعــدهــا مـبــاشــرة ،نـصــح الـبـنــك الــدولــي الـحـكــومــة اإلنــدونـيـسـيــة
بخصخصة شركة "بام جايا" .كما عين البنك مستشارين من أجل
مساعدة الحكومة على تنفيذ عملية الخصخصة .وفي  12يونيو
 1995استدعى الرئيس اإلنــدونـيـســي "ســوهــارتــو" وزي ــر األشـغــال
العامة وأمره بتشكيل فريق حكومي للعمل على عملية خصخصة
قطاع المياه.
في نفس العام تم تسليم قطاع المياه بجاكرتا باألمر المباشر

في مقابل كل ذلك وافقت الشركتان الفرنسية والبريطانية على
سداد الديون الخارجية لشركة "بام جايا" الحكومية والبالغة في
ذلك الوقت حوالي  231مليون دوالر ،ولكن حتى تلك الديون ستقوم
بتسديدها مــن اإلي ــرادات التي ستحصل عليها مــن المستهلكين
اإلندونيسيين.

فشل يجر ً
فشال

لشركتي "تامز ووتر أوفرسيز" البريطانية و"سويز أنفيرونمنت"
الفرنسية .ولكن لماذا هاتان الشركان بالتحديد؟ ببساطة ترتبط
ً
ً
الشركة األولى بنجل الرئيس "سوهارتو" والذي كان شابا فاسدا
ً
مدمنا للقمار ،في حين ترتبط الشركة الثانية بـ "أنتوني سالم" وهو
صديق مقرب من الرئيس.
لكن سرعان ما اندلعت أعمال شغب مناهضة لحكم "سوهارتو"،
وهرب مسؤولو الشركتين إلى خارج البالد ،تاركين خلفهم المنشآت
المائية اإلندونيسية ،وهو ما عرض ماليين من سكان جاكرتا لكارثة
محتملة .ولكن في النهاية عادوا مرة أخرى وأعادوا التفاوض بشأن
عقودهم مع الحكومة بشروط أقل تكلفة.
في البداية ،اصطدمت عملية الخصخصة بعائق قانوني ،فالقانون
اإلنــدونـيـســي فــي ذلــك الــوقــت كــان يحظر على الـشــركــات األجنبية
الدخول إلى قطاع المياه .ولكن بخفة وسهولة أصدر وزير الشؤون
الداخلية آنذاك "محمد يوجي" تعليمات وزارية في يوليو  1996تم
بموجبها إزالة قطاع المياه من قائمة القطاعات التي يحظر على
األجانب االستثمار فيها.

السيطرة على كل شيء

ً
استمرت المفاوضات بين الجانبين عامين تقريبا وشملت ثالث

وزارات مختلفة ،إضــافــة إلــى حكومة مدينة جــاكــرتــا .وأث ـنــاء تلك
المفاوضات حرصت الحكومة اإلندونيسية على إبعاد كل رجال
الــدولــة الــذيــن يـعــارضــون تسليم قـطــاع المياه بجاكرتا للشركات
األجنبية عن طاولة المفاوضات.
ٌّ
ً
تم توقيع العقود أخيرا في  6يونيو  .1997وقامت كل من "تامز
ووتر أوفرسيز" و"سويز أنفيرونمنت" بتأسيس شركات إندونيسية
مع شركائهما المحليينُ .
ومنحت تلك الشركات السيطرة الكاملة
على إمــدادات المياه ومحطات المعالجة وشبكات األنابيب وحق
إصدار الفواتير ،باإلضافة إلى العديد من المباني المكتبية الخاصة
بشركة "بام جايا" الحكومية.
ً
في الوقت نفسه ،لم يكن لدى حكومة جاكرتا -ممثلة في شركتها
"بام جايا" -الحق في اإلطــاع على التقارير المالية الخاصة بتلك
الشركات ،كما لم تكن هناك عقوبة واضحة إذا فشلت تلك الشركات
في تحقيق األهداف المحددة في العقود.
وف ــوق كــل ذل ــك ،وافـقــت الحكومة على إجـبــار الـمـنــازل واألعـمــال
التجارية على إغالق اآلبار وصهاريج المياه التي بنتها بمجهوداتها
ً
الخاصة ،والقيام بدال من ذلك بشراء المياه من الشركات الجديدة.
وكان لهذا القرار ٌ
آثار كبيرة على المواطنين بالنظر إلى أن  70%من
مياه الشرب في جاكرتا في ذلك الوقت كان مصدرها آبار خاصة.

في خطوة غير مفاجئة على اإلطالق تم رفع أسعار المياه أكثر
من مرة لتصل إلى مستويات تفوق إمكانات أغلب سكان جاكرتا.
ً
فوفقا لبيانات البنك الدولي نفسه ،تنفق األسرة الفقيرة في جاكرتا
ما يترواح بين  13و 25في المئة من دخلها على المياه ،في حين أن
القانون اإلندونيسي ينص على أنه ال ينبغي أن تنفق األسرة أكثر
من  4في المئة من دخلها على المياه الالزمة لالستخدام اليومي.
إلى جانب األسعار المرتفعة ،ما زاد من سخط سكان مدينة
جاكرتا هو أن الشركتين الخاصتين فشلتا في تحقيق أي من
األه ـ ــداف الـمـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ع ـقــود ع ــام  .1997إذ تعهدت
الشركتان في العقود بالعمل على تغطية  98في المئة من المدينة
ً
ً
بمياه الصنبور .لكن بعد مرور نحو  18عاما وتحديدا عام 2015
لم تتجاوز التغطية حاجز الـ 59في المئة.
أصبح الــوضــع باختصار كالتالي :الـشــركــات الخاصة قامت
بإغالق اآلبار وصهاريج المياه المحلية التي كان يعتمد عليها
أغلب السكان ،وبدأت تبيع المياه لهم بأسعار تفوق إمكاناتهم،
ً
وحتى تلك المياه باهظة السعر ال تصل إلى أغلبهم أصال .ونتيجة
لذلك وجــد الفقراء أنفسهم مضطرين إلــى شــراء المياه النظيفة
بأسعار باهظة من مصادر أخرى.
في سعيهم للتخلص من ذلك الكابوس ،خاض سكان جاكرتا
معركة قانونية طويلة ضد الشركات الخاصة المسيطرة على
قطاع المياه بالمدينة ،وفي أكتوبر  2017أمرت المحكمة العليا
بإندونيسيا بإلغاء خصخصة قطاع المياه ،وأشارت في حيثيات
الحكم إلى أن الخصخصة لم تحسن خدمات المياه بالمدينة سواء
من حيث الجودة أو الكمية أو االستمرارية.
هـ ــذه ب ــاخ ـت ـص ــار ق ـصــة خ ـص ـخ ـصــة ق ـط ــاع ال ـم ـي ــاه بــالـعــاصـمــة
اإلنــدونـيـسـيــة ،الـتــي تــوضــح كـيــف اسـتـطــاعــت شــركـتــان أجنبيتان
بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد وحكومة منتفعة السيطرة
على مورد هو بمنزلة شريان الحياة لحوالي  10ماليين إنسان هم
سكان تلك المدينة.
(أرقام)
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«أوبك» المتشائمة تكبح المكاسب
وتوقعات
يرتفع...
النفط
ً
ةديرجلا
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اقتصاد

البرميل الكويتي يرتفع  ٢سنت ليبلغ  59.69دوالرا
أشارت منظمة أوبك إلى
تحديات متوقعة في 2020
مع ضخ منافسين لها المزيد
من الخام ،وهو ما يعزز الحجة
لإلبقاء على اتفاقية تقودها
المنظمة لكبح اإلمدادات.

شركات الطاقة
األميركية رفعت
عدد حفارات النفط
العاملة للمرة
األولى في  ٧أسابيع
رغم خطط لمعظم
المنتجين لخفض
اإلنفاق على أعمال
الحفر الجديدة هذا
العام

ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
الـكــويـتــي سنتين فــي ت ــداوالت
يوم الجمعة ،ليبلغ  59.69دوالرا
مـقــا بــل  59.67دوالرا للبرميل
في تداوالت الخميس الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ت ـع ــاف ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط م ـســاء
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن م ــن
ال ـه ـبــوط ،حــاذيــة ح ــذو أس ــواق
األسهم ،وسط توقعات بمزيد
من التحفيز من بنوك مركزية
ســاعــدت فــي انـحـســار مخاوف
الركود.
لـكــن مـكــاســب الـنـفــط ّقـ ّـيــدهــا
تقليص منظمة أوبك توقعاتها
للطلب العالمي للفترة المتبقية
من العام وتشاؤمها مع تباطؤ
النمو االقتصادي.
وأشارت المنظمة أيضا إلى
تحديات متوقعة في  2020مع
ضخ منافسين لها المزيد من
ال ـخ ــام ،وه ــو م ــا ي ـعــزز الحجة
لــإبـقــاء عـلــى إتـفــاقـيــة تقودها
«أوبك» لكبح اإلمدادات.
وأن ـهــت ع ـقــود خ ــام الـقـيــاس
ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج ب ــرن ــت جلسة
ال ـتــداول مرتفعة  41سنتا ،أو
 0.7بالمئة ،لتبلغ عند التسوية
 58.64دوالرا لألوقية ،بعد أن
هبطت  2.1بالمئة فــي جلسة
الـخـمـيــس و 3بــالـمـئــة بجلسة
األربعاء.
وارتفعت عقود خام القياس
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس
ال ــوس ـي ــط  40س ـن ـت ــا ،أو 0.73
بالمئة ،لتسجل عند التسوية
 54.87دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل بـعــد
هبوطها  1.4بالمئة في جلسة
الخميس و 3.3بالمئة بجلسة
األربعاء.
وق ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ت ـ ـقـ ــريـ ــر
«أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ،المـ ـ ــس
ب ــرن ــت أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى لـ ــه فــي
ا ل ـج ـل ـس ــة ع ـن ــد  59.50دوالرا
للبرميل وج ــرى تـ ــداول الـخــام
األم ـيــر ّكــي عـنــد  55.67دوالرا،
مع توقع المستثمرين المزيد
م ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ف ــي أس ـعــار

الفائدة من مجلس االحتياطي
االتـ ـ ـح ـ ــادي وتـ ـح ــرك ــات لـلـبـنــك
المركزي األوروبي الشهر القادم
للتصدي لنمو ضعيف.
وينهي الخامان القياسيان
األسبوع على مكاسب صغيرة
بـعــد أ سـبــو عـيــن متتاليين من
الخسائر.
وخـ ـ ـف ـ ــض ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــي إن بــي
ب ــاري ـب ــا تــوق ـعــاتــه ل ـع ــام 2019
لـ ـلـ ـخ ــام األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ـمـ ـق ــدار 8
دوالرات إلى  55دوالرا للبرميل
وخام برنت بمقدار  9دوالرات
إلى  62دوالرا للبرميل ،مشيرا
إلـ ــى ت ـبــاطــؤ اق ـت ـص ــادي وســط
النزاع التجاري.
وما زال سعر برنت مرتفعا
ح ـ ـ ــوال ـ ـ ــي  10ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ع ــن
مستواه فــي بــدايــة الـعــام بدعم
مــن تخفيضات فــي اإلمـ ــدادات
م ــن «أوبـ ـ ـ ــك» وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وف ــي
مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــم روس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،الـ ــذيـ ــن
يشكلون مجموعة تعرف باسم
«أوبك».
وف ــي يــول ـيــو ات ـف ـقــت «أوبـ ــك»
على تمديد تخفيضات إنتاج
النفط حتى مارس  2020لدعم
األسعار.

بيكر هيوز
على صعيد العمليات ،زادت
شركات الطاقة األميركية عدد
ح ـفــارات النفط العاملة للمرة
األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي س ـب ـع ــة أس ــابـ ـي ــع،
عـلــى الــرغــم مــن خـطــط لمعظم
المنتجين لخفض اإلنفاق على
أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
وق ــال ــت ش ــرك ــة ب ـي ـكــر ه ـيــوز
لـخــدمــات الـطــاقــة فــي تقريرها
األسبوعي إن الشركات أضافت
 6حفارات نفطية في األسبوع
المنتهي في السادس عشر من
أغسطس ،وهى أكبر زيادة منذ
أبــريــل ،ليصل العدد اإلجمالي
إلى  770حفارا.
وفي نفس األسبوع قبل عام
كان هناك  869حفارا نشطا.
وتراجع عدد حفارات النفط،
وه ـ ـ ــو مـ ــؤشـ ــر أولـ ـ ـ ــي ل ــإن ـت ــاج

مـسـتـقـبــا ،ع ـلــى مـ ــدار األش ـهــر
ال ـث ـمــان ـيــة ال ـمــاض ـيــة م ــع قـيــام
شركات االستكشاف واالنتاج
المستقلة بخفض اإلنفاق على
أعـمــال الحفر الـجــديــدة ،بينما
ت ــرك ــز ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر ع ـل ــى نـمــو
األرباح بدال من زيادة اإلنتاج.
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،أش ــار
تقرير بيكر هيوز إلــى أن عدد
حـ ـف ــارات الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة انـخـفــض
بمقدار أربعة حفارات على مدار
األسـبــوع إلــى  ،165وهــو أدنــى
مستوى منذ أبريل .2017

بتروناس وأرامكو
قــالــت شــركــة ب ـتــرونــاس إن
ش ــرك ــة ب ـن ـج ـي ــران ــج لـلـتـكــريــر

والبتروكيماويات ،المشروع
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ـيـ ــن ب ـ ـتـ ــرونـ ــاس
وأرامـ ـ ـك ـ ــو الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ــدأت
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف تـ ـشـ ـغـ ـي ــل وحـ ـ ــدة
لتقطير ا لـخــام فــي مصفاتها
النفطية في ماليزيا.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــط
الماليزية الحكومية أن المصفاة
بـ ـ ــدأت ض ــخ ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام فــي
الوحدة األسبوع الماضي لتؤكد
بذلك تقريرا لـ «رويترز» استند
إلى مصدرين.
وقالت بتروناس لـ «رويترز»
عبر البريد اإللكتروني «نؤكد
أن المصفاة بدأت ضخ الخام
فـ ـ ــي وحـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـقـ ـطـ ـي ــر ال ـ ـخـ ــام
(األسـبــوع الماضي) فــي إطــار
جـ ـه ــود السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف تـشـغـيــل
المحطة».

ً
شركة نفط صينية تواجه إضرابا في بيرو

محكمة في لندن
سمحت لشركة
صغيرة للغاز ببدء
إجراءات لمصادرة
أصول بنحو
 9مليارات دوالر
من سلطات نيجيريا

أضرم عمال من القطاع النفطي في
البيرو ،يطالبون برفع أجورهم التي
تدفعها شركة صينية ،ويدعونها الى
توظيف مزيد من البيروفيين ،النار
في مكاتب الشركة الكائنة في شمال
البالد ،كما أعلنت وزارة الداخلية.
وقد وقعت هذه التظاهرة العنيفة
فـ ــي إل أل ـ ـتـ ــو ،بـ ـع ــد فـ ـش ــل لـ ـق ــاء بـيــن
إدارة «تـشــايـنــا نــاشــونــال بتروليوم

كوربوريشن» مع موظفين والسلطات
الـمـحـلـيــة لـمـنــاقـشــة تحسين ظــروف
العمل.
وأض ــاف ــت الـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان «بـعــد
ذلــك ،أحــرق محتجون إط ــارات ،فيما
أضرم آخرون النار في منشآت شركة
كونفيبترول التي تقدم خدمات الى
الـ ـش ــرك ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـض ــررت
أي ـض ــا» .وقــالــت إن االح ـت ـجــاجــات لم

تسفر عن ضحايا على ما يبدو حتى
اآلن.
وتـنـشــط شــركــة «تـشــايـنــا نــاشــونــال
بـتــرولـيــوم كــوربــوريـشــن» الـتــي لــم تدل
بأي تعليق ،منذ  1993في البيرو ،حيث
تقوم بتشغيل  16منشأة في المناطق
الشمالية .وتستخرج أيضا الغاز في
جنوب شرق البالد.

إنتاج «أوبك» يتراجع في يوليو
خ ـف ـضــت مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان
ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ــك)
في تقرير شهري ،توقعاتها
لنمو الطلب على النفط في
 2019بمقدار  40ألف برميل
ً
يوميا ،وأشارت إلى أن السوق
سيسجل فائضا طفيفا في
.2020
وق ــال ــت «أوبـ ـ ــك» إن الـطـلــب
ع ـ ـلـ ــى نـ ـفـ ـطـ ـه ــا سـ ـيـ ـبـ ـل ــغ فــي
ا لـ ـمـ ـت ــو س ــط  29.41م ـل ـي ــون
برميل يوميا ا لـعــام المقبل،
بانخفاض  1.3مليون برميل
ي ــومـ ـي ــا ،مـ ـق ــارن ــة مـ ــع الـ ـع ــام

الحالي ،لكنها رفعت توقعات
 2020بمقدار  140ألف برميل
يوميا ،مقارنة مع التوقعات
الصادرة الشهر الماضي.
وذكرت أن إنتاجها النفطي
في يوليو انخفض  246ألف
ب ــرمـ ـي ــل ي ــومـ ـي ــا إلـ ـ ــى 29.61
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا ،مــع
ت ـع ــزي ــز ال ـس ـع ــودي ــة لـخـفــض
اإلن ـ ـتـ ــاج أكـ ـث ــر م ـم ــا يـتـطـلـبــه
االتفاق .ورغم هذا ،فإن إنتاج
«أوبـ ـ ــك» ي ــزي ــد ع ـلــى مـسـتــوى
الطلب المتوقع في .2020
وقادت السعودية انخفاض

اإلنـ ـ ـت ـ ــاج داخ ـ ـ ــل «أوب ـ ـ ـ ــك» فــي
الشهر الماضي ،بمقدار 134
ألـ ــف بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،ليصل
إجمالي إنتاجها النفطي إلى
 9.698ماليين برميل يوميا.
كما انخفض إنـتــاج إيــران
م ــن ال ـن ـف ــط ب ـم ـق ــدار  47أل ــف
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ع ـن ــد 2.213
مليون برميل يوميا .وهبط
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـف ـطــي ف ــي ليبيا
وفنزويال في يوليو الماضي
بـمـقــدار  42و 32أل ــف برميل
يوميا على الترتيب.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى أن ــه

الوقود يستحوذ على  %21من
صادرات مصر بـ  2.1مليار دوالر
اسـ ـتـ ـح ــوذت  10س ـل ــع م ــن إج ـمــالــي
السلع التي تصدرها مصر على نحو
 45ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ـص ــادرات
الـمـصــريــة خ ــال الـ ــ 4أشـهــر األولـ ــى من
العام الحالي.
وتـشـيــر ال ـب ـيــانــات الــرسـمـيــة إل ــى أن
الـ ــوقـ ــود تـ ـص ــدر إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـصـ ــادرات
المصرية خالل األشهر األربعة األولى
من العام الحالي ،والتي بلغت نحو 10
مـلـيــارات دوالر ،واسـتـحــوذت  10سلع
عـلــى نـحــو  4.5م ـل ـيــارات دوالر منها،
وذلك خالل الفترة من يناير حتى أبريل
الماضيين.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـن ـشــرة ال ـت ـج ــارة الـخــارجـيــة
لمصر ال ـصــادرة عــن الـجـهــاز المركزي
للتعبئة الـعــامــة واإلح ـصــاء فــي مصر،
فقد تصدر الوقود قائمة السلع العشر
األك ـ ـثـ ــر اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذا عـ ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــادرات
المصرية ،مستحوذا على نحو  21في
المئة من إجمالي الصادرات المصرية
ب ـق ـي ـم ــة تـ ـص ــدي ــري ــة ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو 2.1
مـلـيــار دوالر خ ــال نـفــس ال ـف ـتــرة ،تــاه

فــي الـمــركــز الـثــانــي ص ــادرات مصر من
المالبس الجاهزة ،والتي بلغت قيمتها
التصديرية نحو  543.2مليون دوالر.
وفي المركز الثالث ،جاء ت صادرات
مصر من األسمدة ،حيث بلغت القيمة
التصديرية لها نحو  430.8مليون دوالر
خالل الفترة من يناير حتى شهر أبريل
الماضيين.
أما في المركز الرابع فجاءت منتجات
األلبان والمستحضرات الغذائية بقيمة
تـصــديــريــة بـلـغــت نـحــو  111.8مليون
دوالر ،و 231.8مليونا ،على الترتيب.
وبـلـغــت صـ ــادرات الـقـطــن نـحــو 93.9
مـلـيــون دوالر ،بـيـنـمــا بـلـغــت ص ــادرات
البطاطس ،نحو  204.4ماليين ،والفواكه
الطازجة نحو  233.8مليونا ،واللدائن
بأشكالها األولية نحو  384.5مليونا،
والـسـجــاد والكليم بنحو  99.1مليون
دوالر.
(العربية.نت)

سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك ف ـ ــائ ـ ــض
بالمعروض في  2020بمقدار
 200أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا إذا
واص ـلــت «أوبـ ــك» ضــخ النفط
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ف ــي
يوليو ،وظلت بقية العوامل
متساوية.
(رويترز)

«جيبكا» 177 :مليون
طن إنتاج البتروكيماويات
بدول الخليج في 2018
قـ ـ ـ ــال د .عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـعـ ــدون
األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـخ ـل ـي ـجــي
لـ ـلـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات والـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
«جيبكا» ،إن إجمالي الطاقة اإلنتاجية
في قطاع البتروكيماويات الخليجي
ب ـلــغ خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي ن ـحــو 177
مليون طن ،بزيادة تقدر بـ  8.5في المئة
مقارنة بمستويات عام .2017
وأوضـ ـ ـ ــح د .ال ـ ـس ـ ـعـ ــدون ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،أن ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـط ــاق ــة
اإلنتاجية للشركات الخليجية خالل
عام  ،2018يعد ثاني أعلى معدل نمو
ً
عالميا بعد الصين البالغة  11.4في
المئة.
وأض ــاف أن ــه عـلــى الــرغــم مــن توسع
الـ ـش ــرك ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة فـ ــي طــاقــات ـهــا
اإلن ـتــاج ـيــة وتــوجـهـهــا نـحــو منتجات
ذات قيمة مضافة وتحقيقها معدالت
نمو قوي ،فإن صناعة البتروكيماويات
في الخليج حافظت على أعلى معدالت
االسـ ـت ــدام ــة وت ـح ـس ـيــن األداء الـبـيـئــي
والسالمة الصناعية واألمن الصناعي.

ويتألف مشروع بنجيرانج
للتكرير ،وهو جزء من مجمع
بـنـجـيــرانــج الـمـتـكــامــل الـتــابــع
ل ـب ـتــرونــاس وال ـبــال ـغــة قيمته
 27مـلـيــار دوالر ،مــن مصفاة
نفط طاقتها  300ألف برميل
يوميا ومجمع بتروكيماويات
بـطــاقــة إنـتــاجـيــة  7.7ماليين
طن سنويا في والية جوهور
بجنوب ماليزيا.
ُ
وأغلق المشروع ،المعروف
فـ ــي األص ـ ـ ــل ب ــاس ــم راب ـ ـيـ ــد أو
م ـش ــروع ال ـت ـطــويــر الـمـتـكــامــل
للتكرير والـبـتــروكـيـمــاويــات،
فــي أبــريــل بـعــد حــريــق تسبب
في تضرر وحدة إزالة الكبريت.
وق ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدران إنـ ــه كــان
من المقرر استئناف التشغيل
الشهر الماضي ،لكن تم تأجيله
إلى أغسطس.
وأضافا أنه كان من المتوقع
أن تـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات
ف ـ ــي وح ـ ـ ـ ــدة إزال ـ ـ ـ ـ ــة ال ـك ـب ــري ــت
أشـ ـه ــرا ،لـ ــذا ع ــدل ــت الـمـصـفــاة
نــوع الـخــام الــذي تعالجه إلى
النفط منخفض الكبريت ،مثل
خ ــام مــربــان ال ــذي تنتجه من
أبــوظـبــي .وقــالــت «بـتــرونــاس»
إن من المقرر عودة وحدة إزالة
الكبريت للعمل عام .2020

غاز نيجيريا
سمحت محكمة فــي لندن
لـشــركــة صـغـيــرة لـلـغــاز ببدء

إجـ ـ ـ ــراء ات ل ـم ـص ــادرة أص ــول
ب ـق ـي ـمــة حـ ــوالـ ــى  9م ـل ـي ــارات
دوالر من سلطات نيجيريا،
بعد فشل مـشــروع للغاز في
هــذا البلد ،كما أعلن القضاء
البريطاني.
ويشكل هذا المبلغ حوالي
 20ب ــال ـم ـئ ــة م ـ ــن اح ـت ـي ــاط ــي
الـ ـقـ ـط ــع الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـل ـك ــه أك ـب ــر
اقتصاد في إفريقيا.
وي ـ ـم ـ ـنـ ــح قـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـق ــاض ــي
الـجـمـعــة تـحـكـيـمــا جـ ــرى في
 2017في الخالف بين أبوجا
وش ـ ــرك ـ ــة «بـ ـ ــي آنـ ـ ــد أي دي»
مفعول حكم أو أمر.
وكشفت و ثــا ئــق للمحكمة
ن ـشــرت الـجـمـعــة أن الـقــاضــي
كريستوفر باتشر قال «إنني
مستعد إلصدار أمر تنفيذي
ل ـل ـت ـح ـك ـي ــم بـ ـصـ ـفـ ـت ــه ح ـك ـمــا
أو أم ـ ـ ــرا ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة» .وأك ـ ــد
استعداده «لتسلم مقترحات
الطرفين حول الشكل المحدد»
ال ـ ــذي ي ـجــب ات ـب ــاع ــه لتنفيذ
القرار.
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـلــن مـحــامــي
الشركة لوكالة األنباء المالية
بلومبرغ أن الشركة «ستطلق
إجـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـ ـص ـ ــادرة أصـ ــول
نيجيرية ( )...في أسرع وقت
ممكن».
أ م ــا حـكــو مــة نيجيريا فلم
تصدر أي رد فعل.
وكانت الشركة «بي آند آي
دي» أبــرمــت فــي  2010اتفاقا

مع نيجيريا إلطالق مشروع
غاز في مدينة كاالبار.
وينص االتفاق خصوصا
عـ ـ ـل ـ ــى أن ت ـ ـ ـ ّ
ـؤم ـ ـ ــن سـ ـلـ ـط ــات
نيجيريا الغاز للشركة .لكن
السلطات لم تنفذ التزاماتها
ولجأت الشركة التي اضطرت
إلى التخلي عن المشروع ،إلى
القضاء البريطاني.
وك ــان ــت نـيـجـيــريــا خـســرت
في  2017تحكيما بقيمة 6.6
مليارات دوالر أمــام الشركة،
ألنها لم تنفذ التزاماتها.
وي ـضــاف ه ــذا الـمـبـلــغ إلــى
فـ ـ ــوائـ ـ ــد تـ ـبـ ـل ــغ ن ـ ـحـ ــو أرب ـ ـعـ ــة
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دوالر ،ل ـي ـص ـبــح
المجموع نحو تسعة مليارات
دوالر وفق حسابات الشركة.
وط ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
النيجيرية في قرار التحكيم
في  ،2017معتبرا أنه ُ«مبالغ
فيه» ،ورأت أن القضية ما كان
يجب أن تطرح على محكمة
بــري ـطــان ـيــة ،ح ـســب الــوثــائــق
نفسها.
وتظهر بيانات رفينيتيف
أن ا ل ـط ـلــب ا ل ـق ــوي للمصفاة
على خام مربان دفع واردات
ماليزيا من النفط ،لتقفز إلى
نحو  4.6ماليين برميل في
يونيو ويوليو.
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بمعدالت فائدة سنوية باهظة تصل إلى %365
أكد وزير التنمية الروسي أن
ديون المستهلكين ازدادت
عام  2018بنسبة  25في
المئة لتصل إلى  1800مليار
روبل ( 24.6مليار يورو بسعر
الصرف الحالي).

ظهرت منذ بضعة أشهر في
سان بطرسبورغ آالت صغيرة
مــن أص ــل كــازاخـسـتــانــي يمكن
ال ـح ـصــول مـنـهــا بـشـكــل ف ــوري
عـلــى ق ــروض صـغـيــرة بمجرد
إدخــال جــواز السفر فيها ،لكن
بمعدالت فائدة سنوية باهظة
تصل إلى  365في المئة.
وتكشف هذه اآلالت عن حمى
اقـتــراض تنتشر منذ أكـثــر من
عام بين الروس الذين يقبلون
بشكل متزايد على االقـتــراض
للتعويض عن تراجع قدرتهم
الشرائية.
ويـ ـثـ ـي ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع قـلــق
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات ،وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر وزيـ ـ ـ ــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ال ـ ــوض ـ ــع قــد
«ينفجر» ويتسبب بانكماش.
وف ـي ـم ــا ت ـت ــراج ــع ال ـع ــائ ــدات
الفعلية للسكان منذ سنوات،
شهدت القروض االستهالكية
فورة في األشهر الـ 18الماضية،
وسجلت قــروض األســر زيــادة
بلغت نسبتها  25في المئة في
يونيو على مدى عام.
وتــأتــي ه ــذه ال ـفــورة بالرغم
م ـ ــن ت ــدابـ ـي ــر اتـ ـخ ــذه ــا ال ـب ـنــك
المركزي بهدف ضبط القروض.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـي ــة
االقتصادية مكسيم أوريشكين
ً
م ــؤخ ــرا إنـ ـ ــذارا ح ــذر ف ـيــه بــأن
ً
«االقـتـصــاد سيدخل حتما في
ركود» إذا لم تتدخل السلطات
قبل انهيار الفورة.
وقــال أوريشكين في مقابلة
أج ــرت ـه ــا م ـع ــه إذاع ـ ـ ــة «أصـ ـ ــداء
م ــوس ـك ــو» ف ــي ن ـه ــاي ــة يــول ـيــو:

«نعتبر أن الــوضــع قــد يصبح
ً
متفجرا فــي  ،»2021مــؤكــدا أن
ـار على وضــع تدابير
العمل جـ ٍ
ل ـم ـســاعــدة ال ـس ـكــان الــرازح ـيــن
تحت عبء الديون.
وأوض ـ ـ ــح الـ ــوزيـ ــر أن دي ــون
المستهلكين ازدادت عام 2018
بنسبة  25في المئة لتصل إلى
 1800مليار روبل ( 24.6مليار
يــورو بسعر الصرف الحالي)،
وأن خـ ــدمـ ــة س ـ ـ ــداد ال ـ ـقـ ــروض

 %3.3زيادة في االستثمار
الصيني غير المالي
أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات رس ـم ـيــة أن االس ـت ـث ـمــار
الـصـيـنــي الـمـبــاشــر فــي الـقـطــاع غـيــر الـمــالــي
بالخارج حافظ على نمو مستقر في األشهر
ً
السبعة األول ــى مــن ال ـعــام ،طـبـقــا لـمــا ذكــرتــه
وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» .
وبلغت قيمة االستثمار الصيني المباشر
فــي ال ـق ـطــاع غـيــر ال ـمــالــي بــال ـخــارج فــي 153
دولة ومنطقة  432.92مليار يوان (نحو 61.6
مليار دوالر أمـيــركــي) فــي الفترة الـمــذكــورة،
ً
بزيادة  3.3في المئة على أساس سنوي ،وفقا
لوزارة التجارة.
وفـ ــي ي ــول ـي ــو وح ـ ـ ــده ،ارتـ ـف ــع االس ـت ـث ـمــار
المباشر في الـخــارج بنسبة  25.5في المئة
على أســاس سنوي ليصل إلى  68.06مليار
يوان.
وفـ ــي األشـ ـه ــر ال ـس ـب ـعــة األولـ ـ ـ ــى ،أض ــاف ــت
الشركات الصينية  7.97مليارات دوالر من
االستثمار في  52دولــة مشاركة في مبادرة
الـحــزام والـطــريــق ،بما يمثل  12.5فــي المئة
من اإلجمالي.

واسـتـمــر هيكل االسـتـثـمــار الـخــارجــي في
التحسن ،مــع االستثمار بشكل رئيسي في
قطاعات تشمل خــدمــات التأجير والتجارة
وال ـت ـص ـن ـي ــع وت ـ ـجـ ــارة ال ـج ـم ـل ــة وال ـت ـج ــزئ ــة
والتعدين.
وقال البيان« :إنه لم يتم تسجيل مشروعات
جــديــدة فــي قطاعات مثل التطوير العقاري
والرياضة والترفيه».
وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة
ً
أخيرا  820.1مليار يوان خالل األشهر السبعة
بزيادة  1.9في المئة على أساس سنوي.
وبـلــغ عــدد عـقــود الـمـشــروعــات الخارجية
ً
الموقعة أخيرا ،التي تتجاوز قيمة كل واحد
ً
منها  50مليون دوالر 436 ،مشروعا خالل ذات
الفترة بزيادة  18في المئة عن العام السابق.
ً
ووفقا للبيان ،حققت المشاريع الخارجية
الكبرى منافع متبادلة ،إذ وفــرت الشركات
الصينية  812ألف وظيفة للسكان المحليين
حتى نهاية العام الماضي.
(بكين  -د ب أ)

أسعار صرف العمالت العالمية

بالنسبة لثلث األسر المقترضة
ك ــان ــت ت ـس ـتــأثــر بــأك ـثــر م ــن 60
في المئة من دخلها الشهري،
ف ــي ح ـيــن ل ـجــأ ال ـع ــدي ــدون إلــى
قروض جديدة لسداد قروضهم
السابقة.
ً
وأث ـ ـ ــار هـ ــذا ال ــوض ــع ت ــوت ــرا
مع البنك المركزي ،إذ ألمحت
الحكومة إلــى وجــوب أن يقوم
بمزيد من الخطوات.
لكن رئيسة قسم االقتصاد

في مصرف «ألفا بنك» ناتاليا
أورلــوفــا أوضـحــت أن «الــزيــادة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــروض
ً
الخاصة تشكل حاليا العامل
ال ــوحـ ـي ــد لـ ــدعـ ــم الـ ـنـ ـم ــو :فـفــي
ال ـف ـصــل األول م ــن ع ــام ،2019
كان االستهالك الخاص العامل
ال ــوح ـي ــد خ ـل ــف ن ـم ــو إج ـمــالــي
الناتج الداخلي» الذي لم يتخط
 0.5في المئة على مدى عام.
وفيما تعاني البالد عقوبات

«المركزي» الصيني :سعر
استرشادي جديد للقروض
ك ـشــف ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي الـصـيـنــي أن ــه س ـي ـبــدأ إص ـ ــدار سعر
استرشادي جديد للقروض المصرفية ،وهي خطوة أخرى في
إصــاح طال انتظاره ألسعار الفائدة ،يجلب تكاليف اقتراض
أقل لالقتصاد.
وذكـ ــرت وكــالــة «ب ـلــوم ـبــرغ» لــأن ـبــاء ،أم ــس ،أن بـنــك الشعب
الصيني سيعلن سعر الفائدة الجديد لإلقراض في العشرين من
ً
ً
كل شهر ،بدءا من هذا الشهر ،طبقا لبيان صادر أمس.
وسيطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تحديد سعر
الفائدة الجديد على القروض المقدمة للشركات واألسر «في ضوء
سعر اإلقراض االسترشادي الجديد ،بينما يبقى سعر القروض
غير المسددة بدون تغيير فترة قصيرة من الوقت ،حسب البنك.
وأشارت بلومبرغ إلى أن استخدام مؤشرات السعر االسترشادي
الجديد ينهي المرحلة األخيرة من إصــاح نظام األسعار في
البالد ،الذي مازال يحمل بعض بصمات نظام القيادة الشيوعية.
وحــال نجاح هــذه الخطوة ،يمكن أن يحفز ذلــك الطلب على
ال ـق ــروض ،ويـســاعــد عملية الـنـمــو فــي ثــانــي أكـبــر اقـتـصــاد في
ً
العالم ،في حين يواجه حربا تجارية مستمرة منذ فترة طويلة
مع أميركا.
(بكين  -د ب أ)

اقتصادية أوروبـيــة وأميركية
غير مسبوقة مفروضة عليها
منذ  2015على خلفية األز مــة
ف ـ ــي أوك ـ ــران ـ ـي ـ ــا ،ي ـب ـق ــى ال ـف ـق ــر
ً
منتشرا بنسبة مرتفعة ويشمل
حوالي  19مليون شخص في
جميع أنحاء روسيا.
وتابعت أورلــوفــا «بالتالي،
ف ـ ـ ـ ــإن تـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ــروط م ـن ــح
ال ـقــروض قــد يـضــر بشكل آنــي
ب ــال ـن ـم ــو» الـ ـ ــذي ت ـح ـت ــاج إل ـيــه

الحكومة في وقت يعلن الرئيس
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن عـ ــن ه ــدف
لـلـنـمــو بـمـسـتــوى  4ف ــي المئة
خالل واليته.
وقـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــي
أن ـ ـ ـ ـ ــدري ك ــولـ ـيـ ـسـ ـنـ ـيـ ـك ــوف مــن
م ــرك ــز ك ــارنـ ـيـ ـغ ــي« ،ال ـم ـش ـك ـلــة
أن الـ ـن ــاس ال ي ـم ـل ـكــون ال ـم ــال،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـق ـت ــرض ــون .لــذلــك
نشعر بتوتر السلطات المالية
واالقتصادية».

ترامب« :آبل» ستنفق «مبالغ طائلة» في أميركا
أعـلــن الرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ف ــي ت ـغــريــدة ل ـيــل الـجـمـعــة،
أن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «آب ـ ـ ـ ـ ـ ــل» الـ ـعـ ـم ــاق ــة
للتكنولوجيا ستنفق «مبالغ طائلة»
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وذل ــك قبل
ّ
التنفيذي تيم كوك.
لقاء مع مديرها
والـتـقــى الــرجــان ع ــدة م ــرات من
ق ـبــل ،بـمــا ف ــي ذل ــك ف ــي بيدمنستر
في نيوجيرزي حيث يقضي ترامب
ً
ح ــال ـي ــا عـطـلــة ف ــي مـجـمــع الـغــولــف
الفخم الذي يملكه.
وكـ ـت ــب تـ ــرامـ ــب ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»:
«سأتناول العشاء مع تيم كوك من
آبـ ــل .سـيـنـفـقــون م ـبــالــغ طــائ ـلــة في
الواليات المتحدة .عظيم!».
وي ــأت ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ع ـق ــب إع ــان
آبــل الخميس الماضي أنها أنفقت
حوالي  60مليار دوالر في الواليات
ً
المتحدة وأنها توظف حاليا نحو
 90ألف شخص في البالد.
وال ـك ـث ـيــر م ــن م ـن ـت ـجــات الـشــركــة
المعلوماتية العمالقة يتم تجميعها
فــي الصين وهــي تـعــارض الــرســوم

الجمركية المشددة بنسبة  10في
المئة المقرر فرضها على المنتجات
ً
المصنعة فــي الـصـيــن اع ـت ـبــارا من
األول من سبتمبر.
ورفض ترامب دعوات آبل من أجل
الـحـصــول على إعـفــاء لمنتجاتها،
ّ
ّ
وغرد في يوليو أن الشركة العمالقة
يـجــب أن «تـصـنــع (مـنـتـجــاتـهــا) في
الواليات المتحدة( ،وعندها) ال ّ
يتم
فرض رسوم».

ّ
ّ
لكن إدارته أعلنت أنه سيتم إرجاء
فرض رسوم على بعض المنتجات
حتى ديسمبر.
ول ــم تـعـلــق آب ــل عـلــى ال ـفــور على
لقاء مديرها بترامب ،كما أن ترامب
ّ
ً
لم يعلق مجددا على اللقاء أو ما تم
مناقشته فيه.
وتأتي هذه الخطوة وسط الحرب
التجارية المستمرة بين الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـصـ ـي ــن ،وم ـ ـحـ ــاوالت
االقتصاديتين استئناف
القوتين
ّ
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ال ـم ـت ـع ــث ــرة بـيـنـهـمــا
حد لهذه الحرب التي ُت ّ
لوضح ّ
هدد
االقتصاد العالمي ّ
برمته.
وفي مارس الفائت ،ارتكب ترامب
ه ـفــوة انـتـشــرت بـشـكــل واس ــع على
مواقع التواصل حين أشار إلى تيم
كــوك باسم «تيم آبــل» .وعــاد ترامب
ً
وب ـ ـ ّـرر األمـ ــر ق ــائ ــا ،إن ــه تـعـمــد ذلــك
ً
«اختصارا للوقت والكالم».
(واشنطن  -أ ف ب)

«مول  »360احتفل بمرور  10سنوات على افتتاحه
بعروض عالمية أشاعت البهجة في نفوس الزوار

أسعار صرف العمالت العربية

ً
ً
وانـتـقــد اق ـت ـصــادا مـنـهـكــا ال
يملك وسيلة سوى «جمع أموال
إضافية من السكان وإنفاقها
عـلــى أه ـ ــداف ت ـحــددهــا الــدولــة
على أنها مشاريع وطنية».
«المشاريع الوطنية»
غير أن
ُ
ال ـط ـم ــوح ــة الـ ـت ــي أعـ ـل ــن عـنـهــا
فــي مطلع والي ــة بــوتـيــن تبقى
أمل الكرملين الوحيد لتحفيز
النمو.
وتـ ـق ــارب الـكـلـفــة اإلجـمــالـيــة
لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـم ــوزع ــة
ً
بـيــن  12م ـج ــاال مـنـهــا الصحة
وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة 400 ،مليار
دوالر بحلول عام  ،2024بينها
ً
 115مـلـيــارا يـفـتــرض أن تأتي
مــن اسـتـثـمــارات خــاصــة ســواء
روسية أو أجنبية.
وتساء ل الخبير« :ما العمل
إن انـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورة فـ ـج ــأة،
م ــا س ـي ـكــون ّ
رد ف ـعــل ال ـن ــاس؟
ه ــل ي ـب ـقــون ب ــا م ــال ف ــي حين
تـعـتــزم الـسـلـطــات ب ـنــاء طــريــق
ســريــع بــاهــظ ،سيتبين حتما
أن تشغيله غير مربح وعالي
الكلفة؟»
هل تكون المشاريع الضخمة
ّ
لمجرد التمويه؟
المعلن عنها
قال الخبير بهذا الصدد «يمكن
إضـ ــافـ ــة ال ـج ـس ــر ال ـ ـ ــذي يــربــط
ج ــزي ــرة ســاخــال ـيــن ف ــي أقـصــى
ال ـشــرق الــروســي إل ــى القائمة،
وكــذلــك تحويل مدينة األديــرة
السابقة سيرغيف بوساد إلى
ً
فاتيكان روســي» مضيفا« :كل
ذلك كلفته مخيفة».
(موسكو  -أ ف ب)

اخـ ـتـ ـت ــم «مـ ـ ـ ــول  ،»360ع ــروض ــه
وف ـعــال ـيــاتــه االح ـت ـفــال ـيــة بمناسبة
م ــرور عشر سـنــوات على افتتاحه،
ً
وتزامنا مع عيد األضحى المبارك،
وسط إقبال شديد من الزوار الذين
أشادوا بعروضه العالمية الشائقة
والمتنوعة ،والتي استمرت من 12
حتى  14من الشهر الجاري.
وقدم المول العديد من العروض
االس ـت ـع ــراض ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة الــاف ـتــة
وال ـم ـم ـت ـعــة ،وال ـت ــي أث ـ ــارت البهجة
في نفوس الــزوار من جميع الفئات
العمرية ،إذ استمتع الزوار بمشاهدة
عروض الباركور المتنوعة وعروض
حـ ــرك ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ـ ـيـ ــة ،وعـ ـ ــرض
مميز خــاص مستوحى من الفنون
المسرحية الخاصة بهوليوود طوال
الفترة االحتفالية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

عرض حركي استعراضي

جانب من الحضور
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اقتصاد

اقتصاديون لـ ةديرجلا  :دخولها يتيح استخدام المشتقات البترولية كالبنزين في بدائل أخرى
•

السوق الكويتي وأخذ حصة
أكد اقتصاديون أنه مع دخول السيارات الكهربائية ً
من «التقليدية» ،ستتأثر معدالت استهالك الوقود حتما في المستقبل ،الفتين
إلى فوائد اقتصادية عديدة لهذا النوع من السيارات.
متفرقة لـ «الجريدة» أن السيارات الكهربائية خطوة متأخرة
ورأوا في تصريحات ً
كان يجب أن تتم سابقا ،إذ سبقتنا الدول في تطبيقها ،مبدين دعمهم لتلك
السيارات وإيجاد بدائل من شأنها توفير الطاقة.
ولفتوا إلى فوائد اقتصادية للسيارات الكهربائية ،أبرزها تقليل االعتماد على
جراح الناصر

ذات فائدة
اقتصادية وبيئية
ومن هذا المنطلق
يجب دعم الطاقة
النظيفة

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي
ك ــام ــل ال ـح ــرم ــي ،إن ال ـس ـي ــارات
الكهربائية ستؤثر على معدل
اس ـت ـهــاك ال ــوق ــود ف ــي الـكــويــت
ً
مـسـتـقـبــا ،وم ــن ش ــأن دخــولـهــا
السوق وأخذ حصة منه خفض
ً
استهالك الوقود حتما.
وأوضح الحرمي ،أن التأثير
سيظهر خــال األع ــوام المقبلة
م ــع ج ـهــوزيــة الـبـنـيــة التحتية
وانـ ـ ـط ـ ــاق هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة فــي
ً
الـ ـ ـس ـ ــوق ،م ـب ـي ـن ــا أن م ـتــوســط
اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـ ــوق ـ ــود ب ــال ـك ــوي ــت
بقدر بحوالي  100ألــف برميل
ً
يــوم ـيــا ،أم ــا إجـمــالــي استهالك
ال ـكــويــت مــن ال ـب ـتــرول فـحــوالــي
 350ألــف برميل و 300ألــف من
الغاز المكافئ.
وذك ــر أن الـتــوجــه الحكومي
الحالي يسير في هذا االتجاه،
إذ نرى وزارة الكهرباء وخططها
لــاعـتـمــاد عـلــى ال ـغــاز أكـثــر من
ال ـن ـفــط ،ألن ــه ص ـحــي ومـنــاســب
للبيئة والقيمة أرخــص ،وسط
تـ ــوجـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـت ـق ـل ـيــل
االعتماد على النفط في قطاع
الـكـهــربــاء ،عـلــى سبيل الـمـثــال،
وهذا ينطبق على ذات التوجه
ً
في وقــود السيارات ومستقبال
وقود الطائرات.
وبسؤاله عن دخول السيارات
الكهربائية ونجاح هذه التحربة
في السوق الكويتي وتأثيرها
على الـسـيــارات التقليدية ،أكد

ً
البترول ومشتقاته ،فضال عن أنها ستكون ذات فائدة بيئية على المستوى
العالمي ،وسط اقتراحات بإنشاء مصنع خليجي مشترك لصناعة السيارات
الكهربائية بمشاركة شركات القطاع الخاص ،ألنه مشروع اقتصادي حيوي يجب
االستفادة من مردوده المادي.
وطالبوا شركات السيارات في السوق المحلي بدعم هذه التجربة والمساهمة
في خلق سوق تنافسي بأسعار جيدة ،ودعم الحكومة العتماد هذه التجربة
في الكويت السيما مع صدور قرار بتشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية

تأثيرها
على الوقود
سيكون
في المستقبل

لن يكتب
لها النجاح
ما لم تكن
أسعارها تنافسية

كامل الحرمي

أن ت ــأث ـي ــره ــا ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات
التقليدية سيكون على المديين
المتوسط والبعيد.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن عـ ــدم تــوســع
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع مـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات
ً
حاليا قــد يكون بسبب ارتفاع
أسـ ـع ــار الـ ـسـ ـي ــارة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وه ــي ض ـعــف أس ـع ــار ال ـس ـيــارة
العادية ،إلى جانب عدم التوصل
آلليات تتعلق بالبنية التحتية
للسيارات الكهربائية بخالف
بـ ـقـ ـي ــة دول ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم ال س ـي ـم ــا
األوروبية ،ومحطات الشحن في
بريطانيا وسويسرا وغيرها،
أمـ ـ ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ف ـح ـت ــى اآلن
ل ــم تـ ـش ــرع ف ــي ت ـش ـي ـيــد الـبـنـيــة
التحتية الستقبال هــذا النوع
من السيارات.
وق ـ ــال ال ـح ــرم ــي ،إن الـتــوجــه
الستخدام السيارات الكهربائية

هو الموضة و«الترند» العالمي
ل ـك ـن ــه ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
المصنعة للسيارات لتخفيض
ً
قيمة السيارة الكهربائية ،مبينا
أن الــدول األوروبـيــة تعمل على
تقليل االع ـت ـمــاد عـلــى الـبـتــرول
لتكون منافسة للسيارة العادية
مـ ــع الـ ــدعـ ــم ال ـح ـك ــوم ــي ال ـق ــائ ــم
لتشجيع السيارات الكهربائية
ً
حفاظا على البيئة من انبعاثات
الغازات.
في السياق ذاته ،أفاد الباحث
في اقتصادات الطاقة د .مشعل
ال ـ ـس ـ ـم ـ ـحـ ــان ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات
الكهربائية ثقافة جديدة تخدم
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــور الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي أك ـ ـثـ ــر مــن
الـنـفـطــي ،أض ــف إل ــى ذل ــك أنـهــا
ستخفف االنبعاثات وتساعد
في خلق وعي بيئي جديد.
وعن تأثيرها على النفط ،ذكر

لمواصفات السيارات الكهربائية واشتراطاتها من جهات حكومية عديدة.
وأشار هؤالء االقتصاديون إلى ضرورة السرعة في توفير التجهيزات المطلوبة
لتلك السيارات من محطات شحن ومواقف ،مع ًتحسين البنية التحتية للمساعدة
على سير الكهربائية في شوارع الكويت ،خصوصا أن التطور والتسارع في
يأتيان بدعم ثالثة أمور
دخول السيارات الكهربائية إلى طرقات أهم دول العالم ً
أساسية أولها التطور التكنولوجي ،والقوانين البيئية ،وأخيرا تقليل االعتماد على
النفط ومشتقاته.

دول عديدة
سبقتنا
في التجربة
وأثبتت نجاحها

مشعل السمحان

السمحان أن الكويت ليس لديها
عال من الوقود،
معدل استهالك ٍ
ب ــل ه ــي مـنـخـفـضــة االس ـت ـهــاك
ً
جـ ـ ــدا م ـق ــارن ــة بـ ـ ــدول الـمـنـطـقــة
كالسعودية واإلمارات.
ورأى أن ت ـجــربــة ال ـس ـيــارات
الكهربائية لن يكون لها تأثير
كبير على استهالك الوقود في
الكويت فــي الــوقــت الــراهــن ،ألن
اسـتـخــدامـهــا ينشط فــي ال ــدول
ذات مصادر النفط المحدودة،
بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــون أس ـ ـعـ ــارهـ ــا
عــال ـيــة لــدي ـهــم ،ك ـمــا أن أس ـعــار
ال ـك ـهــربــاء وتـسـيـيــر ال ـس ـيــارات
ه ـ ـنـ ــاك يـ ـت ــم ب ـش ـك ــل ت ـن ــاف ـس ــي،
إضافة إلى ذلك نجد اهتمامهم
بالقضية البيئية بصورة أكبر
والمحافظة على نسب متدنية
في الملوثات بالجو.
وعـ ـ ـ ــن إم ـ ـ ـكـ ـ ــان نـ ـ ـج ـ ــاح هـ ــذه

الـتـجــربــة ومـ ــداه إن طـبـقــت في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،رأى أنـ ـ ــه لـ ــن يـكـتــب
ل ـهــا ال ـن ـج ــاح ب ـغ ـيــاب األس ـع ــار
ال ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـصـ ـي ــان ــة
ً
وتشغيلها وحمايتها خصوصا
وسـ ـ ـ ــط األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارة فــي
الكويت.
وبين أن السيارات الكهربائية
ً
حاليا في طور تحولها من فكرة
إلى واقع في طرقات مدن العالم،
وتعتبر هذه انطالقة عهد جديد
وتبدل ألحد أهم أســواق النفط
وهو سوق المواصالت.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـط ــور
والتسارع في دخول السيارات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ل ـ ـطـ ــرقـ ــات أه ــم
دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ت ــدعـ ـم ــه ث ــاث ــة
أم ــور أســاسـيــة أول ـهــا التطور
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ً
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـب ـي ـئ ـي ــة ،وأخ ـ ـيـ ــرا

حاجة متزايدة للسيارات الكهربائية

خالد العبدالغني

تـقـلـيــل االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـنـفــط
ومشتقاته .
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ع ـض ــو ات ـح ــاد
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة خــالــد
العبدالغني إن إطالق السيارات
الكهربائية في الكويت خطوة
متأخرة كانت يجب أن تتم منذ
ً
فترة ،موضحا أنها خيار يجب
اإلعـ ــداد لــه السـيـمــا أن التوجه
الـعــالـمــي هــو تـحــول الـسـيــارات
التقليدية إلــى كهربائية خالل
عام .2022
وأك ـ ــد ال ـع ـبــدال ـغ ـنــي ،أنـ ــه من
ال ــداعـ ـمـ ـي ــن لـ ـط ــرح الـ ـسـ ـي ــارات
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ً
خ ـص ــوص ــا «أن ـن ــا م ــاض ــون في
ت ـحــول كـبـيــر بــالـنـسـبــة للطاقة
ال ـب ــدي ـل ــة وال ـن ـظ ـي ـف ــة ،وتـعـتـبــر
ً
ال ـس ـيــارات جـ ــزءا ال يـتـجــزأ من
هذا الموضوع ،وقد تأخرنا في
هذه التجربة التي سبقتنا فيها
دول عديدة إذ يجب االستفادة
من مشتقات النفط في صناعات
أخرى».
وع ــن تـخـفـيــف االع ـت ـم ــاد عن
الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـ ــم اعـ ـتـ ـم ــاد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة عـلــى
مستوى أكبر ،لفت إلى «ضرورة
إيـجــاد بــدائــل عــن م ــورد النفط،
ألن ـن ــا ن ـح ــرق ط ــاق ــة ك ــي نــأخــذ
ك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،أم ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
الكهربائية فسنوفر خيار حرق
ال ـطــاقــة بـتـبــديــل ال ـك ـهــربــاء إلــى
طــاقــة ،فـهـنــاك صـنــاعــات قائمة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـق ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة
ون ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع إن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء وبـ ـ ـن ـ ــاء
صناعات كثيرة منها».
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن إن ـ ـشـ ــاء ال ـب ـن ـيــة
التحتية للسيارات الكهربائية
ً
سـيـكــون إن ـج ــازا عـلــى مستوى
ق ـطــاع الـصـنــاعــة وال ـمــواصــات
السيما أننا نعتمد على مورد
وحـ ـي ــد فـ ـق ــط ،فـ ــي ح ـي ــن لــدي ـنــا
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـق ــوم ــات ال ـتــي
نستطيع االع ـت ـمــاد عـلـيـهــا في

الــوقــت الـحــاضــر مــن أج ــل خلق
بيئة صناعية وقاعدة صناعية
قـ ــويـ ــة وتـ ـ ـك ـ ــون أح ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــوارد
األساسية التي يجب االعتماد
عليها لتكون بديلة للنفط.
وتساءل عن المانع من إنتاج
ت ـلــك الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي الـمـنـطـقــة؟
ً
متمنيا إنشاء مصنع خليجي
م ـش ـت ــرك ل ـص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات
الكهربائية على مستوى دول
التعاون الخليجي ،وبالتعاون
ً
مع الشركات الخاصة ،خصوصا
أن الصناعيين يدعمون توجه
الــدولــة إلنـشــاء البنية التحتية
بصورة أسرع.
وعن جدوى وجود السيارات
الكهربائية في السوق المحلي
ً
نـ ـظ ــرا الن ـه ــا ت ـع ـمــل ع ـلــى طــاقــة
مختلفة عن التلقيدية ونظيفة
و لـهــا دور كبير فــي المحافظة
على البيئة والتي سببها تلوث
ع ـ ـ ــوادم ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،أشـ ـ ــار إل ــى
أن ه ــذا الـتــوجــه يـخــدم الجانب
البيئي ويـجــب أن يـكــون توجه
الــدولــة مع دول العالم وتدعمه
والسير في خطوات تنفيذية.
وحول توفير البنى التحتية
للشحن للمساهمة في سهولة
ان ـت ـش ــاره ــا ب ـ ّـي ــن ال ـع ـبــدال ـغ ـنــي
أن ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـش ـحــن
وبعض
موجودان في اإلمــارات َ
الــدول الخليجية لذا من األولى
أن تـ ـك ــون مـ ــوجـ ــودة ك ــذل ــك فــي
ال ـك ــوي ــت ،فــالـفـكــر االسـتـهــاكــي
سيتغير ويتجه نحو السيارات
الكهربائية وهي آتية في الطريق
ً
مستقبال.
وعن التوجه المستقبلي نحو
توفير بيئة آمنة وصحية ،ذكر
أن ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة ذات
فائدة اقتصادية وبيئية ،لذا من
هذا المنطلق يجب دعم الطاقة
النظيفة ،ومنها تنويع مصادر
الـ ــدخـ ــل ،وقـ ــد ش ــاه ــدن ــا أزمـ ــات
نتيجة انخفاض أسعار البترول.

«بيتك» :شيخة عدنان تفوز بعقار في أوروبا «الكويتية» تصدر عدد «البراق» لشهري
ضمن السحب األول لحملة «مفتاح بيتك في أوروبا»
أغسطس وسبتمبر
أ عـلــن بيت التمويل الكويتي «بيتك»،
فوز العميلة شيخة عدنان المذكور بتملك
ع ـقــار م ــن اخ ـت ـيــارهــا ف ــي أوروبـ ـ ــا ،ضمن
السحب األول لحملة «بـطــاقــات «بيتك»-
 Visaمفتاح بيتك في أوروبا».
وقــال «بيتك» في بيان صحافي أمس،
إن الحملة الجديدة تمنح عمالء «بيتك»
تجربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها،
فـتـعـتـبــر ال ـح ـم ـلــة ســاب ـقــة ع ـلــى ال ـســاحــة
المصرفية إذ يمكن أن يحقق استخدام
بـطــاقــة  – Visaبيتك فــي الـكــويــت أو في
ال ـخــارج بــديـنــار على األق ــل ،حلم امتالك
عقار في أوروبا ،مما يعكس مدى اهتمام
«بيتك» بعمالئه والحرص على مكافأتهم
بشكل مميز.
وت ـم ـت ــد ال ـح ـم ـل ــة ح ـت ــى  16سـبـتـمـبــر
المقبل ،إذ تتيح فرصة الفوز لـ  3عمالء
على مدى  3أشهر من خالل  3سحوبات،
يفوز كل عميل بجائزة نقدية تخصص
لشراء ممتلكات عقارية من اختياره في
أوروبا.
ويقدم «بيتك» تذكرتي سفر فئة رجال
األعمال للفائز ومرافق له ،إلى جانب إقامة
ليال في فندق  5نجوم في الدولة
مدتها 5
ٍ
األوروبية التي سيشتري العميل الفائز
ال ـع ـقــار فـيـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى مـنـحــة نقدية
بقيمة  1000دينار.
وتتميز الحملة عالوة على جوائزها،
بجانب آخر وهو مبلغ اإلنفاق المطلوب
باستخدام البطاقة ،الذي يبدأ من دينار
واح ـ ــد ،فـبـمـجــرد إن ـف ــاق ح ــام ــل الـبـطــاقــة
ديـنــار كحد أدنــى على إجمالي عمليات
الشراء خالل مدة الحملة ،يتأهل لدخول
السحب النهائي بمعدل فرصة مقابل كل
دينار مشتريات داخل الكويت ،وفرصتين
مقابل كل دينار مشتريات خارج الكويت،
وال ـع ـمــاء ال ـمــؤه ـلــون ل ـلــدخــول ف ــي هــذه
ال ـح ـم ـلــة ه ــم مـسـتـخــدمــو ب ـط ــاق ــات Visa
«بيتك».
وي ـســاهــم ط ــرح الـحـمـلــة خ ــال مــوســم

الـ ـسـ ـف ــر وال ـ ـع ـ ـطـ ــات ف ـ ــي مـ ـن ــح ال ـع ـم ــاء
تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى
اسـتـخــدامـهــم بـطــاقــات « Visaبـيـتــك» ،في
حين تم ربط الجائزة بإمكان االستخدام
داخل الكويت أو خارجها بغية تشجيع
استخدام البطاقات في السوق المحلي،
وت ـن ـش ـيــط م ـب ـي ـعــات الـ ـتـ ـج ــار ،وتـحـقـيــق
العدالة في الفرص بين العمالء.
ويحرص «بيتك» على مواصلة جهود
التعاون مع شركة  Visaلتخطيط وتنفيذ
العديد من الحمالت ،لما لها من مردود
ايـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رض ـ ــا ال ـع ـمــاء
وم ـعــدالت االسـتـخــدام وتوسيع الحصة

السوقية ل ـ «بـيـتــك» فــي مـجــال البطاقات
بأنواعها المختلفة.
ويواصل «بيتك» بهذه الحملة االبتكار
وت ـع ــزي ــز ريـ ــادتـ ــه ف ــي س ـ ــوق ال ـب ـطــاقــات
ً
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرارا
ً
لـلـنـجــاحــات خـصــوصــا بـعــد إصـ ــدار أول
بطاقة معدنية ( )Metal Cardفي الكويت
لعمالء الخدمات الخاصة لألفراد ،إضافة
ع ـلــى ذل ــك ح ـصــول «ب ـي ـتــك» ع ـلــى جــائــزة
أســرع نمو لبطاقات  Visaالصرف اآللي
في الكويت.

أص ـ ـ ـ ـ ــدرت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الجوية الكويتية العدد الجديد
م ـ ــن م ـج ـل ــة «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراق» ل ـش ـهــري
أ غـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس -س ـب ـت ـم ـب ــر ،2019
ف ــي إط ـ ــار حــرص ـهــا ال ـم ـتــواصــل
والمستمر على اطالع المسافرين
وم ـت ــاب ـع ـي ـه ــا عـ ـل ــى أهـ ـ ــم وآخـ ــر
أخـبــارهــا والـتـقــاريــر السياحية
المنوعة.
وق ــال مــديــر الـعــاقــات العامة
واإلع ـ ـ ــام ف ــي ال ـش ــرك ــة ورئ ـيــس
ت ـحــريــر ال ـم ـج ـلــة ف ــاي ــز ال ـع ـنــزي،
فــي تصريح صحافي أم ــس ،إن
العدد يتزامن إصداره مع العطلة
الـصـيـفـيــة ،إذ أطـلـقــت الـخـطــوط
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  8وج ـ ـهـ ــات ج ــدي ــدة
صيفية تلبية لــر غـبــات العمالء
الكرام ،لمنحهم خيارات متنوعة
وكثيرة ،وجاءت اختياراتها بناء
على دراســات حصيفة تتناسب
مع احتياجات العمالء.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـن ــزي ،أن ال ـعــدد
يـ ـسـ ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى إح ـ ــدى
وج ـ ـهـ ــات الـ ـخـ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـص ـي ـف ـيــة ،وه ـ ــي ش ـ ــرم الـشـيــخ
المدينة الساحرة الملهمة عروس
الـبـحــر األح ـمــر وال ـتــي يقصدها
كثير من سياح العالم لالستمتاع
ب ـش ــواط ـئ ـه ــا واالسـ ـتـ ـجـ ـم ــام فــي
م ـن ـت ـج ـعــات ـهــا الـ ـخ ــاص ــة ،كــذلــك
ً
خ ـص ـصــت «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ت ـقــريــرا
عن الحج ،ويتناول تاريخ سفر
الحجاج الكويتيين في الماضي
والحاضر.
وأوض ــح أن اإلص ــدار الحالي
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـش ــائ ـق ــة مـثــل
تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى أح ــد أهــم
األم ــاك ــن الـفـنـيــة ال ـتــراث ـيــة داخ ــل

ً
الكويت ،الــذي يعد مقصدا لكل
الباحثين والمهتمين في مجال
الـ ـفـ ـن ــون وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة وال ـح ـي ــاك ــة
التراثية وهو «بيت السدو».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أن «الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراق»
ً
ت ـس ـت ـض ـي ــف ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـل ـ ـمـ ــا مــن
ً
أع ــام الـكــويــت ورائ ـ ــدا مــن رواد
ً
الكلمة خصوصا الوطنية منها،
صاحب المفردة البراقة الشاعر
الكبير بدر بورسلي ،كما تلتقي
أحد رواد العمل في «الكويتية»،
وهو خالد البريكان مدير دائرة
المشتريات األسـبــق ،ال ــذي يعد
الموظف رقم  7في الشركة وهو
خير شاهد على تاريخ الكويتية.
وذكر أن العدد يحتوي كذلك
على أهم وأحدث أخبار الخطوط
الـكــويـتـيــة م ـثــل تــوق ـيــع الـشــركــة
اتـفــاقـيـتـيــن مــع « »IGAلتشغيل
ال ـم ـط ــارات وال ـخ ـط ــوط الـجــويــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تــوق ـيــع
الشركة مذكرة تفاهم مع شركة
«ب ــال ـف ــي» ال ـهــول ـنــديــة لـتـصـنـيــع
السيارات الطائرة ،إذ ستتولى
«ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ص ـي ــان ــة سـ ـي ــارات
«ب ــالـ ـف ــي» الـ ـط ــائ ــرة ف ــي مـنـطـقــة
الخليج والشرق األوسط.
وفي هذا الشأن ،بين العنزي
أن الخطوط «الكويتية» أطلقت
ك ــذل ــك خ ــدم ــة الـ ـ ــروبـ ـ ــوت اآللـ ــي
«اسألني» للرد على استفسارات
الـمـســافــريــن عـبــر مـبـنــى الــركــاب
ً
رقــم  ،4كما وقعت الشركة عقدا
مع الشركة الكويتية للصناعات
ال ـب ـت ــرول ـي ــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة KIPIC
لتقديم خـصــومــات على أسعار
ً
ت ــذاك ــر ال ـس ـف ــر وأخـ ـ ـي ـ ــرا تــوقـيــع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة اتـ ـف ــاقـ ـي ــة مـ ـ ــع ش ــرك ــة
ن ــاش ـي ــون ــال ل ـخ ــدم ــات ال ـط ـيــران

«نـ ـ ـ ـ ــاس» إطـ ـ ـ ــاق خـ ـط ــة ت ـط ــوي ــر
الـ ـخ ــدم ــات فـ ــي مـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت
الدولي.
ً
وأكــد سعي «الكويتية» دائما
إلـ ــى أن ت ـق ــدم ل ـق ــرائ ـه ــا األعـ ـ ــزاء
مــن خ ــال «ال ـب ــراق» مــوضــوعــات
شائقة ومتنوعة تناسب جميع
الشرائح ،أعــدت عبر فريق عمل
ذي خ ـب ــرات وكـ ـف ــاءات إعــامـيــة
متميزة ،كما تحرص «الكويتية»
على أن تكون شديدة القرب من
عمالئها سواء عبر تقديم أفضل
ا لـخــد مــات الترفيهية والمميزة
على متن طائراتها أو من خالل

الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـب ــاش ــر وال ـس ــري ــع
معهم.
وشدد على أن مجلة «البراق»
ف ــي ت ـطــور مـسـتـمــر مـنــذ ص ــدور
أول ع ــدد مـنـهــا فــي شـهــر يناير
 1964إذ ح ــرص ــت «ال ـكــوي ـت ـيــة»
مـنــذ ذل ــك الـحـيــن عـلــى أن تضع
ال ـم ـســاف ــري ــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن عـلــى
اطالع دائم بأهم وأحدث أخبارها
وب ــإمـ ـك ــان ال ـم ـه ـت ـم ـيــن بــاق ـت ـنــاء
الـ ـع ــدد الـ ـت ــواص ــل م ـب ــاش ــرة مــع
إدارة تحرير «الـبــراق» في المقر
الرئيسي لشركة الخطوط الجوية
الكويتية.
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أوتالندر الجديدة...

عائلية بتفاصيلها
متوافرة بـ  ٣فئات ...أقواها
بمحرك  6سلندرات

يوسف العبدالله

بتفاصيل عائلية ،تأتي األسطورة اليابانية ميتسوبيشي أوتالندر الجديدة
التي زودت بأنظمة متطورة في ثالث فئات الفتة ،جميعها مزودة
بدفع رباعي ،أقواها بمحرك  6سلندرات وناقل حركة من  6سرعات...
«الجريدة» تسلط الضوء عليها اليوم من خالل صفحة السيارات
األسبوعية؛ للحديث عنها كمركبة «كروس أوفر» متعددة االستخدامات
بعد تجربتها في شوارع البالد بدعوة خاصة من مجموعة المال ،الوكالء
الحصريين لسيارات ميتسوبيشي في الكويت.
(تصوير :جورج ريجي)
ج ـ ـ ـ ــاءت م ـي ـت ـس ــوب ـي ـش ــي أوت ـ ــان ـ ــدر
الجديدة بثالث فئات مختلفة ،جميعها
بدفع رباعي أقواها فئة  6سلندرات ،إلى
جانب فئتين بـ  4سلندرات .وبالحديث
عن الفئات ،فاألولى  GLXبمحرك MIVEC
ً
بسعة  2.4لتر ،و 16صماما  4سلندرات
بـعـمــود كــامــة ع ـلــوي م ـ ــزدوج ،وجـهــزت
بخمسة مقاعد ،أما الفئة الثانية GLX
فتأتي بمحرك  MIVECبسعة  2.4لتر،
و 16صماما  4سلندرات بعمود كامة
علوي ومزدوج ،وجهزت بسبعة مقاعد،
وبالحديث عن القوة تأتي الفئة الثالثة
 GLSبمحرك  MIVECبسعة  3.0لترات،
و 24ص ـمــامــا  6س ـل ـن ــدرات ع ـلــى شكل
 Vبعمود كــامــة عـلــوي ف ــردي ومجهزة
بسبعة مقاعد.
وتعتبر أوتــانــدر الـجــديــدة كمركبة
د فــع ر بــا عــي صديقة للبيئة على نحو
م ـم ـيــز ،ف ـهــي ت ـق ــدم اس ـت ـهــاكــا ال مثيل
ل ـ ــه ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود وخ ـف ــض
ان ـب ـعــاثــات غ ــاز ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون
بـ ــدون ال ـم ـســاومــة ع ـلــى األداء الـمـفـعــم
بــالـحـيــويــة ال ـتــي يـتـطـلـبـهــا الـســائـقــون
المغامرون .وبإمكانك التمتع بجميع
مميزات الجيل الجديد من سيارات الدفع
الرباعي الرياضية أينما ذهبت ،إضافة
إلى المساهمة في تقليل التأثير
السلبي على البيئة.
وجهز الجيل الجديد
مـ ـ ـ ـ ــن اوتـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــدر
بـ ـمـ ـح ــركـ ـي ــن
قويين األول

 MIVECبحجم  4سلندرات سعة 2.4
لتر ،والثاني بحجم  6اسطوانات سعة
 3.0لترات .وتتميز محركات MIVEC
بعمود كامة علوي مزدوج ،فهو محرك
سريع االستجابة ويقدم كفاءة عالية
في استهالك الوقود .ويتميز المحرك
ال ـجــديــد بـتـقــديــم تـســريــع ق ــوي مميز
حـتــى مــع الـحـمــوالت الثقيلة أو عند
االن ـط ــاق ع ـلــى س ـفــوح ال ـج ـب ــال .كما
زودت بناقل حركة  CVTأوتوماتيكي
بـ 6سرعات.

دفع رباعي
وجاءت أوتالندر بنظام دفع رباعي
يتم التحكم به الكترونيا  ،AWCحيث
يـقــدم قــوة جــر مميزة وتــوازنــا كبيرا
عـلــى الـتـضــاريــس ال ــوع ــرة ،وذل ــك عن
طــريــق الـمـشــاركــة المثلى مــع وظيفة
الـتـحـكــم الــديـنــامـيـكــي بــالـثـبــات .ASC
وم ـف ـت ــاح اخ ـت ـي ــار ال ــدف ــع يـمـكـنــك من
اختيار وضع الدفع األنسب بسهولة
عـ ـن ــد ال ـ ـحـ ــاجـ ــة :وض ـ ـ ــع 4WD ECO
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد األف ـ ـضـ ــل فـ ــي اس ـت ـه ــاك

الوقود ،أو وضع  4WD AUTOلظروف
القيادة العادية أو وضــع 4WD lock
للتضاريس الوعرة.
وتميزت أوتالندر بمجموعة جديدة
م ــن األلـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــارج ـي ــة ،هـ ــي :أسـ ــود،
وأب ـيــض ،وتـيـتــانـيــوم ،وأزرق ،وفضي،
ونحاسي.
وي ـت ـم ـي ــز ط ـ ـ ــراز أوتـ ـ ــانـ ـ ــدر بـحـمـلــه
لمجموعة من الـخــواص التكنولوجية
ال ـج ــدي ــدة والـ ـمـ ـط ــورة وال ـم ـت ـم ـث ـلــة فــي
تـكـنــولــوجـيــا تـخـفـيــف ح ــدة ال ـت ـصــادم
األمــامــي  ،FCMوأنـظـمــة الـتـحــذيــر عند
م ـ ـغـ ــادرة ال ـ ـحـ ــارة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ،ون ـظ ــام
تثبيت السرعة التكيفي  ،ACCإضافة
إلى العديد من الخواص التكنولوجية
الحديثة األخرى.

تصميم مختلف
وتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــردت أوت ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــدر بـ ـلـ ـمـ ـس ــات
ت ـص ـم ـي ـم ـي ــة أنـ ـيـ ـق ــة وسـ ـ ــاحـ ـ ــرة ت ـع ــزز
طابعها الديناميكي ،إذ حصلت على
ت ـص ـم ـيــم ج ــدي ــد ل ـم ـص ــاب ـي ــح الـ ـص ــدام
األم ــام ــي الـمـلـتـفــة م ــع هـيـكــل ال ـس ـيــارة،
وش ـ ـب ـ ـكـ ــة ال ـ ـه ـ ــواء

أنظمة متطورة
التقنيات والتجهيزات كثيرة ،ونذكر منها كاميرا
الرؤية الخلفية الخلفية ،وشاشة الصوت التي تتيح
لــك التحكم بـنـظــام ال ـصــوت بسهولة عـلــى الشاشة
اللمسية  QVGAقياس  6.1بوصات والتي تقوم أيضا
بعرض صــور الكاميرا الجانبية والخلفية ،ومنفذ
 ،USBومشغل األقــراص  CDصاحب الجودة العالية
الـمــوجــود على الـصـنــدوق الـحــاوي السفلي ليسهل
عملية التوصيل بأجهزة  IPODأو مشغالت الصوت
األخرى لشحنها أو لالستمتاع بالموسيقى.
وزودت أوتــانــدر بنظام صــوت متطور ومتقدم
جــدا يجعلك تتمتع بجودة صــوت مذهلة من خالل
نظام صــوت جديد تم تطويره بالتعاون مع شركة
 ،Rockfordحيث زودت المقصورة بتسع سماعات
تجعلك تتمتع بالصوت المحيط المميز DTS neural
 ،surroundومكبر صوت عالي القدرة ذي  8قنوات
 710واط.
ولمزيد من المتعة في القيادة ،تم تجهيز اوتالندر
بمقابض تحويل التروس الرياضية التي تسمح لك
بتحويل التروس إلكترونيا بسالسة دون الحاجة
لرفع اليد عن عجلة القيادة .إضافة إلــى أنــه توجد
على عجلة الـقـيــادة أزرار مريحة وسهلة الــوصــول
للتحكم بنظام الصوت ونظام "البلوتوث" الخاص
بالهواتف النقالة.

األمامية ال ـبــارزة ،ومصابيح الضباب
الجديدة .كما ينساب الجسم الخارجي
بسالسة مــن األم ــام إلــى الـخـلــف ،حيث
أع ـيــد تـصـمـيــم خـلـفـيــة ال ـس ـيــارة أيـضــا
لتبدو أكثر أناقة مع تزويدها بجناح
خلفي أنيق.
وترتكز اوتالندر التي تأخذ تحوال
مـ ـثـ ـي ــرا ف ـ ــي ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا عـ ـل ــى ث ــاث ــة
اتجاهات مهمة ،هي الصالبة واألمــان
والبساطة ،وتتسم بالنعومة والمالءمة
لمتطلبات مـعـظــم ســائـقــي ال ـس ـيــارات.
فالتصميم الجديد أصبح أكثر مرونة
وانـسـيــابـيــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي منحها
ً
هـ ــدوءا أكـبــر عـلــى الـطــرقــات مــن الـطــرز
الـســابـقــة ،نـظــرا إلــى التصميم الـثــوري
ال ـج ــدي ــد وأق ـ ـ ــراص الـتـعـلـيــق الـحــديـثــة
ونـظــام الـعــزل الصوتي الــذي استخدم
ف ــي ب ـنــاء ال ـس ـي ــارة .وج ـه ــزت اوت ــان ــدر
بعجالت من سبيكة معدنية مقاس 18
بوصة أو  16بوصة.

أمن وسالمة
وج ـ ـ ــاءت أوتـ ــانـ ــدر ب ـه ـي ـكــل خـفـيــف
الوزن ،حيث يعود الفضل في وزن هيكل
ال ـس ـيــارة الـخـفـيــف ج ــدا إل ــى استعمال
الكثير من ألواح الفوالذ الصلب العالي
المقاومة ،كما انه مصمم بشكل خاص
لتأمين مستوى مرتفع من السالمة
في حالة التصادم ،لتعزز بذلك
تــداب ـيــر ال ـســامــة الـمـتـطــورة
ال ـج ــاه ــزة ل ـح ـمــاي ـتــك أنــت
ومـ ــن م ـعــك ف ــي ال ـس ـي ــارة.
ولمزيد من السالمة وراحة
ا ل ـ ـب ـ ــال زودت ا لـ ـسـ ـي ــارة
ب ـس ـبــع وس ــائ ــد هــوائ ـيــة
متضمنة في نظام تقييد
الـحــركــة التكميلي ،SRS
إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ــوظ ــائ ــف
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ــذكـ ـي ــة
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى مـنــع
االصطدامات األمامية.
ول ـل ـحــديــث ع ــن الـمـقـصــورة
ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ج ـ ـ ـ ــاءت

أوتـ ــانـ ــدر اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ب ـكــل م ــا تحمل
ال ـك ـل ـم ــة مـ ــن مـ ـعـ ـن ــى ،إذ تـ ـغـ ـم ــرك ه ــذه
المقصورة الحديثة أنت ومن معك براحة
ورفاهية فائقة النظير وتحويل الرحالت
الطويلة إلى أوقــات ممتعة جدا بفضل
رحــابــة المقصورة الداخلية والمقاعد
الفاخرة التي يمكن لها أن تستضيف
حتى سبعة رك ــاب ،إضــافــة إلــى نوعية
ال ـم ــواد الـعــالـيــة ال ـج ــودة المستخدمة
بسخاء.

داخلية رحبة
وتتسم مقصورة اوتــانــدر بمرونة
كبيرة ،إذ يمكن ترتيب مقاعد الصفين
الثاني والثالث بسهولة لتناسب عدد
الــركــاب وحـجــم األمـتـعــة ،كما باإلمكان
طي جميع ظهور المقاعد للحصول على
مـســاحــات مسطحة وواس ـعــة لتحميل
األمتعة .كما تساهم الحشوات السميكة
والنوابض الموجودة في وسائد مقاعد
الصف الثالث فــي زي ــادة راحــة الركوب
المميزة ،فباإلمكان إمالة ظهور المقاعد
بأحد األوضاع األربعة المتوفرة ،وتؤمن
وظـيـفــة تـحــريــك مـقــاعــد ال ـصــف الـثــانــي
ط ــري ـق ــة س ـه ـلــة ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى م ـقــاعــد
الصف الثالث.
وج ـهــزت أوت ــان ــدر ال ـجــديــدة بنظام
التحكم بالجو وتكييف الهواء التلقائي
المزدوج الذي يمكنك عبر نظام تكييف
الهواء الفعال من اختيار إعدادات درجة
حـ ــرارة مختلفة لـجـهــة ال ـســائــق وجـهــة
الراكب األمامي.
وي ـ ـ ـبـ ـ ــرز االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـكـ ـبـ ـي ــر بـ ـ ــأدق
التفاصيل في المقصورة ،عبر اعتماد
م ـك ــون ــات عــال ـي ــة ال ـ ـجـ ــودة ،ت ـت ـم ـثــل فــي
ال ـك ـســاء ال ـج ـلــدي لـلـمـقــاعــد أو الـكـســاء
الـقـمــاشــي ال ـفــاخــر ،ول ـم ـســات ألـمـنـيــوم
وخ ـ ـش ـ ــب ذات ج ـ ـ ـ ـ ــودة عـ ــال ـ ـيـ ــة ت ــزي ــن
المقصورة والكونسول الوسطي .كما
تمكن مهندسو ميتسوبيشي من تعزيز
العزل الصوتي والتخلص من األصوات
غـيــر ال ـمــرغــوب فـيـهــا الـتــي تتسلل إلــى
داخل المقصورة.

تجربة ةديرجلا.

هادئة ومريحة
على الطريق

الهدوء والراحة ،أفضل ما يمكن
أن توصف به قيادة ميتسوبيشي
أوتالندر الجديدة بعد قيادتها في
شــوارع البالد خــال إجــازة نهاية
األسبوع الماضي ،إذ أثبتت وبكل

ً
جـ ــدارة أن ـهــا مــريـحــة جـ ــدا بحجم
ثباتها على الطريق.
وشهدت تجربة قيادة "الجريدة"
مع أوتــانــدر الجديدة العديد من
الوقفات الالفتة ،كــان أبرزها قوة

االنطالق التي كانت واضحة خالل
التجربة ،إضافة إلى نظام الفرامل
القوي التي تم تزويدها بها ،فضال
عن الثبات الذي صاحب الرحلة من
بدايتها إلى نهايتها.

ً
ويجدر الحديث عن أنه كان الفتا
خــال ق ـيــادة أوتــانــدر والـصـعــود
بها إلى سرعات عالية عدم وجود
إزعــاج من الهواء الخارجي داخل
ال ـمــرك ـبــة ،وال ـ ــذي عـ ــادة م ــا يـكــون

ً
م ــوج ــودا فــي ال ـمــرك ـبــات وخــاصــة
مركبات ال ــ ،SUVغير أن اوتــانــدر
كانت هادئة بقيادتها ،ولم يتمكن
الـ ـ ـه ـ ــواء ال ـ ـخـ ــارجـ ــي مـ ــن اخـ ـت ــراق
مملكتها وإزعاجها.

ثقافات
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أصدر الكاتب عماد
الجالصي ،مجموعة
قصصية جديدة بعنوان
"عندما يزهر المطاط".
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مهرجان سراييفو السينمائي يكرمِّ
َ
المخرجين بافليكوفسكي وإيناريتو
ان ـط ـل ــق مـ ـه ــرج ــان ســراي ـي ـفــو
السينمائي بنسخته الخامسة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ب ـت ـك ــري ــم ال ـم ـخ ــرج
المكسيكي أليخاندرو إيناريتو،
ونـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره الـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي ب ــافـ ـي ــل
بافليكوفسكي لـ"مساهمتهما
االستثنائية" في الفن السابع.
ُ
ويـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـهـ ــرجـ ــان س ــراي ـي ـف ــو
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،الـ ــذي ب ــدأ كــ"عـمــل
م ـقــاومــة" فـيـمــا كــانــت العاصمة
البوسنية تحت الحصار خالل
الحرب األهلية في التسعينيات،
من أبــرز الفعاليات السينمائية
في جنوب شــرق أوروب ــا .ويركز
على الترويج ألفــام منتجة في
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وع ـل ــى م ــر ال ـس ـنــوات
اس ـت ـط ــاع جـ ــذب ن ـج ــوم أب ــرزه ــم
روبرت دي نيرو وأنجلينا جولي
وبراد بيت.
وق ــدم ــت ج ــول ــي ســاب ـقــا عمال
مميزا في الفيلم السينمائي "في
أرض َّ
الدم والعسل" ،عن البوسنة،
والـ ـ ــذي ك ـت ـبــت ق ـص ـتــه وأح ــداث ــه
م ـتــول ـيــة إنـ ـت ــاج ــه ،ت ــارك ــة عـلـيــه
إمضاء ها األخير كبصمة أولى
فــي عــالــم اإلخـ ــراج ،وربـمــا يكون
هذا االستئثار التام بالعمل من
وراء الـكــامـيــرا أنــانـيــة مشروعة،
كــونـهــا ت ــأث ــرت ب ــأوض ــاع الـبــاد
والضحايا الناجين مــن الحرب
أثـنــاء أدائـهــا مهامها اإلنسانية
كسفيرة للنوايا الحسنة لألمم
المتحدة ،لتبدأ رحلتها بالبحث
عــن الـحــرب فــي أروق ــة المكتبات

ً
إيناريتو مكرما
واألرشيف اإلخباري ،مستعينة
ب ـن ـخ ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاسـ ــة ورج ـ ـ ــال
الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،عـلــى
رأسهم البروفيسور الدبلوماسي
وال ـم ـحــرر الـصـحــافــي ريـتـشــارد
هـ ــول ـ ـبـ ــرروك ،م ـه ـن ــدس ات ـفــاق ـيــة
"داي ـ ـ ـتـ ـ ــون" ،الـ ـت ــي وضـ ـع ــت ح ــدا
لـ ـح ــرب ال ـب ــوس ـن ــة ،ح ـي ــث بـ ــدأت
ل ـم ـس ــات ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ــدي ـنــة
ً
داي ـت ــون ،وت ـحــديــدا فــي الـقــاعــدة
العسكرية الجوية هـنــاك ،إال أن
التوقيع عليها دشن في باريس
عام .1995
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ح ـ ـف ـ ـلـ ــة االف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح
للمهرجان انطلقت على المسرح
الــوط ـنــي ب ـعــرض ص ــور لقصف
سراييفو خــال حصار المدينة
بـيــن عــامــي  1992و ،1995الــذي

راح ضحيته أك ـثــر مــن  10آالف
شخص.

انتهاء حصار
وقال مدير المهرجان ميرساد
بــوري ـفــاتــرا" :نـحـتـفــل ب ـمــرور 25
عاما على انتهاء حصار سراييفو
وال ـح ــرب فــي ب ـلــدنــا" ،فـضــا عن
الـ ــذكـ ــرى ال ـخ ــام ـس ــة وال ـع ـشــريــن
النطالق هذا الحدث السينمائي.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـم ـن ـظ ـم ــون إلـ ـ ــى أن
بافليكوفسكي ،الــذي فــاز فيلمه
(إيـ ــدا) بـجــائــزة أوس ـك ــار ألفضل
فيلم بلغة أجنبية عام  ،2015منح
جائزة "قلب سراييفو الفخري"،
تقديرا لـ"مساهمته االستثنائية"
في عالم السينما.

وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـخ ــرج الـ ـب ــولـ ـن ــدي:
"لقد رأيــت سراييفو عبر مراحل
مختلفة ،قبل الـحــرب وأثـنــاء هــا
وبـ ـع ــده ــا" ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه اخـتـبــر
"شعورا عظيما" عند عودته إلى
هذه المدينة.
وتابع" :هذه المدينة ليس لها
قلب بسيط ،بــل هــو معقد جــدا،
ومليء بالمفارقات والتناقضات،
ق ـ ـ ـلـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــوي ج ـ ـ ـ ـ ــدا أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى م ــن
األيديولوجيات والقوميات".
وش ـ ـكـ ــر إي ـ ـنـ ــاري ـ ـتـ ــو ،ال ـح ــائ ــز
ج ــائ ــزت ــي أوس ـ ـكـ ــار ع ــن فـيـلـ َـمــي
"ذي ري ـف ـي ـنــانــت" و"بـ ـي ــردم ــان"،
الـمـنـظـمـيــن ع ـلــى هـ ــذا ال ـت ـكــريــم،
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدر هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـك ــري ــم،
خصوصا أنني بلغت  56عاما،
َّ
وه ـ ــو ش ــك ــل أفـ ـض ــل ه ــدي ــة عـيــد
ميالد تلقيتها".
وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ،الـ ـ ــذي
يستمر أسبوعا ،والــذي يترأس
لجنة تحكيمه المخرج السويدي
روب ـ ــن أوس ـت ـل ــون ــد ال ـ ــذي حصل
فيلمه (ذي سكوير) على "السعفة
الذهبية" في مهرجان كان ،2017
ت ـت ـنــافــس ت ـس ـعــة أفـ ـ ــام روائـ ـي ــة
منتجة في المنطقة على الجائزة
الكبرى.
(أ ف ب)

رامي مالك

قالت عائلة الممثل األميركي بيتر فوندا ،في
بيان ،إن فوندا الذي ُرشح لجائزة أوسكار ولعب
دور سائق دراجة نارية في فيلم "إيزي رايدر" عام
َّ 1969
وعبر عن روح ثقافة التحرر السائدة في
ُ
هذا العصر ،توفي عن عمر  79عاما.
وقـ ــال ال ـب ـيــان إن ف ــون ــدا ،وه ــو نـجــل الممثل
ال ــراح ــل الـكـبـيــر ه ـنــري فــونــدا وشـقـيــق النجمة
ج ـيــن ف ــون ــدا ،ت ــوف ــي ف ــي م ـنــزلــه ب ـمــدي ـنــة لــوس
أنجلس ،بسبب الفشل التنفسي ،نتيجة إصابته
بسرطان الرئة.
وأض ــاف" :ببالغ الحزن نعلن نبأ وفــاة بيتر
فوندا".
وقالت العائلة" :بينما نشعر بالحزن لفقدان
هــذا الرجل الرقيق اللطيف ،نتمنى أن نحتفي
جميعا بروحه التي ال تقهر ،وحبه للحياة".
ولعب فوندا دور الرحالة الجوال وايــات في
فيلم "إي ــزي راي ــدر" أمــام الــراحــل دينيس هوبر،
الذي لعب دور بيلي وأخرج الفيلم.
وفــي هــذا الفيلم ،ينطلق واي ــات وبيلي على

مايلي سايرس

١٥

مسك وعنبر

١٨

يؤدي الفنان أحمد إيراج في
يتمتع الفنان محمد الشعيبي قالت الفنانة إيما إنها لم
تعرف الفنان المصري محمد مسلسل "عافك الخاطر" دور
بحضور متميز ،السيما أنه
رمضان عندما التقته للمرة رجل مهمل في بيته.
فنان متعدد المواهب يجمع
بين التمثيل والغناء واإلخراج .األولى وما ُيثار حولهما
شائعات.

ً
وفاة الممثل األميركي بيتر فوندا عن  79عاما

بيتر فوندا (أ ف ب)

١٨

دراج ـت ـي ـه ـم ــا ال ـن ــاري ـت ـي ــن الك ـت ـش ــاف ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،وي ـخ ــوض ــان ع ـ ــددا م ــن ال ـم ـغــامــرات
وي ـص ــادق ــان مـحــامـيــا ق ــام بـ ــدوره الـمـمـثــل جــاك
نيكولسون ،قبل أن يلقيا حتفيهما في أعمال
عنف.
وساعد فيلم "ايزي رايدر" ،الذي شارك فوندا
في كتابة السيناريو الخاص بــه ،في بــدء فترة
ت ـعــرف بــاســم حـقـبــة "ه ــول ـي ــوود ال ـج ــدي ــدة" في
اإلخـ ـ ــراج الـسـيـنـمــائــي ،وال ـت ــي غــال ـبــا م ــا كــانــت
تتجنب النهايات السعيدة وغيرها من أعراف
نظام استديوهات هوليوود اإلنتاجية.
وترشح فوندا لجائزة أوسكار عن عمله في
سـيـنــاريــو فـيـلــم "إيـ ــزي راي ـ ــدر" ،وواصـ ــل تقديم
األفالم والمسلسالت بوتيرة ثابتة خالل العقود
التالية ،وحقق نجاحا كبيرا في حياته الفنية عام
 1997عندما تم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل
ممثل عن دور مربي النحل الذي قدمه في الفيلم
الدرامي (يوليز غولد).
(رويترز)

صوفيا تيرنر

 8ماليين دوالر ثروة
رامي مالك

مايلي سايرس تطلق
«»slide away

تيرنر تحتفل بميالد
زوجها على المسرح

يـعـتـبــر الـمـمـثــل األم ـيــركــيرام ــي مــال ـك مــن أغـنــى
األغنياء في هوليوود ،حيث بلغت ثروته ماليين
الدوالرات.
ومالك نجم عالمي فاز بجائزة "the academy
 ،" a wardsعن فئة أفضل ممثل ،بعد مشاركته في
فيلم "."the Bohemian Rhapsody
الممثل الـشــاب مــن أص ــول مـصــريــة ،حـيــث ذكــرت
تـقــاريــر إعــامـيــة أن ــه يـمـتـلــك فــي رص ـيــده  8ماليين
دوالر أميركي ،و هــو ر قــم هائل بالنسبة إ لــى ممثل
بدأ مسيرته الفنية عام .2006

أطلقت المغنية والممثلة األميركيةمايلي ساير 
س
أغنية جديدة بعنوان " ،"slide awayبعد مــرور أيام
م ـع ــدودة فـقــط عـلــى انفصالها عــن زوج ـهــا الممثل
األسترالي ليام هيمسوورث.
ون ـش ــرت س ــاي ــرس فـيــديــو تشويقيا عـلــى إح ــدى
صفحاتها بمواقع التواصل ،تعلن فيه طرح أغنيتها
على قناتها بـ"يوتيوب".
وتسلط األغنية الضوء على موضوع االنفصال،
والمراحل الحزينة التي يمر بها الثنائي قبل ذلك.

فــاجــأت الممثلة العالميةصوفيا تـيــرنــر ،نجمة
مسلسل "  ،" Game of Thronesزوجها عضو فرقة
" "Jonas Brothersالمغني العالميجــو جــونــاس،
بصعودها على المسرح أثناء غنائه لالحتفال بعيد
ً
مـيــاده الـ ــ ،30وتـحــديــدا خــال حفلهم فــي العاصمة
األميركية واشنطن.
وفي الفيديو ،يمكن رؤيتها كيف فاجأت صوفي
زوجها على المسرح بكعكة عيد ميالد ،بينما سارع
شقيقاه نيك جوناس وكيفن بغناء أغنية عيد ميالد
سعيد.

بافليكوفسكي وزوجته في المهرجان

الهيبيون ًيعودون إلى «وودستوك»
بعد  50عاما من المهرجان الشهير

موسيقى الهيبي أحيت ذكريات عشاقها
قبل خمسين عــامــا بالضبط انـضــم ليس
بــوان ـي ـلــي إلـ ــى م ـه ــرج ــان وودسـ ـ ـت ـ ــوك ،ال ــذي
سمع عنه عبر اإلذاعــة ،وحيث التقى زوجته
المستقبلية.
وقــد عــاد بوانيلي اآلن إلــى مدينة بيثيل
الريفية في شمال غرب نيويورك ،التي طبعت
حياته بشكل كبير ،شأنه في ذلك شأن مئات
الهيبيين المتقدمين بــالـســن الــذيــن ارت ــدوا
قمصانا قطنية شحب لونها ،وسـتــرات من
ج ـلــد اإلب ـ ــل ،ال ـتــي تــرمــز إل ــى حـقـبــة "ال ـســام
والحب" ،واعتمروا أكاليل الورد.
ويستذكر بوانيلي ،الذي كان في التاسعة
عشرة يومها ،وهو واقف بالمكان الذي نصب
فيه المسرح الشهير" ،كانت الحشود تغمرنا،
وسخاء الناس كذلك".
وق ــد صـعــد إل ــى ه ــذا الـمـســرح فـنــانــو روك
مشهورون ،مثل :جيمي هندريكس ،جانيس
غوبلين وسانتانا ،وغنوا أمــام نحو نصف
مليون شخص.
وهو يتذكر أيضا ،أنه بعدما أمضى عطلة
نهاية األسبوع مع صديقته الجديدة غايل
انتقال إلى وراء المسرح ،حيث كان جو كوكر
بدأ بالغناء ،ليودعا بعضهما بعضا.
ً
وبعد سنتين على رقصهما معا على أنغام
ف ــرق ،م ـثــل" :كــريــدنــس ك ـل ـيــرووتــر ريـفــايـفــل"
و"كــانــد ه ـيــت" ،ت ــزوج لـيــس وغــايــل ،وأنجبا
خمسة أطفال ،وكان لهما  12حفيدا.
َّ
وشكل "وودستوك" مهرجانا مرجعيا لجيل
كامل ،وهو شهد بين  15و 18أغسطس 1969
قدوم نحو نصف مليون شخص إلى حقول
منطقة كاتسكيلز الجميلة.
وت ــدي ــر جـمـعـيــة بـيـثـيــل وودز سـنـتــر فــور
آرتـ ــس ال ـمــوقــع ،وه ــي تـنـظــم م ــن وق ــت آلخــر
م ـهــرجــانــات ،وت ـش ــرف ع ـلــى مـتـحــف مـكــرس
لـ"وودستوك".
وانطلقت االحتفاالت بالذكرى الخمسين
للمهرجان مــع حفلة للمغني أر ل ــو غــا ثــري،
ابن فنان الفولك الشهير وودي غاثري ،الذي
شارك في المهرجان عام  1969عندما كان في
الثانية والعشرين.

وع ـنــدمــا طــالــب ال ـح ـضــور بــرفــع ال ـصــوت
مازح غاثري يضحك ،قائال" :أدرك أن في هذه
المرحلة من العمر يحتاج غالبية الناس بين
الـحـضــور ألج ـهــزة تـســاعــد عـلــى الـسـمــع" ،ما
أضحك الحضور كثيرا.
وسـيـتـعــاقــب عـلــى الـمـســرح ريـنـغــو ستار
وسانتانا وجون فوغيرتي من فرقة "كريندس
كليرووتر ريفايفل".
أم ــا آر ج ــاي بـيـنـتــو ،الـ ــذي ي ــرك ــب دراج ــة
هوائية ،فهو يتوجه سنويا تقريبا إلى بيثيل،
الستعادة األجــواء التي كانت مهيمنة فيها
قبل خمسين عاما.
وي ـق ــول ب ـح ـمــاســة" :الـ ـس ــام والـمــوسـيـقــى
وال ـح ــب كـلـهــا م ــوج ــودة ه ـنــا ،كــانــت ظــاهــرة
عالمية".
وي ــؤك ــد بـيـنـتــو أن ــه شـهــد الـكـثـيــر ف ــي عــام
 ،1969رغم الفوضى المعممة خالل المهرجان،
لكنه يذكر خصوصا تقبيله جانيس غوبلين.
وقـ ــد أتـ ــى ال ـب ـعــض م ــن م ـس ــاف ــات ب ـع ـيــدة،
الستعادة روح "وودستوك" ،مثل باتريك ديلو،
الــذي وصل من بلجيكا خصيصا .وكــان في
العاشرة عام  ،1969لكنه شاهد الفيلم الذي
كرس المهرجان كذروة لحقبة الهيبي ،وحاز
جائزة أوسكار في عام .1970
وي ــروي الــرجــل ( 60عــامــا)" :لـقــد طبع هذا
الـحــدث حياتي برمتها .كــانــت فـكــرة واحــدة
تهيمن َّ
علي ،وهــي تحقيق حلمي بالمجيء
إلى هنا في الذكرى الخمسين لـ(وودستوك)،
إلى الموقع األصلي للمهرجان".
ويؤكد أن روح "وودسـتــوك" تعود إلــى أن
"األحداث الراهنة ،سواء بالقارة األميركية أو
في أوروبــا ،مقلقة .العالم يفتقد أكثر فأكثر
التضامن ،وأحداث كهذه تعززه".
وق ـبــل وص ــول ــه إل ــى "وودسـ ـ ـت ـ ــوك" ،تـ َّ
ـوجــه
بوانيلي ،كما يفعل يوميا تقريبا ،إ لــى قبر
زوجته التي توفيت عام  ،2016وقد كتب على
قبرها "من وودستوك إلى األبدية".
ويضيف ،وهــو يسرح بنظره على التالل
المحيطة ببيثيل" :هنا بدأت الحياة".
(أ ف ب)
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أصدر أخيرا مجموعته «عندما يزهر المطاط»
أصدر كاتب األطفال المتألق ،التونسي عماد الجالصي،
مجموعة قصصية جديدة بعنوان «عندما يزهر المطاط» ،عن
دار قنديل التعليمية اإلماراتية ،في إطار برنامج دبي الدولي
للكتابة ،وهي قصة بيئية تدعو للعودة إلى كل ما هو طبيعي،

ومن ذلك العالقات ًاألسرية ،وتضاف المجموعة إلى أعماله
التي تجاوزت  11كتابا وقصة كلها موجهة لألطفال.
وفي حواره لـ «الجريدة» يتحدث عن مجموعته األخيرة وأعماله
وتخصصه في مجال الكتابة لألطفال.

القاهرة  -محمد الصادق

نبذ العنف
والتطرف والتمييز
الطبقي والديني
من شروط الكتابة

• ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت لـ ـ ـ ـ ـ ــك أ خ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا
مجموعتك القصصية "عندما
يزهر المطاط" ،مــاذا عنها وما
ظروف إصدارها؟
 تعود البداية إلى أبريل منالعام الماضي ،عندما شاركت
في برنامج دبي الدولي لكتابة
األط ـف ــال بـقـصــة "ع ـنــدمــا يــزهــر
ال ـم ـطــاط" ،وت ـعــاقــدت مـعــي دار
قنديل التعليمية فــي اإلم ــارات
على إص ــداره ،وتــم ذلــك أخـيــرا،
والمجموعة تلفت االنتباه إلى
أهمية تعليم الطفل الحفاظ على
بـيـئـتــه وغـ ــرس الـقـيــم الـســامـيــة
بداخله ،وتضمنت ثوابت عامة
ي ـج ــب الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـهــا ك ـعــدم
ال ـس ـخ ــري ــة م ــن الـ ـل ــون وال ــدي ــن
ونـ ـب ــذ ال ـع ـن ــف والـ ـتـ ـط ــرف ،مــع
تنمية الحس الجمالي لألشياء
من حوله.
• أال تعد المجموعة الجديدة
امتدادا لقصة "شجرة العائلة"؟
 ال ـك ـتــابــة لــأط ـفــال سلسلةم ـت ــواص ـل ــة ،غ ـي ــر أن ال ـق ـضــايــا
التي يتناولها الكاتب تختلف
بــاخـتــاف ال ـت ـنــاول وال ـظ ــروف،
فمثال قصتي "شجرة العائلة"
نـ ـش ــرتـ ـه ــا فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــة مـ ـه ــدي
اللبنانية ،و ه ــي تـعــرف الطفل
إلى معنى العائلة وأهميتها في
حياتنا ،كما تختلف عن قصة
"الظبي والظمأ" التي نشرتها
فـ ــي م ـج ـل ــة الـ ـع ــرب ــي ال ـص ـغ ـيــر
الكويتية ،وقد حاولت فيها أن
أقترب إلى عالم القص العربي
القديم ،نسجا على منوال كليلة
ودمنة ،وحاولت جمع أكثر ما
يمكن من الكلمات التي تحتوي
ّ
على حرف الظاء ،كما يدل على

ذلك عنوانها ،وكان هذا جانبا
تعليميا فيها.

موانع وشروط
• لك مقولة أن الكتابة للطفل
لـ ـه ــا مـ ــوانـ ــع وش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ...مـ ــاذا
عــن ه ــذه ال ـمــوانــع ،وم ــا شــروط
الكتابة للطفل؟
 ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،يـ ـق ــوم أدبالطفل على ميثاق ّ أخالقي قيمي
ّ
ي ـت ـمــثــل ف ــي ت ـج ــن ــب ج ـم ـلــة مــن
ّ
ّ
المحاذير في القصة الموجهة
ّ
ّ
للطفل ،من ّ
السخرية من
أهمها
األديان والمعتقدات المختلفة،
وال ـع ـن ـصــريــة ،وال ـس ـخ ـ ّ
ـري ــة من
ّ
ّ
الجسدية،
والتشوهات
العاهات
ّأم ـ ــا ع ــن ش ـ ــروط ال ـك ـ ّتــابــة فهي
مرتبطة بالجانب الفني ّ
خاصة،
كامتالك أدوات الكتابة للطفل
ّ
العمرية وقدرة
وعالقتها بالفئة
ال ـكــاتــب ع ـلــى ج ــذب ــه إل ـ ّـى عــالــم
ّ
الخيال والتشويق ليحقق من
وراء ذلك متعة القراءة والشغف
بها.
• ق ـم ــت ب ـت ــأس ـي ــس وإع ـ ـ ــداد
أكثر من مجلة موجهة لألطفال
واليافعين ماذا عن بدايات هذه
ال ــرح ـل ــة ،وك ـي ــف جـ ــاء تــوجـهــك
لكتابة الطفل؟
 ب ـ ــدأت رح ـل ـتــي م ــع الـقـصــةم ـشــاف ـهــة م ــن خ ـ ــال ال ـق ـصــص
ال ـت ــي تــروي ـهــا ن ـس ــوة الـعــائـلــة،
ث ـ ـ ّـم ت ـ ـطـ ـ ّـورت ال ـع ــاق ــة م ــع ه ــذا
األدب ف ــي ال ـمــدرســة بحصص
المطالعة ،بتبادل الكتب ،وفي
عـ ــامـ ــي ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـج ــام ـع ــي
األول كتبت ّأو ل ّ
قصة بعنوان
"رشـيــق والـمـحـتــال" ،ونشرتها

لـ ــي م ـج ـل ــة عـ ــرفـ ــان مـ ـشـ ـك ــورة،
ّ
استثنائيا ال يفارق
فكان حدثا
ذاك ــرت ــي ،ث ـ ّـم اس ـت ـمـ ّـرت الــرحـلــة
مــع مجلة "قــوس ق ــزح" ،وكانت
مـجـلــة "ف ــراش ــة" ت ـجــربــة رائ ـعــة
إذ تــول ـيــت ت ـحــريــر نـصــوصـهــا
كاملة تقريبا ،وتطورت التجربة
ف ــي م ـجــال الـبـيـئــة م ــع الــوكــالــة
الوطنية للمحيط ووزارة البيئة،
وأ صـ ــدرت لفائدتهما عناوين
م ـث ــل "ك ــوكـ ـب ــي" و"ك ـ ـ ــان ي ــا م ــاء
ّ
و"محميات
كان" ،و"رحلة أمية"،
ب ـ ــادي" ،وغ ـيــرهــا ،ث ـ ّـم ت ـطـ ّـورت
ال ـت ـج ــرب ــة مـ ــع مـ ـج ــات عــرب ـيــة
كالعربي الصغير ومجلة يزن
في غزة ،وأزاهير ليبيا ،ومجلة
مـهــدي لـبـنــان ،وأصـ ــدرت قصة
"األسد المخلوع" ،و"أحذية بال
أقدام" و"سجع البجع".

أطفال اليوم
• ما الفرق بين الكتابة لطفل
األمس وطفل اليوم ،أم أن الطفل
هو طفل في كل زمان ومكان؟
ّ
 بــالـتــأكـيــد ل ـكــل زم ــن جيلهال ـ ــذي ي ـخ ـتــص ب ــه ج ـيــل ال ـيــوم
تطغى عليه الصورة واإلنترنت،
ويجد صعوبة في ّ
تقبل الكتاب
الــورقــي ،لذلك ال بـ ّـد من مراعاة
ذلــك إليـجــاد طــرق تجذبه إليه،
كما أن المواضيع ّ
تطورت شكال
ومضمونا.
• كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ــأ ث ـ ـ ـيـ ـ ــر
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة على
كتابة األطفال؟
 مع األسف ،تركنا بسبب أوبآخر أطفالنا فريسة للوسائل
التكنولوجية دون ضبط قواعد

عماد الجالصي
الس ـت ـع ـم ــال ـه ــا ،ف ــأقـ ـبـ ـل ــوا عـلــى
الجانب الترفيهي لتتحول إلى
وس ــائ ــل إلض ــاع ــة ال ــوق ــت ،إلــى
جانب األمراض العديدة الناتجة
عن التعلق بالوسائل الرقمية.
• هــل أن ــت راض عــن صــورة
األط ـف ــال فــي اإلعـ ــام التونسي
والعربي؟
 الطفل صفة جامعة ألنواعّ
متعددة ،لكننا ّ
تعودنا في األدب
واإلع ـ ــام عـلــى ص ــورة نمطية،
ّ
ّ
الذكي،
وتركز على القوي البطل
وتناسينا أنواعا أخرى كالتي
ّ
تعاني صعوبات في التعلم أو
الـتـ ّ
ـوحــد أو ذوي االحـتـيــاجــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أو الـ ــذيـ ــن ان ـف ـصــل
الــوالــدان عــن بعضهما وتــزوج
كل منهما مــرة ثانية ،وغيرها
من الوضعيات التي تمس عالم
الطفل نفسيا واجتماعيا.

غياب النقد
• م ــا ه ــي رؤيـ ـت ــك لـلـمـشـهــد
اإلبداعي التونسي؟
 -ت ــون ــس ت ـم ـ ّـر ب ـف ـتــرة يلقى

فيها أدب الطفل انتعاشة بعد
ف ـتــرة رك ــود دام ــت لـعـقــديــن من
ال ــزم ــن ت ــراج ــع فـيـهــا ،واخـتـفــت
م ـ ـجـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـط ـ ـف ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــذا
يـنـسـحــب عـلــى أدب الـيــافـعـيــن،
ّ
والالفت لالنتباه إقبال الكتاب
ال ـك ـبــار ع ـلــى ال ـك ـتــابــة لــأطـفــال
واهتمام األكاديميين بهذا األدب
م ــن خ ـ ــال م ـس ــاب ـق ــة مـصـطـفــى
عزوز ألدب الطفل التي ينظمها
البنك التونسي العربي.
• يـ ـع ــان ــي م ـ ـجـ ــال ال ـك ـت ــاب ــة
ل ـ ـ ـ ــأطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد
ال ـم ـت ـخ ـصــص ،ه ـلــى ت ـت ـفــق مع
هذة المقولة؟
ّ
 ن ـع ــم ،أت ـف ــق ف ـغ ـيــاب الــنـقــدالذي يهتم بأدب الطفل مشكلة
ّ
تـ ــواجـ ــه الـ ـك ــات ــب ،ألن ال ـك ــات ــب
يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر أدواتـ ـ ـ ــه
والتفاصيل تحتاج الى خبراء
متخصصين كذلك من الحرفية
ت ـح ــدي ــد ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة عـلــى
كــل قـصــة و م ــا يناسبها شكال
ومضمونا.

إصدار

«بورخس وأنا» ينشر
أسرار الكتاب العالميين
ً
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر حـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــا ع ــن
دار نـ ـش ــر س ـ ـطـ ــور ك ـت ــاب
"بـ ـ ــورخـ ـ ــس وأن ـ ـ ـ ـ ــا" ،ال ـ ــذي
ي ـح ــوي حـ ـ ــوارات وأسـ ــرار
تـ ـنـ ـش ــر ألول م ـ ـ ــرة ل ـع ــدد
ّ
م ــن الـ ـك ــت ــاب ال ـعــال ـم ـي ـيــن،
وقـ ــد تــرج ـم ـهــا ع ــن الـلـغــة
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر
والمترجم العراقي حسين
نهابة.
يتمتع كتاب "بورخس
وأنا" ،الذي ترجم منجزات
أدبية من اللغة اإلسبانية
ّ
ألدب ـ ـ ــاء ت ـم ــك ـن ــوا م ــن ت ــرك
ب ـص ـمــات ـهــم واض ـ ـحـ ــة فــي
ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرح األدبـ ـ ـ ـ ــي
والـثـقــافــي للبشرية ،ومن
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
والدول.
ن ـق ــرأ ل ـشــاعــر إسـبــانـيــا
لــوركــا ولــألـمــانــي هرمان
هسه ولإلنكليزي برتراند
راسل وللفرنسية سيمون
دي ب ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ـ ــوار و عـ ـ ــد يـ ـ ــد
ّ
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــتـ ـ ــاب اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــان
واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ن ـص ــوص ــا
إبـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ــرج ـ ـمـ ــت ع ــن
اإلس ـبــان ـيــة إل ــى الـعــربـيــة،

غالف «بورخس وأنا»

ول ـع ــل ب ـع ــض ال ـم ـن ـجــزات
الـمـتــرجـمــة حـ ــازت أهمية
لكونها تترجم ألول مرة
اللغة العربية ،وهكذا
إلى ّ
ف ـ ـقـ ــد وفـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـنـ ــا الـ ـكـ ـت ــاب
فـ ــرصـ ــة ث ـم ـي ـن ــة ل ـل ـت ـعــرف
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــزات ه ـ ـ ــؤالء
األدب ـ ـ ــاء ال ــراح ـل ـي ــن الــذيــن
ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــوا بـ ـصـ ـم ــاتـ ـه ــم ف ــي
تشكل المشهد الحضاري
لإلنسانية.

ترجمة جديدة لكتاب
«جي دي موباسان»

مسيرة حب لألطفال
يتولى عـمــاد الـجــاصــي رئــاســة تحرير مجلة
أم ـي ــن ل ــأط ـف ــال ،وت ـخ ـصــص ف ــي م ـج ــال الـكـتــابــة
لألطفال منذ ولوجه عالم الكتابة ،وهو من مواليد
عــام  1970فــي تــونــس ،ويعمل أس ـتــاذا بالتعليم
الـثــانــوي فــي اللغة واآلداب الـعــربـيــة ،وعــن سبب
اتجاهه لكتابة األطفال يقول" :نشـأت في منطقة
ّ
التونسية ُت ّ
سمى "باردو" ،فيها مجلس
بالعاصمة
النواب ومتحف اآلثار التونسية على مر العصور
وحديقة الحيوانات ،وهي عوالم تجذب كل طفل،
وت ـجــاورنــا دار لـلـشـبــاب فيها مختلف األنشطة
الثقافية ،وقد تعلقت بالمسرح والرسم والتصوير

الجالصي في ورشة معرض الكتاب

الفوتوغرافي ،ومن هذه البيئة التقطت الكثير من
التفاصيل ّ
وطوعتها.
وأصـ ــدر ال ـجــاصــي ال ـعــديــد م ــن الـكـتــب منها:
ّ
ومحميات بالدي ،وكان
"كوكبي ،وكتاب رحلة ّأمية،
يا ما كان ،وأشجار وشجيرات من تونس ،واألسد
المخلوع ،وأحذية بال أقدام ،وقصة سجع البجع".
كـمــا شـ ــارك ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـعــارض مـنـهــا:
معرض صفاقس ألدب الطفل ،ورشــات كتابة في
معرض تونس الدولي للكتاب ،برنامج دبي الدولي
ألدب الطفل في تونس.

رحاب البياري :أعمالي تتناول واقع المرأة المأزوم
تدعو إلى االنعتاق من الثقافة الذكورية
برهافة أنثى ،وريشة ناعمة ،وألوان جريئة ،تشق
الفنانة التشكيلية رحاب البياري طريقها في عالم
التشكيل العربي ،متجاوزة الحدود الجغرافية ،رغم

لوحتي هي
عالمي...
وقصيدتي أبحر
فيها إلى آخر
المدى

صغر سنها ،فهي فلسطينية األصل ،ونشأت في
السعودية ،وتعيش في األردن راهنا.

اكتسبت ا لـفـنــا نــة التشكيلية ر حــاب
البياري خبراتها من الغربة والترحال،
ح ــام ـل ــة ع ـل ــى ك ــاه ـل ـه ــا ق ـض ـي ــة الـ ـم ــرأة
العربية ،وتستعد خالل األيــام القادمة
إلقـ ــامـ ــة مـ ـع ــرض ج ــدي ــد يـ ـض ــم أحـ ــدث
أعمالها.
وف ــي ل ـقــاء مـعـهــا لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" تقول
البياري" :معرضي القادم يضم أكثر من
 20لــوحــة ،رسـمــت معظمها فــي الفترة
األخ ـيــرة ،وبقية الـلــوحــات شــاركــت بها
في معارض سابقة بالسعودية واألردن
ومصر والمغرب ،وحصلت على جوائز
وشهادات تقدير.

وتـ ـحـ ـف ــزه ــا لـ ـتـ ـخ ــرج م ـ ــن صــوم ـع ـت ـهــا
الوهمية ،وتخرج من القيود التي تربت
عـلـيـهــا ع ـلــى أن ـهــا تـقــالـيــد لـتـعـيــش في
مـجـتـمــع ذكـ ــوري يـسـلــب مـنـهــا الـحــريــة
بكل أنواعها ،ويعتبرها عــورة نخجل
منها ،لدرجة أن األنثى أصبحت مقتنعة
أنها كذلك ليس لها حرية االختيار أو
التعبير عن ذاتها .وهذا ليس بالمطلق،
فهناك سيدات أثبتن ذواتهن ونجحن
بما يفوق الرجل.

أسلوب خاص

وعـ ـ ــن أسـ ـل ــوبـ ـه ــا فـ ــي الـ ــرسـ ــم ت ـق ــول
البياري" :لي أسلوبي الخاص الذي يقوم
تحفيز المرأة
عـلــى الــدمــج بـيــن الــواقـعــي والـســريــالــي
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـيـ ــاري أن الـ ـل ــوح ــات والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدي ،وتـ ـخـ ـتـ ـل ــف ل ــوح ــات ــي،
تتناول قضية المرأة وواقعها المأزوم ،فلدي لــوحــات زيتية واكليريك ومائي
وأحــامـهــا وطـمــوحــاتـهــا نـحــو التحرر وباستيل حسب الفكرة من خالل رؤيتي
واالنعتاق من الثقافة الذكورية المهيمنة وإحـ ـس ــاس ــي ب ـكــل ل ــوح ــة ،ألن ال ـلــوحــة
عليها ،وهــي رســائــل تحكي عــن المرأة بــالـنـسـبــة ل ــي ع ــال ــم خ ــاص ب ــي ،كــأنـهــا
ق ـص ـيــدة ش ـعــريــة أب ـحــر فـيـهــا إل ــى آخــر
المدى ،والرسم أجمل حالة أعيشها،
مـشـيــرة إل ــى أن لـهــا أكـثــر
م ــن  10سـ ـن ــوات ف ــي هــذا
المجال" ،وأعتبر خبرتي
م ـ ــازال ـ ــت م ـت ــواض ـع ــة بـيــن
العمالقة من الفنانين الذي
تعلمت منهم الكثير".
وت ــاب ـع ــت" :ألن ـ ــي درس ــت
األل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا ع ـلــى
الشخص ،فقد وجــدت أنني
أس ـت ـط ـي ــع أن أش ـ ــد اه ـت ـم ــام
بـعــض األش ـخــاص مــن خــال
ال ـ ـلـ ــون ،وبـ ـع ــض األشـ ـخ ــاص
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة وب ـع ــض
إحدى لوحات البياري األح ـي ــان مــن خ ــال األس ـلــوب،

رحاب البياري
وه ــذا مــن خ ــال خـبــرتــي ودراس ـت ــي في
التنمية وتـطــويــر ال ــذات وتــأثـيــر الـلــون
على الشخص.
وعـ ـ ــن ن ـش ــأت ـه ــا ومـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ،ق ــال ــت
الـبـيــاري" :كـنــت أكـبــر إخــوتــي ،وحظيت
باهتمام والدي بتنشيط موهبة الرسم
لدي في فتره المراهقة ،كنت أحب البحر
كثيرا ،فكانت أكثر لوحاتي عن البحر
وعالم البحار ،ثم بدأت أترجم أحالمي
على لوحاتي ،وطورت نفسي من خالل
مـتــابـعـتــي ل ـبــرامــج ال ــرس ــم ،وم ــن خــال
الـتــدريــب المستمر لـلــرســم ،كنت أرســم
ع ـلــى "كـ ــراسـ ــات" ال ــرس ــم ال ـب ـس ـي ـطــة ،ثم
تطورت وزادت ثقتي بنفسي وأصبحت
أرس ـ ــم ب ــأل ــوان زي ـت ـي ــة ،وك ـن ــت أسـتـلـهــم
أفـ ـك ــاري م ــن خ ــال ق ـصــائــد ش ـعــريــة أو
قصص تحاكي أحالمي ،ورسمت لوحات
واقعية وطبيعة ،وجربت أغلب المدارس
الفنية.

معارض ومشاركات
واخـ ـتـ ـتـ ـم ــت" :ش ـ ــارك ـ ــت فـ ــي ال ـع ــدي ــد
م ــن ال ـم ـع ــارض ال ـتــي أق ـي ـمــت ف ــي أغـلــب

م ـنــاطــق ال ـس ـعــوديــة ،ف ــي مـنـطـقــة أب ـهــا،
وف ــي ج ــدة ش ــارك ــت م ــع ال ـف ـنــان محمد
ال ـع ـب ــان ف ــي غ ــال ـي ــري ن ـس ـم ــة ،وم ــرك ــز
الملك فهد بــالــريــاض والــدمــام والخبر
والقطيف ،وعملت على تنظيم معارض
ف ــي األردن ،م ـعــرض "الـفـنــانـيــن الـعــرب
 "2مع الفنان محمد بوليس ،ومعرض
"منارة العرب للثقافة والفنون" بشراكة
مع الصحافي نصر الــزيــادي ،وأسست
مـهــرجــان "ل ــون كلمة نـغــم" مــع الشاعر
فـ ــادي شــاه ـيــن ،جـمـعـنــا فـيــه بـيــن الـفــن
التشكيلي وفن الخط والنحت والطرب
وال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،ضـ ـم ــت فـ ـن ــان ــات وف ـن ــان ـي ــن
تشكيليين وشعراء ومطربين وعازفين،
ويستهدف المهرجان إظهار المواهب
ب ـطــرق مختلفة لـكـســر الــروت ـيــن الممل
بأسلوب مبتكر ومـشــوق ،كما حصلت
على جــوائــز وش ـهــادات تقدير فــي الفن
التشكيلي والتصوير ونظمت معارض
ومهرجانات فنية دولية ومحلية.

غالف «جي دي موباسان»

يـ ـص ــدر ق ــري ـب ــا عـ ــن دار الـ ــزمـ ــان كـ ـت ــاب "ج ـ ــي دي
م ــوب ــاس ــان" ت ــأل ـي ــف ال ـك ــات ــب الـ ــروسـ ــي ال ـك ـب ـيــر لـيــو
تولستوي ،ترجمة جودت هوشيار.
وفي هذا الكتاب أورد تولستوي دراسة فنية وأدبية
عميقة ودقيقة ألعمال موباسان ،متحدثا أيضا عن
رأيه في روايته األولى وكذلك قصصه القصيرة.
مــوبــاســان ( )1893 -1850كــاتــب وروائ ــي فرنسي،
وأحد آباء القصة القصيرة الحديثة ،وكان عضوا في
ندوة إميل زوال.
ليو تولستوي ( )1910 – 1828مــن كـبــار عمالقة
الروائيين الــروس ومصلح اجتماعي وداعية سالم
ومفكر أخالقي وعضو مؤثر في أسرة تولوستوي،
يعد من أعمدة األدب الروسي في القرن التاسع عشر،
والبعض يعده من أعظم الروائيين على اإلطالق.

ً
رواية «قلب أبيض جدا»

م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
ص ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ــن مـ ـنـ ـش ــورات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط  -إيـ ـط ــالـ ـي ــا،
ً
روايـ ــة "ق ـلــب أب ـيــض ج ــدا"
للكاتب والروائي اإلسباني
ّ
مارياس وترجمة
خابيير
إبراهيم األشقر.
علي
ُ َ
والرواية تفتتح بحادثةِ
ُ
ّ
مارياس
ها
ٍ
انتحار يسرد ُ
َ
ب ـطــري ـقــةٍ ت ـك ـشــف بــراعــتــه
ـف ال ـت ـف ــاص ـي ــل
فـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ِ
واأل ٌح ــاس ـي ــس الـغــامـضــة.
بداية صادمة ،استعادية،
ِّ
ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ عـ ــائ ـ ـلـ ــةٍ ُيـ ـش ــك ــل
األب م ـح ـ َ
ف ـيــه ُ
ـور عــاقــات
م ـ ـض ـ ـط ـ ــرب ـ ــة وم ـ ـب ـ ـه ـ ـمـ ــة،
ت ـن ـع ـكـ ُـس ع ـل ــى ت ـص ــورات
االبــن وأفكاره الغارقة في
التشاؤم عن الزمن اآلتــي،
وما ُيخفيه ُ
الغد بوصفه،
هنا ،بوابة للجحيم.
ُمـ ـن ــذ الـ ـسـ ـط ــور األول ـ ــى
ُيدخلنا مـ ّ
ـاريــاس فــي جو
مـ ـيـ ـل ــودرام ــي ص ـ ـ ــادم ،مــن
انتحار خالة
خالل حادثة
ِ
بطل الرواية خوان ،وزوجة
ذاتـ ــه ،في
أبـيــه فــي الــوقــت ِ
َّ
حمام المنزل أثناء ًمأدبة
غداء عائلية مباشرة بعد
عودتها من شهر العسل.
الحادثة التي وقعت قبل
ُ ُ
تعود لتلقي
ميالد خوان،
بظاللها على حياته ،هو
ً
الـمـتـ ِّ
ـزوج حــديـثــا بلويسا
الجميلة ،والتي تشتغل في
مجال الترجمة مثله.
م ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة
َ
ال ـك ـتــاب ":لـ ّـمــا ُس ـمــع دوي
الطلقة بعد خمس دقائق
م ــن ت ــرك ال ـف ـتــاة ال ـمــائــدة،
ً
لــم ينهض األب فـ ــورا ،بل

ً
غالف «قلب أبيض جدا»

ّ
ظ ــل م ـ ّـدة ث ــوان م ـعــدودات
مشلول الحركة ،وفمه مآلن
مـ ــن غ ـي ــر أن يـ ـج ــرؤ عـلــى
مضغ اللقمة ،وال ابتالعها،
ّ
ح ــت ــى وال إع ــادتـ ـه ــا إل ــى
ً
ّ
الصحن؛ ولما نهض أخيرا
ُ
ّ
الحمام،
وهرع إلى حجرة
واكتشف جسد ابنته ،رآه
ْ
َمن تبعه كيف كان يمسك
َ
ْ
َ
رأسه بيديه ،ويلوج لقمة
ال ـل ـح ــم م ــن ه ـ ــذا ال ـجــانــب
إلــى ذاك الجانب من الفم،
م ــن غ ـي ــر أن يـ ـع ــرف م ــاذا
يفعل بها.
وخـ ــاب ـ ـي ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـ ّ
ـاري ـ ـ ــاس
روائـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـاص وك ــات ــب
إس ـبــانــيُ ،ول ــد فــي مــدريــد
ّ
عــام  ،1951ومــن مؤلفاته
الروائية :ممالك ،والذئاب،
ومـ ـل ــك ال ـ ــزم ـ ــان ،وال ـ ـقـ ــرن،
واإلن ـ ـسـ ــان ال ـع ــاط ـف ــي ،كل
ً
ِّ
األرواح ،و"ف ــك ـ ْـر ف ــي غ ــدا،
أثناء المعركة".

توابل ةديرجلا

•
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َ
محمد الشعيبي لـ ةديرجلا  :الناجح محارب
وأستعد ألول فيلم سينمائي
•

١٥

مزاج

أخبار النجوم

مايا دياب تسرق األنظار
بإطاللتها في «يابا يابا»

يرى أن انتقاد كليبه األخير ضاعف مشاهداته بشكل كبير
يتمتع الفنان محمد الشعيبي بحضور متميز
في الساحة الفنية ،السيما أنه فنان متعدد
المواهب يجمع بين التمثيل والغناء واإلخراج.
عرف الشعيبي طريق النجومية في سن مبكرة،
واجتهد ليجد لنفسه موضع قدم بين النجوم
منطقة
الشباب ،واستطاع أن يعزز حضوره في ً
ال ينافسه فيها أحد .أفكاره متطورة دائما،
محمد جمعة

ويجنح للتجديد حتى لو واجه انتقادات ،وال
أدل على ذلك من كليب «لوكيشن كافيه»،
الذي طرحه قبل أيام ،وسقط بين رحى النقد
واإلشادة.
خاصة لـ«الجريدة»
تصريحات
في
قال
الشعيبي
ً
إن الفنان الناجح محارب ،كاشفا أنه يستعد
ألول فيلم سينمائي ...وهنا تفاصيل أكثر.

*طـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــت أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ك ـل ـي ــب
ْ
"لوكيشن كافيه" ...لنتحدث عن
هذه التجربة.
عــرض علي أحد االصدقاءإخ ـ ــراج كـلـيــب غ ـنــائــي لـيـكــون
وسيلته في الترويج لمشروع
تـ ـج ــاري ،وب ـع ــد االتـ ـف ــاق على
ك ــل ال ـت ـفــاص ـيــل هــات ـفــت أخــي
بدر الشعيبي ليكتب الكلمات
وي ـض ــع األل ـ ـحـ ــان ،وب ـع ــد عــدة
جـ ـلـ ـس ــات اسـ ـتـ ـق ــررن ــا أخـ ـي ــرا
ع ـل ــى الـ ـق ــال ــب ال ـغ ـن ــائ ــي ،وم ــا
هــي إال اي ــام حتى انتهى بدر
مــن األغنية ووضـعــت تصورا
لـتـنـفـيــذهــا ب ـطــري ـقــة الـفـيــديــو
كـ ـلـ ـي ــب ،وق ـ ـ ــد اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت ع ـلــى
حس الدعابة من خالل إظهار

بعض الشباب يؤدون رقصات
استعراضية بالعباية.
*ولكن تلك الفكرة وضعتك
في مرمى الهجوم؟
 ل ـيــس ه ـجــومــا بــالـمـعـنــىالحرفي للكلمة ،ولكن البعض
ان ـت ـق ــد م ـش ـهــد ال ـع ـب ــاي ــة ،رغ ــم
ان ا س ـت ـخــدام ممثلين شـبــاب
للعباية في مشاهد كوميدية
أم ــر شــائــع فــي الــوســط الفني
م ـن ــذ ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،وي ـم ـكــن
لـكــل مـنـتـقــد ال ـع ــودة ألرشـيــف
تلفزيون الكويت ،وسيجد تلك
الـمـشــاهــد فــي أغ ـلــب األع ـمــال،
ورب ـ ـمـ ــا تـ ـس ــرع ال ـب ـع ــض عـنــد
ع ـ ـ ــرض الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ف ـ ــي إص ـ ـ ــدار
احـ ـك ــام م ـس ـب ـقــة ،وال ــدلـ ـي ــل ان
ه ـن ــاك م ــن أث ـن ــى ع ـلــى الـفـكــرة
والتنفيذ .نعم ،كنت محظوظا،
فاالنتقادات التي واكبت عرض
الكليب لفتت االنـظــار لــه ،مما
خلق رأيا عاما مؤيدا للعمل.

التربص بالفنانين
َ
محارب او
*هل تشعر بأنك
ان هناك من يتربص بك؟
 بشكل عام االنسان الناجحمـحــارب ،ولست انــا كشخص،
البعض يكره النجاح ويتربص
بالفنانين ،ويبقى ان الذكي هو
مــن يـتـجــاهــل ذل ــك كـلــه ويــركــز
بصورة أكبر مع عمله.

الشعيبي في مشهد من «العاصفة»

* ص ـ ــرح ـ ــت مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أنـ ــك
بصدد تجربة سينمائية؟
 بالفعل قررت ان اطرق بابال ـس ـي ـن ـمــا ك ـم ـخ ــرج ،م ــن خــال
فـيـلــم انـتـهـيــت مــن الـسـيـنــاريــو

وال ـ ـحـ ــوار ،وحــال ـيــا ال ـنــص في
ال ــرق ــاب ــة ب ــان ـت ـظ ــار ال ـح ـصــول
عـلــى اإلجـ ــازة لـبــدء التصوير،
وسأكشف كل التفاصيل الحقا
من ممثلين وفنيين.

مايا دياب

*بعد االنفتاح الذي تشهده
السينما السعودية حاليا كيف
تقيم الوضع؟
لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــت أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا رواجـ ـ ـ ـ ــاسينمائيا كبيرا فــي المملكة
العربية السعودية ،بعد القرار
ب ـف ـتــح الـ ـب ــاب امـ ـ ــام بـ ـن ــاء دور
عــرض ،مما حفز الشباب على
ط ــرق ال ـبــاب وتـقــديــم ابــداعـهــم،
وأنـ ــا اح ــده ــم ،وسـ ــوف أع ــرض
الفيلم هناك ،وبالكويت ايضا،
وهناك دعــم كبير من الجهات
المعنية بالمملكة.

السينما
* وماذا عن الدراما؟
 حـ ــال ـ ـيـ ــا أرك ـ ـ ـ ـ ــز ج ـ ـهـ ــوديب ـص ــورة كـبـيــرة ف ــي الـسـيـنـمــا،
وال ــدرام ــا م ـش ــروع م ــؤج ــل ،إال
اذا وجدت عمال يستفز ملكتي
ودورا مختلفا ،في هذه الحالة
فقط قد يتغير رأيي.
* ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ــك بـ ـصـ ـم ــة خـ ــال
رمـضــان الماضي فــي مسلسل
"الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـف ـ ــة" ...كـ ـي ــف وج ـ ــدت
التجربة؟
 "ال ـعــاص ـفــة" حــالــة درام ـيــةخ ــاص ــة ،ح ـي ــث دارت اح ــداث ــه
فــي قالب بوليسي ،وهــو نمط
ج ــدي ــد وم ـخ ـت ـلــف ع ــن الـســائــد
ف ــي ال ــدرام ــا الـخـلـيـجـيــة ،لــذلــك
غــرد العمل خــارج السرب عند
ع ــرض ــه ع ـبــر ش ــاش ــة تـلـفــزيــون
الكويت في رمضان ،وال أخفيك
سرا :سعدت بمشاركة نخبة من
الفنانين بالعمل منهم إبراهيم
الصالل ،وعبدالعزيز المسلم،
وزهـ ـ ــرة ال ـخ ــرج ــي ،وأس ـم ـهــان
تــوفـيــق ،وش ـهــد يــاسـيــن ،وهــو
من تأليف عبدالعزيز المسلم،
وإخراج مناف عبدال.
* ه ــل م ــن جــديــد ف ــي مـجــال
الغناء؟
 -نـعــم ،أستعد لـطــرح كليب

محمد الشعيبي
*كـ ــانـ ــت لـ ــك ت ـج ــرب ــة أدب ـي ــة
ً
أخـ ـي ــرا ف ــي ك ـت ــاب " ،"360هل
تعتزم تكرار التجربة؟
 الكتاب كــان بمثابة حالةع ـ ـش ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي حـ ـي ــاة وال ــدت ــي،
رح ـمــة ال ـلــه عـلـيـهــا ،وحــرصــت
على ترجمتها من خالل كلمات
ص ــادق ــة م ــن ال ـق ـل ــب ووص ـل ــت
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،لـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ح ــال
اتيحت امــامــي الـفــرصــة ألقــدم
عمال مماثال لن أتردد.

غنائي شبابي سوف يرى النور
قريبا ،ولكن حاليا في مرحلة
اإلعداد للعمل.

خطوات الشيطان
*شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي م ـس ــرح ـي ــة
"خطوات الشيطان" مع الفنان
عبدالعزيز المسلم ،كيف وجدت
التجربة؟
بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ،أن ـ ـت ـ ـهـ ــز الـ ـف ــرص ــةألت ـ ـ ــوج ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر لـ ـلـ ـفـ ـن ــان
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـم ـ ـس ـ ـلـ ــم ع ـلــى
إي ـمــانــه بـمــوهـبـتــي وق ــدرات ــي،
حـيــث مـنـحـنــي فــرصــة ال ـعــودة
مـ ـ ـج ـ ــددا لـ ـمـ ـس ــرح ال ـ ــرع ـ ــب مــن
خـ ـ ــال "خـ ـ ـط ـ ــوات الـ ـشـ ـيـ ـط ــان"،
والمسرحية من تأليف وبطولة
عـبــدالـعــزيــز الـمـسـلــم عــن قصة
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري،
وإخراج عبدالله المسلم ،ويقوم
بأدوار البطولة مرام البلوشي
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـم ـس ـل ــم وم ـش ـعــل
الشايع ومحمد الشطي وفهد
ليلي ،وكلمات األغاني للشاعر
سامي العلي ،كما كتب الشاعر
الشيخ دعيج الخليفة كلمات
بعضها.

* كـيــف تـصــف عــاقـتــك مع
مواقع التواصل االجتماعي؟
أن ـ ــا نـشـيــط ع ـلــى أك ـث ــر منتطبيق مثل إنستغرام وسناب
ش ــات وأسـتـغـلـهـمــا للتواصل
مع الجمهور واستطالع رأيهم
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـشــروعــات
الفنية ،وال أقبل بأي شكل من
االشـكــال التدخل فــي شؤوني
ال ـخ ــاص ــة ،وأت ـم ـن ــى ان تبقى
مواقع التواصل أداة للتواصل
االن ـســانــي وال ـب ـنــاء بـعـيــدا عن
الهدم.

السينما المصرية تودع النجم األوحد
البطوالت الجماعية تتصدر وميزانيات األعمال تتحمل أجور النجوم
القاهرة – هيثم عسران

ّ
ي ـ ــواص ـ ــل ص ـ ــن ـ ــاع ال ـس ـي ـن ـمــا
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد ع ـل ــى
البطوالت الجماعية سواء كانت
األعمال المطروحة تضم نجوم
الصف األول أو الصف الثاني،
ً
ف ـي ـم ــا ي ـع ـت ـبــر وداع ـ ـ ـ ــا ل ـظ ــاه ــرة
ال ـن ـجــم األوحـ ـ ــد ال ـت ــي ت ـصــدرت
السينما المصرية نحو عقدين
م ــن ال ــزم ــن ،ف ــي ح ـيــن أصـبـحــت
مشكلة اجـتـمــاع أكـثــر مــن نجم
ً
بـنـفــس الـفـيـلــم ال تـشـكــل عــائـقــا
أمــام المنتجين في ظل تحقيق
األفالم إيرادات كبيرة بالصاالت
السينمائية تغطي كلفة ارتفاع
أجور النجوم.

أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة
على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يابا يابا" على
قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب ،واستطاعت
من خالله أن تسرق األنظار بإطاللتها الجديدة في
ثوب مصري صعيدي.
األغنية من كلمات مؤمن راجح ،وألحان وتوزيع
مودي منير ،وإخراج كريستال يونس ،التي صورت
العمل على مدى يومين في لبنان.
ً
ً
واخ ـتــارت المخرجة مــوقـعــا أثــريــا فــي الهرمل
لتصوير الكليب برؤية جديدة ،فأطلت مايا بلوك
غــريــب ومـبـهــر وه ــي تــرقــص إل ــى جــانــب "قــامــوع
الهرمل" وهو نصب أثــري فريد للمراقبة ،رافقها
في الكليب بعض الشبان والفتيات وهم يرقصون
ضمن حركات استعراضية الفتة.
ً
مايا كانت قد صورت أيضا أغنية ثانية بعنوان
"ربــع ساعة" في منطقة الهرمل البقاعية على أن
يبصر الكليب النور بعد فترة قصيرة.
واسـتــأنـفــت دي ــاب جولتها للموسم الصيفي،
بــإحـيــاء حفلين فــي ســوريــة ،تليها حـفــل قبرص
ً
غدا ،كما ستشارك في فعاليات ""Stars on Board
من  21حتى  26الجاري وستنهي جولتها في 29
منه ،بإحياء حفل غنائي في أربيل في فندق ديفان.

حلمي يواجه ضربة قاضية
بتسريب «خيال مآتة»

أحمد حلمي

ً
بعد احتالله المركز الثاني بقائمة األكثر تحقيقا
لـ ــإيـ ــرادات ض ـمــن م ـنــاف ـســات أفـ ــام ع ـيــد األض ـح ــى،
تـعــرض الـفـنــان أحـمــد حلمي لـضــربــة قــاضـيــة تهدد
اسـتـمــرار إيـ ــرادات أح ــدث أفــامــه "خـيــال مــآتــة" إذ تم
تسريب نسخة عالية الجودة من الفيلم إلــى مواقع
التواصل االجتماعي وبعض المواقع المتخصصة
في عرض األفالم.
فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي ،واجه سوء
حظ بالغ إذ تعرضت نسخته األصلية لمشكلة تقنية
في الصوت عطلت طرحه للمنافسة بموسم أفالم عيد
األضحى أكثر من  48ساعة ،ومع ذلك حقق بأول يوم
عرض إيرادات بلغت  6ماليين ونصف المليون جنيه،
احتل بها المركز الثاني في قائمة اإليرادات بعد "والد
ً
رزق" وكان مرشحا لحصد المزيد من األرباح ،ولكن تم
تسريب الفيلم بعد ساعات من طرحه ،وهو ما اعتبره
البعض مؤامرة على حلمي.
تـ ــدور أح ـ ــداث الـفـيـلــم ح ــول مـجـمــوعــة األص ــدق ــاء
المقربين الذين يقومون بعملية سرقة ،ثم يجتمع
ه ــؤالء األص ــدق ــاء بـعــد  30سـنــة مــن عملية الـســرقــة،
وي ـن ــاق ـش ــون ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي ت ـمــت ف ـي ـهــا ال ـســرقــة
واألسـ ـب ــاب ال ـتــي دفـعـتـهــم لـلـســرقــة وي ـح ــاول حلمي
إصالح الخطأ الذي ارتكبه.

نيويورك تجمع العسيلي
وزاب ثروت ألول مرة

المنصات اإللكترونية

استمرار
أعمال البطولة
الجماعية
مرهون
باإليرادات

قاسم محمود

استفاد المنتجون من العودة
ال ـ ـقـ ــويـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـيـ ــرة
لـلـتـســويــق الـخـلـيـجــي م ــن أجــل
ت ـح ـق ـيــق م ــزي ــد م ــن اإلي ـ ـ ـ ــرادات،
ً
فضال عن المنصات اإللكترونية
ال ـت ــي أص ـب ـح ــت ت ـش ـكــل م ـصــدر
دخـ ــل إض ــاف ــي لـلـمـنـتـجـيــن فــي
حين أصبحت كلفة إنتاج األفالم
بالمتوسط تفوق ال ـ  25مليون
ً
جـنـيــه ،وه ــو رق ــم لــم يـكــن قــابــا
للتنفيذ قبل عدة سنوات.
ص ـح ـيــح أن ب ـع ــض ال ـن ـجــوم
ي ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــون ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــدره ــم
لألفيشات الدعائية مثل أحمد
ح ـل ـم ــي فـ ــي ت ـج ــرب ـت ــه األخـ ـي ــرة
"خيال مآتة" لكن حلمي استعان
بـمـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن الـنـجــوم
لمرافقته في التجربة الجديدة
أب ـ ــرزه ـ ــم مـ ـن ــه شـ ـلـ ـب ــي ،وخ ــال ــد
الـ ـص ــاوي ،إذ صـ ــدرت أفـيـشــات
منفردة لهم بالحمالت الدعائية
للفيلم ،على الرغم من أن حلمي
في تجاربه السابقة كان يكتفي
بأفيش منفرد له إضافة إلى آخر
جماعي مع باقي فريق العمل.
وأص ـب ـحــت ش ــرك ــات اإلن ـتــاج
حتى في األفالم التجارية تعتمد
على إش ــراك أكـثــر مــن ممثل من
ن ـجــوم ال ـصــف الـثــانــي بالعمل،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ت ـ ـكـ ــرر ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر مــن

ملصق فيلم «إنت حبيبي وبس»
عمل منهم "انــت حبيبي وبس"
ل ـم ـح ـمــود ال ـل ـي ـثــي وصــوف ـي ـنــار
والــذي عرض خالل موسم عيد
األضحى.
ويباشر عــدد مــن المنتجين
االتـفــاق على مشاريع إنتاجية
ضخمة لمجموعة من الفنانين،
منها فيلم سيجمع بـيــن كريم
ع ـبــدال ـعــزيــز وأح ـم ــد ع ــز يكتبه
أحمد مراد وهو العمل المأخوذ
عـ ــن روايـ ـ ـ ــة " ،"1919فـ ــي حـيــن
يـ ـتـ ـش ــارك خ ــال ــد الـ ـ ـص ـ ــاوي مــع
تامر حسني في فيلم "الفلوس"
ويشارك أحمد فهمي مع أحمد
في فيلم "العارف".

مرحلة جمود
يــرى الناقد أحمد توفيق أن
السينما المصرية عانت مرحلة
جمود سـنــوات بسبب البطولة
المطلقة وفكرة كتابة العمل من
أج ــل ش ـخــص واحـ ــد ف ـقــط ،مما
جعل إيرادات السينما تدور في
سقف محدد لفترة طويلة حتى
مــع زيـ ــادة األع ـم ــال ال ـتــي تـقــدم،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن م ــا ي ـح ــدث فــي
الوقت الحالي هو بمنزلة إعادة

ً
صياغة لوضع لم يكن صحيحا
من البداية.
وأضاف توفيق أنه على الرغم
من التراجع العددي لألفالم التي
ً
يتم إنتاجها سنويا فــإن هناك
زيــادة في األعمال الجيدة التي
ي ـتــم تـقــديـمـهــا ع ـلــى الـمـسـتــوى
ً
الفني ،مبينا أن تحقيق بعض
األفالم إيرادات أكبر من الطبيعي
راجــع إلــى حشد ممثلين كانوا
ي ـش ـت ــرك ــون ف ــي أكـ ـث ــر م ــن عـمــل
بفيلم واحــد ومــن ثم تم توجيه
إيرادات األعمال التي يشتركون
ً
ف ـي ـهــا لـ ـه ــذا ال ـف ـي ـلــم فـ ـض ــا عــن
الــزيــادة الـكـبـيــرة ب ــدور الـعــرض
في القاهرة.
وأشار إلى أن مسألة اإليرادات
ً
تخضع أيـضــا لعدة عــوامــل من
ب ـي ـن ـهــا ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ال ـت ــذك ــرة
وتوافر السينمات الفارهة مما
ي ــزي ــد م ــا ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه مـنـتــج
ال ـف ـي ـلــم م ــن ال ـت ــذك ــرة ال ــواح ــدة،
ً
مبينا أن غـيــاب إحـصــائـيــة من
غرفة صناعة السينما عن تذاكر
ً
السينما المبيعة دوري ــا يؤدي
إلى شك في مسألة اإليرادات.
ً
ول ـف ــت إلـ ــى أن ف ـي ـل ـمــا حقق
على سبيل المثال  10ماليين

جنيه العام الماضي قد يكون
شاهده عدد أكثر من فيلم آخر
ً
حقق  20مليون جنيه اعتمادا
على الفروق بين أسعار التذاكر
والتي تصل إلى  3و 4أضعاف
م ــا ب ـيــن ق ــاع ــات دور ال ـعــرض
بـ ــوسـ ــط ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة والـ ـ ـم ـ ــوالت
ال ـك ـبــرى وك ــذل ــك ب ـعــض ال ـمــدن
الساحلية.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،يـ ـق ــول مــديــر
شركة "سينرجي" أحمد بدوي،
إن فكرة اختيار االبطال تعتمد
على الـنــص ال ــذي يتم تقديمه
ً
للجمهور ،مبينا أن فكرة إشراك
أكثر مــن نجم فــي نفس العمل
مــو جــودة بالسينما العالمية
ً
ً
ولـيـســت اخ ـت ــراع ــا م ـصــريــا بل
السينما المصرية تأخرت في
تقديم هذه النوعية من األعمال.
وأكـ ـ ــد بـ ـ ــدوي أن ك ــل تـجــربــة
سينمائية يـكــون لـهــا ظروفها
التي على أساسها يتم ترشيح
الـنـجــوم واخـتـيــار األدوار التي
يــؤدونـهــا الفـتــا إل ــى أن تـجــارب
البطولة الجماعية في معظمها
جيدة للنجم وجيدة للجمهور
ً
أيضا ،فأي فنان تكون لديه رغبة
بتقديم عـمــل جـيــد ،والجمهور

يتحمس لمشاهدة العمل عندما
يضم أكثر من نجم.

غياب وعودة
ويــرى الناقد محمود قاسم،
أن إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات أف ـ ـ ـ ــام ال ـب ـط ــول ــة
الـ ـج ـم ــاعـ ـي ــة ش ـج ـع ــت ش ــرك ــات
اإلن ـ ـتـ ــاج ع ـل ــى تـ ـك ــرار ال ـت ـجــربــة
بأكثر من عمل ،لكن في المقابل
ً
إذا شهدت هذه األعمال تراجعا
ب ــاإلي ــرادات فستجدها تتوقف
وت ـعــود ظــاهــرة الـنـجــم األوح ــد،
ً
م ـب ـي ـنــا أن الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة
عـ ــرفـ ــت عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ت ــاري ـخ ـه ــا
البطولة الجماعية ا لـتــي كانت
ً
تغيب فترة قبل ان تعود مجددا
وفـ ـ ــي كـ ــل مـ ـ ــرة يـ ـك ــون ال ـغ ـي ــاب
والعودة بسبب الميزانيات.
وأض ـ ــاف ق ــاس ــم أن الـبـطــولــة
الجماعية عادة ما تكون مفضلة
ً
للجمهور إذا كان العمل مقدما
بـ ـشـ ـك ــل جـ ـي ــد وي ـس ـت ـف ـي ــد م ـنــه
ً
ً
الفنان أيضا ،الفتا إلى أن األهم
ً
دائما هو االستفادة من قدرات
الممثلين وعدم االكتفاء بمجرد
وجودهم بعمل واحد فحسب.

محمود العسيلي

يستعد المطرب محمود العسيلي إلحياء أولى
حفالته الغنائية فى الواليات المتحدة األميركية
بمشاركة زاب ثروت والموسيقي ساري هاني ،مساء
 17نوفمبر المقبل.
ً
واحـتـفــى العسيلي أخ ـيــرا مــع جـمـهــوره بإطالق
أجدد أغانيه المصورة "انتي وانا" ،من كلمات أمير
طعيمة ،وألحان محمود العسيلي ،وتوزيع علي فتح
الله والتي جاءت بعد قرابة شهر عن كليب "ماليين".
وبلغت مسيرة زاب ثروت ذروتها بدايات العام
المنصرم بالتزامن مع إطالق أول ألبوماته الغنائية
"ال ـم ــدي ـن ــة" ،ب ـم ـشــاركــة ال ـم ــوزع الـمــوسـيـقــي ونـجــم
اإللكترونيك ميوزيك ساري هاني ،وضم في جعبته
 8أغنيات ،منها  7دويتوهات غنائية ،مثل أغنية
"الــدنـيــا" مــع طــارق الشيخ ،و"الـصـحــاب" مــع حمزة
نمرة ،و"خمسة وعشرين" مع هاني الدقاق.
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كلمات متقاطعة
زعفران

10

كلمة السر

 م ــن س ـ ــور الـ ـق ــرآن -1ج ـب ــال بــأم ـيــركــا  -3ك ـث ـيــرة األوراق -5 -أغنية للسيدة أم  -عتاب.
 -8جـ ـ ـم ـ ــع وأ حـ ـ ـك ـ ــم الكريم (م).
كلثوم.
ال ـج ـن ــوب ـي ــة  -ثـلـثــا ارتدى.
 -10سخونة  -ضوء
شده -مدنس (م).
 -4منعش  -والــدة  -6 -يتمهال (م).
(بدء).
 -7حضر (م)  -آللئ  -9ن ـ ـصـ ــف ( ق ـ ـ ـ ــادم)
 -2ندر (م)  -سكينة .أرشد.
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الحلول
1

-1م ـ ـ ــن م ــؤلـ ـف ــات طــه
حسين.
 -2األكثر قلة -مطربة
عربية كبيرة.
 -3أوعية من الزجاج
لحفظ السوائل (م).
 -4يفسدون (م) -نغمة
موسيقية.
 -5ت ــو ع ــد (م)  -فني
وانقرض.
 -6للنداء -الجمع من
"الرواق".
( -7ال )...الرياسة -فك
(م).
 -8أ ق ـ ـبـ ــل  -ي ـم ـي ــان
(مبعثرة).
 -9شرع في  -للتمني.
 -10نـ ــا ع ـ ـمـ ــة (م) -
مسار.
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كلمة السر:

من  ٦أحرف وهي نوع نباتي بصلي يستخدم كصباغ للحرير وملون
للطعام باللون األصفر الذهبي.

tawabil@aljarida●com

4
8
9
5
3
1
2
7
6

تسالي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4195األحد  18أغسطس 2019م  17 /ذو الحجة 1440هـ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
● الحمل (:)19/4 – 21/3
ً
مهنيا :أي قرار مهني في غير مكانه
سيسبب لك مشكلة كبيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :قـ ــاوم اإلغـ ـ ـ ــراء ات إذا كنت
ً
مرتبطا وحاول أن تحمي نفسك.
ً
اجتماعيا :تتلقى العديد من الدعوات
االجتماعية واألدبية ّ
وتلبي بعضها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :إذا أردت طــرق بعض األب ــواب
ً
ً
للدعم فكن شجاعا وجريئا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ش ـخــص م ــن الـ ـط ــرف اآلخ ــر
ي ـس ـت ـح ــوذ كـ ــل اه ـت ـم ــام ــك وال م ـجــال
للعالقة.
ً
اجتماعيا :قد يحاول البعض استفزازك
ّ
إال أن الجواب األفضل هو اللمباالت.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا:حــاول تــرتـيــب وض ـعــك ال ـمــادي
وعدم التأخير في تسديد االستحقاقات.
ً
عاطفيا  :يستفزك الحبيب مـحــاوال أن
يعرف منك ما لم تخبره ّإياه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــاُ :إذا واجـ ـهـ ـت ــك م ـصــاعــب
ّ
اجتماعية فال تؤزم األمور بل ّ
ترو.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تباشر بمغامرة أو بمشروع مهم
وتنطلق فيه من دون معوقات.
ً
عاطفيا :يصدمك واقع عائلي أو مادي
ً
لم يخبرك الحبيب عنه سابقا.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :قد تتخذ قرارا عائليا مهما
يريحك من عناء التفكير في الموضوع.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يلوح في األفق نشوء أزمة بينك
وبين زمالء العمل.
ً
عاطفيا :تبتسم األفالك لتحقق لك حلما
ً
عاطفيا أو اتعيش تجربة حلوة.
ً
اجتماعيا :قد تهتم بقضية شخصية لم
يسمح الوقت لك بإنجازها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :إذا أردت السفر من أجل أعمالك
فافعل بدون خشية أو خوف.
ً
عــاطـفـيــا :تنقل إلـيــك معلومات خاطئة
تشعل غيرتك على من تحب.
ً
اجتماعيا :اتبع طريقك بسالم وهــدوء
ً
وال تبارز أحدا بهدف الظهور.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :قم بواجباتك بعناية فائقة كي
تبدو
أفضل من غيرك.
ً
عاطفيا :قد يدلك حدسك على وجوب
تغيير موقفك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تتصرف بفجاجة مع الغير
فتزيد من عدد أعدائك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مـهـنـيــا :كــن هــادئــا فــي تعاطيك مع
الزبائن كي تكسب ّ
ودهم.
ً
عاطفيا :يكون للشريك دور مهم في
قضية ما فتحتاج أن يرضى عنك.
ً
اجتماعيا :مطلوب منك الصبر وعدم
االنفعال في وجه أفراد العائلة.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :اعمل بهدوء ومهارة لتتخطى
بعض العراقيل في مهنتك.
ً
عــاطـفـيــا :تـحـتــاج إل ــى مــرونــة وحنكة
لتنتقد وضعك العاطفي المتازم.
ً
اجتماعيا :انتبه من مناورات وعدائية
تواجهك من أقرب األصحاب.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـبــدأ يــومــك وائ ــق ــا م ــن نفسك
ً
ً
مقداما وعازما على النجاح.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :قـ ــد ت ـت ـخ ـلــى عـ ــن ح ـب ـيــب ًأو
تتراجع عن وعد عاطفي قطعته سابقا.
ً
اجتماعيا :كن بمنأى عن ّأية ردة فعل
تجاه الوالدين واكرمهما.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :تحالفك بعض الظروف لتحقيق
آمال واهداف على أنواعها.
ً
عاطفيا :بنيت عالقة عاطفية من طرف
واحد وتجد نفسك أمام طريق مسدود.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تجاهل مــن يــريــد اإلس ــاء ة
اليك حتى تحبط معنوياته.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــاق ــي م ـس ــاع ـي ــك ال ـن ـتــائــج
ّ
المرجوة فتزرع االبتسامة على وجهك.
ً
عــاطـفـيــا :تشير األف ــاك إل ــى أن حالة
تردد تجاه الحبيب تسكن أفكارك.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :تـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــن بـ ـح ــدس ــك
وفطنتك لمعرفة مــا يــريــده منك أحد
المستفيدين.
رقم الحظ.22 :
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«البا» تحتفل بختام مخيم
األطفال الصيفي
أقامت أكاديمية البا حفل ختام مخيم األطفال الصيفي
األول ،بحضور رئيسة مجلس اإلدارة العضوة المنتدبة
ألكاديمية لوياك للفنون (البا) فارعة السقاف ،وعضو مجلس
اإلدارة فتوح الداللي ،وعبير العيسى ،وأكثر من  100طفل
وأولياء أمورهمَّ .
وقدم األطفال عروضا متميزة خالل الحفل
في مجاالت متنوعة من الفنون ،كما قدموا أفالما قصيرة،
وعرضا مسرحيا شمل مواهب تمثيلية وغنائية وراقصة.
وقد ساهم المخيم في إبراز المواهب المكنونة عند األطفال،
وصقلها ،مما جعله ناجحا ومتميزا.
وفي نهاية الحفل تم تكريم األطفال المشاركين ،وتسليم
شهادات التكريم إليهم.

جانب من الحضور

فارعة السقاف خالل كلمتها

استعراض راقص

َّ
المكرمين مع شهاداتهم
صورة جماعية لألطفال

«المرأة الدبلوماسية» تهنئ عائلة المبارك بعيد األضحى
قام وفد من عضوات لجنة المرأة الدبلوماسية
في الكويت بزيارة عائلة الشيخ جابر المبارك
لتهنئتهم بعيد األضحى ،وكان في استقبالهن
الشيخة موضي المبارك والشيخ فواز الخالد
وحرمه.
ً
وضم الوفد كال من سفيرة جمهورية
قرغيزستان سمر جول وسفيرة جمهورية
سيراليون الحاجي عائشة ومستشارة اللجنة
ً
نرجس الشطي وعددا من زوجات السفراء
وممثالت عن مجموعة سفارات.
وأثنت اللجنة على حسن االستقبال والضيافة،
ً
مشددة على أهمية الترابط االجتماعي والتالحم .الشيخ فواز الخالد الصباح متوسطا المهنئات

ً
ً
األطفال المشاركون يقدمون عرضا موسيقيا

عدد من األطفال المشاركين يقدمون فقرة غنائية

أشغال فنية من أعمال األطفال أثناء المخيم

ورشة عمل «قد التحدي»
أقيمت ورشة عمل بعنوان «قد التحدي» قدمتها المحاضرة هبة
الله جابر ،وهي عضوة فريق واعي -الكويت ،ومدربة معتمدة
في حماية الطفل ،بمقر جمعية بلد الخير.
وقالت هبة الله خالل ورشة العمل إن «فعاليات الورشة انطلقت
ألهداف مهمة جدا ،ألننا نعيش بمجتمع يكثر فيه تأثير
التكنولوجيا السلبي على أطفالنا بشكل واضح وكبير ،فهم
يتعرضون لمواقف عديدة ال يحسنون فيها التصرف الصحيح
للمحافظة على حقوقهم دون التعدي على حقوق اآلخرين».
وأضافت« :نريد نشر تلك الثقافة بين أطفالنا ،من خالل رسائل
تربوية تهدف إلى غرس القيم العليا في نفوسهم ،لتقديم
سلسلة من ورش العمل التوعوية والتربوية التي تهدف إلى
غرس الوعي لدى األمهات».

جانب من ورشة العمل

مجتمع
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إيما لـ ةديرجلا• :لم أعرف محمد رمضان
ُ
عندما قابلته بأميركا وما يثار حولنا شائعات

خبريات
الشعيبي تطمئن الجمهور
على صحة ابنتها

حصدت المركز الثاني في بطولة Twin Cities Open Championship
أثارت صورة للفنانة إيما مع الفنان المصري محمد رمضان
ضجة كبيرة على مواقع التواصل.
وفي حديثها لـ «الجريدة» ،أكدت إيما أنها التقت رمضان
مصادفة خالل إحدى الفعاليات بالواليات المتحدة
محمد جمعة

ّ
قبلت رمضان
على خده كأنه
ابني أو أبي
أو أخي

األميركية ،وأنها لم تكن تعرفه ،وكل ما أثير حولهما
شائعات.
إيما كشفت أيضا عن كواليس مشاركتها في مهرجان
الرقص الذي حصدت فيه المركزين الثاني والثالث في فئتين

• نـ ـب ــدأ م ــن م ـش ــارك ـت ــك األخـ ـي ــرة
بمهرجان الرقص ،حدثينا عنها.
 تــدربــت فــي اسـتــديــو الراقصينب ــوالي ــة مـيـنـيـســوتــا ف ــي ســانــت بــول
بأميركا ،مــن ثــم شــاركــت فــي بطولة
""Twin Cities Open Championship
لــريــاضــة رق ــص ال ـبــالــروم و"الــاتـيــن
وال ـس ـم ــوث" بـمـعـيــة م ــدرب ــي غ ــوردن
برات ،وهي من أكبر بطوالت الوالية،
وحصلنا على المركز الثاني في فئة
"رومـبــا سلفر" ،والـمــركــز الثالث في
"رومبا أوبن".
• ألم تخافي من االنتقادات؟
 ال أبــدا ،أنا أعيش في عالم آخر،وهذه حياتي الطبيعية منذ الطفولة،
فال عالقة لي باآلخرين.

أكثر من نشاط

ّ
أجهز لتصوير
كليب
لمقطوعة
موسيقية
سبتمبر
المقبل
بكاليفورنيا

• تجمعين بين الغناء والتمثيل
وال ــرق ــص ،أال يـعـتـبــر ذل ــك تشتيتا
لجهدك؟
ل ــم أب ــدأ حـيــاتــي كمطربة فقط،بل كنت أجمع بين أكثر من نشاط،
وجميعها فــي فلك ا لـمـجــال الفني
واإلب ــداع ــي ،أال يعتبر ذلــك ّ
تميزا؟
لماذا ال ينظر البعض إلى الجانب
اإليجابي في األمر؟ ،هل لمس أحد
أن ـنــي ال أؤدي ب ـص ــورة ج ـيــدة في
جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت؟ ال أعـتـقــد ذل ــك،
وكل ما كتب عني نقد فني متعارف

عليه ،وأرح ــب بــه مــن أجــل تطوير
نفسي.
• ك ـي ــف جـ ــاء لـ ـق ــاؤك م ــع ال ـف ـنــان
المصري محمد رمضان؟
 تـلـقـيــت دع ـ ــوة ل ـح ـضــور إح ــدىالـفـعــالـيــات الـمـصــريــة ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال أخ ـف ـيــك
س ـ ـ ــرا أن ـ ـنـ ــي كـ ـن ــت م ـ ـ ـتـ ـ ــرددة ق ـل ـي ــا،
السيما أ نـنــي مشغولة بالتحضير
لـبـطــولــة سـتـقــام فــي ل ــوس أنـجـلــس،
إلـ ــى ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة م ـهــرجــانــات
أخ ــرى ستعرض أعـمــالــي وتـقــام في
"هوليوود" ،كما أن الدعوة لحضور
ال ـف ـعــال ـيــة ج ـ ــاءت م ـت ــأخ ــرة ،لـكـنـنــي
ات ـخ ــذت قـ ــراري بـتـلـبـيـتـهــا ،وعـنــدمــا
حـ ـض ــرت ت ـع ــرف ــت إل ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الشخصيات ،و فــي نهاية الحفل لم
يتبق سوى  10أشخاص تقريبا قيل
لي إن من بينهم اإلعالمي المصري
بــاســم يــوســف ،ذهـبــت إلـيــه وسألته:
"ه ــل أن ــت ب ــاس ــم ي ــوس ــف؟" فــابـتـســم
وق ــال" "إزي حضرتك ،نعم أنــا هــو"،
وتبادلنا أط ــراف الحديث وأهديته
ن ـس ـخــة م ــن أل ـب ــوم ــي  ،In Loveأمــا
مـحـمــد رم ـض ــان فـلــم أك ــن أعـ ــرف من
ه ــو ،وأحـ ــد الـمـنـسـقـيــن أبـلـغـنــي أنــه
فنان مصري مشهور ،وعندما ابتعد
ال ـنــاس عـنــه ذهـبــت إل ـيــه ،وك ــان يهم
بالجلوس ،لكنه لما وجــدنــي أمامه
وق ــف مـ ـج ــددا ،واح ـت ــرم ـ ُـت تـصــرفــه،

عبدالعزيز الويس

طرح الفنان عبدالعزيز الويس أحدث "سنغل"
غنائي لــه بـعـنــوان "يــا أخــي ب ــادر" ،أم ــس ،عبر
قناته الخاصة بـ"يوتيوب".
وفي تصريح لـ"الجريدة" ،أعــرب الويس عن
سعادته بـهــذا الـمـشــروع الـجــديــد ،وق ــال إن "يا
أخي بادر" من كلمات مشاري إبراهيم ،وألحان
الويس ،وتوزيع علي المتروك ،ومكس ماستر
مصطفى رؤوف.
َّ
وثمن عبدالعزيز تفاعل الجمهور معه منذ
أن طرح ملصق األغنية قبل ساعات من الكشف
عنها بشكل رسمي ،مبينا أن "األغنية من اختيار
الجمهور ،الذي لم يخذلني يوما ،لذلك أهديها
له ،وأتمنى أن تنال أعمالي دائما رضاه".

ألنــه يــدل على إنـســان واع يـقـ ّـدر من
يـعــرفـهــم وم ــن ال يـعــرفـهــم ،وســألـتــه:
ّ
أتصور معاك"؟ قال" :ممكن" ثم
"ممكن
سألته" :عادي أبوسك؟" قال" :عادي"
ّ
وقبلته على خده كأنه "ابني أو أبي أو
أخي" ،والتقطت صورة تذكارية معه،
ثــم ســألــت أح ــد الـحـضــور عــن اسمه
م ــرة أخـ ــرى ،وع ــرف ــت أي ـضــا حسابه
على "إنـسـتـغــرام" ،ونـشــرت صورتنا
مصحوبة بتعليق ،ومن ثم فوجئت
بانتشار الصورة ،ولم ّ
أعرفه بنفسي،
ولــم يــدر بيننا حــوار ،كما حــدث مع
ب ــاس ــم ي ــوس ــف ،وال أعـ ـ ــرف أع ـمــالــه
الفنية كما قيل ،أو بأنني معجبة به،
هــو إنـســان محبوب وروح ــه جميلة
وم ــوه ــوب ،ويــرحــب بالجميع ،وكــل
ما أثير من أخبار حولنا شائعات.

تعاون فني
• هل عرض عليك أي تعاون فني
مستقبال بعد انتشار صوركما؟
 "ش ـ ــرك ـ ــة درام ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــك ل ــإنـ ـت ــاجوالتوزيع السينمائي" في مصر تقوم
بعمل إداري مثل هذا ،لكن ال أستطيع
أن أذكر أي تفاصيل.
• ما جديدك الفترة المقبلة؟
 س ـ ــأن ـ ــاف ـ ــس فـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة The Embassyللرقص ،وأتدرب حاليا في
استديو فريد استير فــي باسادينا
" ،"Fred Astair Studioوســأنــافــس

ويـ ـح ــرص ال ــوي ــس ع ـل ــى إعـ ـ ــان م ــوع ــد بــث
األغـنـيــة ،ليحظى بتفاعل كبير مــن الجمهور،
ويــرى أن "السنغل" بــات أفضل وسيلة لينمو
رصيد المطرب الغنائي ويستغله في التواصل
مع جمهوره بين فترة وأخرى.
وحققت أيضا آخر سنغالت الويس (تأ تأ)
ردود أفعال جيدة ،خصوصا أنه اختار اسما
مثيرا لالنتباه ،واألغنية مــن كلمات الصالل،
وألحان شخص ،وتوزيع مكس ماستر عثمان
عبود ،وإيقاع سمير القطان ،وغيتار .Farshid
وكــان الويس طــرح قبل فترة سنغل "نجمة
مشهورة" ،من كلمات عذبي الدبيس ،وتوزيع
طالل العيدان ،إلى جانب أغنية بعنوان "تعال
اح ـض ـنــي" ،عـبــر قـنــاتــه ب ــ"ي ــوت ـي ــوب" ،وه ــي من
كلماته وألحانه ،وتوزيع علي المتروك.

كشف الفنان أحمد إيراج لـ"الجريدة" عن
طبيعة دوره في مسلسل "عافك الخاطر"،
حيث يلعب شخصية مركبة لــزوج مهمل
فــي مـنــزلــه ،فــي قــالــب كــومـيــدي خفيف ،مع
زوجته بالعمل الفنانة هبة الدري ،في تكرار
للتعاون بينهما بعد األعمال الناجحة التي
عمال فيها معا "دويتو" مميزا وخفيف الظل.
وحـ ـ ــول ه ـ ــذا ال ـث ـن ــائ ــي م ــع ال ـ ـ ــدري ق ــال:
"تجمعني مع هبة سنوات طويلة من العمل،
و يــو جــد بيننا " كـيـمـيــا" جميلة ،ونتفاهم
بـسـهــولــة ،وه ــو مــا يظهر للمشاهد ســواء
كـنــا زوج ـيــن أو حـتــى ع ــدوي ــن ،مــا يؤهلنا
لعمل ثنائي ناجح في العديد من األعمال
التي كان آخرها "شبح األوبرا" ،حيث أجسد
دور منتج مسرحي ،وتربطني بها عالقة
عاطفية ،بينما تجسد هبة دور بطلة الفرقة
االستعراضية والغنائية باألوبرا".
وأضاف إيراج أن بدايته مع الفنانة هبة
ك ــان مــن خ ــال مسلسل "ثـمــن ع ـمــري" عــام
 ،2002حـيــث جـســد دور "مــوســى نـيـشــان"،
ولعبت هــي دور "س ــارة" ،وضــم المسلسل
كوكبة مــن النجوم كالفنانة حـيــاة الفهد،
وال ـف ـن ــان إب ــراه ـي ــم ال ـح ــرب ــي ،وع ـب ــداإلم ــام
عبدالله ،وإبراهيم الصالل ،ومريم الصالح،
وغيرهم ،ومن تأليف فجر السعيد ،وإخراج
عبدالله الـبــراك ،واستمرت بعدها األعمال
معا مشكلة "ثنائيات" جميلة وعزيزة على
قلبه ،على حد تعبيره.
ولـ ـف ــت إيـ ـ ـ ــراج إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـت ــرق ــب ع ــرض

ديانا كرزون
بالعاصمة األردنية (عمان) في  27سبتمبر
المقبل ،إضافة إلى العديد من الحفالت التي
ستقيمها في دبي وألمانيا والس فيغاس
ضمن جولتها العربية واألوروبية.
وش ـكــرت ديــانــا رئـيــس ن ــادي الفحيص
أي ـم ــن سـ ـم ــاوي ،وإي ـ ــاد ال ـن ـق ـيــب ،ووس ــائ ــل

سميرة سعيد تكشف سبب
انفصالها عن هاني مهنا
إيما

عزة إبراهيم

ديانا كرزون قدمت أجمل السهرات الفنية
في مهرجان الفحيص
أحيت الفنانة ديانا كرزون حفال غنائيا
استثنائيا ضمن مشاركتها في مهرجان
الفحيص ،قدمت فيه مجموعة من أغنياتها
الجديدة والقديمة ،إضافة إلى المواويل.
وك ـع ــادت ـه ــا ،تــأل ـقــت كـ ـ ــرزون خـ ــال هــذه
المشاركة ،وافتتحت الحفل بأغنية "راسك
ب ــال ـع ــال ــي" ،ب ـمــراف ـقــة فــرقـتـهــا الـمــوسـيـقـيــة
(الليدرز) ،بقيادة المايسترو بهاء الــداود،
تبعتها بتقديم مدلي من الفلكلور األردني،
وأغـنـيــة "ك ـبــار ال ـب ـلــد" ،لـيـكــون الموسيقار
الراحل ملحم بركات حاضرا في هذا السهرة
الفنية بصوت الفنانة ديانا.
كما قدمت عــددا من األغنيات الطربية،
إضافة إلــى تقديمها مــواال ،تبعته بأغنية
"ع ـن ــدك ب ـح ــري ــة" وأغ ـن ـي ــة "أم ـ ــا بـ ـ ـ ــراوة" ،ثم
أغـنـيــة "أنـ ــا ف ــي س ـكــريــن" ،وغ ـنــت لـلــراحـلــة
وردة الجزائرية "حرمت أحبك" .واختتمت
سهرتها االستثنائية في المهرجان بأغنية
"أردنية هالليلة".
وتميز حضور ديانا بصوتها الطربي،
مــن خــال تلك األغـنـيــات الـتــي أشعلت بها
أجواء المهرجان ،وتجاوب الجمهور معها
بحماس كبير.
وبـعــد هــذا النجاح الكبير ال ــذي حققته
ك ــرزون فــي مـهــرجــان الـفـحـيــص ،سيتجدد
ل ـق ــاؤه ــا بــال ـج ـم ـهــور ال ـع ــرب ــي ف ــي الـحـفــل
الفني الكبير الــذي سيقام بفندق الرويال

هذه المرة على رقصة الرومبا
"ال ـ ــذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة" ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـش ـه ــد
مشاركة نخبة من الراقصين
العالميين.
أيـ ـ ـض ـ ــا أجـ ـ ـ ّـهـ ـ ــز ألـ ـب ــوم ــي
المقبل ،وهو ألبوم موسيقي،
أي ـض ــا س ــأع ــزف ف ـي ــه لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ــى ع ـل ــى آل ـ ــة مـخـتـلـفــة،
وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا أج ـ ـه ـ ــز ل ـت ـص ــوي ــر
ك ـل ـي ــب إلح ـ ـ ــدى م ـق ـطــوعــاتــي
الموسيقية من ألبومي األخير
الشهر المقبل في كاليفورنيا،
وس ــأحـ ـض ــر "م ـ ـهـ ــرجـ ــان ك ــاب ــو
الـ ــدولـ ــي لـ ــأفـ ــام" ف ــي "نـ ــورث
هـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوود" فـ ـ ـ ــي س ـي ـن ـم ــا
 ،Laemmle NoHo 7وذلك
لترشيح كليب "مشيني
عالختيارة" للمنافسة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـعـ ــرض
أيضا في "مهرجان
كينودروم لألفالم"
ف ـ ـ ــي ك ـل ـي ـف ــان ــد
بوالية أوهايو
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 21
س ـب ـت ـم ـب ــر
المقبل.

في قالب كوميدي خفيف مع هبة الدري
•

•

مختلفتين ،مشيرة إلى أنها بصدد التحضير أللبوم جديد،
كما تنافس بكليب «مشيني عالختيارة» في مهرجانين
منوعين خالل الفترة المقبلة ،وهنا التفاصيل.

أحمد إيراج :أقدم الزوج المهمل في «عافك الخاطر»

عبدالعزيز الويس« :يا أخي بادر»
من اختيار الجمهور وأهديها له

محمد جمعة

علقت الفنانة هيا
الشعيبي على الوضع
الصحي البنتها
فاطمة ،بعد تسرب خبر
إصابتها ،من خالل
مقطع فيديو نشرته عبر
حسابها على "سناب
شات".
وظهرت الشعيبي في
املقطع مع ابنتها لكي
تثبت أنها بصحة جيدة،
ال كما روجت بعض
الشائعات ،الفتة إلى أن
األخيرة سقطت أثناء
تدريب للرقص ،لكنها
في وضع صحي جيد.
وطلبت النجمة من
ابنتها أن توجه التحية
ملتابعي والدتها عبر
"سناب شات" ،وأن
تشكرهم على دعواتهم
لها ،وأن تطمئنهم
بنفسها على حالتها
الصحية ،خصوصا بعد
أن تلقت رسائل من عدد
من أصدقائها املشاهير،
الذين أبدوا قلقهم على
فاطمة ،ومن بينهم إلهام
الفضالة ،وطارق العلي.

اإلع ـ ـ ــام ،وضـ ـي ــوف الـ ـش ــرف ،م ـن ـهــم نقيب
الفنانين األردنيين حسين الخطيب ،كما
شـكــرت الجمهور الكبير ال ــذي حضر هذا
الحفل الفني الساهر ،والــذي تفاعل معها
بشكل كبير ،ليكون عـنــوان الحفل "هــواي
فحيصي".

أحمد إيراج وهبه الدري في مشهد من مسرحية «التابعة»
مـسـلـسـلــه ال ـجــديــد "ب ـي ــن األمـ ــس والـ ـي ــوم"،
للمؤلف والمنتج ضيف الله زيد ،وإخراج
أح ـمــد ال ـ ـفـ ــردان ،الس ـي ـمــا أن ال ـع ـمــل جــديــد
مــن نــوعــه ،ليس ألنــه مــوجــه أكـثــر لألطفال
ولكنهم أ بـطــال العمل الحقيقيون ،ونحن
ً
كفنانين نـســانــدهــم ،خـصــوصــا أن العمل
يناقش تربية األبناء بالطريقة الصالحة،
وي ـج ـســدهــا بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـف ـنــانــة غــديــر

الـسـبـتــي ،بينما يـمـثــل الـجــانــب اآلخ ــر من
التربية غير السوية لألبناء الفنانان أحمد
العونان ،ومي عبدالله.
وحــول أعماله المسرحية الجديدة ،قال
إنه يفضل االستمرار مع محمد الحملي في
أعماله المسرحية القادمة ،ولكن حتى اآلن
هي مجرد أفكار لم تدخل طور التنفيذ مع
استمرار التعاون المثمر بينهما.

روزانا اليامي أعلنت زواجها
عبر مواقع التواصل
نشرت اإلعالمية السعودية روزان ــا اليامي
مجموعة من الصور ،وثقت من خاللها زواجها
من شخص ُيدعى خالد.
وفاجأت اليامي الجمهور بإعالن زواجها ،من
خالل نشر لقطات لمراسم عقد القران واالحتفال
بالزفاف مع عريسها ،ليتم تداول هذه المقاطع
عبر مواقع التواصل.
وأعـ ـلـ ـن ــت روزان ـ ـ ـ ــا زواج ـ ـهـ ــا ب ـن ـش ــر م ـقــاطــع
م ــن االح ـت ـف ــال ،فـظـهــرت ه ــي وعــريـسـهــا وهـمــا
يستعرضان خاتمي الزواج ،مع التقاط الصور
الـ ـت ــذك ــاري ــة .وح ــرص ــت ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة وج ــه
عريسها ،من خــال وضــع "إيموجي" قلب
حب ،واكتفت فقط بذكر اسمه ،وهو خالد،
دون أن تــذكــر أي معلومات إضافية عنه.
وتفاعل الجمهور بقوة مع لقطات زواجها،
وانهالت التعليقات التي تغزلت بجمالها
ُ
ومــراســم الحفل األن ـيــق ،ولــم يـخــل األمــر
مــن اع ـتــراض الـبـعــض عـلــى تغطية وجــه
عريسها ،إال أن محبيها أكدوا أن كثيرات
م ــن الـنـجـمــات فـعـلــن ه ــذا أخ ـي ــرا ،فهي
ليست األولى.
وتعليقا على الزواج اكتفت بالقول:
"رب اجعله بي حفيا".
واخـ ـ ـت ـ ــارت اإلع ــامـ ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
الظهور بفستان أبيض طويل مجسم
يبرز الـقــوام ،مع تركها شعرها منسدال
مع تموجات ناعمة.

وترددت شائعات زعمت زواجها سرا مع ربط
اسمها ببعض الشخصيات المشهورة ،لكنها
نفت األمر تماما ،مؤكدة أنها لم تتزوج من قبل
مثلما يشاع عنها.

روزانا اليامي

كشفت الفنانة املغربية
سميرة سعيد للمرة
األولى ،عن أسباب
طالقها من املوسيقار
املصري هاني مهنا ،بعد
سنوات من الكتمان.
وقالت سميرة في
تصريحات عبر برنامج
«توأم روحي» مع املذيع
نيشان ،أمس األول ،إن
سبب الطالق «أن زواج
الفنان من داخل الوسط
الفني بالنسبة لها لم
يكن ناجحا ،حيث إن
الخالفات في العمل
بينهما كانت تنتقل إلى
املنزل».
وروت الفنانة مواقف
أثارت الخالف بينهما،
قائلة إن «فرقتها
املوسيقية التي كان
يقودها مهنا كانت
تتسبب في أخطاء
خالل حفالتها ،وهاني
كان يعزف بآلة بيانو
صوتها عال جدا ،مما
كان يتسبب في إثارة
غضبها.

هيثم شاكر يكشف
إصابته بمرض خبيث

فاجأ الفنان هيثم
شاكر متابعيه على
الـ«فيسبوك» ،بكشفه ألول
مرة عن إصابته بمرض
خبيث في الفترة املاضية،
دفعه إلى االبتعاد عن
الساحة الفنية تمامًا مدة
وصلت إلى  5سنوات.
شاكر كتب رسالة مطولة
ملحبيه على الـ«فيسبوك»،
يشكر من خاللها كل
الذين دعموه ووقفوا
بجواره في الفترة
األخيرة ،كما أعرب عن
سعادته بردود األفعال
اإليجابية على ألبومه
الجديد «معرفة قديمة»،
الذي طرحه منذ أيام،
والقى إعجابًا الفتًا.
وذكر في رسالته
لجمهوره ،أنه ابتعد عن
الوسط الفني بسبب
إصابته تلك ،حيث أجبر
على العالج طوال هذه
الفترة ،رافضًا الكشف
عن أي تفاصيل تخص
املرض ،ولكنه أكد
للجميع أنه تعافى من
محنته الصحية.

ةديرجلا
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دوليات
السودان يفتح صفحة جديدة بتوقيع اإلعالن الدستوري

ً
• احتفال شعبي باالنتقال للحكم المدني بحضور دولي • تسمية عمر للدفاع والحبر رئيسا للقضاء
طوى ًالسودانيون صفحة
 30عاما من حكم نظام عمر
البشير ،عبر التوقيع النهائي
على وثيقة اإلعالن السياسي،
ووثيقة اإلعالن الدستوري،
اللتين تمهدان إلعالن
تشكيل الحكومة ،وبداية
الفترة االنتقالية.

م ــن ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة
التي أدت إلى سقوط الرئيس
الـ ـس ــاب ــق عـ ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر إل ــى
ال ـتــوق ـيــع ،أم ـ ــس ،ع ـلــى ات ـفــاق
يمهد الطريق لمرحلة انتقالية
ّ
نـ ـح ــو حـ ـك ــم مـ ــدنـ ــي ،ت ـمــك ـنــت
اإلرادة الشعبية من االنتصار
على حكم العسكر الــذي حكم
ب ـيــد م ــن ح ــدي ــد ،وام ـت ــد نحو
 3عقود.
وب ـعــد نـحــو ثـمــانـيــة أشهر
م ـ ـ ــن اإلطـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة بـ ـحـ ـك ــم ع ـم ــر
البشير قتل خاللها أكثر من
 250شخصا فــي عملية قمع
الـتـظــاهــرات ،احتفل الـســودان
امس ،ببدء تنفيذ االتفاق الذي
ّ
ّ
التوصل إليه بين المجلس
تم
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـ ـحـ ــاكـ ــم وق ـ ـ ــادة
الـحــركــة االحـتـجــاجـيــة بهدف
االن ـت ـقــال إل ــى الـحـكــم الـمــدنــي
الـ ــذي ي ــأم ــل ال ـس ــودان ـي ــون أن
ً
ي ـج ـل ــب ل ـب ـل ــده ــم مـ ـ ــزيـ ـ ــدا مــن
الحرية واالزدهار االقتصادي.
في قاعة
ّوخــال حفل أقيم ّ
تطل على نهر النيل ،وقع قادة
المجلس العسكري االنتقالي
وزعماء الحركة االحتجاجية
وث ــائ ــق االتـ ـف ــاق الـ ــذي ي ـحـ ّـدد
ف ـت ــرة ح ـكــم ان ـت ـقــال ـيــة مـ ّـدت ـهــا
ً
 39شهرا.
ّ
ور غـ ـ ـ ـ ــم أن ا لـ ـ ـط ـ ــر ي ـ ــق إ لـ ــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال يـ ــزال حــافــا
ّ
بــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـق ـب ــات ،ف ــإن
األج ـ ـ ــواء االح ـت ـفــال ـيــة خـ ّـيـمــت
عـلــى ال ـب ــاد ال ـتــي اسـتـقـبـلــت،
أم ــس ،ع ــددا م ــن الـمـســؤولـيــن
األجانب ،إضافة إلى اآلالف من
المواطنين مــن جميع أنحاء
السودان الذين تقاطروا على
الخرطوم للمناسبة.

حضور دولي
وح ـض ــر ال ـح ـفــل الــرس ـمــي،
أمـ ــس ،رؤسـ ــاء ت ـشــاد إدري ــس
ديبي ،ودولة جنوب السودان
سيلفاكير ميارديت ،وكينيا
أوهـ ـ ـ ــورو ك ـي ـن ـيــاتــا ،ورئ ـي ــس
جمهورية إفريقيا الوسطى،

البرهان والربيع يحتفالن بعد توقيع الوثيقة الدستورية أمس (أ ف ب)
ورئ ـي ـســا وزراء اثـيــوبـيــا أبــي
أحـمــد ،ال ــذي حظي بتصفيق
كبير عند ذكر اسمه في بداية
اح ـ ـت ـ ـفـ ــال ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع ،وم ـص ــر
مصطفى مدبولي ،وعــدد من
وزراء خارجية الدول األخرى
بينهم وزراء خارجية تركيا
وأوغ ـن ــدا وجـيـبــوتــي ورئـيــس
ال ـب ــرل ـم ــان الـ ـع ــرب ــي ومـمـثـلــو
المنظمات اإلقليمية والدولية.
وأعـلــن مصدر مـســؤول في
وزارة الـخــارجـيــة السعودية،
أن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
الخارجية عادل الجبير ترأس
وف ـ ــد ال ـم ـم ـل ـكــة الـ ـمـ ـش ــارك فــي
حضور مــراســم توقيع اتفاق
الخرطوم.
كـ ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ف ــي ح ـفــل تــوق ـيــع الـتــرتـيـبــات

فكرة واحدة يتمحور حولها كل الجهد ،وعندما
نتجاوزها نطرح فكرة جديدة في فترة أخرى،
فكرة فترة ،وفترة فكرة".
ولـفــت إل ــى أن "ال ـم ـفــاوضــات بـيــن المجلس
العسكري االنتقالي وقــوى الحرية والتغيير
ً
كانت شاقة وصعبة" ،مشيرا إلى أن "ما حدث
هــو انتصار كبير لجهود االتـحــاد اإلفريقي،
وأن ما جرى خطورة جبارة للسودانيين نحو
الخالص".

االنتقالية ،بوفد ترأسه نائب
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح.
وغـ ـ ـ ــاب ع ـ ــن حـ ـف ــل األمـ ـ ــس،
ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـم ـت ـم ـ ّـردة في
ّ
المهمشة مثل دارفور
المناطق
والنيل األزرق وكردفان.
وك ــان ــت "ال ـج ـب ـهــة ال ـثــوريــة
السودانية" التي ّ
توحدت هذه
دعمت
الحركات تحت رايتها ّ
ا لـحــر كــة االحتجاجية ،لكنها
رف ـض ــت اإلعـ ـ ــان ال ــدس ـت ــوري
وطالبت بتمثيل في الحكومة
وب ـم ــزي ــد م ــن ال ـض ـمــانــات في
محادثات السالم.
ّ
وأنـ ـه ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــذي تــم
التوصل إليه في  4أغسطس
نـ ـ ـح ـ ــو ث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر م ــن
االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـ ــدأت
ب ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات حـ ـ ــاشـ ـ ــدة ضـ ـ ّـد
البشير الذي أطاح به الجيش
تحت ضغط الشارع في أبريل،
بعد  30سنة من حكم السودان
بقبضة من حديد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
اإلفــريـقــي وإثيوبيا بوساطة
ق ــادت ال ــى االت ـف ــاق ال ــذي رأى
ً
ف ـيــه ال ـم ـت ـظــاهــرون ان ـت ـص ــارا
ل ــ"ث ــورت ـه ــم" ،بـيـنـمــا رأى فيه
ً
ا لـجـنــراالت تكريسا لفضلهم
ً
في تجنيب البالد حربا أهلية.
وف ــي مــديـنــة ع ـط ـبــرة ،مهد

االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي انــدلـعــت
فـ ــي د ي ـس ـم ـب ـّـر  ،2018ر ق ــص
الـ ـ ـن ـ ــاس وغـ ـ ــنـ ـ ــوا ف ـ ــي م ـح ـطــة
الـ ـقـ ـط ــار أم ـ ــس األول ،بـيـنـمــا
ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدون ل ــرك ــوب
الـ ـقـ ـط ــار ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـخ ــرط ــوم
للمشاركة في احتفال األمس.
وه ـتــف الـمـحـتـفـلــون "مــدنـيــة،
ّ
متعهدين باالنتقام
مــد نـيــة"،
للقتلى الــذيــن سـقـطــوا خــال
االحتجاجات.
واحـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــف
ال ـســودان ـيــة ال ـص ــادرة صباح
السبت بـ "االنتقال التاريخي".
وكتبت صحيفة "الـتـيــار" في
ص ـف ـح ـت ـهــا األولـ ـ ـ ـ ــى" :ال ـ ـبـ ــاد
تبدأ اليوم االنتقال التاريخي
ن ـحــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة" ،بينما
عنونت صحيفة "السوداني":
"ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ت ـس ـت ـع ــد ل ـل ـفــرح
األكبر".

المجلس السيادي
وقال الناطق الرسمي باسم
الـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري الـفــريــق
ركـ ــن ش ـمــس ال ــدي ــن ك ـبــاشــي،
رئيس اللجنة السياسية ،إن
ال ـم ـج ـلــس اخ ـت ــار خـمـســة من
أعضائه الحاليين لتمثيله في
المجلس السيادي.
وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريحات صحافية أمس ،أن

أعضاء المجلس السيادي من
طرف المؤسسة العسكرية هم:
الفريق أول محمد حمدان دقلو
الملقب بـ "حميدتي" ،والفريق
ش ـ ـمـ ــس ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــاشـ ــي،
ً
والفريق ياسر العطا ،مشيرا
إلى اختيار الفريق أول جمال
عمر لتولي حقيبة الدفاع في
حكومة المرحلة االنتقالية.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،اخ ـ ـتـ ــارت
"الحرية والتغيير" تــاج السر
ع ـلــي ال ـح ـبــر رئ ـي ـســا للقضاء
بـ ـ ـع ـ ــد أن ر فـ ـ ـ ـ ــض ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي وقـ ـ ــت ســابــق
تــرش ـيــح ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادر محمد
أحمد ،لهذا المنصب.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة
االح ـ ـت ـ ـج ـ ــا ّج ـ ـي ـ ــة الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
ّ
ال ـم ــاض ــي ،أن ـه ــم ات ـف ـق ــوا على
ت ـع ـي ـي ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ال ـس ــاب ــق
ف ــي األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة عـبــدالـلــه
حمدوك ،وهو خبير اقتصادي
ً
مخضرم ،رئيسا للوزراء.
وسيحكم البلد الــذي يبلغ
عدد سكانه  40مليون نسمة
مجلس سيادة يتألف من 11
ً
ّ
عضوا .ونص االتفاق على أن
يعين العسكر وزيري الداخلية
والدفاع.

خطوات أولى

االتفاق ،أمس ،سيبدأ السودان
عملية تشمل خـطــوات أولــى
فــوريــة مهمة مــن أجــل إطــاق
الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـمـ ــدنـ ــي .إذ سـيـتــم
اليوم ،إعالن تشكيلة مجلس
ال ـح ـك ــم االنـ ـتـ ـق ــال ــي ال ـج ــدي ــد
ا لــذي سيتألف بأغلبيته من
المدنيين وتشكيل الحكومة
فــي  28أغ ـس ـطــس ،ثــم يلتقي
الوزراء مع المجلس السيادي
في األول من سبتمبر للمرة
األولى.
وستجرى انتخابات عامة
بـ ـع ــد الـ ـم ــرحـ ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة
البالغة  39شهرا والتي بدأت
ّ
 4أغـسـطــس .لـكــن الـعــديــد من
ّ
ال ـس ــودان ـي ـي ــن ي ـش ــك ـك ــون فــي
قــدرة المؤسسات االنتقالية
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـبـ ــح جـ ـ ـم ـ ــاح ال ـ ـقـ ــوى
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة
السنوات الثالث التي ستسبق
االنتخابات.
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ــد أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة
ّ
ال ـم ــرت ـق ـب ــة لـ ـلـ ـح ــل الـ ـ ـ ــذي ت ـ ّـم
ّ
التوصل إليه هذا الشهر ،هو
رف ــع تـعـلـيــق عـضــويــة الـبــاد
الذي فرضه االتحاد اإلفريقي
على السودان في يونيو.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)
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السيسي يتفقد بالطائرة صوب قاعدة نجيب يوم العيد (رئاسة الجمهورية)
هامش االفتتاح ،إن المشروعات التي يتم
تنفيذها تأتي في إطــار بناء قــدرة الدولة،
وأن مشروع الـ  100ألف فدان صوب زراعية
يكفي احتياجات  20مليون مصري.
وتابع" :السوق المصري كبير فيه 100
مليون نسمة ،ونحتاج الكل يكون موجود،
والب ــد أن نعمل مــع الـكــل فــي الــريــف وكـبــار
التجار والمزارعين".
وأض ـ ــاف ان م ـش ــروع ال ـص ــوب الــزراع ـيــة
ف ــي مـحــافـظـتــي ب ـنــي س ــوي ــف وال ـم ـن ـيــا من
المشروعات العمالقة ،إذ سيغير حياة 300
أسرة لألفضل ،مع بداية زراعة  5آالف فدان،
فــي إط ــار خـطــة لــدعــم مـحــافـظــات الصعيد،
الفتا إلى أن هذه المشروعات تسعد جميع

المصريين بعيدا عن أهل الشر من المتآمرين
الذين يعملون في الخفاء بال جدوى.
وتابع" :إحنا مش هنتفق مع التجار ضد
الناس ،لكن هنتفق على عمل توازن حتى ال
ندخل في سجال غير مناسب ...إحنا شعب
واح ــد وبنحب البلد والب ــد أن نعمل طبقا
آللـيــات الـســوق" ،الفتا إلــى تدخل الحكومة
عبر زيــادة حجم المعروض للسيطرة على
األسعار.
فــي غـضــون ذل ــك ،يـطــرح البنك المركزي
المصري ،اليوم ،أذون خزانة حكومية بقيمة
إجمالية  8.75مـلـيــارات جنيه ،بـهــدف سد
عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تصل
إلى  438.6مليار جنيه.

«أنت بتقبض كام»؟
فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ،أمس،
رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية،
اللواء محمد عبدالحي ،بسؤاله عن دخله
ً
الشهري بشكل علني ،قائال" :يا محمد يا
عبدالحي ،أنت بتقبض كام؟"
فأجاب عبدالحي 14200" :جنيه يا فندم"،

ثم ســأل الرئيس المصري عن أي مكافآت
أو مزايا إضافية ،فكرر الـلــواء الرقم ذاتــه.
وق ــال السيسي إن كــافــة الـقـيــادات العاملة
بالمشروعات التنموية يتقاضون رواتب
عادية ،ال تقارن بما يتقاضاه نظراؤهم في
الشركات الخاصة.

بيروت  -ةديرجلا

أعلن فريق لجنة "الحوار
والوساطة" في الجزائر
تشكيل لجنة حكماء
مكونة من  41شخصية،
عقب اجتماع عقده أمس
في العاصمة .واقتحم
متظاهرون مقر "الحوار
والوساطة" بالعاصمة،
في محاولة لمنع انعقاد
االجتماع ،الذي تضمن
توزيع دعوات المشاركة في
جلسات الحوار الوطني،
لشخصيات وناشطين في
الحراك الشعبي .ورفض
المحتجون استمرار عمل
فريق الوساطة ،بمبرر أنه
يدعم خطط الحوار برؤية
الحكومة الحالية ،مطالبين
بـ"وقف مسعى الوساطة،
والعودة إلى الشعب السيد
وصاحب الكلمة".

مقتل  6من أسرة واحدة
بغارة للنظام على إدلب

ومع التوقيع الرسمي على

شهيبّ :
ّ
شددنا على أهمية الوفاق الداخلي

القاهرة  -حسن حافظ

أصـ ـ ــدر ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
ً
ً
السيسي قـ ــرارا جـمـهــوريــا ،أم ــس ،بتعيين
ً
ال ـفــريــق أس ــام ــة رب ـي ــع رئ ـي ـســا لـهـيـئــة قـنــاة
ً
السويس ،خلفا للفريق مهاب مميش ،الذي
صدر قرار جمهوري آخر بتعيينه مستشارا
لرئيس الجمهورية لمحور قناة السويس
والموانئ البحرية.
ويـ ـع ــد م ـم ـيــش ال ــرج ــل األهـ ـ ــم ف ــي إدارة
السيسي منذ وصوله إلــى ســدة الحكم في
يــونـيــو  ،2014وتــولــى رئــاســة هيئة الممر
المائي االستراتيجي بــدرجــة وزيــر فــي 12
أغسطس  ،2012ويحسب له اإلشــراف على
إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في
عام واحد وافتتاحها .2015
أما الفريق ربيع فولد عام  ،1955وتخرج
في الكلية الحربية عام  ،1977وترقى حتى
وصل إلى منصب قائد القوات البحرية العام
 ،2015ثم تولى منصب نائب رئيس هيئة
الـســويــس فــي  ،2016قـبــل أن يـصــدر الـقــرار
الرئاسي بتوليه رئاسة الهيئة.
إل ــى ذلـ ــك ،اف ـت ـتــح الـسـيـســي أم ــس 1300
صوبة زراعية على مساحة  10آالف فــدان،
فــي إط ــار المرحلة الثانية (الـصــوب  )2من
ق ـطــاع مـحـمــد نـجـيــب ل ـل ــزراع ــات المحمية
بمحافظة مطروح.
ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان
مــن ال ــزراع ــات الـتـقـلـيــديــة ،وي ـعــد الـمـشــروع
األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط،
وي ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى سـ ــد الـ ـفـ ـج ــوة ب ـي ــن اإلنـ ـت ــاج
واالستهالك وتحقيق األمــن الغذائي ألكبر
دولة عربية سكانا.
وسـ ـب ــق أن ت ـف ـقــد ال ــرئـ ـي ــس م ـش ــروع ــات
الصوب الزراعية في مقرها بقاعدة محمد
نجيب العسكرية بــالـطــائــرة أول أي ــام عيد
األضحى المبارك ،كما افتتح المرحلة األولى
من مشروعات الصوب فبراير  ،2018في إطار
المشروع القومي إلنشاء  100ألف فدان من
الـصــوب الــزراعـيــة المحمية ،وهــو مشروع
يعمل على ترشيد استخدام مياه الري.
وقـ ــال الـسـيـســي خ ــال تـصــريـحــات على

ليبيا :فتح مطار سبها
بعد إغالقه  5سنوات

الجزائر« :لجنة حكماء»
من  41شخصية

ً
السيسي ّ
يعين رئيسا للقناة ويفتتح الصوب عون :مصالحة لبنان لن تهتز
●

سلة أخبار

ذكر سكان أن ليبيا أعادت
فتح المطار في سبها،
المدينة الرئيسة جنوب
البالد ،بعد إغالقه منذ 5
سنوات ،بسبب مشكالت
أمنية .وأضافوا أن رحلة
تجارية هبطت في المطار
قادمة من بنغازي شرق
البالد الخاضع لقوات
المشير خليفة حفتر.
وأدت اشتباكات قبلية
اندلعت بين قبيلتي أوالد
سليمان والتبو قرب مطار
سبها الواقعة تحت سيطرة
الجيش الليبي بقيادة حفتر،
في  2014إلى توقف حركة
المالحة بالمطار.

المبعوث اإلفريقي« :فترة وفكرة» وراء نجاح المفاوضات
أك ــد ال ـم ـب ـعــوث اإلف ــري ـق ــي ل ـل ـس ــودان محمد
الحسن ولد لبات ،أنه كان مقتنعا بعدم نجاة
السودان من مصائر دول مثل سورية ،وجنوب
السودان ،والصومال إال بإحراز اتفاق تتشابك
فيه األيادي واإلرادات والنوايا الحسنة ،وهو
ما حصل في النهاية على حد تعبيره.
وأوضح أنه اتبع استراتيجية بسيطة جدا
تتخلص بعبارة "فكرة ،فترة" ،موضحا" :كلما
كانت هناك فترة معينة وضعت على الطاولة
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمام وفد الحزب
الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي و"ال ـل ـق ــاء الــدي ـم ـقــراطــي" ال ــذي
زاره أمــس ،فــي مـقـ ّـره الصيفي بقصر بيت الــديــن أن
ً
"المصالحة لن تهتز وإن اختلفنا سياسيا".
وق ــال ع ــون" :بـشــارتــي لكم إنـنــا سنبذل قصارى
جهدنا لنخرج من هــذه الحالة .وجميعنا مدعوون
لنضافر جهودنا مع بعضنا البعض واالتفاق على
إعمار لبنان".
مــن جهتها ،قــالــت دال ـيــا جـنـبــاط ،الـتــي تــرأســت
وف ــد "االش ـت ــراك ــي"" :نــرحــب بكم فــي منطقة الشوف
ً
ً
والجبل ونعتبر أن وجود فخامتك يشكل دفعا كبيرا
للمصالحة وللوحدة الوطنية في الجبل" .وأضافت:
"ال ــوال ــد وتـيـمــور س ـي ـعــودان فــي وق ــت قــريــب لــزيــارة
فخامتك في بيت الدين".
وض ـ ّـم الــوفــد وزراء ون ــواب وشخصيات روحية
وسياسية ّ
يتقدمهم وزيــر التربية والتعليم العالي
أكرم ّ
شهيب ووزير الصناعة وائل أبوفاعور وبرئاسة
كريمة رئيس الحزب داليا جنبالط.
وقال ّ
شهيب بعد اللقاء" :شددنا على أهمية الوفاق
الداخلي والمصالحة التاريخية ودور المؤسسات
في هذا الظرف الصعب الذي ّ
نمر به ،والرئيس عون
مرتاح للورقة اإلقتصادية التي يجب أن تحقق وأن يتمّ
تذليل كل العقبات التي تحول دون تحسين الوضعين
االقتصادي واالجتماعي" .وأوضح أن "ال شيء يمنع
لـقــاء الــرئـيــس ع ــون ورئـيــس الـحــزب ولـيــد جنبالط،
ً
وفخامة الرئيس في الشوف ّ
مرحب به" ،مشددا على
أن "ما ِمن جروح لتلتئم ،فما حدث حادثة بنت ساعتها
وانتهت في مكانها والقضاء يأخذ مجراه".

بــدوره ،اعتبر أبوفاعور أنها "صفحة جديدة في
حياة الجبل وحياة الــوطــن" .كما أكــد النائب هادي
ّ ً
ودي ــا
أبــوالـحـســن أن "ال ـل ـقــاء مــع الــرئـيــس ع ــون ك ــان
ً
وإيجابيا وقــد أكدنا على المصالحة التي أرساها
ً
البطريرك (الماروني الراحل نصرالله) صفير" ،كاشفا
أن "األسبوع المقبل سيشهد زيارة لجنبالط ورئيس
اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبالط إلى قصر
بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية".
في سياق منفصل ،برزت وجهات النظر المختلفة
بين بيروت وواشنطن بوضوح خالل زيــارة رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري األخ ـي ــرة لكنها لــم تحل
دون ّسعي لبنان الــى استيعاب المواقف األميركية
وتجنب أن تشمل عقوباتهم اللبنانيين ومؤسسات
الدولة األساسية كالجيش والمؤسسات العسكرية
واألمنية وهو ما إطمأن اليه اللبنانيون من خالل ما
سمعه الحريري من المسؤولين وما عبرت عنه اإلدارة
األميركية بمختلف مؤسساتها.
فــواشـنـطــن هــي الـتــي ش ــددت بمختلف األشـكــال
ومن مواقع مختلفة على الفصل النهائي بين برامج
العقوبات ومــا تحتاجه القوى العسكرية واألمنية
اللبنانية مــن دعــم إذ عليها تقع مسؤولية الــدفــاع
عــن لبنان دون غيرها مــن الـقــوى غير الشرعية في
إشــارة دائمة إلى رفضها لثالثية "الجيش والشعب
والمقاومة".
هذا ،إضافة إلى تأكيداتهم بمساعدة لبنان للوصول
إلى مليارات "سيدر" ومن أجل تشجيع المؤسسات
الدولية المانحة على التعاطي مع لبنان بايجابية
والسعي إلــى تزخيم المفاوضات مــن أجــل اإلســراع
ً
بترسيم الحدود البحرية والبرية توصال إلى استثمار
ثروات لبنان النفطية.

الريجاني« :حزب الله» صفع إسرائيل وأميركا
أشاد رئيسمجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني ،بالذكرى الـ  13لحرب تموز  ،2006إذ
اعتبر أن "الشعب اللبناني وحزب الله" وجها
صفعة قوية لإلسرائيليين واألميركيين".

وأكد الريجاني ،في تصريح صحافي أمس،
أن "ت ـلــك ال ـح ــرب كــانــت وه ــمال ـش ــرق األوسـ ـ 
ط
الجديد الــذي خطط له األميركيون ،وتحولت
إلى مشروع الشرق األوسط المقاوم".

ُ
قتل  6وأصيب  3مدنيين
من أسرة واحدة ،معظمهم
أطفال ،جراء غارات مكثفة
شنتها مقاتالت نظام
الرئيس السوري بشار األسد
على منطقة سكنية في ريف
شمال غربي
محافظة إدلب،
ُ
البالد .وأمس األول ،قتل 13
ً
مدنيا ،بينهم سيدة حامل،
وأصيب  20آخرون ،في قصف
روسي استهدف قرية حاس
في منطقة خفض التصعيد
بإدلب .وتواصل قوات
النظام ،المدعومة من روسيا
وإيران ،هجماتها بشكل
عنيف برا وجوا ،على بلدات
وقرى تابعة لمحافظتي
إدلب وحماة ،وضمن منطقة
خفض التصعيد.

اختطاف أردنيين
في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية
األردنية اختطاف اثنين من
مواطنيها في جنوب إفريقيا،
أمس .وقالت "الخارجية" ،في
بيان ،إن "المعلومات األولية
تشير إلى أن المخطوفين،
أب وابنه ،وأنهما من رجال
األعمال هناك" .وبينت
أن "الخاطفين طالبوا
بفدية مالية مقابل إطالق
سراحهما" ،دون ذكر تفاصيل
عن هوية الخاطفين.
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طهران تحذر واشنطن من اقتناص ناقلتها بجبل طارق
• تهديد إيراني بزيادة أجهزة «الطرد» • لجنة األمن :تعامل السعودية مع الحجاج سيذيب جليد العالقات
حذرت السلطات اإليرانية من
أن تأخير إبحار ناقلة نفطها
التي رفع عنها االحتجاز من
سلطات جبل طارق قد يحمل
فرصة للواليات المتحدة
التي أصدرت مذكرة مصادرة
بحقها بتهمة اإلرهاب ،في
الطاقة
حين أطلقت منظمة ً
الذرية اإليرانية تهديدا بزيادة
عدد أجهزة الطرد المركزي
بالمخالفة لالتفاق النووي.

مذكرة توقيف
أميركية لـ«غرايس »1
وطاقم جديد
لقيادتها

غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
الـمـتـحــدة مــذكــرة تــوقـيــف لناقلة
النفط اإليــرانــي «غ ــراي ــس »1التي
أن ـهــت سـلـطــات جـبــل طـ ــارق ق ــرار
اح ـت ـجــازهــا الـخـمـيــس الـمــاضــي،
حذرت طهران من أن تأخر إبحار
الناقلة ألسـبــاب فنية لوجستية
ّ
قد يمكن واشنطن من اقتناصها.
وأكــد مسؤول إيراني أمــس ،أن
التأخير «يعطي فرصة للواليات
المتحدة لالنتهاك».
وأف ــادت وكــالــة أنـبــاء «ف ــارس»،
بـ ــأن ال ـن ــاق ـل ــة ال ـم ـم ـلــوكــة لـشــركــة
إيرانية منحت هوية إيرانية بديلة
عــن الـهــويــة البنمية وت ــم تغيير
اسمها إلى «أدريان داريا» ،وقالت
ً
ً
ً
إنها تنتظر قائدا جديدا إيرانيا
ً
وعددا من أفراد الطاقم ،باإلضافة
إل ــى اسـتـبــدال بـعــض األجـ ــزاء في
السفينة ،إذ تحتاج إلى إصالح.
ووصـ ـ ــف ن ــائ ــب رئـ ـي ــس هـيـئــة
الموانئ البحرية في إيــران جليل
إسالمي ،أمس ،األنباء حول إعادة
اح ـت ـجــاز الـسـفـيـنــة ،بــأن ـهــا «غـيــر
دقيقة».
وفي وقت سابق ،بدأت الناقلة
ال ـت ــي ات ـه ـمــت ب ـخ ــرق ال ـع ـقــوبــات
األوروبية المفروضة على سورية
تـ ـتـ ـح ــرك ،وشـ ــوهـ ــد ال ـ ــدخ ـ ــان مــن
مدخنة الـمـحــرك ،لكنه لــم يبتعد
ً
كـثـيــرا ،ثــم تــوقــف فــي النهاية وال
يزال عند ساحل جبل طارق.
وأفاد مصدر مطلع على الملف
بأن «من غير المرجح» أن تتمكن
السفينة العمالقة من المغادرة قبل
اليوم األحد.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،عـلــق رئيس
مـجـلــس الـ ـش ــورى اإلي ــران ــي علي
الري ـج ــان ــي ع ـلــى قـ ــرار بــريـطــانـيــا
باإلفراج عن الناقلة اإليرانية التي
احتجزت مطلع يوليو الماضي.
وق ــال الري ـجــانــي خ ــال جلسة
علنية ،إن «الجهود التي بذلتها
إيـ ـ ـ ــران ل ـ ــإف ـ ــراج عـ ــن غـ ــرايـ ــس ،1
أجبرت البريطانيين على التخلي
ً
عن القرصنة البحرية» ،مؤكدا أن
«الشعب اإليراني كشف عن مظهر
من مظاهر صموده وصالبته».
م ـ ــن ج ـه ـت ــه أع ـ ـلـ ــن ال ـم ـت ـح ــدث
باسم الخارجية اإليرانية عباس
موسوي ،أن بالده لم تعط سلطات
جـ ـب ــل طـ ـ ـ ــارق «أي ضـ ـم ــان ــة ب ــأن

الناقلة اإليرانية قبالة جبل طارق يوم الخميس (أ ف ب)
«غرايس  »1لن تتوجه إلى سورية».
وقـ ـ ــال إن «وجـ ـه ــة ال ـن ــاق ـل ــة لــم
تكن سورية ،وحتى إن كانت تلك
وجـهـتـهــا ،ف ــإن الـمـســألــة ال تعني
ً
أحدا».

مذكرة أميركية
وأمس األول ،أعلنت وزارة العدل
األميركية إص ــدار مــذكــرة لضبط
الناقلة اإليرانية ،في حين لم يعرف
مصير طلب تقدمت به السلطات
األميركية للمحكمة العليا في جبل
طارق الحتجاز الناقلة المتعثرة.
واتهمت الوزارة الناقلة في بيان
بالضلوع في مخطط لـ«الوصول
بطريقة غير قانونية إلى النظام
ال ـم ــال ــي األم ـي ــرك ـي ــة بـ ـه ــدف دع ــم
شحنات غير شرعية من إيران إلى
سورية يرسلها الحرس الثوري
اإليــرانــي» الــذي أدرجته واشنطن
على قائمتها السوداء لـ«المنظمات
اإلرهابية األجنبية».
وتنص المذكرة على أن الناقلة
وك ــل ال ـن ـفــط الـ ــذي تـحـمـلــه و995

أل ــف دوالر ،خــاضـعــة للمصادرة
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ان ـت ـهــاك «قــانــون
ال ـط ــوارئ االقـتـصــاديــة الــدولـيــة»،
واالح ـت ـيــال المصرفي وتبييض
األم ـ ـ ـ ــوال ،ووض ـع ـي ــة ال ـم ـص ــادرة
بموجب اإلرهاب.
وه ـ ـ ـ ـ ــددت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـيــركـيــة فــي بـيــان بحظر منح
ت ــأش ـي ــرات دخ ـ ــول إلـ ــى ال ــوالي ــات
المتحدة لكل أفراد طاقم «غرايس
 »1الذين تم اإلفراج عنهم.
وتأتي تلك التطورات في وقت
التزال السلطات اإليرانية تحتجز
ناقلة نفط بريطانية بتهمة خرق
قوانين المالحة عند مضيق هرمز،
فيما تسعى واشنطن إلى تشكيل
تحالف دولي لحماية المالحة في
الخليج قبالة السواحل اإليرانية.

تهديد نووي
في غضون ذلك ،أطلقت طهران
ت ـه ــدي ــدات ن ــووي ــة ج ــدي ــدة ،وأك ــد
رئيس اللجنة النووية بالبرلمان
اإليراني محمد إبراهيم رضائي أن

طهران مستعدة الستخدام المزيد
من أجهزة الطرد المركزي الحديثة
فــي المرحلة الثالثة مــن تقليص
التزاماتها بالصفقة النووية.
وقــال رضــائــي« :فــي المرحلة
الـثــالـثــة مــن خـفــض االل ـتــزامــات
النووية ،سيكون لدينا العديد
مـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
اعتماد أجهزة الطرد المركزي
المتقدمة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ال نـ ـ ــزال
نستخدم أجهزة الطرد المركزي
القديمة  ،IR1فــإن األجـهــزة األكثر
ً
تـ ـط ــورا ،وه ــي  IR6و IR8جــاهــزة
ً
للتشغيل» ،مبينا أن آالت الطرد
ً
المركزي الجديدة المصنعة محليا
لديها القدرة على زيادة تخصيب
اليورانيوم من  26إلى  48مرة أكثر
من األجهزة الحالية.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن تـفـعـيــل ال ـمــاء
ال ـث ـق ـي ــل أو حـ ـ ـ ــدوث ت ـغ ـي ـي ــر فــي
طــري ـقــة تـجـمـيــع وت ـخ ــزي ــن ال ـمــاء
الثقيل وتــزويــد نسبة تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم ،يـعــد م ــن ال ـخ ـيــارات
األخرى المتاحة لبالده ويمكن أن

إسرائيل تضرب غزة ...و«حماس» لن تسمح بتصدير أزمات

طليب لن تنحني لزيارة الضفة ...وبيلوسي ّ
تندد بضعف نتنياهو
بعد ساعات من اعتراض الجيش
ً
ص ــاروخ ــا أط ـل ــق ب ــات ـج ــاه جـنــوب
إســرائـيــل ،فــي أول هـجــوم مــن هذا
ال ـن ّــوع م ـنــذ  12يــول ـيــو ال ـمــاضــي،
شــنــت ط ــائ ــرة حــرب ـيــة إســرائـيـلـيــة
ً
ب ــاك ــرا ص ـبــاح أمـ ــس ،غ ـ ــارات على
ثالثة أهداف في قطاع غزة ،أصابت
مركز مراقبة لحركة «حـمــاس» في
ً
بـيــت ح ــان ــون ،وه ــدف ــا غـيــر محدد
ً
قرب مدينة غزة ،وأرضا خالء قرب
دير البلح.
وأعـلــن الجيش اإلسرائيلي ،أن
ً
الـعـمـلـيــة جـ ــاءت ّردا ع ـلــى إط ــاق
صــاروخ من غزة مساء أمس األول
نحو مدينة سديروت الجنوبية.
ً
وردا على الـغــارات ،قال الناطق
باسم حركة «حماس» فوزي برهوم،
أمــس ،أن «المقاومة لن تسمح بأن
ً
تكون غزة مسرحا لتصدير أزمات
ً
الـعــدو الــداخـلـيــة» ،م ـشــددا على أن
ً
ً
«جوابنا سيبقى منسجما تماما مع
امتداد الحالة النضالية والجهادية
للشعب في الضفة وغزة».

إلى ذلك ،انتقدت رئيسة مجلس
النواب األميركي نانسي بيلوسي
قرار إسرائيل منع ّ
مشرعتين في
المجلس رش ـيــدة طليب وإلـهــان
عمر من زيارتها ،منددة بـ «ضعف»
الرئيس دونــالــد تــرامــب ،ورئيس
وزراء بنيامين نتنياهو.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـس ـي ـنــاتــور
الديمقراطي والمرشح المحتمل
ع ــن ح ــزب ــه الن ـت ـخــابــات الــرئــاســة
المقبلة بيرني ســانــدرز ،إن هذا
ً
التطور لم يكن مستبعدا ،واتهم
تـ ــرامـ ــب بــال ـع ـن ـصــريــة وك ــراه ـي ــة
األجانب والتعصب الطائفي.
ً
وكــانــت طليب رفـضــت عــرضــا
ً
إســرائـيـلـيــا لـلـسـمــاح لـهــا بــزيــارة
الضفة ،قائلة إنها لن تزور أسرتها
هـنــاك ألن الحكومة اإلسرائيلية
ً
ف ـ ــرض ـ ــت «ش ـ ـ ــروط ـ ـ ــا ت ـع ـس ـف ـي ــة»
إلهــان ـت ـهــا .وق ــال ــت« :ال يـمـكــن أن
أسمح لدولة إسرائيل باستغالل
هــذا الموقف إلهانتي واستغالل
حـبــي لـجــدتــي لـكــي أنـحـنــي أم ــام

ماكرون «الوسيط» ّ
يمد يده
لبوتين عشية G7
ّ ً
مجددا في المجموعة بعد استبعادها
في خطوة إلشراك روسيا
عام  ،2014يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصرّ
ً
على القيام بدور الوسيط ،نظيره الروسي فالديمير بوتين غدا ،في
ّ
مقر إقامته الصيفي في بريغانسون ،قبل خمسة أيام من قمة لقادة
الدول الصناعية السبع الكبرى  G7في بيارتز.
ويعقد الرئيس الــروســي ومضيفه جلسة عمل وعـشــاء ،للمرة
لقاء فرساي عام .2017
الثانية منذ ّ
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـتـطـ ّـرق الــرئـيـســان إل ــى ال ـنــزاع فــي المناطق
االنفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا ،وما تاله من ّ
ضم
روسيا شبه جزيرة القرمّ ،
مما ّأدى الى استبعادها من مجموعة
ّ
الثماني وفرض عقوبات عليها من جانب االتحاد األوروبي.
كما سيبحث الرجالن األزمات الدولية التي تلعب فيها روسيا
ّ
ً
ً
مهماّ ،
السيما الحرب في سورية والتوتر بين إيران والواليات
دورا
المتحدة بشأن االتفاق النووي.
ّ
وبالنسبة لباريس ،فإن اختيار عقد االجتماع قبل قمة مجموعة
ّ
السبع مـبــاشــرة ،وال ــذي اتـفــق عليه الــرجــان أثـنــاء قمة مجموعة
ً
ً
ّ
العشرين في أوساكا ،يشكل أمرا «مهما» يعكس ارادة رئيس الدولة
ّ
في إشــراك روسيا في المباحثات المتعددة األطــراف .وباألسلوب
ذاته ،سيلتقي الرئيس الصيني هذا الخريف.
وفـيـمــا يـتـعـلــق ب ــأوك ــران ـي ــا ،تــأمــل ب ــاري ــس «ف ـتــح ف ـضــاء جــديــد
للتفاوض» ،وقــد دعــت بوتين لـلـ ّ
ّ
مشجع» على مبادرة
ـرد «بشكل
الـتـهــدئــة ال ـتــي يـبــديـهــا الــرئ ـيــس األوك ــران ــي ال ـجــديــد فــولــوديـمـيــر
زيلينسكي.
ّ
أما بالنسبة لسورية ،فتعتبر فرنسا أن األوضــاع في محافظة
إدلــب السورية «مقلقة جــدا» ،مع هجوم النظام بدعم من الطيران
الروسي .وتأمل فرنسا الحصول على دعم أقوى من روسيا إلنقاذ
(باريس  -أ ف ب)
			
االتفاق النووي اإليراني.

فلسطينيون خالل مواجهات أمس األول مع الجيش اإلسرائيلي على حدود غزة (أ ف ب)
سياستها الظالمة والعنصرية».
وأض ــاف ــت« :إس ـكــاتــي ومعاملتي
كمجرمة ليس ما تريده جدتي لي.
ً
سيقتل هذا جــزءا مني .قــراري أن
زيارة جدتي في ظل هذه الشروط
التعسفية يتعارض مع كل ما أؤمن
به .النضال ضد العنصرية والقمع
والظلم».
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
اإلسرائيلية إنها تلقت رسالة من

طليب الخميس الماضي ،تطلب
ً
فـيـهــا تـصــريـحــا ب ــزي ــارة أســرتـهــا
وإنها وافقت على الطلب.
وك ـت ــب ت ــرام ــب ع ـلــى «تــوي ـتــر»
مساء أمس األول« ،بمجرد منحها
اإلذن ،أرادت رشيدة لفت األنظار
وأعـلـنــت بـصــوت مــرتـفــع وبشكل
بـغـيــض أن ـهــا ل ــن تـ ــزور إســرائـيــل
ولــن ت ــزور الضفة الغربية ولقاء
ً
جدتها المقيمة هناك» ،مضيفا أن

المستفيد الوحيد في هذه الحالة
هو ّ
جدة المشرعة التي لن تضطر
للقاء حفيدتها.
وقال وزير الداخلية اإلسرائيلي
أرييه درعــي« :وافقت على الطلب
ألسباب إنسانية لكن تبين أنه كان
ً
استفزازا إلحراج إسرائيل .كراهية
رشيدة طليب إلسرائيل تتجاوز
حبها لجدتها».
(القدس ،واشنطن  -وكاالت)

تكون ضمن جدول أعمال منظمة
الطاقة النووية في إطار الخطوة
ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن خ ـف ــض ال ـت ـع ـه ــدات
باالتفاق النووي.
وص ــرح ب ــأن الـ ــدول األوروب ـي ــة
يجب أن تعي أن السبب الوحيد
لتوقف إيران عن تطوير برنامجها
الـ ـن ــووي ه ــو ال ـتــزام ـهــا بــاالت ـفــاق
النووي ،مما أدى إلى إغالق عدد
من أجهزة الطرد المركزي لديها،
ً
مشددا على أنه يمكن التراجع عن
ذلك ،وأن هذه اإلجــراءات ستدخل
حيز التنفيذ خطوة بخطوة.
وتراجعت طهران عن التزاماتها
ً
النووية مرتين وفقا للمادتين 26
و 36م ــن ات ـف ــاق  2015الـمـعــروف
بـ ــاسـ ــم خـ ـط ــة الـ ـعـ ـم ــل ال ـش ــام ـل ــة
المشتركة (.)JCPOA
وت ـض ـغ ــط إيـ ـ ــران ع ـل ــى ال ـ ــدول
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـن ـح ـهــا
امـتـيــازات اقـتـصــاديــة وحمايتها
مــن الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة التي
فــرضـتـهــا إدارة الــرئـيــس دونــالــد
تــرامــب بعد انسحابها األح ــادي
من االتفاق النووي العام الماضي.

فــي سـيــاق آخ ــر ،اعـتـبــر رئيس
لجنة األمــن القومي في البرلمان
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـج ـت ـب ــى ذو ال ـ ـنـ ــور،
أن ح ـســن ال ـت ـعــامــل ال ـ ــذي أبــدتــه
السعودية مع الحجاج اإليرانيين
تهدف مــن خالله إلــى المزيد من
التعاون مع إيران.
وأض ــاف ذو ال ـنــور ،أن تعامل
الرياض الجيد مع الحجاج رسالة
من الرياض وإذا استمرت في هذا
السلوك سنشهد إذابة الجليد عن
العالقات بين البلدين.
على صعيد قريب ،أعلن رئيس
منظمة الحج والــزيــارة اإليرانية،
علي رضا رشيديان ،عدم موافقة
الـسـلـطــات الـسـعــوديــة عـلــى طلب
إيران إضافة  3طائرات مستأجرة
ألسـ ـ ـط ـ ــول الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
اإليرانية لإلسراع بنقل الحجاج
اإليرانيين إلى البالد.
وقــال رشيديان إن عملية نقل
الحجاج االيرانيين ،88550 ،إلى
ً
البالد ستستغرق  24يوما.
(طهران ،واشنطن -
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

«أبو مجلس النواب» مستعد
لقيادة الحكومة البريطانية
أعرب كين كــارك ،وهو سياسي محافظ مخضرم يحظى بلقب
«أبو مجلس النواب» ،إذ إنه أقدم عضو في البرلمان البريطاني ،عن
استعداده لقيادة البالد فترة مؤقتة إذا تمت اإلطاحة بالحكومة
الحالية.
وتعهد رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون االلتزام بالموعد
 31أكـتــوبــر ل ـخــروج بريطانيا مــن االتـحــاد
الـنـهــائــي الـمـحــدد فــي ّ
األوروبي (بريكست) ،بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق أم ال.
ويبحث البرلمانيون المؤيدون لالتحاد األوروبي بشكل حثيث عن
طرق لتفادي سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق ،األمر الذي من شأنه
أن يشكل ضربة قوية لكل من االقتصادين البريطاني واألوروبي.
وكان عدد من نواب المعارضة في بريطانيا ،أعربوا عن تأييدهم
لمقترح زعيم حــزب العمال المعارض جيريمي كوربين بالدعوة
إلى تصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون ،لمنع «بريكست»
من دون اتفاق.
وأكدت البرلمانية ليز سافيل روبرتس ،العضوة بمجلس العموم
عن حزب «بليد سيمرو» القومي في ويلز ،إن الحزب منفتح على
حكومة وحدة ،يجب أن تعمل على أن يكون «إيقاف خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي» على رأس أولوياتها.
وقال الزعيم البرلماني عضو «الحزب الوطني االسكتلندي» إيان
بالكفورد ،إن حزبه «سيصوت ضد رئيس الوزراء وحكومته عندما
تسنح الفرصة».
(لندن  -وكاالت)

ترامب يستهزئ ببايدن وحملته «الكارثية»
والدنمارك تسخر من «شرائه» غرينالند
وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب
حملة منافسه الديمقراطي المحتمل جو
بايدن االنتخابية بـ«الكارثة» ،وذلك في أعقاب
تقرير مفاده بأنه قد يقلل من ظهوره المقرر
بعد أسابيع من الزالت اللفظية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة «ذا هيل» ،أن
«حلفاء بايدن» اقترحوا بأن يحد من ظهوره
في الحملة قبل موعد االنتخابات المقبلة،
للتقليل مــن الــدعــايــة السيئة الـنــاتـجــة عن
أخطائه الكالمية.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ت ـ ــرام ـ ــب أم ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــه فــي
نـيــوهــامـشـيــر ،أن يــرســم ص ــورة لالختالف
ال ـحــاد بـيـنــه وب ـيــن نــائــب الــرئـيــس الـســابــق
والسيناتور السابق عن والية ديالوير .وطرح
ً
سؤاال لجمهوره« :هل هناك ما هو أفضل من
حملة ترامب االنتخابية؟» ،وأعقب ذلك بالقول
ً
ضاحكا« :ماذا عن حملة بايدن النعسان؟».
وأضاف ترامب« :كنت أعتقد أن جو النعسان
سيصل بشكل متعرج إلى خط النهاية ،لكن
األخبار الجديدة تشير إلى أنه سيقطع على
ً
نفسه الطريق مبكرا ،ألنه كارثة بالفعل».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أك ــد الـبـيــت األب ـيــض أن
تــرامــب ،سيتبرع بمرتبه للربع الثاني من
ً
العام  100ألف دوالر من  400ألفا إلى مكتب
الجراح العام للواليات المتحدة.

دنماركيون في جزيرة غرينالند التي يرغب ترامب في شرائها (أ ف ب)
في غضون ذلك ،كشف تقرير نشرته مجلة
«فوربس» عن سر اهتمام الرئيس األميركي
بشراء جزيرة غرينالند الدنماركية ،والذي
أثار ضجة واسعة في العالم.
وذكــرت تقارير صحفية أن ترامب أبدى
ً
«اه ـت ـم ــام ــا» بـ ـش ــراء غ ــري ـن ــان ــد ،ال ـت ــي تعد
أكـبــر جــزيــرة فــي ال ـعــالــم ،إال أن سياسيين
دنماركيين سـخــروا مــن الفكرة ورفضوها
جملة وتفصيال.

وقــال رئيس ال ــوزراء الدنماركي السابق
الرس لوكه راسموسن على «تويتر»« :ال بد
أنـهــا كــذبــة أبــريــل .ج ــاءت فــي غير موعدها
ً
تماما» .كما ذكر سورين إسبيرسن ،المتحدث
بــاســم ال ـشــؤون الـخــارجـيــة لـحــزب «الشعب
الدنماركي»« :إذا كان يفكر حقا في ذلك فهذا
دليل على أنــه فقد صــوابــه» ،مضيفا« :فكرة
أن تبيع الدنمارك  50ألف مواطن للواليات
المتحدة هي فكرة سخيفة تماما».

وف ــي تـقــريــرهــا ،تـســاء لــت «ف ــورب ــس» عن
ً
السبب الذي يجعل ترامب مصرا على شراء
ه ــذه ال ـجــزيــرة ،وع ــن األس ـبــاب الـتــي تجعل
الدنمارك ال تفكر بذلك.
وتقع غرينالند ،الجزيرة ذاتية الحكم ،بين
شمال المحيط األطلسي والمحيط المتجمد
الشمالي ،وتكتسب اهتمام القوى العالمية،
بما في ذلك الصين وروسيا.
وتسببت موجات الحر التي ضربت دول
أوروب ـي ــة ع ــدة ه ــذا الـصـيــف ،فــي إث ــارة قلق
العلماء بشأن غرينالند ،على اعتبار أن الهواء
الدافئ يتسبب في انصهار الجليد بمعدالت
توصف بـ«الخطيرة».
ومــع االنـصـهــار ال ــذي يمكن أن يحصل،
يتوقع أن تصبح الكميات الهائلة من المعادن
وم ــوارد الـطــاقــة ،الـمــوجــودة فــي غرينالند،
سهلة الوصول.
وتشمل موارد الطاقة في غرينالند خام
الحديد والرصاص والزنك والماس والذهب
والنحاس واليورانيوم والنفط.
ووفق «فوربس» فإن السبب الذي سيجعل
الدنمارك ترفض عملية البيع ،يعود إلى رغبة
سلطات الـبــاد فــي اسـتـغــال هــذه الـمــوارد
مستقبال ،على اعتبار أن الدولة ما تزال تدعم
غرينالند اقتصاديا( .عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
كيم يشرف على تجربة
إلطالق سالح جديد

ذكرت وكالة األنباء المركزية
في كوريا الشمالية امس ،أن
زعيم البالد كيم جونغ أون
أشرف على تجربة إلطالق
سالح جديد صباح أمس
األول .وأفاد جيش كوريا
الجنوبية بأن جارته الشمالية
أطلقت على األقل صاروخين
باليستيين قصيري المدى
أمس األول وذلك في سادس
جولة إطالق أسلحة منذ أواخر
يوليو ،األمر الذي يعقد جهود
إعادة إطالق المحادثات بين
الواليات المتحدة وكوريا
الشمالية بشأن برامج بيونغ
يانغ التسليحية .وقالت وزارة
الخارجية األميركية في بيان،
إن المبعوث األميركي الخاص
لكوريا الشمالية ستيفن
بيغون سيسافر إلى اليابان
وكوريا الجنوبية لتنسيق
جهود نزع السالح النووي في
كوريا الشمالية.

متظاهرو هونغ كونغ
يواجهون الشرطة

واجه المتظاهرون
المناهضون للحكومة في
هونغ كونغ امس ،بعد مسيرة
وافقت عليها الحكومة عبر
مقاطعة كولون ،الشرطة
مجددا ،وتجمعوا عند قسم
للشرطة فيما وقف رجال
الشرطة متسلحين بالدروع
والخوذات .وعند قسم شرطة
مونغ كونغ ،ألقى المتظاهرون
البيض ووجهوا شعاع الليزر
صوب مجموعة من رجال
الشرطة تجمعت أمام مدخل
المبنى وهو تكتيك شائع
لمنع كاميرات الشرطة من
تصوير المتظاهرين والتعرف
على هوياتهم فيما بعد
العتقالهم .وردد المتظاهرون
عبارات بذيئة ورد عليهم
الكثير من رجال الشرطة
بالمثل.

بيرو :محتجون يحرقون
مكاتب نفط صينية

أضرم عمال من القطاع
النفطي في البيرو ،يطالبون
برفع أجورهم التي تدفعها
شركة «تشاينا ناشونال
بتروليوم كوربوريشن»
الصينية ،ويدعونها لتوظيف
مزيد من البيروفيين ،النار
في مكاتب الشركة .ووقعت
هذه التظاهرة العنيفة في
إل ألتو ،بعد فشل لقاء بين
إدارة الشركة الصينية مع
موظفين والسلطات المحلية
لمناقشة تحسين ظروف
العمل .وأوضحت وزارة
الداخلية في بيان «بعد ذلك،
أحرق محتجون إطارات ،فيما
أضرم آخرون النار في منشآت
شركة كونفيبترول التي تقدم
خدمات إلى الشركة الصينية،
ً
التي تضررت أيضا».

احتجاز زكزاكي بعد
عودته إلى نيجيريا

أعلن ناطق باسم «الحركة
اإلسالمية» في نيجيريا،
أن زعيم الحركة رجل الدين
الشيعي البارز إبراهيم
زكزاكي الذي اشتبك أنصاره
من قبل مع قوات األمن في
ُ
نيجيريا ،احتجز لدى عودته
إلى البالد بعد سفره إلى
الخارج في رحلة عالج .وقال
ُ
المتحدث إن زكزاكي احتجز
مع زوجته فور وصولهما
قادمين من الهند.
وكان زكزاكي أكد في وقت
سابق في بيان مصور أنه لم
يتلق أي عالج طبي في الهند
كما هو مخطط له ،بعد أن
أعلنت حكومته أنه إرهابي.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ
»اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت« ﺗﺆﺟﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻣﻊ »اﻟﻔﻨﻴﺔ«!

ﺗ ـﻘ ــﺮر ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟـ ــﺬي ﻛــﺎن
ﻣـﻘــﺮرا أن ﻳﻌﻘﺪه رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ ،ﻣﻊ
أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ ﺟﻮزاك
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮؤس ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي وﻓﺪ أزرق
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه ﺑﻬﻮﻟﻨﺪا ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻏﻴﺎب ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺣﻤﺎدة ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻻﺗﺤﺎد اﺗﺼﺎﻻت
ﻫــﺎﺗ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﻮزاك ،ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ

ﺑـﻀــﺮورة ﻣﻨﺤﻪ إﺟــﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻓ ــﻲ  23اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻟـ ـﻈ ــﺮوف ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ
ﺗ ـﺤــﻮل دون وﺟـ ــﻮده ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻟـ ـﻠ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺳــﻮاء ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﺟـ ــﻮزاك أو ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا أﺳﺒﺎب اﻟﺨﺮوج
ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪور اﻷول ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻏ ــﺮب آﺳـﻴــﺎ،
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ اﻟﻌﺮاق أﺧﻴﺮا ،وﺣﻘﻖ
ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻷزرق اﻟ ـﻔــﻮز ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟ ـﻬــﺪف ،واﻟـﺘـﻌــﺎدل

ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻷردﻧ ـ ــﻲ ﺑ ـﻬــﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ،
واﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد.
وﻛـ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺸـﻬــﺪ ﻫــﺬا
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط ﻓــﻮق
اﻟ ـﺤ ــﺮوف ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨــﺺ ﻋــﻼﻗــﺔ اﻟـﻤــﺪرب
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ ،وإن ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﻄ ــﺮق
ﺗ ــﺆدي إﻟ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮاره ﻣــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﻲ
ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻲ ﻧ ـﻴ ـﺒ ــﺎل وأﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر
ﻟﻬﻤﺎ ﻳﻮﻣﺎ  5و 10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت

وﻓﺪ أزرق »اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ« ﻳﻐﺎدر
ﻏﺪ
إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﺠﺮ ٍ

●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﻐﺎدر وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ
 17ﺳﻨﺔ ﻓﺠﺮ ﻏﺪ اﻻﺛﻨﻴﻦ إﻟــﻰ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻷردن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
ً
ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي )رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮﻓﺪ( ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﻳﺺ
ً
ً
)ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ( ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ )ﻣﺪرﺑﺎ( ،وﻣﺤﻤﺪ
ً
ً
ً
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي )ﻣــﺪرﺑــﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪا( ،وﻣﺤﻤﺪ أﺳــﺪ )ﻣﺪرﺑﺎ
ﻟﺤﺮاس اﻟﻤﺮﻣﻰ( ،وﻣﺤﻤﻮد رﺿــﻮان وﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
اﻟﺸﻄﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس )إدارﻳﻴﻦ( ،ود .ﻣﺎﻫﺮ ﺣﻠﻮة
)اﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﻲ ﻋ ــﻼج ﻃﺒﻴﻌﻲ وإﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣــﻼﻋــﺐ(،

ً
واﻟـﺼــﺮﺑــﻲ ﻟــﻮﺑـﻴــﺶ )ﻣــﺪﻟ ـﻜــﺎ( وﻣـﺤـﻤــﺪ ﺳـﻴــﺪ )ﻋــﺎﻣــﻞ
ً
ﺗﺠﻬﻴﺰات( ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  24ﻻﻋﺒﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺼﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﻮا
ً
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻷردن أﺧﻴﺮا،
وﺣﺼﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷزرق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ.
وﻳﻐﺎدر اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ إﻟﻰ اﻷردن ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ،إذ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻋـﻠــﻰ إﻋ ــﻼن اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻀﻢ 23
ً
ﻻﻋﺒﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻼﻋﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر ،أن ﻳﺨﻮض اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺧــﻼل اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻣﻊ
أﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺤﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻮض
ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.

اﻟﻬﻤﻼن ﻟـ » : Áﺧﻠﻴﺠﻲ «٢٤
ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ »اﻟﺴﻮﺑﺮ«
•

أﻛ ــﺪ ﻋ ـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة،
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻤﻼن ،أن
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺑﻄﻞ
اﻟ ــﺪوري وﻛــﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ( ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
)ﺑﻄﻞ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ( ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮي
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أو دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺑــﺪو ﻟــﺔ ﻗﻄﺮ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻣـﺠــﺪدا ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﻮﺑﺮ
ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻛ ـ ـ ــﺎن رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد،
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ ،ﻗــﺪ أدﻟــﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ
ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗــﺎل ﻓﻴﻪ
إن اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة ﺳ ـﺘــﻮﺟــﻪ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري ،إﻟ ــﻰ ﻃــﺮﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺪة  4أﻳﺎم،
ﻋـﻠــﻰ أن ﻳ ـﻘــﺎم اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
ﺑﻜﻮﻳﻨﺰ ﺑﺎرك"!
ـﻼن
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،أﺷ ـ ــﺎر اﻟ ـﻬ ـﻤــﻼ
ﻼ
إﻟـ ــﻰ أن روزﻧـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻻت ﻛــﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ دون
ﺗـ ــﻮﻗـ ــﻒ إﻻ ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎل إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻮ ﻟ ـ ــﺔ ﺧـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ  24ﻓ ــﻲ
ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ـ ــﻰ "ﻓ ـﻴ ـﻔ ــﺎ داي" اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت ﻛــﺮة
اﻟﻘﺪم ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮوزﻧﺎﻣﺔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ )ﻓﻴﻔﺎ(.

اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ 2022
ﺑﻘﻄﺮ ،وﻛﺄس آﺳﻴﺎ  2023ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻗﺪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻳ ـ ــﻮم  25اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
وﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻊ إﻟـ ــﻰ  30ﻣ ـﻨ ــﻪ ،ﺑﻌﺪ
اﻛـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ ،ﺑــﺎﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم
ﻻﻋ ـﺒــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ واﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ اﻟــﺪور اﻷول ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎدس ﻟ ــﻸﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻷﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل
)اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.

وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺺ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ ﺑـﻌــﺾ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﻫﻞ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻸدوار اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﻬﻤﻼن أن اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺘﻤﺜﻼ
ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣــﺪد ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ
أﻳﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮض اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺪ أﻛﺪت ﺧﻼل
إﺟ ــﺮاء ﻗــﺮﻋــﺔ ﺑ ـﻄــﻮﻻت دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة ودوري ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ
وﻛــﺄس اﻻﺗﺤﺎد إرﺟــﺎء ﻗﺮﻋﺔ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ ﻛﺄس
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻛــﺄس ﺳﻤﻮ
وﻟـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ ،ﺣـﺘــﻰ
ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة
ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ
"ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ "24
أﻳﻀﺎ.

 ٤ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻟﻠﻘﻮى ﻓﻲ »ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ«
واﺻﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﺌﺎت ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت،
ً
ﺣﺎﺻﺪا ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻀﻴﺘﻴﻦ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻮه ،أﻣﺲ ،إن اﻟﻜﻮﻳﺖ زادت ﻏﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت إﻟﻰ ذﻫﺒﻴﺔ وﺛﻼث ﻓﻀﻴﺎت ،ﺑﻌﺪ إﺣــﺮاز ﻓﻀﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﺿﺎف ﻣﻨﻮه أن اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺣﺴﻦ اﻟﺠﺪي ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ رﻗﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻣﺴﺎﻓﺔ  6.56أﻣﺘﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻋﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺸﺎري ﻫﺎدي أﻧﻮر ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ 5313
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﺣﻤﺎﺳﻬﻢ ﻻﻋﺘﻼء ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ .وأﻫــﺪى ﻫﺬا اﻟﻔﻮز إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ورﻳﺎﺿﺔ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻖ ﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺼﺪت ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ذﻫﺒﻴﺔ وأﺧــﺮى ﻓﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﻄﻼق
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،أﻣﺲ اﻻول ،وﺣﻘﻖ اﻷوﻟﻰ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﺪر ﺳﻮﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق
 800ﻣﺘﺮ ﺑﺮﻗﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗــﺪره دﻗﻴﻘﺔ و 53ﺛﺎﻧﻴﺔ و 69ﺟــﺰءا ﻣﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دﻓﻊ اﻟﺠﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻼﻋﺐ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺼﺪر ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ رﻗﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻠﻎ  17ﻣﺘﺮا و 44ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا.
وﻳﺸﺎرك اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑـ  13ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت  10دول وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

اﻟﻨﺼﺮ إﻟﻰ أزﻣﺖ ﻏﺪﴽ
ﻳـﻐــﺎدر اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﺑـ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮ ﻓـﺠــﺮ
ﻏﺪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ أزﻣــﺖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻮل ﻓ ــﻲ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮ ﻣﻐﻠﻖ
ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ  3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳ ـﻀ ــﻢ وﻓ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺑــﻲ 24
ﻻﻋـﺒــﺎ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ
ا ﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ واﻹداري ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب اﻟـ ـﺘ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻄ ـﻔــﻲ
رﺣ ـﻴ ــﻢ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻜــﺮة
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺪواﻧﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺑﺪى اﻟﻌﺪواﻧﻲ
رﺿﺎه ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻹﻋﺪاد اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺧﻮض اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ
 3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب،
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻓ ــﻮز اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث ﻣﺆﺷﺮ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.

ﺳﻮﻳﺪ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﻪ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد

ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ودﻳﺘﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ﺑﺎﻧﻐﻮرا وأﺗﻴﻨﻐﺎ ﺧﺎرج ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
وﻧﻴﺠﻴﺮي ﺗﺤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر

إﺻﺎﺑﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راؤول ﺗﻌﺰز ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻘﺎء ﻣﺎوﻳﻘﻲ
●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺑﺪأ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاداﺗــﻪ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺴـﻜـﻨــﺪري
اﻟﻤﺼﺮي ﻳــﻮم  26اﻟـﺠــﺎري ،ﻓــﻲ ذﻫــﺎب اﻟ ــﺪور اﻟ ــ 32ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻛﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل".
وﺗـﺒـﺤــﺚ إدارة اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ إﻳ ـﺠ ــﺎد ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ
ً
ودﻳﺘﻴﻦ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻀﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮي ،وﺑﺪأ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣــﻊ أﺣ ــﺪ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،وآﺧ ــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺤﻀﺮ إﻟــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻳﻮاﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ

إﺷﺮاف ﻣﺪرﺑﻪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ،اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ
إﻟ ــﻰ اﻋـ ــﺎدة اﻷﺧ ـﻀــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣﻌﺎﻧﻘﺔ ﻟـﻘــﺐ دوري "ﻓـﻴـﻔــﺎ"،
وﺷﻬﺪت ﺗﺪرﻳﺒﺎت أﻣﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻤﺪ
أﻣﺎن ،اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ.
وﺷﻬﺪت ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،أﺑﺮزﻫﻢ زﻳﺪ زﻛﺮﻳﺎ،
وأﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﺼــﺮاف ،وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ،وﺧﺎﻟﺪ
ادﻳـﻠــﻢ ،وﺗــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ  6ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻫــﻢ :ﺣﻤﺪ
أﻣﺎن ،ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺬاﻟﻲ وﻓﻬﺪ زوﻳﺪ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻫﺬا

ً
ً
 ١٣ﻻﻋﺒﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻣﻌﺴﻜﺮا
ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎدال ﻟﻠﺘﻨﺲ

اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻓﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة
ﺿـﻤــﻦ ﺟـﻬــﻮد ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗ ـﺤــﺎد اﻟﺘﻨﺲ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ وﻓﻖ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻃﺮﻳﻖ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟـﺠــﺎﺑــﺮ ،رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗـﺤــﺎد اﻟﺘﻨﺲ،
ﻣــﻊ أﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ و 13ﻻﻋـﺒــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
إﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ﻟ ـﺨــﻮض ﻓ ـﺘــﺮة رﻓ ــﻊ ﻣـﺴـﺘــﻮى وﺛـﻘــﻞ
ﻣــﻮاﻫــﺐ وزﻳ ــﺎدة ﺧـﺒــﺮة ﻟـﻤــﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ داﺧــﻞ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎدال ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻹﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺲ ،وﻳﺘﺮأس اﻟﻮﻓﺪ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺼﺮﻋﺎوي ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪس ﻣﺪرﺑﺎ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﺿ ـ ــﺮورة
اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ

اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة واﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻘﻮي ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ُﺳﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ،
وﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﺣـ ـ ــﺚ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة اﻟ ـﻈ ـﻬ ــﻮر
ﺑﺎﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺸﺮف اﻟــﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻻﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟ ـﺘــﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎزﻳــﻦ اﻟﻔﻨﻲ
واﻹداري ،واﻋ ـ ـ ــﺪا ﺑ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻣــﻊ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎدال ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﻌــﻮدة ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺞ ،وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
إﻧﺠﺎزات ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻼد.

اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻊ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
راؤول ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺧﺎرج اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﻼج ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻓﺮﺻﺔ اﻷوﻏﻨﺪي ﺗﻮﻧﻲ
ﻣﺎوﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺼﻔﻮف اﻷﺧﻀﺮ.
ووﺟ ـ ــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺑ ـﻤ ــﺄزق ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ 6
ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻫﻢ :اﻷوﻏﻨﺪي ﻣﺎوﻳﻘﻲ ،واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎن راؤول
وﺗ ــﻮرﻳ ــﺲ ،واﻟـﺒــﻮرﻛـﻴـﻨــﻲ ﺣــﺎﻣــﺪ اﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ ،واﻟﻠﻴﺒﻲ
اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﻟﻬﺎدي ،واﻟﺴﻮري ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻠﻔﺎ.
وﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓــﺈن ﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺘﺠﻪ إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة أﺣﺪ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ إﻟﻰ
أﺣﺪ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

●

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺧ ــﺮج اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟـﻐـﻴـﻨــﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﺎﻧﻐﻮرا واﻟﻐﺎﻧﻲ أﺗﻴﻨﻐﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺧـﻔــﻖ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ
إﻗ ـﻨــﺎع اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻓﺮاﻧﻜﻮ.
وﻛــﺎن اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻗــﺪ أﻋﻠﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪه
ﻣــﻊ أﺗﻴﻨﻐﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
إﻻ أن اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻟ ــﻢ ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﻣ ــﺎ ﻳـﺸـﻔــﻊ
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻣ ــﻊ اﻷﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ،وﻫـ ــﻮ ﻣــﺎ

ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻐﻴﻨﻲ ﺑــﺎﻧـﻐــﻮرا 34
ﻋﺎﻣﺎ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن "اﻷﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ" ﻗ ـ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎن
ﺑﻤﺤﺘﺮف ﻧﻴﺠﻴﺮي وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻣ ــﺲ اﻷول ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻪ
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ،ﺑﺪﻳﻼ ﻷﺗﻴﻨﻐﺎ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳ ــﺰال اﻟﺒﺤﺚ ﺟــﺎرﻳــﺎ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮف ﻟـﻘـﻴــﺎدة
ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم.
وﺗﺸﻬﺪ ﺻﻔﻮف اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺟــﻮد اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﻧﻴﻨﻬﻮ،

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﺎﻧﻲ رﺷﻴﺪ ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎ،
واﻟﺴﻮري أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ.

اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﺣـﻘــﻖ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ
ا ﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﺑ ـﻬ ــﺪ ﻓ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ دون رد ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك ،ﻓــﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻹﻋﺪاد اﻷوﻟﻰ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐﺎدر
اﻷﺻ ـﻔ ــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮه ﻓ ــﻲ ﻛــﺮواﺗ ـﻴــﺎ
اﻷرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـ ــﺪة أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﻦ،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

»ﺷﺒﺎب وﻧﺎﺷﺌﻮ اﻟﻴﺪ« أﺑﻄﺎل »ﺳﻴﻠﻲ ﻛﺎب« ﻓﻲ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب
واﻟـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﺌـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻟـﻘـﺒــﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻴﻠﻲ ﻛﺎب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮدﻳﺔ
ﻟـﻤــﺮﺣـﻠـﺘــﻲ اﻟـﺸـﺒــﺎب واﻟـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ،
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ أﺧـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ،
وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ
اﻟـﻤـﻘــﺎم ﻫـﻨــﺎك ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ
إﻋﺪادﻫﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺳﻴﻌﻮد وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب
ﻏﺪا إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﻬﻨﻐﺎري ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻤﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ،
وﻳﺸﺎرك ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻘﺎم ﻫﻨﺎك.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب
ﻗـ ــﺪ ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺎط ،ﻧﻈﺮا ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت "ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب" ﺑﻨﻈﺎم
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺗ ـ ــﻮج ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻔﻮرﺗﺴﻬﺎﻳﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .21-20

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ــﺪرب
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎﻟﺪ ﻏﻠﻮم ﻓﻲ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺎﺷﺌﻲ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮج ﺑﻠﻘﺐ »ﺳﻴﻠﻲ ﻛﺎب«
اﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ "اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
ﻛـ ـ ــﺎن إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ،
وﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ أﻫ ـ ــﺪاﻓ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻗﺪﻣﻮا
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟـﻴــﺪة ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،واﻧ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ذﻟـ ــﻚ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ

ﻣﻤﻴﺰة ،وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳـﺤ ـﺘــﺎج اﻟـﺒ ـﻌــﺾ ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ إﻟــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ.
إﻻ أﻧ ـﻨ ــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋـ ــﺎم راض
ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ،
ﻷن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ أﺻﺒﺤﺖ
واﺿﺤﺔ".
وأﺷﺎر ﻏﻠﻮم إﻟﻰ أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ

ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدون إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧ ــﺪﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ،
وﺳﻴﻌﻜﻒ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
وﺿ ــﻊ ﺧـﻄــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻠ ــﺔ ،ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـ ــﺪول
ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻌــﺎم اﻟــﺬي
ﺳ ـﻴ ـﺸــﺎرك ﻓ ـﻴــﻪ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻫــﺬا
ً
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،وذﻟ ــﻚ وﻓـﻘــﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

رﻳﺎﺿﺔ
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ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮاره
ﺑﺨﺴﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أﻣﺎم ﺑﻠﺒﺎو
ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ اﻣﺎم
ﻣﻀﻴﻔﻪ اﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﺻﻔﺮ،١-
اﺳﺘﻬﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻤﻮﺳﻢ -٢٠١٩
 ٢٠٢٠اﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺄﺳﻮأ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.

اﺳﺘﻬﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﺸﻮاره
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻟﻤﻮﺳﻢ  2020-2019أﻣﺲ اﻷول،
ﺑــﺄﺳــﻮأ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ
اﻟـﻤـﻔــﺎﺟـﺌــﺔ أﻣ ــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ أﺗﻠﺘﻴﻚ
ﺑﻠﺒﺎو ﺻﻔﺮ.1-
وﺳﺠﻞ ﻫﺪف اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﺨﻀﺮم ارﻳﺘﺰ ادورﻳﺰ
) 38ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻣﻘﺼﻴﺔ راﺋﻌﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ واﺣ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺰوﻟ ــﻪ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ).(89
وﻛ ــﺎن أدورﻳـ ــﺰ اﻋ ـﻠــﻦ ﻗـﺒــﻞ أﻳــﺎم
ﻗﻠﻴﻠﺔ ان اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﻋﺐ ،وﻗﺪ ﺳﺠﻞ
ﺧــﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 200ﻫﺪف ،ﻟﻜﻦ ﺑﻼﺷﻚ ﻓﺈن ﻫﺪﻓﻪ
أﻣــﺲ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓــﻲ اﻷذﻫــﺎن
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺑﺪأ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ دون
ﻧﺠﻤﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ
اﻟﻤﺼﺎب ﻓﻲ رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق ،ﻟﻴﻐﻴﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  10ﺳﻨﻮات
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺮك اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب ارﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ
ﻓــﺎﻟـﻔـﻴــﺮدي اﻟ ـﺜــﻼﺛــﻲ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ
اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن اﻟﻘﺎدم
ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ ﻣــﻦ
اﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ

ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ  120ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻳـ ـ ـ ــﻮرو،
وﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﻪ ﻋ ـﺜ ـﻤ ــﺎن دﻳ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻠــﻲ،
واﻻوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺮض اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ
ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ،وﻳ ـﺨــﺮج أواﺧ ــﺮ اﻟـﺸــﻮط
اﻻول.
وﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻊ ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮارﻳـ ـ ـ ـ ــﺰ
ﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى
ﺧـﻄــﻮرة اﻹﺻــﺎﺑــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺮض
ﻟﻬﺎ ،وﻓﺘﺮة ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺷـ ــﺎرك ﺻــﺎﻧــﻊ
اﻟﻌﺎب اﻳﺎﻛﺲ اﻣﺴﺘﺮدام ﻟﻠﻤﺮة
اﻻوﻟــﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﺐ ﺧﻂ
ا ﻟــﻮ ﺳــﻂ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ ﺑﻮﺳﻜﻴﺘﺲ
وﻗﺪم اداء ﻣﻤﻴﺰا.

رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻠﺒﺎو
و ﻟــﻢ ﻳﺨﺴﺮ أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﻓﻲ
آﺧــﺮ  15ﻣـﺒــﺎراة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎن
ﻣ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺲ وﻛ ـ ــﺎن اﻧـ ـﺘ ــﺰع اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل
اﻳـﻀــﺎ ذﻫــﺎﺑــﺎ واﻳــﺎﺑــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻗ ـﻄ ــﺐ دﻓـ ـ ــﺎع ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ
ﺟﻴﺮار ﺑﻴﻜﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة "ﺳﺎن
ﻣﺎﻣﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻠﻌﺐ ﺻﻌﺐ .اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﻟــﻢ ﻧﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ اﻟﻤﻌﻬﻮد وﻗﺪ
ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﻘﻮة".
وأﺿ ـ ــﺎف "ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا اﻻﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣﻦ
اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﺪﻧ ـﻴــﺔ .ﺻـﺤـﻴــﺢ اﻧـﻨــﺎ
ﺳـﻴـﻄــﺮﻧــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺠــﺮﻳــﺎت اﻟـﻠـﻌــﺐ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت

أدورﻳﺰ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺣﺼﻞ".
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﻣــﻦ اﻷﻓـﻀــﻞ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟ ـﻴ ــﻮم )أﻣ ـ ــﺲ( ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎرة ﻓﻲ
ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ .ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺑـﻌــﺾ
اﻟـ ــﻮﺟـ ــﻮه اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﻗـ ــﺪ ﺗـﺴـﻴــﺮ
اﻻﻣ ـ ـ ــﻮر ﺑ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻣ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﺎه ﻓــﻲ
اﺣﻴﺎﻧﺎ".
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ﺑﻠﺒﺎو اﻳﻨﺎﻛﻲ وﻟﻴﺎﻣﺲ ،اﻟﺬي اﻃﻠﻖ

ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ  25ﻣﺘﺮا ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ
اﻟ ـﺤــﺎرس اﻻﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﺎرك اﻧــﺪرﻳــﻪ
ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ).(9
وﻓ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟ ـﺒ ــﺎﺳ ـﻜ ــﻲ
اﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻃ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻻول
اﻟـ ـ ــﺬي ﻟـ ــﻢ ﻳـ ـﻬ ــﺪد ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ
ﻣ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﻪ إﻻ ﻣ ـ ــﻦ ﻛـ ــﺮة
ﺳــﺪدﻫــﺎ ﺳــﻮارﻳــﺰ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﻗﺒﻞ
ان ﻳﺨﺮج ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  37وﻳﺪﺧﻞ ﺑــﺪﻻ ﻣﻨﻪ

راﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎ وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اول ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ
ﻟــﻼﺧـﻴــﺮ ﺗـﺴــﺪﻳــﺪ ﻛ ــﺮة ﻟــﻮﻟـﺒـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(40
وأﺟﺮى ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮا
إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺈﺷ ــﺮاك ﻻﻋ ــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ
اﻟـﻜــﺮواﺗــﻲ اﻳـﻔــﺎن راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ اﻟﺸﺎب ﻛﺎرﻟﻴﺲ اﻟﻴﻨﺎ ،ﻓﺴﻨﺤﺖ
ﻟ ــﻼول ﻓــﺮﺻــﺔ ﺟـﻴــﺪة ﻣــﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺪد
اﻟﻜﺮة ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(49

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي :اﺳﺘﺤﻮذﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة
ﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي

اﻋـ ـﺘ ــﺮف إرﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﻓــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺮدي
ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،أن أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺳ ــﺎن ﻣــﺎﻣ ـﻴــﺲ ﻓﻲ
اﻧـﻄــﻼق اﻟ ــﺪوري اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول،
وﻋﺪم ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة
إﻟ ــﻰ أﻫ ـ ــﺪاف ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣ ــﻊ ﺧـﻠــﻖ "ﻓ ــﺮص
ﻣﺤﺪودة".
وﻗ ــﺎل ﻓــﺎﻟـﻔـﻴــﺮدي "ﻟ ــﻢ ﻧﻈﻬﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط
اﻷول ﺑﻤﺴﺘﻮاﻧﺎ اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت

أﺧ ــﺮى .ﻛـﻨــﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮاﻧــﺎ .ﻟــﻢ ﻧﻬﻴﻤﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣﻮر ،رﻏﻢ أن اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻨﺎ .ﻛﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻬـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﺼــﻒ ﻣﻠﻌﺒﻬﻢ،
وﺣﻘﻘﻨﺎ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ "ﻟ ـﻜــﻦ ﺗﻜﺘﻠﻬﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﻠــﻒ ﺟـﻌــﻞ ﻣﻦ
اﻟـﺼـﻌــﺐ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻨــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﺧ ـﻄ ــﻮرة .وﻣــﻦ
ﻫﻔﻮة واﺣﺪة ﺟﺎء اﻟﻬﺪف" ،ﻣﻘﺮا ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ إﺧــﺮاج ﻟﻮﻳﺲ ﺳــﻮارﻳــﺰ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻷول
ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ.
وأوﺿ ــﺢ "ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـﺘــﺎﻋــﺐ ﻋﻀﻠﻴﺔ وﻧﻨﺘﻈﺮ

أﺑ ـ ــﺪى اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ دﻳـﻴـﻐــﻮ
ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ
ﻷﺗ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺛـ ـﻘـ ـﺘ ــﻪ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﺟـ ـ ــﻮاو ﻓـﻴـﻠـﻴـﻜــﺲ
اﻟﻤﻨﻀﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺼﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻗﺎل ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ﻋـ ـﺸـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إن ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
"ﺷ ـ ـ ـ ــﺎب ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
وﻳ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ ،وﺳ ــﻮف
ﻳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺪة ﺟـ ــﻮاﻧـ ــﺐ
وﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ.
ﺳـﻴـﻜـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻗ ــﺪراﺗ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻟـ ـﺴ ــﺖ ﻗ ـﻠ ـﻘ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ .أﻧﺎ اﻋﺎﻣﻠﻪ
ﻛﻼﻋﺐ ﻣﻬﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ وأﺣ ــﺎول أن
أﺧــﺮج أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ".
وﺑـ ـ ـﺴ ـ ــﺆاﻟ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر

ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ
ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻘﺎب".
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺗﺠﻨﺐ
ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ
اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻢ رودرﻳﻐﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ
ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ ﻗ ــﺎﺋــﻼ" :ﻫ ــﺬا

اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻳﺆﻛﺪ إﺻﺎﺑﺔ ﺳﻮارﻳﺰ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﺳــﻮارﻳــﺰ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق،
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻧﺎدﻳﻪ أﻣﺲ اﻷول ،وﻗﺪ أﺷﺎرت
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺷﻬﺮا.
وﺧ ــﺮج ﺳــﻮارﻳــﺰ ﻣـﺼــﺎﺑــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﻫﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺿﺪ أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو.
وأﺻ ـ ـ ــﺪر ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ﺟـ ــﺎء ﻓ ـﻴــﻪ:
"ﺗﻌﺮض اﻟﻼﻋﺐ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق
اﻟﻴﻤﻨﻰ" ،دون أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺎﺑﻪ
ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ.
ووﻓ ــﻖ ﺻـﺤــﻒ إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋ ــﺪة ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
"ﻣﻮﻧﺪو دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ" ،ﻓﺈن ﺳﻮارﻳﺰ ﺳﻴﻐﻴﺐ

اﻟ ـ ـﺴـ ــﺆال ﻳ ـﺠ ــﺐ ﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﻪ إﻟ ــﻰ
أﻧﺮدﻳﺎ ﺑﻴﺮﺗﺎ )اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ(
وﻣ ـﻴ ـﺠ ــﻞ أﻧ ـﺨ ــﻞ )ﺧ ـﻴ ــﻞ ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦ
ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي( وإﻧﺮﻳﻜﻲ
)ﺳﻴﺮﻳﺰو رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي(".
)إﻓﻲ(

اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﺪرب اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺗﻴﺘﻲ ،ﻧﺠﻢ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻧﻴﻤﺎر ،اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ
ﻓــﻲ ﻛــﺎﺣـﻠــﻪ ،إﻟ ــﻰ ﺻـﻔــﻮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﺨﻮض
اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ اﻟﻮدﻳﺘﻴﻦ ﺿﺪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻟﺒﻴﺮو
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛــﺎن ﻧﻴﻤﺎر ﻏــﺎب ﻋﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮج ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﻠﻴﺴﺎو ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣﺒﺎراة
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادﻳــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺿــﺪ ﻗـﻄــﺮ ﻓﻲ
 6ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻫــﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻣﻨﻔﺮدة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
وﻗـ ــﺎل ﺗـﻴـﺘــﻲ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم ﻓ ــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ــﺲ اﻷول" :ﻟـ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺖ ﻣ ـﻌــﻪ،
وﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻧﻮاح" ﻣﻌﺪدا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟــﻼﻋـﺒــﻪ ،وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاه اﻟـﻔـﻨــﻲ واﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﻮﺿ ـﻌــﻪ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔ ــﻮف ﺑــﺎرﻳــﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن.
وﻛﺸﻒ ﺗﻴﺘﻲ أن ﻧﻴﻤﺎر "ﻫﺎدئ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ "ﻳﺪرك أن ﺛﻤﺔ

ﺗﻴﺘﻲ وﻧﻴﻤﺎر
ً
ﻣ ـﺠ ــﺎﻻ ﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣـﺤـﺘـﻤــﻞ ،واﻵن ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ان ﻳﺤﺪد ذﻟﻚ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن أﺗـﺨـﻠــﻰ ﻋــﻦ رﻳــﺎﺿــﻲ
ﺑﻤﺴﺘﻮى وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﻴﻤﺎر".
وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
أﻟﻴﺴﻮن ﺑﻴﻜﺮ اﻟــﺬي ﺗﻌﺮض ﻻﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ
اﻟﺴﺎق ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز

دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ دورة ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ
ً
ﺑﻠﻎ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧــﻮ ﻓــﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﻤﺼﻨﻒ أوﻻ وﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ دورة ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮز ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﺑﻮﻳﻞ
 (2-7) 6-7و ،1-6ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎوﻣﻲ أوﺳﺎﻛﺎ

دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ

ﺣﺘﻤﺎ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﺿﺪ
رﻳـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﺲ اﻷﺣـ ـ ــﺪ ﻓ ــﻲ  25اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
وﻳ ـﺤــﻮم اﻟـﺸــﻚ ﺑـﻘــﻮة ﺣ ــﻮل ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ أوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ ﻓﻲ 31
ﻣﻨﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺐ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳـﻌــﻮد ﺿــﺪ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓــﻲ  14ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳـﻐـﻴــﺐ أﻳ ـﻀــﺎ ﻟــﻺﺻــﺎﺑــﺔ ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﻗــﺎﺋــﺪ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ وﻧ ـﺠ ـﻤــﻪ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ،ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻪ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﻮض
ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺿﺪ ﺑﻴﺘﻴﺲ.

ﺗﻴﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻴﻤﺎر ﻟﻤﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻟﺒﻴﺮو

ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻳﺜﻖ ﺑﻘﺪرات ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺒﻠﻎ  250ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻟـﻀــﻢ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﺟ ــﺪد ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
رﺣ ـ ـﻴ ـ ــﻞ أﻧ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮان ﻏـ ــﺮﻳـ ــﺰﻣـ ــﺎن
ورودرﻳﻐﻮ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ وﻟﻮﻛﺎس
ﻫــﺮﻧــﺎﻧــﺪﻳــﺰ ﻗـ ــﺎل" :اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛــﺎن
ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ" ،ﻣﺒﺮزا أﻫﻤﻴﺔ
"ﺿﻢ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺴﻌﺎدة
ﻻرﺗﺪاﺋﻬﻢ ﻗﻤﻴﺺ" أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ.
وأﺑﺮز ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ أن ﺧﻮﺳﻴﻪ
ﻣـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺎ ﺧ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺰ وﻛـ ــﻮﻛـ ــﻲ
رﻳـ ـﺴ ــﻮرﻳـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮن وﺳـ ـ ـ ــﺎؤول
ﻧﻴﻴﺠﻴﺰ وﺗــﻮﻣــﺎس ﺑــﺎرﺗــﻲ ﻫﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ "أن ﻳﺤﺘﻠﻮا اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ" اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺣ ـﺘ ـﻠ ـﻬــﺎ
زﻣ ـ ــﻼؤﻫ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
رﺣﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻨﺎدي.
وﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل رﺣﻴﻞ أﻧﺨﻞ
ﻛﻮرﻳﺎ ﻗﺎل ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ" :أود أن
ﻳﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺠﻴﺪﻳﻦ
وأن ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺠﻴﺪﻳﻦ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻟﻨﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻮ .ﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ
ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺗﻠﺘﻴﻚ ،وﻛﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺐ ﻗــﺎدر
ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻳﺲ".
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
"ﻳﺼﺒﺢ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ اﻓﺘﻘﺎد" ﺟﻬﻮد ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ-
اﻟﻤﺼﺎب واﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳــﺎن ﻣﺎﻣﻴﺲ،
ﻣﺆﻛﺪا "ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻣﻌﺘﺎدون ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺐ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﻜﺘﻼت ،ﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﻴﺐ وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
راﺋﻌﺔ ﺑﺪوﻧﻪ .ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ أﻣﻮر أﺧﺮى".

واﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
دون ان ﻳﻬﺪد ﻣﺮﻣﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﻰ
ان ﻧﺰل ادورﻳــﺰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﻟﻴﺎﻣﺲ
ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  88وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻗﺎم ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻣﻘﺼﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﺴﺠﻼ
ﻫﺪف اﻟﻔﻮز ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ وﻣﺤﻘﻘﺎ اوﻟﻰ
ﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻻﺷ ـ ـ ـ ــﻚ ان ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة
ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرب

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ
أو أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺨــﺮوج
اﻟ ـﻤــﺬل اﻣ ــﺎم ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻓــﻲ ﻧﺼﻒ
ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ دوري اﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل أوروﺑـ ـ ــﺎ
ﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرﺗــﻪ ﺻ ـﻔ ــﺮ 4-ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻘــﺪﻣــﻪ
ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.

ً
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻬﺎ وﺑﺎﺗﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز ﺣﻴﺚ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ.
وﺑﺎت دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺣﺮاز ﻟﻘﺒﻪ
اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ دورات اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ﻟﻸﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻓﺴﻴﺼﺒﺢ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﻟـﻘــﺐ واﺣ ــﺪ ﻣﻦ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓــﺎﻳــﻞ ﻧ ــﺎدال ﺣﺎﻣﻞ اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ
ً
 35ﻟﻘﺒﺎ.
وﻛ ــﺎن ﺑ ــﻮي ﻧ ــﺪا ﻋـﻨـﻴــﺪا ﻟﻠﺼﺮﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ وﺟ ــﺮه إﻟ ــﻰ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻓــﺎﺻـﻠــﺔ أﻧـﻬــﺎﻫــﺎ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .2-7
وﻓﺮض دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﺣﺴﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  1-6واﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ و 26دﻗﻴﻘﺔ.
وﻗﺎل دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ،اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻛﻮﻋﻪ اﻷﻳﻤﻦ ﺧﻼل
ً
اﻟﻤﺒﺎراة "أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻌﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ .اﺣﺘﻔﻆ ﻛﻼﻧﺎ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰي وﻣﺴﺘﻮاي".
ً
وأﺿﺎف "ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن أﻛﺴﺮ إرﺳﺎﻟﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ".
وﻛـ ــﺎن دﻳــﻮﻛــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ ﺗـﺨـﻄــﻰ ﺑــﻮي
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻒ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
أﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ أوﻟـ ـ ــﻰ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑــﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﺿﻤﻦ
اﻟ ـ ــ"ﻏ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـ ــﻼم" ﻓ ـ ــﻲ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺳ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻲ دﻳ ــﻮﻛ ــﻮﻓ ـﻴ ـﺘ ــﺶ
اﻟـ ــﺮوﺳـ ــﻲ داﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻞ ﻣــﺪﻓ ـﻴــﺪﻳــﻒ
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﻪ اﻧ ـ ــﺪري
روﺑﻠﻴﻒ  2-6و.3-6

وﻛﺎن روﺑﻠﻴﻒ ﺣﻘﻖ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺪوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﻤﺨﻀﺮم روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر.
ً
أﻣﺎ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ،ﻓﺴﻴﺤﺎول ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻮروﻧﺘﻮ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ أﻣﺎم اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال.
وﻳﺘﻔﻮق دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ اﻧﺘﺼﺎرات
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرة واﺣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ دورة ﻣﻮﻧﺘﻲ
ﻛﺎرﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺛﺄر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﻳﺸﺎر ﻏﺎﺳﻜﻴﻪ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ روﺑﺮﺗﻮ
ﺑﺎوﺗﻴﺴﺘﺎ اﻏﻮت ﻓﻲ دورة ﺗﻮروﻧﺘﻮ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ  (2-7) 6-7و 6-3و 2-6ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

اﻧﺴﺤﺎب أوﺳﺎﻛﺎ
وﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات ،اﺿﻄﺮت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎوﻣﻲ أوﺳﺎﻛﺎ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟﻰ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﺒﺎراﺗﻬﺎ ﺿﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻴﻨﺎن
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  4-6و 6-1و-2ﺻﻔﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة وذﻟﻚ ﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻬﺎ.
وﺧﻀﻌﺖ أوﺳــﺎﻛــﺎ ﻟﻠﻌﻼج ﺧــﻼل اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
إﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ رﺳﻢ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻋﺐ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ  26اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ أوﺳﺎﻛﺎ "اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ :أﺣﺮزت ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﺴﺄﺣﺎول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ".
ً
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻻ أﻓﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻛﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪ ﻫﻮ أن
أﺣﻈﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﻲ أﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻐﻴﺎب
ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ".
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻠﻐﺖ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﺷﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻲ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
اﻟ ــﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﺳــﺎﻛــﺎري 7-5
و 2-6و-6ﺻﻔﺮ.

ﺿﺪ ﻧﻮرﻳﺘﺶ وﺳﻴﻐﻴﺐ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ ﻏــﺎﺑــﺮﻳــﺎل ﺟ ـﻴ ــﺰوس اﻟـﻤــﻮﻗــﻮف
ﻟﻄﺮده ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺿﺪ اﻟﺒﻴﺮو.
وﺿﻤﺖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﻣﺜﻞ إﻳﻔﺎن ﺣﺎرس ﺑﻮﻧﺘﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎ ،وﺳﻤﻴﺮ ﻣﺪاﻓﻊ
أودﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺰي اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ،وﺑ ــﺮوﻧ ــﻮ ﻫـﻨــﺮﻳـﻜــﻪ ﻣﻦ
ﻓﻼﻣﻴﻨﻐﻮ وﺟﻮرﺟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻮس(.

ﺳﺎن أﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز ﻳﺴﺤﺐ
ﻗﻤﻴﺺ ﺑﺎرﻛﺮ
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧـ ــﺎدي ﺳ ــﺎن أﻧ ـﺘــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﺒ ـﻴــﺮز ،اﻟ ــﺬي
ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺤﺐ اﻟﻘﻤﻴﺺ رﻗﻢ  9اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻧﺠﻤﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻮﻧﻲ ﺑﺎرﻛﺮ ﺑﻌﺪ
اﻋﺘﺰال اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ُ
وﺳﻴﻌﻠﻖ ﻗﻤﻴﺺ ﺑﺎرﻛﺮ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ ﻣﻠﻌﺐ "أي
ﺗﻲ أﻧﺪ ﺗﻲ ﺳﻨﺘﺮ" ﻓﻲ  11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﺒﻴﺮز ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣ ـﻤ ـﻔ ـﻴــﺲ ﻏ ــﺮﻳ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ
ﻣﻮﺳﻢ .2020-2019
ﻼﻋ ــﺐ
وﺳ ـﻴ ـﺼ ـﺒ ــﺢ ﺑـ ــﺎرﻛـ ــﺮ اﻟ ــﻼ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺷـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺦ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﺮز
ا ﻟــﺬي ﻳﺴﺤﺐ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻟﻴﻨﻀﻢ
 ،(12ﺗﻴﻢ
اﻟـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺮوس ﺑ ــﻮﻳ ــﻦ )،(12
دﻧـ ـﻜ ــﺎن ) ،(،(21ﺷـ ــﻮن إﻳ ـﻠ ـﻴــﻮت
) ،(32ﺟـ ـ ــﻮرج ﺟ ــﺮ ﻓ ـﻴ ــﻦ )،(44
(،
 ،(20اﻓــﺮي
ﻣــﺎﻧــﻮ ﺟﻴﻨﻮﺑﻴﻠﻲ )،(20
) ،(6ﺟﻮﻧﻲ ﻣﻮر )،(00
ﺟﻮﻧﺴﻮن (،
دﻳﻔﻴﺪ روﺑﻨﺴﻮن ) ((50وﺟﻴﻤﺲ
ﺳﻴﻼس ).(13
ً
وﺧ ـ ــﺎض ﺑ ــﺎرﻛ ــﺮ  18ﻣ ــﻮﺳ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺪوري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 17ﻣــﻊ ﺳ ــﺎن أﻧـﺘــﻮﻧـﻴــﻮ ،إذ ﻗ ــﺎده إﻟــﻰ
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ أرﺑـ ــﻊ ﻣـ ــﺮات واﺧ ـﺘ ـﻴــﺮ أﻓـﻀــﻞ
ﻻﻋﺐ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﻼي أوف ﻋﺎم 2007
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أول ﻻﻋﺐ أوروﺑﻲ
ﻳﻨﺎل ﻫﺬا اﻟﺸﺮف.

ﺑﺎرﻛﺮ

٢٣
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺄﻟﻘﻪ وﻳﺘﺨﻄﻰ ﺳﺎوﺛﺎﻣﺒﺘﻮن
دلبلا

•
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ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،واﺻﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺗﺄﻟﻘﻪ ،واﺳﺘﻄﺎع ﺗﺨﻄﻲ
ﻋﻘﺒﺔ ﺳﺎوﺛﺎﻣﺒﺘﻮن ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻟﻬﺪف ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﺳﺎدﻳﻮ
ﻣﺎﻧﻲ وروﺑﺮﺗﻮ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ ﻫﺪﻓﻴﻦ
راﺋﻌﻴﻦ ،واﺿﻌﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

ﺳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ
وروﺑـ ــﺮﺗـ ــﻮ ﻓ ـﻴــﺮﻣ ـﻴ ـﻨــﻮ ﻫــﺪﻓـﻴــﻦ
راﺋ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﻮدا ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل
ﻟﻠﻔﻮز  ١-٢ﺧ ــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺳ ــﺎوﺛ ــﺎﻣـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
أﻣـ ـ ــﺲ ،واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم إﻟ ـ ــﻰ ﺻ ـ ــﺪارة
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﻳﻤﻠﻚ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل  ٦ﻧﻘﺎط ﻣﻦ
ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻓــﻮزه  ١-٤ﻋﻠﻰ
ﻧــﻮرﻳ ـﺘــﺶ ﺳـﻴـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ــﺪا ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻣـﺠـﻬــﺪا ﻓﻲ
أول  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎره
ﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﻼت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﺗـﺸـﻴـﻠـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛـ ــﺄس اﻟ ـﺴــﻮﺑــﺮ
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻳﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺻﻤﺪ أﻣﺎم
ﻣﻮﺟﺎت ﻫﺠﻮم ﺳﺎوﺛﺎﻣﺒﺘﻮن
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ أن ﻳـ ـﻀـ ـﻌ ــﻪ ﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺸﻮط اﻷول.
وﻫ ـ ـﻴـ ــﺄ ﻣـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻐ ــﺎل
اﻟﻜﺮة ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻓﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ،ﺛﻢ أﻃﻠﻖ ﺗﺴﺪﻳﺪة راﺋﻌﺔ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎك أﻧﺠﻮس ﺟﺎن ﺧﺎرس
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض.
وﻫ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻦ أﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل أوروﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،وأﺿ ــﺎع
ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺪرب ﻳــﻮرﺟــﻦ ﻛﻠﻮب
ﻋ ـ ـ ــﺪة ﻓ ـ ـ ــﺮص ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن ﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﻰ
ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ اﻟـﻜــﺮة داﺧ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﺠــﺰاء ،وراوغ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻳﺎﻧﻴﻚ
ﻓﺴﺘﺮﻏﺎرد ،ﺛﻢ أﻃﻠﻖ ﺗﺴﺪﻳﺪة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳﻜﻨﺖ ﺷﺒﺎك ﺟﺎن
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٧١
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻧـﺠــﺢ
ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻮد ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ
ﻓ ـ ـ ــﺎدح ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎرس اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ
أدرﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓ ـ ـ ــﻲ إﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاء ﻫ ـ ــﺪف
ﻷ ﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻷرض ،إذ ﺣ ــﺎول
اﻟﺤﺎرس اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إﺑﻌﺎد اﻟﻜﺮة
ﺑﺼﻮرة ﺳﻴﺌﺔ ﻟﺘﺼﻄﺪم ﺑﺠﺴﺪ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ داﻧﻲ
إﻳﻨﺠﺲ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ.

أرﺳﻨﺎل ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻮزه
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ

ﻓﻮز أرﺳﻨﺎل
وﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻘﻖ
أرﺳﻨﺎل ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ إﺛﺮ
ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ .١-٢

دﺟﻴﻜﻮ ﻳﻤﺪد ﻋﻘﺪه ﻣﻊ روﻣﺎ
ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات
أﻧﻬﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ إدﻳﻦ
دﺟﻴﻜﻮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ،
ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﻣ ـ ــﺪد ﻋـ ـﻘ ــﺪه ﻣـ ــﻊ ﻧ ــﺎدﻳ ــﻪ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،روﻣـ ـ ــﺎ ،ﻟ ـﺜ ــﻼث ﺳ ـﻨــﻮات
إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،أﻣﺲ.
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن دﺟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮ ) ٣٣ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ(
ﻣــﺮﺷ ـﺤــﺎ ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ ﺻـﻔــﻮف
إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺮر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه ﺣﺘﻰ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٢
ﻣــﻊ روﻣ ــﺎ ،وﻗ ــﺎل ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد:
"ﺷﻌﺮت ﺑﻤﺪى ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺒﻘﺎﺋﻲ .ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ
أﺟــﻞ إﺣ ــﺮاز اﻷﻟ ـﻘــﺎب ،وأﻧ ــﺎ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل".
واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﻞ دﺟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮ إﻟـ ـ ــﻰ روﻣـ ــﺎ
ﻓ ــﻲ أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ  ،٢٠١٥ﻗ ــﺎدﻣ ــﺎ ﻣﻦ
ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي،
وﺧ ــﺎض ﻓــﻲ ﺻـﻔــﻮف ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ١٧٩
ﻣ ـﺒــﺎراة ،وﺳﺠﻞ  ٨٧ﻫــﺪﻓــﺎ ،وﺗــﻮج

ﻫــﺪاﻓــﺎ ﻟ ـﻠــﺪوري اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣﻮﺳﻢ
.٢٠١٧-٢٠١٦
وأﻛ ــﺪ روﻣ ــﺎ أﻳـﻀــﺎ ﺗـﻌــﺎﻗــﺪه ﻣﻊ
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ﻳ ـﻠ ــﺪرﻳ ــﻢ ﻣ ــﺮت
ﺷـﻴـﺘـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺟـﻨـﻜـﻠـﻴــﺮ ﺑﻴﺮﻟﻴﻐﻲ
ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ  ٣ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـ ـ ــﻮرو ﺑـﻌـﻘــﺪ
ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﺣﺎﻣﻞ
ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻓــﺦ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ )أﻟ ـﻴــﺎﻧــﺰ
أرﻳـﻨــﺎ( ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﺄﺧﺮه أﻣﺎم
ﺿـﻴـﻔــﻪ ﻫ ـﻴــﺮﺗــﺎ ﺑــﺮﻟ ـﻴــﻦ  ٢-١إﻟــﻰ
ﺗﻌﺎدل  ٢-٢ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺪوري أﻣﺲ اﻷول.

وﻳــﺪﻳــﻦ ﺑــﺎﻳــﺮن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل إﻟﻰ
ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ـﻤ ــﻪ اﻟـ ـﺒ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪي روﺑـ ـ ــﺮت
ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺎﻧ ــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜ ــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺳـﺠــﻞ
ﻫﺪﻓﻴﻦ ) ٢٤و ٦٠ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء(،
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺳ ـﺠ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻀـﻴــﻒ
اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ دودي ﻟــﻮﻛـﻴـﺒــﺎﻛـﻴــﻮ
) (٣٦واﻟﺼﺮﺑﻲ ﻣﺎرﻛﻮ ﻏﺮوﻳﻴﺘﺶ
).(٣٨

إدﻳﻦ دﺟﻴﻜﻮ

وﻛﺎن أرﺳﻨﺎل ﻋﺎد ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮز -١ﺻـﻔــﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه
اﻟﻰ  ٦ﻧﻘﺎط.
وﺧــﺎض اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
داﻓﻴﺪ ﻟﻮﻳﺰ أول ﻣﺒﺎراة رﺳﻤﻴﺔ
ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﺑـﻌــﺪ
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ
ﻣـ ــﻦ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼــﺺ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
ﺟ ـ ــﺎره ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓﻌﻞ
ﻻﻋــﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ داﻧﻲ
ﺳ ـﻴ ـﺒــﺎﻳــﻮس اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎر ﻣ ــﻦ رﻳ ــﺎل
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ .أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎح اﻟـﻌــﺎﺟــﻲ
ﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮﻻ ﺑ ـﻴ ـﺒ ــﻲ ﻓ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ .وﻏﺎب
ﻋﻦ أرﺳﻨﺎل ﻗﺎﺋﺪه اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ﻏﺮاﻧﻴﺖ ﺗﺸﺎﻛﺎ اﻟﻤﺼﺎب.
وﺳﻨﺤﺖ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻷرﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎل اﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻛﺎزﻳﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺪد
ﻛــﺮة ﺑﺮأﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻧﻴﻚ ﺑﻮب ﺣﺎرس ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ
ﻗﺎم ﺑﺮد ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺒﻌﺪا اﻟﻜﺮة
ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻰ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ
) ،(١٢وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ وﺻـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻜ ــﺮة
اﻟ ـ ــﻰ ﻻﻛـ ــﺎزﻳـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا وﺳ ــﻂ
ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻣــﺪاﻓ ـﻌ ـﻴــﻦ
داﺧـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻧـﺠــﺢ
ﻓــﻲ اﻻﺳ ـﺘــﺪارة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻛﺮة
ﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺪد ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺳ ــﺎﻗ ــﻲ ﺣـ ــﺎرس
ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ﻫﺪف اﻻﻓﺘﺘﺎح.
وﻗﺎم أرﺳﻨﺎل ﺑﻬﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﺎد ﺳﻴﺒﺎﻳﻮس اﻟﺬي
ﻣ ــﺮر اﻟ ـﻜــﺮة ﺑــﺎﺗ ـﺠــﺎه اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﻣــﺎﺗـﻴــﻮ ﻏـﻴـﻨــﺪوزي اﻟ ــﺬي أﻃﻠﻖ
ﻗﻮﻳﺔ زاﺣﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻮب ﺗﺼﺪى
ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺎﻗﻪ ).(٤١
ودﻓ ــﻊ ﻏ ـﻨــﺪوزي ﺛـﻤــﻦ اﻫ ــﺪار
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻن ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ
ادراك اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﻣ ــﻦ اﻟـﻬـﺠـﻤــﺔ
اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ وﺻـﻠــﺖ اﻟـﻜــﺮة
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻰ أﺷﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺰ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ،ﻓﺴﺪد اﻟﻜﺮة داﺧﻞ
ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﻟﻴﻨﻮ ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ).(٤٣
واﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺒﺎرﻧﺰ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺷﺮك ﻣﺪرب أرﺳﻨﺎل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺳﺎوﺛﺎﻣﺒﺘﻮن
أوﻧـ ــﺎي إﻳ ـﻤــﺮي ﺑﻴﺒﻲ ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
رﻳﺲ ﻧﻠﺴﻮن.
وﺿـ ـﻐ ــﻂ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻠ ـﻨــﺪﻧــﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻻﻧـ ـﺘ ــﺰاع اﻟـﻨـﻘــﺎط
اﻟﺜﻼث ،ﻟﻜﻦ ﺑﻮب ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻜﺮﺗﻴﻦ ﺧﻄﻴﺮﻳﺘﻴﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑـ ــﻮﻧـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎر
اﻳﻤﻴﺮﻳﻚ اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗﺼﻴﺮة ) (٦٠ﺛﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺒﺎﻳﻮس ) ،(٦٢ﻟﻜﻨﻪ و ﻗــﻒ
ﻋﺎﺟﺰا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
وﺻـﻠــﺖ اﻟـﻜــﺮة اﻟــﻰ أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ
ﺧــﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓــﺮاوغ ﻣﺪاﻓﻌﺎ
واﻃﻠﻖ ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك.
وﻛ ـ ـ ــﺎد اوﺑ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻎ ﻳـﺤـﺴــﻢ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮر ﻟﻪ
ﺑﻴﺒﻲ ﻛــﺮة اﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺜﺮ
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻻﺧﻴﺮة ).(٨٥

ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺪرﺑﻪ ﻻﻣﺒﺎرد
ﻛﺎن ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻜﺒﺎر
اﻟــﺬي ﻳﺨﺴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﺻ ـﻔــﺮ ،4 -ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ
ﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ــﻪ وﻧ ـﺠ ــﻢ وﺳ ـﻄ ــﻪ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓ ــﺮاﻧ ــﻚ
ﻻﻣﺒﺎرد.
وﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮز ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺪرب
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻧﻚ ﻻﻣﺒﺎرد.
ورﻏ ــﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،رأى ﻻﻣﺒﺎرد أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻗـﻴــﺎﺳــﺎ ﺑـﻤـﺠــﺮﻳــﺎت اﻟ ـﻠ ـﻌــﺐ ،ﺣـﻴــﺚ ﺣﺼﻞ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻓﺮص ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ أول
ﺳﺘﻴﻦ دﻗﻴﻘﺔ.
ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ ﻻﻣـ ـﺒ ــﺎرد ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ دﻓــﻊ
ﻣﻌﻨﻮي إﺿﺎﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻻﻣﺒﺎرد

ﺟ ــﺎرت ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﺑـﻄــﻞ أوروﺑ ـ ــﺎ اﻟ ــﻰ وﻗــﺖ
إﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ) (2-2ورﻛـ ـ ــﻼت ﺗــﺮﺟ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل،

ﻟﻴﻮن ﻳﺴﺤﻖ أﻧﺠﻴﻪ ﺑﺴﺪاﺳﻴﺔ
ً
ﺗﺼﺪر ﻟﻴﻮن ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓــﺮق اﻟ ــﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة
ﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎحاﻟﻘﺪم ﺑﻔﻮزه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ أﻧﺠﻴﻪ -٦ﺻﻔﺮ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول.
وﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻴﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه
إﻟﻰ  ٦ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺷﺒﺎﻛﻪ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻌﺮض أﻧﺠﻴﻪ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﺑﻌﺪ
ﻓ ــﻮزه اﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺊ ﻋـﻠــﻰ ﺑـ ــﻮردو  ١-٣ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ.
اﻓـﺘـﺘــﺢ ﻟ ـﻴ ــﻮن ،ﺛــﺎﻟــﺚ اﻟـ ـ ــﺪوري ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﻨﺼﺮم ،اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  ١١دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﺮة اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻷﺻﻞ ﺣﺴﺎم
ً
ﻋﻮار اﻟﺬي ﺳﺪد ﻛﺮة ﻣﻦ  ٢٠ﻣﺘﺮا ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ
ﻣﻮﺳﻰ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ) ٣٦و ((٦٥واﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣﻤﻔﻴﺲ
دﻳـﺒــﺎي ) ٤٢و ((٤٩ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﺧﺘﺘﻢ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟـﺸــﺎب اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﺟــﺎن ﻟﻮﻛﺎس
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٧٢
وﻗﺎل ﻋﻮار ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺸﺒﻜﺔ "ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻠﻮس"،
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺘﻴﻦ
ﻟﺪﻳﺒﺎي "إﻧــﻪ ﻻﻋــﺐ راﺋــﻊ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻷﻣــﻮر
ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻬﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ واﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ

ً
إﻳﺠﺎده ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺮﻳﺮات ﻣﺘﻘﻨﺔ .ﻧﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺪف".
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻛﻨﺎ ﺳـﻌــﺪاء ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه وﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ".
وﻧﺠﺢ ﻣﺪرب ﻟﻴﻮن اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺳﻴﻠﻔﻴﻨﻴﻮ ﻓﻲ ﻃﺮد اﻟﺸﻜﻮك
اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﻗﺪرة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮ ﺟﻬﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺑــﺮز ﻻﻋﺒﻴﻪ وﻫﻢ
ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻘﻴﺮ )رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ( ،ﻓﻴﺮﻻن ﻣﻨﺪي
)رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ( وﺗﺎﻧﻐﻲ ﻧﺪوﻣﺒﻴﻠﻲ
)ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﺮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي(.
وﻋﻮض ﻟﻴﻮن اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺟﻮﻧﻴﻨﻴﻮ ﻟﻴﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ رﺣﻴﻞ
اﻟﺜﻼﺛﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪاﻓﻊ
اﻟــﺪﻧ ـﻤــﺎرﻛــﻲ ﻳــﻮاﻛ ـﻴــﻢ أﻧــﺪرﺳــﻦ
ﻣﻦ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،وﻻﻋﺐ
اﻟـ ــﻮﺳـ ــﻂ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ ﺗ ـﻴــﺎﻏــﻮ
ﻣﻨﺪﻳﺶ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ٢٦٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻏﻠﻰ
دﻳﺒﺎي ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

 ...وﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ وﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻛﻮﻳﺴﺎﻧﺴﻲ
أﻛﺪ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أﻧﻪ
ﺑﺼﺪد إﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ،ﻻﻋﺐ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ،
ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة
اﻹﻋﺎرة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﻛﻮﻳﺴﺎﻧﺴﻲ.
وذﻛـ ــﺮ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي أﻧ ــﻪ ﺗــﻮﺻــﻞ ﻹﻃـ ــﺎر أﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻣﻊ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ) 27ﻋﺎﻣﺎ( ﻟﻤﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻻﻧﻬﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ واﻟﺨﻀﻮع
ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ .وﻗﺎل ﻛﺎرل ﻫﺎﻳﻨﺰ روﻣﻴﻨﻴﻐﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻨﺎدي إﻧﻪ وﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻴﺪزﻳﺘﺶ،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ،ﺳــﺎﻓــﺮا إﻟــﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ وﻧﺎدﻳﻪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

وأﺿﺎف ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﻫﻴﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ" :ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ
ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻓﺘﺮة .اﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﻬﻢ ،ﻓﻘﻂ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت".
وﻗﺎل ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ" :ﻓﻲ رأﻳﻲ ،ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوري".
واﻧﺘﻘﻞ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻣﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ﺻﻴﻒ  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  140ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
) 155ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪ
أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ ،ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟــﺮﻗــﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻮﻳﺴﺎﻧﺴﻲ ) 20ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻛﺪه اﻟﻨﺎدي أﻣﺲ) .د ب أ(

زﻣﻴﻠﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮﻟﺮ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
ذاﺗــﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻜﺮة
ﻣﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ورد اﻟﻀﻴﻒ ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻫﻔﻮة
ﻣﻦ دﻓﺎع ﺑﺎﻳﺮن ،إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ
اﻷﺳ ـﺘــﺮاﻟــﻲ ﻣــﺎﺛـﻴــﻮ ﻟﻴﻜﻲ داﺧــﻞ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟـﺒــﻮﺳـﻨــﻲ
وداد إﻳﺒﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ اﻟــﺬي ﺳﺪد
ﻛﺮة ﺧﺎرج اﻟﻤﻠﻌﺐ ).(١٣
وأﺛـ ـﻤ ــﺮ ﺿ ـﻐــﻂ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻫــﺪف
اﻻﻓﺘﺘﺎح ،ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
زاﺣﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﺴﻴﺮج
ﻏ ـ ـﻨـ ــﺎﺑـ ــﺮي ارﺗ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻰ ﻟـ ـﻬ ــﺎ داﺧـ ـ ــﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺪاف ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
ﱠ
وﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ أﻣﺎم
ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺎرس ﺟﺎرﺳﺘﺎﻳﻦ ).(٢٤
وﺑـ ـ ــﺎت ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜــﻲ أول
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري ﻳﺴﺠﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗـ ـ ــﻞ ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح
ﻣﺒﺎرﻳﺎت "اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ،وﻓ ــﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري.
وﻓ ــﻲ ﻏـﻔـﻠــﺔ ﻣــﻦ دﻓ ــﺎع ﺑــﺎﻳــﺮن،
ﺳـ ـ ـﺠ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎب
ﻟﻮﻛﻴﺒﺎﻛﻴﻮ ﻫ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﻣﻦ
ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ  ٢٥ﻣﺘﺮا اﺻﻄﺪﻣﺖ
ﺑﻈﻬﺮ إﻳﺒﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ ،و ﺣــﻮ ﻟــﺖ
ﻣ ـﺴــﺎرﻫــﺎ إﻟ ــﻰ ﺷ ـﺒ ــﺎك اﻟ ـﺤ ــﺎرس

اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﻞ ﻧ ــﻮﻳ ــﺮ )،(٣٦
ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﺼﻌﻖ ﻫــﺮﺗــﺎ أﺻـﺤــﺎب
اﻷرض ﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ،إ ﺛــﺮ ﻛﺮة
ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﻏﺮوﻳﻴﺘﺶ واﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﺑــﺎﻓــﺎر وﺻـﻠــﺖ اﻟـﻜــﺮة
إﻟﻰ إﻳﺒﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ ،اﻟﺬي ﻣﺮرﻫﺎ
ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ ﻏﺮوﻳﻴﺘﺶ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻠــﻒ ،ﻓــﺎﻧـﻔــﺮد ﺑــﺎﻟـﺤــﺎرس
ﻧﻮﻳﺮ ،وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزه ،وﺳﺪد
اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺨﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ
ﺗﻘﺪم ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺎم ذﻫﻮل ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻣﻠﻌﺐ أﻟﻴﺎﻧﺰ أرﻳﻨﺎ ).(٣٨
واﺳﺘﻬﻞ ﺑﺎﻳﺮن اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺿﺎﻏﻄﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
وﻛـ ـ ـ ــﺎد ﻳ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮاده ،ﺑـﻔـﻀــﻞ
ﺗ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎرج اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺄﻟﻖ ﻏﻨﺎﺑﺮي ﺻﺪﻫﺎ اﻟﺤﺎرس
ﺟﺎرﺳﺘﺎﻳﻦ ).(٥٦
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮن ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
)ﻓــﻲ اﻳــﻪ آر( ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄ اﻟﺤﻜﻢ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ ﻻﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب رﻛـﻠــﺔ
ﺟ ــﺰاء ،ورﻓ ــﻊ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺼـﻔــﺮاء
ﺑ ــﻮﺟ ــﻪ ﻏــﺮوﻳ ـﻴ ـﺘــﺶ ،اﻟـ ــﺬي رﻣــﻰ
أرﺿ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺎﻧ ــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜ ــﻲ داﺧـ ــﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻌﺎﻗﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎح

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ  -ﺷﺎرع ﻓﻬﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ  -ﻣﺒﻨﻰ أﺳﺎﻣﺔ
ﺗﻠﻔﻮن - 22257037 / 22257036 :ﻓﺎﻛﺲ - 22257035 :ص .ب 29846 :ﺻﻔﺎة  13159اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء :ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ
"ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ﺑﻔﺎرق رﻛﻠﺔ ﺗﺮﺟﻴﺢ واﺣﺪة
أﻫﺪرﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺸﺎب ﺗﺎﻣﻲ اﺑﺮاﻫﺎم.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻻﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرد ) 41ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( "ﺧـ ـﺴ ــﺎرة
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻣ ـﺨ ـﻴ ـﺒــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ إذا ﻛـ ــﺎن ﻣــﻮﺳــﻢ
ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺳﻨﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام".
وﺗ ـﺘــﺮﻛــﺰ اﻷﻧ ـﻈ ــﺎر ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺳﻴﺮﺣﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد
ﺑﺮﻳﺪج ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻫــﺪاف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﻣﺒﺎرد ﻓﻲ اﻟﺪوري
ّ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ ﺑ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﻛـ ــﻲ ﻳ ـﺒــﺪد
اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل اﺣﻘﻴﺘﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ
إﺛ ــﺮ ﻣــﻮﺳــﻢ ﻳـﺘـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣﻊ
دﻳﺮﺑﻲ ﻛﺎوﻧﺘﻲ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم

ً
ً
ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدﻻ ﻣﺨﻴﺒﺎ أﻣﺎم ﻫﻴﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ
ﺑﺪأ ﺑﺎﻳﺮن اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺎﻏﻄﺎ،
وﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺗ ـﻴ ــﺎﻏ ــﻮ أﻟـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﺘ ــﺎرا ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺛ ــﻼث
دﻗــﺎﺋــﻖ ﻣــﻦ ﺻــﺎﻓــﺮة اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻣﻦ
ﺣــﺎﻓــﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاء ،اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻷول ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺎرس ا ﻟـ ـﻨ ــﺮو ﻳـ ـﺠ ــﻲ
روﻧــﻲ ﻏﺎرﺳﺘﺎﻳﻦ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ دون
ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳﻌﻴﺪ

رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﳌﺒﺎراة
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي

 6.00م ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ × ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس beIN SPORTS HD 2
 8.30م

ﺗﺸﻠﺴﻲ × ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

beIN SPORTS HD 2

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
6.00

دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ أﻻﻓﻴﺲ × ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ

beIN SPORTS HD 3

8.00

إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل × إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ

beIN SPORTS HD 3

10.00

رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ × ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ

beIN SPORTS HD 4

11.00

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ × ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ

beIN SPORTS HD 3

اﻟﺪوري اﻷﳌﺎﻧﻲ
 6.30م آﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت × ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ beIN SPORTS HD 5
 7.00م

ﻳﻮﻧﻴﻮن ﺑﺮﻟﲔ × ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ

beIN SPORTS HD 5

ﺧﻴﺒﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
رﻛـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰاء ،ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺠ ــﻞ ﻫ ــﺪف
اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ ).(٥٩
وأﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن،
اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ ،ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ

اﻷول ) ،(٨٥ﻓﺄﺧﺮج ﻣﻮﻟﺮ ،وأدﺧﻞ
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ رﻳ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮ ﺳــﺎﻧـﺸـﻴــﺰ،
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ أن ﻳ ـ ـﺨ ـ ــﺮج ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ
ﻏﻨﺎﺑﺮي ،وﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﻨﺪي اﻟﺸﺎب

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ دﻳﻔﻴﺲ ،وﺳﻂ ﺿﻐﻂ
ﻣــﻦ أﺻ ـﺤــﺎب اﻷرض ،ﻻﻗﺘﻨﺎص
ﻫﺪف اﻟﻔﻮز واﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث ،ﻟﻜﻦ
دون ﺟﺪوى.

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣1:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / ٤١٩٥اﻷﺣﺪ  ١٨أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩م  ١٧ /ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٤٠ﻫـ

www●aljarida●com

آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

ﺷﺮﻳﺤﺔ
وﻗﺮﻳﺤﺔ

ﻻ ﺗﻨﺴﺎﻗﻮا ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ...
ﱢﻏﻴﺮوا أﻧﻔﺴﻜﻢ!

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ﻛﻌﺎدﺗﻬﻢ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ إﺑﻬﺎرﻧﺎ
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ إﻟــﻰ واﻗ ــﻊ ،ﻗﺎم
اﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ ﻻﺻـﻘــﺔ،
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻃــﺮف اﻟﺠﺒﻴﻦ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺮق اﻟـ ــﺬي ﻳــﺮﺷــﺢ ﻋﻠﻰ
ﺟ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺨ ــﺺ ،اﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎف ﻧـﺴـﺒــﺔ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮدﻳـ ــﻮم واﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻮم وﺑـﻘـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ ﺟـﺴـﻤــﻪ،
وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ـ ــﺪى ﻣ ـﻨــﺎﻋ ـﺘــﻪ
اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ،وأﺳﺒﺎب أﻣﺮاﺿﻪ ،واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻷﺳﻬﻞ ﻟﻌﻼﺟﻪ.
وﻗ ـﺒــﻞ ذﻟ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﻮا ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺷ ـﻌ ــﺮة واﺣـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ رأس اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺾ،
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧ ــﻮاع اﻷﻣ ـ ــﺮاض ،ﻻ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻓﻘﻂ ،ﺑــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻳـﻀــﺎ .ﺗﺨﻴﻞ!
وﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا وذاك اﺧـ ـﺘ ــﺮﻋ ــﻮا أﺷ ـﻴ ــﺎء
وأﺷـﻴــﺎء ﻣﺎ ﻛــﺎن اﻟـﻨــﺎس ،ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات
ﻗﻼﺋﻞ ،ﻟﻴﻘﺘﻨﻌﻮا ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ أو
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
ﻟـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ ،ﻣ ـ ــﻊ ﻛ ـ ــﻞ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻟــﻮ
اﺟـﺘـﻤـﻌــﻮا ﻟــﻦ ﻳـﺘــﻮﺻـﻠــﻮا إﻟ ــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ .ﻟ ــﻦ ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﺎء ،وﻟــﻮ
وﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺟﺒﻬﻢ وﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ
اﻟﺴﺤﺮ واﻟـﺴـﺤــﺮة ،ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ
ﻋﺪم ﺻﺮف أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ ،أو اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻣﻦ أﻣــﻮال اﻟﻨﻔﻂ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
واﻟﻄﺮق واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺳﺘﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻟـﻨــﺎس ﻟﺴﺮﻗﺎت
"ﻣ ـﻌ ـﻘ ــﻮﻟ ــﺔ" ﻳـﻘــﺎﺑـﻠـﻬــﺎ ﻧ ـﻬ ـﻀــﺔ ﺑـﺸــﺮﻳــﺔ
وﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ وأي
ﺷﻴﺌﻴﺔ.
ﺳﻴﻤﻮت اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻗــﺪ ﻳﻨﺘﺤﺮون،
وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﻒ
ً
اﻟﺰﻣﻦ ﻻﻫﺜﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف أﺣﺪ ﻛﻴﻒ
َ
ﻳـﻔـﻜــﺮ ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮﻧــﺎ .ﻓـﻨـﺤــﻦ ﻣ ــﻦ أﻋﺠﺰ
َ
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء وﻻ ﻓﺨﺮ .ﻓﻼ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻫﻨﺎ وﻻ ﻗﺮﻳﺤﺔ.

وﻓﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﺔ ٨/١٦
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺮاف

 20ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺸﺮف ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮزان ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﺳ ـﻠ ــﻮى ،ق ،7ش ،6م ،325ﺣـﺴـﻴـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﻼﻳــﺔ زﻳـﻨــﺐ
اﻟﺼﺮاف ،ت99229512 ،60000570 :
زﻫﺮة ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺮ أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻠﻮم
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
 66ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء :ﺳﻠﻮى ،ق ،1ش،7
م ،27ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ت،94971976 :
66355244

ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻤﻮد ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻤﻮرﺟﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

 55ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ق ،2ش ،207م،2
اﻟﻨﺴﺎء :إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ق ،2ش ،207م ،4ت66411133 :
ﻣﺎﺋﺪة رﺿﺎ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﻘﻄﺎن
 73ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮرﻳــﺔ ،ق ،1ج،14
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻷﺋﻤﺔ )اﻟﻬﺰﻳﻢ( ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ق،1
ش ،10ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻷﺋﻤﺔ )اﻟﻬﺰﻳﻢ( ،ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﺰاء اﻟﻨﺴﺎء
ً
ﻋﺼﺮا ﻓﻘﻂ ،ت97111935 ،97797701 ،66682335 :

ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﺎوي

 82ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻨﺰﻫﺔ ،ق ،3ش ،35م ،3اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻨﺰﻫﺔ ،ق ،2ش ،26م ،6ت،99795008 :
66604700 ،99166544

اﻟﺴﺒﺖ ٨/١٧
ﺧﺎﻟﺪة ًﺑﺪر ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن

 53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،5ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،7ش ،70م ،4ت99855338 :

أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺳﺮور اﻟﻴﻮﺣﻪ

ً
 32ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﺮوان ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،ق ،2ش ،19م ،40ت55255480 ،97791555 ،51280180 :

أﺣﻤﺪ ﺣﺠﻲ ﺑﻮﺧﻀﻮر

ً
 97ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ــﻊ ،اﻟ ـﻌــﺪﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ق ،3ﺷ ـ ــﺎرع ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ،م ،32ج ،35ت66626138 :

زﻳﻨﺐ ﺑﻴﻮﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ

زوﺟﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺷﻔﻴﺎن اﻟﻌﻨﺰي
ً
 61ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،4ش ،47م ،26اﻟﻨﺴﺎء :ﻛﻴﻔﺎن،
ق ،1ش ،10م ،6ت97666521 ،97766997 :
ﻋﺬﺑﺔ ﺳﻮﻋﺎن ﻋﺠﻴﺐ أرﻣﻠﺔ دﺣﻞ ﺷﻤﺸﻴﺮ اﻟﻌﻨﺰي
ً
 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺠﻬﺮاء ،اﻟﻘﺼﺮ ،ق 4ب ،اﻟﺸﺎرع اﻷول،
م ،22اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻗﺔ ،ق ،7ش ،14م ،97ت66225021 ،99701993 :

ﻋﻤﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ

ً
 68ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،3ش ،111م ،9ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺎت ،ت50544112 ،99995956 :

ﻣﺤﻤﺪ ًﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻮﺿﻲ

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﻌﻮﺿﻲ ،اﻟﺪﻋﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻛﻴﻔﺎن،
ق ،2ش ،29م ،60ت99466567 ،98850003 ،99003969 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻔﺠﺮ

03:53

اﻟﺸﺮوق

05:18

اﻟﻈﻬﺮ

11:52

اﻟﻌﺼﺮ

03:27

اﻟﻤﻐﺮب

06:26

اﻟﻌﺸﺎء

07:48

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻰ 44
اﻟﺼﻐﺮى 28
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  02:07ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 01:07ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺮا
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  07:35ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 08:22ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

اﺳﺘﻮرد ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻨﺎ ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺒﻮي واﻻﻧﻌﺰاﻟﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮي،
اﻟﺬي ﻳﺠﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ وأوﺻﻞ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ وﻟﻨﺪن ،وﺟﻌﻞ ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﺼــﺪر ذﻟــﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮازﻳــﻞ واﻟﻬﻨﺪ ودول أﺧــﺮى
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ؛ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻠﻮا ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻧـﺠــﺎزات وﺧﻼﻓﻪ .ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺪاء ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ
ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻮه
 29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاده ،وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﻟﺤﻈﺔ
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻧﻌﻢ ،ﻧﻘﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ً
ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺪﻣﻨﺎ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ،وﻫـﻨــﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑــﺄن  95ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ً
اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻜﻔﺎﻻت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻦ ﻳﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺑﻞ
ﺳﻴﺨﺪم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻌﻮب اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻏﺮاﺋﺰك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻚ،
ً
ﻟﻴﺤﺘﻞ ﻣﻘﻌﺪا ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وإذا ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﺪل
ً
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أوﻻ أن ﻧﻐﻴﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ،ﻟﻴﻘﻞ
اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ...ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺬﻟﻚ؟!
ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون أن ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺮ ﻟﻨﺎ "ﻋﺮﺑﺎﻧﺔ" اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺠﻌﻞ ﺣﺠﻢ
ﻟﻨﻔﻌﻞ ﻧﺤﻦ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﻞ
ُ
اﻟﻨﺎس ّ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  3أﻃﻔﺎل ﻓﻘﻂ وﻧﺼﻐﺮ ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ ﻓﻼ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻴﺶ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪم وﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺒﻴﺮة وإﻧﺸﺎء ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺒﻴﺮة ﺳﺘﺤﺘﺎج
ً
إﻟﻰ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻹدارﺗﻬﺎ؟ وﻧﻨﺸﺊ ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﺮو
ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ آﻻف اﻟﺤﺎﻓﻼت وﺳﻴﺎرات اﻷﺟــﺮة ُ
وﺳ ّﻮاﻗﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ؟ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻹﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ؟
ً
وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﻣﺪة ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،ﺣﺘﻰ ﻧﺨﺮج اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد؟ وﻧﻐﻴﺮ
ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑﺪﻻﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﺴﻴﺎرات وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ؟ وﻧﻮﻗﻒ
ً
ﺑﻨﺎء ﺗﻠﻚ "اﻟﻤﻮﻻت" اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎج ﻹدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ
ً
آﻻف ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ،وﻧﻌﺰز ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج؛ ﻷن
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ وﺧﺪﻣﺎت ﺳﺘﺴﺎوي
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻼج اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج؟!
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﺛﻤﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
واﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺻﻐﻴﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻂ وﻓـﻴــﻪ ﺟــﺎﻟـﻴــﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻻ ﺗﻜﻦ أﺧــﻲ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﺿﺤﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎر واﻧﺘﻬﺎزي ،أو ﻧﺎﺷﻂ ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮة وﻟﺪﻳﻪ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ،
وﺗﺮدد ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ! ﻓﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﻧﻐﻴﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ ...ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺬﻟﻚ؟!

