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األمير يتعافى من العارض
الصحي الذي تعرض له
صــرح وزيــر شــؤون الــديــوان االميري باالنابة محمد
ضيف الله شــرار بــأن سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح
االح ـم ــد ق ــد تـعــافــى بـفـضــل ال ـلــه ونـعـمـتــه م ــن ال ـعــارض
الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات
الـطـبـيــة ال ـم ـع ـتــادة ال ـتــي تـكـلـلــت نـتــائـجـهــا بـفـضــل الـلــه
بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى المولى جل وعلى ان
يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.

إيران تنقل دفاعاتها الجوية
إلى الحدود العراقية

ركبت منظومات «باور  »373و«خرداد  ...»3وفتحت مخازنها لتعويض خسائر الضربة اإلسرائيلية
ً
• «الحرس الثوري» ينتظر إذنا لتغطية األجواء ويشترط على بغداد تفرد رجاله بتشغيل «اإلنذار المبكر»
ً
• «الحشد» طلب تزويده بمضادات جوية فورا ونقل أماكن أسلحته وهدد األميركيين بالرد على أي هجوم

ظريف يقترح منتدى
ً
إقليميا مع اتفاق
عدم االعتداء

طهران -فرزاد قاسمي
في خضم أزمات متتالية تحاصر العراق
بسبب تضخم دور إ ي ــران والميليشيات
المحسوبة عليها وتــداع ـيــات اسـتـهــداف
إس ــرائـ ـي ــل «أم ــان ـت ـه ــا» ال ـث ـق ـي ـلــة ال ـم ـخــزنــة
فيه ،ركبت طهران على الحدود العراقية
مـنـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـج ــوي الـصــاروخـيــة
الـبـعـيــدة ال ـم ــدى «ب ـ ــاور  ،»373ال ـتــي تعد
نـسـخـتـهــا الـمـحـلـيــة م ــن  S300الــروس ـيــة
الـمـتـطــورة ،إضــافــة إلــى «خ ــرداد  ،»3التي
أسقطت الطائرة األميركية المسيرة فوق
مضيق هرمز.
وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي «الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري»،
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» :إن ـن ــا ن ـق ـل ـنــا إلـ ــى ال ـح ــدود
ال ـع ــراق ـي ــة م ـن ـظ ــوم ــات ج ــاه ــزة لـلـتـسـلـيــم
ال ـ ـفـ ــوري ،إذ ط ـلــب ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي منا
تزويده بأنظمة رادار إنذار مبكر ودفاعات
ج ــوي ــة م ــن ن ــوع خ ـ ــرداد  ،3ب ـعــد ضــربــات
ً
الـطــائــرات اإلسرائيلية األخ ـيــرة ،انطالقا
ً
من قواعد أميركية ،مضيفا :لكننا عرضنا
على الجانب العراقي أن نقوم ببيعه أنظمة
الــرادار بشرط أن يقوم رجاله المؤتمنون
من ضباط الجيش بتشغيلها هناك.
وأوضح أن الهدف من هذا العرض هو
احترام سيادة العراق ،بعد إصرار الحكومة
اإليــرانـيــة وقـيــادة األرك ــان على أن يحترم
الحرس الثوري قرار حكومة بغداد بدمج
الحشد الشعبي مع الجيش.
ووفــق المصدر ،فــإن المنظومات التي
قـ ــامـ ــت إيـ ـ ـ ـ ــران ب ـتــرك ـي ـب ـهــا عـلــى 02

●

ناصر الخمري

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» ،في عددها أمس،
ح ــول مــاهـيــة الـمـبــاحـثــات ال ـتــي سـيـعـقــدهــا وزيــر
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ،خــال
زيارته للكويت ،نشر الضيف بعد لقائه سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد تغريدة عبر «تويتر» أكد
فيها أن «المباحثات كانت جيدة ،وأنه حمل للكويت
ً
اقتراحا بإنشاء منتدى حوار إقليمي ،باإلضافة إلى
تجديد االقتراح المتعلق بإبرام اتفاقية عدم اعتداء
بين دول الخليج ،حتى نتخلص من االعتماد على
الجهات الفاعلة الخارجية».
وأوضح ظريف أنه انتهى من جولة قصيرة ،وأنه
ً
سيبدأ حاليا جولة للدول اإلسكندنافية.
وفي تصريح منفصل ،نقلت وكالة «فارس» عن
ظريف قوله ،خــال لقائه سمو ولــي العهد :نحن
وأنـتــم بــاقــون فــي المنطقة ،والـغــربــاء سيرحلون
عنها.
وكان وزير الخارجية اإليراني وصل إلى البالد،
مساء أمس األول ،والتقى أعضاء جمعية الصداقة
الـكــويـتـيــة  -اإلي ــرانـ ـي ــة ،ك ـمــا ال ـت ـقــى ،أمـ ــس ،وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
٠٢

ً
ولي العهد مستقبال محمد جواد ظريف أمس

َ
العدساني :مساءلة الحكومة إذا الصناعة :خاطبنا الدفاع والداخلية والحرس «التمييز» تغرم موظفين
بـ «الداخلية» أفشيا بيانات مواطن
تراجعت عن الئحة اإلعالنات واإلطفاء للمساعدة في نقل اإلطارات
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ــاض
العدساني ،إن مشروع الئحة
ً
اإلع ــان ــات ل ـيــس ج ــدي ــدا ،بل
قائم منذ عام  ،٢٠٠٦إذ نصت
م ــادت ــه الـثــامـنــة عـلــى «ال ـت ــزام
اإلع ــان ــات بــأحـكــام الشريعة
اإلس ــام ـي ــة واآلداب ال ـعــامــة،
وأن ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى ب ـيــانــات
صحيحة».
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي فــي
ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ل ـ ــه عـ ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»
ّ
بالتقيد بالمشروع
الحكومة
ً
ذات ــه ،معتبرا أن الـتــراجــع عن
ت ـط ـب ـي ــق نـ ـص ــوص ــه م ـخــال ـفــة
صريحة ويعرضها للمساءلة.

ً
• شركة كورية للتخلص منها وأزلنا  ٣٩مليونا رغم الصعوبات
• طلبنا من «البلدية» اتخاذ اإلجراءات تجاه غساالت الرمال المخالفة

●

يوسف العبدالله

كشفت الهيئة ا لـعــا مــة للصناعة أ نـهــا خاطبت
وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني واإلدارة
العامة لإلطفاء للمساعدة في نقل اإلطارات التالفة
من موقع إرحية للمواقع المخصصة للشركات في
منطقة السالمي ،مبينة أنها طلبت من البلدية في
 ١١نوفمبر  ٢٠١٨تخصيص كيلومتر مربع في تلك
ً
المنطقة لتخزين اإلط ــارات ،نـظــرا المـتــاء مدينة
السالمي الصناعية وعدم استيعابها المزيد.

وقالت الهيئة ،في ردها على ما نشرته «الجريدة»
األربعاء الماضي عن معوقات مدينة جنوب سعد
الـعـبــدالـلــه ومــوقــع إرح ـيــة ،إن الـبـلــديــة ق ــدرت عــدد
ً
اإلطـ ـ ــارات ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـمــوقــع بـ ـ  ١٤مـلـيــونــا،
وع ـلــى ضــوئــه ب ــدأ الـعـمــل فــي نــوفـمـبــر  ٢٠١٦عبر
تأهيل شركتين إلزالــة تلك اإلطــارات بواقع سبعة
ستة أشهر ،موضحة
ماليين لكل شركة خالل
فترة ُ
ً
أن ذلك العدد لم يكن دقيقا ،إذ قدر بحسب دراسة
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في يونيو 2018
بـ  ٥٧مليون إطار.
02

«الهالل األحمر»:
استثمار القدرات النسائية
في العمل الخيري

برلمانيات

04
بوشهري :ننتظر موافقة
«الفتوى» لصيانة طريق
كبد

محليات

٠٥
العقيل 2200 :عامل
مصري يدخلون الكويت
شهريًا

ألزمتهما بنشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين مسك وعنبر
● حسين العبدالله
في حكم قضائي بارز ،قررت
محكمة جنح التمييز ،برئاسة
المستشار نجيب المال ،تغريم
ع ـس ـكـ َّ
ـري ـيــن بـ ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة
 5آالف د يـ ـ ـن ـ ــار لـ ـك ــل م ـن ـه ـمــا،
م ــع إل ــزام ـه ـم ــا ب ـن ـشــر مـلـخــص
للحكم في جريدتين يوميتين
محليتين على نفقتهما ،وذلك
بعد إدانتهما بجريمة االطالع
دون وجه حق على بيانات أحد
المواطنين لدى أنظمة 02

حمام دم في كابول ...و«داعش» يبرئ «طالبان»

اقتصاديات

الثانية

18
هند البلوشي :انتقادات
كليب «واي واي» ّ
تنم عن
جهل بالتقنية والصورة

دوليات

١٩

غني يلوم الحركة ...وشكوك أميركية وأفغانية في جدوى التفاوض معها
ما هي جزيرة غرينالند التي
يريد ترامب شراءها؟

١٠

 285مليار دوالر قيمة السندات
الصينية المملوكة في الخارج 12

«هواوي» تطلق نظام تشغيل
ّ
HarmonyOS
جديد
ع
موز
12
ٍ

وسط آمال األفغان بإبرام اتفاق يبدو
ً
وشيكا بين الواليات المتحدة وحركة
ط ــالـ ـب ــان ،حـ ـ ـ ّـول ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش حـفــل
زفاف في كابول إلى حمام دم بهجوم
ً
انتحاري أسفر عــن مقتل  63شخصا
بينهم نساء وأطفال ،وجرح  182آخرين.
ويقيم األفغان حفالت زفاف ضخمة
فــي قــاعــات كـبـيــرة ُيـفـصــل فـيـهــا عــادة
ً
الرجال عن النساء واألطفال ،وغالبا ما
ً
يشارك فيها مئات المدعوين وأحيانا
كثيرة اآلالف.
وفي محاولة إلنقاذ مساعي الواليات
ً
المتحدة خصوصا إنهاء أطــول حرب
فــي تــاريـخـهــا ،ســارعــت حــركــة طالبان
إل ــى الـتـنــديــد بــالـهـجــوم ،ال ــذي يتزامن
م ــع اس ـت ـع ــداد أف ـغــان ـس ـتــان لــاحـتـفــال
بــاس ـت ـقــال ـهــا ع ــن ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ون ـفــت
تورطها فيه.
وبــرأ «داع ــش» ساحة الحركة ،التي
ً
ت ـخ ــوض تـ ـم ــردا م ـنــذ أن أطــاح ـهــا من
الحكم تحالف بقيادة الواليات المتحدة
عام  ،2001بإعالنه على تطبيق تليغرام
«نجاح أخ انتحاري في تفجير نفسه في
ً
تجمع كبير للرافضة» ،مشيرا إلى أنه
يدعى «أبوعاصم الباكستاني».
وبينما تستعد أفغانستان لالحتفال
بــاسـتـقــالـهــا ،كـتــب الــرئـيــس 02

خان شيخون قيد
السقوط ...وقوات برية
روسية في البوكمال

رياضة

٢١
أفغان يشيعون ذويهم في كابول أمس (رويترز)

منتخب اليد دشن
تدريباته بحضور  21العبًا
استعدادًا للتصفيات
األولمبية

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻣﻴﺮ :ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻛﺎﺑﻮل ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺷﻨﻴﻊ
ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣـﺤـﻤــﺪ
أﺷﺮف ﻏﻨﻲ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ،اﻟﺬي
اﺳﺘﻬﺪف ﺣﻔﻞ زﻓــﺎف ﻓــﻲ ﻛﺎﺑﻮل،
وأﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﺳـﻘــﻮط اﻟـﻌـﺸــﺮات ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.
وأﻋ ـ ــﺮب ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻋ ــﻦ اﺳـﺘـﻨـﻜــﺎر
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وإداﻧـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪة ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻹرﻫـ ــﺎﺑـ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻨ ـﻴــﻊ اﻟ ــﺬي
اﺳﺘﻬﺪف أرواح اﻷﺑﺮﻳﺎء اﻵﻣﻨﻴﻦ،
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻼرﻫﺎب ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ
وﺻﻮره ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ
وﻣـﻐـﻔــﺮﺗــﻪ ،وﻳـﻠـﻬــﻢ ذوﻳ ـﻬــﻢ ﺟﻤﻴﻞ
اﻟﺼﺒﺮ ،وأن ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
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وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك و ٣وزراء وﻇﺮﻳﻒ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ
ﺑ ـﻴ ــﺎن ،ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ،
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎح اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ ،وﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮاح ،وﻧـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ووزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺸــﺆون
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟ ــﻪ وذﻟـ ــﻚ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ زﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ
ﻟﻠﺒﻼد.
ﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ وﻛ ـﻴ ــﻞ
اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮان اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮي وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
ﻣﻜﺘﺐ ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻬ ــﺪ
وﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ.

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺒﺎرك أﻣﺲ

اﻟﺨﺎﻟﺪ وﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟـﺘـﻘــﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻣ ــﻊ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ د.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺗــﻢ اﺳﺘﻌﺮاض
أوﺟ ــﻪ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وأﺣﺪث اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻟـ ــﺮاﻫ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ــﻢ ﺑـ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮات اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣــﺪة اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺴﺒﻞ
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـﺸــﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟـﺸـﻴــﺦ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر أﺣـﻤــﺪ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ
وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ
وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
آﺳ ـﻴــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮزاق اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
وﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻛـﺒــﺎر اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﻳﻦ اﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﻴﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدي
أﻋﺮب ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻦ إداﻧﺔ
واﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﻼﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﻴﺒﺔ
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻣــﻦ واﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻮﻗﻔﻪ ﺑﻤﺎ
ﻳﺠﻨﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ازﻣﺎت وﺻﺮاﻋﺎت وﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺼﺪر وﻗﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬه ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن :اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺒﻼدﻧﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
ً
اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ إﻏﺎﺛﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻃﺒﻌﺖ
ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .وأﺷﺎد ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،إذ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻻدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﻴﺐ
ﻓﺘﺢ ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« أن اﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ً
اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮا.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻹﻋــﻼم اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻌﻤﺮ اﻻرﻳﺎﻧﻲ إن »اﻟــﺪور اﻟﺨﻴﺮ
واﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻸﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ أو ﺗﺘﻮﻗﻒ«.

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻇﺮﻳﻒ

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺪرات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺼﺒﺎح :ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي إﻟﻰ اﻷﻣﺎم
اﻟﺴﺎﻳﺮ :اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
أﻛــﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣـﻤــﺮ ،أﻣــﺲ ،ﺣﺮص
اﻟ ـﻤ ــﺮأة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎدرات اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ د.ﻫﻼل
اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﻴﻮم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ« إن اﻵوان ﻗﺪ آن ﻷن ﺗﺤﺘﻞ
اﻟﻤﺮأة ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ
اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺘﺆدي دورا ﻋﻈﻴﻤﺎ وﺟﻠﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟــﺬي
ﻧﻈﻤﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺮ »ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ أن
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮت اﻟـ ـﻘ ــﺪرات اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺗـﺤـﺘــﺎﺟــﻪ ﻣ ــﻦ دﻋ ــﻢ ﻹﻃ ــﻼق
ﻗﺪراﺗﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺣﻀﻮرﻫﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻓــﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ﻟﻸﻣﺎم.
وأوﺿـ ــﺢ أن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺮاء
اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ
اﺳﺮﺗﻬﺎ ﺛﻢ ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﺳﻮاء ﺑﻤﻌﻮﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ
أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎزل.
وذ ﻛــﺮ ان اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗ ـﻬــﺎاﻟ ـﻤــﺮأة
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻪ ﺑــﺎﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋـﻠــﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل

إﻳﺮان ﺗﻨﻘﻞ دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ...

ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﻋﺎﻟﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗـﻤــﺪ ﻳــﺪﻫــﺎ وﺧــﺎﺻــﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ.

ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻻﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟـ ـﻬ ــﻼل اﻻﺣـ ـﻤ ــﺮ ﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ــﺮﺟ ــﺲ ان اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ أﺛ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮى
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
واﺿﺎﻓﺖ ان اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﺜﻘﺔ واﻗﺘﺪار إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻌﻮزة وﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻌﺮق أو
اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻧﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وذﻛﺮت أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻲ ﻓﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻜﻮارث واﻟﻄﻮارئ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻤــﺮا ﻋــﺎة اﻟﻨﻮاﺣﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻋــﻼء ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪات وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ« .وأﻛﺪت اﻟﺒﺮﺟﺲ ﺣﺮص
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎدرات ﻏـﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ واﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ﺗﺤﺖ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻋﻲ
وﻣﻈﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ً
اﻟـﺤــﺪود ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷﻫ ــﺪاف ﻓــﻲ ﻧﻄﺎق  400ﻛﻠﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا
ً
ـﺪاف ﻓﻮق
أن اﻟـﺤــﺮس ﻃﻠﺐ اﻹذن ﻣﻨﺬ أﺳـﺒــﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻀﺮب اﻷﻫ ـ ﱠ
اﻷراﺿــﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ داﺧــﻞ إﻳــﺮان ،إﻻ أﻧﻪ إﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أواﻣﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗﺎل :إذا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻷواﻣــﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن أو ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺷــﺮاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﺴﺒﻴﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎء إﻳــﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ
ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺎت دﻓ ــﺎع ﺟــﻮﻳــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ،ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﻫــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ »ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎزن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ً
إﻟﻰ أﺧﺮى« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺎزن أﺳﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﺧﻮزﺳﺘﺎن وأﻋﺎد ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮه ،ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻔﻮر ،ﻛﻲ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ واﺿﻄﺮ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻮاﺟﻬﺔ«.
ّ
وأﻗﺮ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄن »اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﻵن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺟﻮاء دون إذﻧﻬﺎ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻐﺎرات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻣﺨﺎزن اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺣﺬر اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ وﺟﻨﻮدﻫﻢ اﻟﻤﻨﺸﺮة
ً
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،إذا ﻫﻮﺟﻢ أي ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﺠﺪدا«.
وﻣﻊ ﻏﺮوب ﺛﺎﻧﻲ أﻳﺎم ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك ،وﻗﻌﺖ ﺗﻔﺠﻴﺮات
ﻣﻬﻮﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻐﺪاد ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻋﻮام ،إذ ﺧﺮق ﻫﺪوء اﻟﻌﻴﺪ اﻧﻔﺠﺎر
ﻣﺪو ﻓﻲ ﻣﺨﺰن ﻋﺘﺎد ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ،واﺳﺘﻤﺮت

ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ

اﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻤﻘﺬوﻓﺎت ﺗﺘﻔﺠﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﺗﺪﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺟﺮت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻣﻦ دون
أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻬﻠﻊ ،اﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮت ﻋﺎﺋﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب ﻣﻦ
ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ...
وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧـﻬــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ أرﺑ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺮاﺣــﻞ زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﻏﻴﺮ أن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮى ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة،
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ  ٢٨ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠١٨وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟــﺮاء ات
إﻻ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.
وأﺷــﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ أن إﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺒﺎدرة
ً
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  ٣٠٠أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ إرﺣﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻋﺒﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺨﺎص ﺑﻮﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري وأﺑﻠﻐﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻨﻪ
وذﻛﺮت أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ »إرﺣﻴﺔ«
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻹﻃﺎرات ،ﻓﻲ إزاﻟﺔ  ٣٩ﻣﻠﻴﻮن إﻃﺎر
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮد.
وﻛﺸﻔﺖ »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أزاﻟﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ  ٨٥ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟـﻨــﻮب ﺳـﻌــﺪ اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  ٢٤ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻓﻘﺖ ﻓﻲ  ٣٠ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﻨﺎء.

ً
أﻛﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ  ٣ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻠﺒﻨﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻷردن
ً
ﺗ ــﺆدي اﻟـﻤــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ دورا ﻧــﺎﺻــﻊ اﻟﺒﻴﺎض
ً
ً
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ ودوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ،
ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺠﻤﺎ ﺳﺎﻃﻌﺎ ﻓــﻲ ﺳﻤﺎﺋﻪ ،آﺧــﺬة
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة
وﺗﻘﺎﺳﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ.
وﺗ ـﺸ ــﺎرك اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ واﻟ ـﻤ ــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ إﺣ ـﻴــﺎء ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺼــﺎدف اﻟ ـﻴ ــﻮم ،واﻟ ــﺬي
ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ذﻛﺮى اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻋﺎم  2003وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎدة
ﺑﻌﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺎزﻓﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﺴﻴﺮ اﻟـﻤــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻧﻬﺞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺒﺘﻜﺮ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻟـﻌــﻞ أﺣ ــﺪث ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻣﺒﺎدرة أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ »ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﻮﻳﺮ ﻟﻼﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«
اﻟـﺸـﻴـﺨــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ وﻫ ــﻲ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
»اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎرس« اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ودﻋ ــﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن اﻣ ــﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣــﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﺸـﻴـﺨــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ﻟـ ـ »ﻛــﻮﻧــﺎ«
أﻣﺲ ،إﻧﻬﺎ أﻧﺸﺄت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼﺟﺌﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎت وإﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﻦ ﻻﺟ ـﺘ ـﻴ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة

اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ اﻟﻼﺗﻲ ﻣﺮرن ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺪراﻣﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺷـﻬــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻴﺘﻢ ﺑـﻌــﺪه إ ﻃ ــﻼق ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ
وذﻛﺮت أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ
ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪراﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻢ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻴﻜﻮن أول ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎت
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﻼج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺮح أو
اﻟﺪراﻣﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﻀﺮرات
ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن »اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎرس« ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻷو ﻟ ــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟـﻤـﺘـﻀــﺮرات ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺮوب ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻻﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ،ﺑ ــﻞ ﻫ ــﻲ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﺳـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺄﻫﻼت ﺑﻠﻘﺎء ﻋﻼﺟﻲ أﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ ،واﺳـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺑ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﺷـ ـﻬ ــﺮي ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﻌ ــﻼج
واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓ ــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﺴــﺎء
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪات.

وذﻛﺮت أﻧﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ  ١٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٨ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﻏﺴﺎﻻت اﻟﺮﻣﺎل )اﻟــﺪراﻛـﻴــﻞ( ،وﺗﻤﺖ إزاﻟــﺔ  ٨٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر إﺟﺮاءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻘﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ.
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َ
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﺗﻐﺮم ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ...

اﻟﻮزارة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻛﺔ دﺧﻮﻟﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،وإﻓﺸﺎﺋﻬﺎ.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻼغ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،أن ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ
َ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
اﻧﺘﻬﻰ إ ﻟــﻰ إدا ﻧ ــﺔ
أﻧﻬﺎ ﺗﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ أدﻟــﺔ اﻟﺜﺒﻮت ،وﻻ ﺗﺴﺎﻳﺮ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﻬﻤﺎ
ً
ودﻓــﺎﻋ ـﻬ ـﻤــﺎ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﺛ ـﺒــﻮت اﻟــﺮﻛـﻨـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎدي واﻟـﻤـﻌـﻨــﻮي
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ.
َ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ،
وﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻖ
وﻫﻲ ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﻤﺎ  5آﻻف دﻳﻨﺎر ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻳﻠﺘﺰﻣﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮ واﻟﺴﻠﻮك ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺒﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ارﺗﺄﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ أن إﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﺮأﻓﺔ
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
َ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮأﻓﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ أﺧــﺬت
ً
إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  37ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  2014/20ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال
ُﻳﺤﻜﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ
ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﺻﺎدرﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺼﺒﺎح

ﺣﻤﺎم دم ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ...و»داﻋﺶ«...
أﺷﺮف ﻏﻨﻲ أن »ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أي ﻟﻮم ﻷﻧﻬﺎ
ً
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ« ،واﺻﻔﺎ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑـ »اﻟﻮﺣﺸﻲ« .
وﺻــﺪرت ﺗﻨﺪﻳﺪات ﻛﺜﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻔــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑـﻌـﺜـﺘــﻲ ﺣـﻠــﻒ ﺷ ـﻤــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ واﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ وﺻــﻒ
اﻟـﻤـﺴــﺆول ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ راﻓ ــﻲ ﻓﻀﻞ ورﺋـﻴــﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺄﻧﻪ »ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ دﻓــﻊ اﻟﻐﻀﺐ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻓـﻐــﺎن ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺟﺪوى
اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﻘﻄﺮ ﻣﻊ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻋﻠﻰ إﺧــﺮاج اﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وإﻧﻬﺎء
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﻋﻤﻰ ،أﺛﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ،اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻗﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ
إﺑﺮاﻣﻪ ،ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﺗﺆدي رﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ
ً
 14أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ اﻧﺪﻻع ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ.
ً
وﺑﻌﺪ  18ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2001اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻐﺰو أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،أﻋﺮب ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ إزاء
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺨﺼﻮص إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب.
وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻮد اﻟﻤﻔﺎوض اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ زﻟﻤﺎي ﺧﻠﻴﻞ زاد إﻟﻰ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ إﻧﻬﺎء اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .وأﺛﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻏﻀﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ ﻣـﻌــﺎرﺿــﻲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ واﺷـﻨـﻄــﻦ ،ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺟــﺪد إﻟــﻰ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻷ ﺑ ـﻄــﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،إذ ﺣﺬروا ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪات وﻣﻘﺎﺑﻼت وﻣﻘﺎﻻت رأي ﻓﻲ ﺻﺤﻒ
ً
ﻋ ــﺪة ،ﻣــﻦ إﻋ ــﺎدة  14أﻟــﻒ ﺟـﻨــﺪي أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ إﻟﻰ
دﻳﺎرﻫﻢ ،داﻋﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺣﻴﻦ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﺑﻼ اﺗﻔﺎق
ً
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺊ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« :ﻧﻨﺘﻈﺮ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت »اﻟﺪراﻛﻴﻞ«
• ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ »إرﺣﻴﺔ« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻬﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ
• ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹﻃﺎرات ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ وﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺻﻞ  ٢٨اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
اﻣﺘﻸت وﻻ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ
اﻟﻤﺰﻳﺪ
وﺧﺎﻃﺒﻨﺎ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﻹﻃﺎرات
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻳﻤﺜﻞ  %٢ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ

أﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻹﻃﺎرات ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ارﺣﻴﺔ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺪر ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛــﻮرﻳــﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣ ــﻦ اﻻﻃـ ـ ــﺎرات اﻟـﺘــﺎﻟـﻔــﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ رد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻧﺸﺮﺗﻪ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ 4192
اﻟﺼﺎدر ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
إﻧ ـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗــﺪﺧــﺮ ﺟ ـﻬــﺪا ﻓــﻲ اﺗـﺨــﺎذ
ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻻﺧ ــﻼء
اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﻮاﺋــﻖ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة
ﻓـﻴــﻪ ،إﻻ أن ﻫـﻨــﺎك ﺟــﻮاﻧــﺐ ﺗﺨﻔﻰ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮاء ﺟﺮﻳﺪﺗﻜﻢ اﻟﻐﺮاء ،وﻧﻮد
أن ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻫﻤﻴﺔ
رﺻﺪ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﺣﻴﺚ ان ﻣﺎ ﻧﻘﻮم
ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻋ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ارﺣ ـﻴــﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻬﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ذات ﺻﻠﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ،وأن
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ :وﻫ ـﻨــﺎ ﻧـﺒـﻴــﻦ ﻟـﻠـﻘــﺮاء
اﻟـ ـﻜ ــﺮام ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﻮﻗــﺎت اﻟـﺘــﻲ
واﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ ارﺣ ـ ـﻴـ ــﻪ
واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ:

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﻧﺆﻛﺪ أن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻳﻤﺜﻞ
ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﺎ ﻗــﺪﻳ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻣ ــﺎ ﺗﻢ
اﻧـﺠــﺎزه ،وﺳــﺎﺑــﻖ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ

اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،وﻛ ـ ــﺎن ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ
ﻣــﻊ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻨـﻘــﻞ ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟــﻰ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗــﻢ  85ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﺴﺘﻐﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰء ﻟﺴﻜﺮاب ﺳﻴﺎرات ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺪ
ﺑــﺬﻟــﺖ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨــﻮط ﺑـﻬــﺎ ﻟﻨﻘﻞ
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟـﺘـﺤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ ،واﻟـ ــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﺣــﺪ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ،ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2018/7/10
و  ،2018 /9 /24ﺣـ ـﻴ ــﺚ ورد ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ،2019/7/30ﻛﻤﺎ ان ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺧـ ـﻠ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﻮﻗ ــﺎت
ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  ،2019/7/24ﻣـﻤــﺎ ﻳﺸﻴﺮ
اﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ أداء
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺤﻮ ازاﻟﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ،وﺣﺴﺐ
ﻣ ــﺎ ورد ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺎت ﻟـﻠـﺠـﻬــﺎت
اﻻﺧــﺮى ﻛﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.

ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺴﺎﻻت اﻟﺮﻣﺎل )اﻟﺪراﻛﻴﻞ(:
ﺗ ـ ــﻢ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻣ ـ ــﻊ اﺻـ ـﺤ ــﺎب
ﻏ ـﺴ ــﺎﻻت اﻟ ــﺮﻣ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،وﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻨﻘﻞ ﻏﺴﺎﻻت اﻟﺮﻣﺎل
ووﻗ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺤـﻀــﺮ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻧ ـﻘــﻞ ﻣـﻌــﺪاﺗـﻬــﻢ
ﺧــﺎرج اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ ،وذﻟــﻚ ﺧــﻼل وﻗﺖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣـ ـﺤ ــﺪد ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ،وﻗ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺰام
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻻزاﻟﺔ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم
ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺎﺑﻼغ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹزاﻟﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب رﻗــﻢ ن م ع 2018/1914/
ﺑ ـﺘ ــﺎر ﻳ ــﺦ  .2018/11/21وﻗـ ــﺪ ﺗــﻢ
ازاﻟـ ــﺔ  %85ﻣ ــﻦ ﻏ ـﺴ ــﺎﻻت اﻟــﺮﻣــﺎل
وﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻻزاﻟ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺮارات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺴﺎﻻت واﻟﺪراﻛﻴﻞ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻬﻢ.

ﻣﻮﻗﻊ »إرﺣﻴﺔ« ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ:
ﻋـﻨــﺪ ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
)اﻟﺘﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪد
 14ﻣﻠﻴﻮن إﻃــﺎر( وﺿﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ،

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺧ ـﻄ ـﻄ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﺺ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺪد
اﻟﻤﻘﺪر واﻟﻤﻮﺛﻖ ،إذ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أن اﻟﺨﻄﻂ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم،
وﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗــﻢ ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ
ﺑ ــﺪأﺗ ــﺎ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ 2016
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣ ــﻦ اﻹﻃـ ـ ــﺎرات اﻟـﺘــﺎﻟـﻔــﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ إﻃﺎر
ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻨ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋــﺪم دﻗــﺔ ﻋــﺪد اﻹﻃــﺎرات
اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻔــﺔ واﻟـﻤـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺪد ﻳﻔﻮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﺑ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ،إذ ﻗ ـ ــﺪر ﺣ ـﺴ ــﺐ دراﺳ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ
 57) 2018ﻣﻠﻴﻮن إﻃ ــﺎر( ﺑﺨﻼف
ﻣــﺎ ﺗـﻤــﺖ إزاﻟ ـﺘــﻪ ﻣـﻨــﺬ  2016ﺣﺘﻰ
ً
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ  2017وﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟـﻠـﺘـﻘــﺪﻳــﺮات
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ــﺪد اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎرات

اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪﻫ ــﺎ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻫﻨﺎ
ً
ﻗﺎﻣﺖ "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" إﺣﺴﺎﺳﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة ﺑ ـﺘــﺄﻫ ـﻴــﻞ أرﺑ ـ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺮاﺣــﻞ زﻣـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻔــﺎوﺗــﺔ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺳﻮى ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺖ.
ورﻏ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ إﻧ ـﻬــﺎء
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ وﻧﻘﻞ اﻹﻃﺎرات
ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺎرج اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ ﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑـﻤـﺨــﺎﻃـﺒــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع
ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ

اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت
ﻣﻦ ﻣﻌﺪات وآﻟﻴﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ
اﻹﻃﺎرات.
و ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ  11ﻧـ ــﻮ ﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ 2018
ﻃـﻠــﺐ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺺ أرض ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎ ﺣ ــﺔ
ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮ ﻣ ــﺮﺑ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤــﻲ
ﻟـﺘـﺨــﺰﻳــﻦ اﻹﻃـ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺴــﺮﻳــﻊ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻧﻘﻞ
اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻷن ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤــﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻣﺘﻼت وﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎرات واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ
 28ﺷــﺮﻛــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إﺟ ــﺮاء ات
اﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺷــﺮﻛــﺔ واﺣ ــﺪة،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ اﻧ ـﺘ ـﻔــﺎء اﻟ ـﺠــﺪوى
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة
إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻹﻃ ـ ــﺎرات وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺧ ــﺎرج اﻟﻤﻮﻗﻊ
وﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻹﻃﺎرات ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
 2019ﺗ ــﻢ ﻗ ـﺒــﻮل ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮرﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  300أﻟﻒ ﻃﻦ
ً
ﻣــﻦ اﻹﻃ ــﺎرات ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ
ﺧ ــﺎرج اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ
ﺣ ـﺼــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﻮﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة
ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
ﻷﻧـﻬــﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ وﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2019 /8 /1ورد ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻋ ــﺪم
ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
ً
ﺑﻤﻨﺘﺞ اﻟﺪﻳﺰل وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت
واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑ ــﺈﺑ ــﻼغ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2019/8/8
وﻫـﻨــﺎ ﻧــﺆﻛــﺪ أن ﺟـﻬــﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ورﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟـﺘــﻲ واﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ إرﺣـﻴــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻋﻦ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻺﻃﺎرات ﻧﺠﺤﺖ
ﺑﺈزاﻟﺔ  39ﻣﻠﻴﻮن إﻃﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﺬا اﻟــﺮد وذﻟــﻚ ﺑﺈﺷﺮاف ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻹﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ً
ﻫــﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟـﺘــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓــﺈن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻢ
ﺗــﺮﻓــﺾ أي ﻣ ـﺒ ــﺎردة ﺟــﺪﻳــﺔ ﻳﺘﻘﺪم
ﺑ ـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﻣـﺤـﻠــﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
ﺳـﻌــﺪ اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻹﺳـﻜــﺎﻧــﻲ وذﻟــﻚ
ﺑﻌﺪ إﻧـﺠــﺎز اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت.
ً
وﻓــﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﻛــﺎن ﻟــﺰاﻣــﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺗـﺒـﻴــﺎن ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ ﻛـﻤــﺎ ﻧﺸﻜﺮ
ﺻﺤﻴﻔﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4196اﻻﺛﻨﻴﻦ  19أﻏﺴﻄﺲ 2019م  18 /ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440ﻫـ

اﻟﻤﻄﻴﺮي :إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺮ »ﻣﻨﺠﺰ«
ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑــﺎﻗـﺘــﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻃﻼق وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ً
ً
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻳﺤﻤﻞ
ً
اﺳﻢ "ﻣﻨﺠﺰ" ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﻣﻨﺠﺰ" ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ً
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ.
ً
وﺑ ـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ دورﻧـ ــﺎ وواﺟ ـﺒ ـﻨــﺎ ﻧﺤﻮ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ،إذ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻜﺪس
اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻛﺎﻓﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
وزارات اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺈﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ً
ﻟﻴﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮزارة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻣﻦ
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮزارة.
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ،إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﺒــﻮاﺑــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ واﻟ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷداء وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻹﺟــﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻧ ـﺒــﺪأ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻧ ـﻈــﺎم إﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻋﻠﻰ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
وﺑﻴﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
وﻧﻈﺎم ،وﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻹﻧـﺠــﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻓــﻲ أي
وﻗﺖ وﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺰوﻳﺮ.
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ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﻔﺘﻮى« ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺒﺪ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠٢٠
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي أﻧﻪ
أﻛﺪت ً
ﺗﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺮورﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

أﻛ ــﺪت وزﻳ ــﺮة اﻻﺷ ـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻻﺳ ـﻜــﺎن
ﺟـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي أن ﻫـﻨــﺎك ﺣﺎﺟﺔ
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗــﻮﺳـﻌــﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺒﺪ ﻣــﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣــﻊ ﻃــﺮﻳــﻖ "ﻛـﺒــﺪ  -اﻟ ــﻮﻓ ــﺮة" ،ﺣﺘﻰ
اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺟﻨﻮب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ رد أﻋــﺪﺗــﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺮق واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮي
وأرﺳﻠﺘﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ردا
ﻋﻠﻰ ﺳ ــﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي إن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺮق واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮي
ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛ ـﺒ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ رﻗﻢ
)أﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/ط (216/دراﺳ ـ ـ ــﺔ وﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ
واﻹﺷ ـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ إﻧ ـﺸــﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ
أﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﻛـ ـﺒ ــﺪ -
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟــﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﻠﻒ اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻛﺒﺪ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك،
وﻟﻘﺪ ﺗﻢ دراﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه.
وأﻛ ــﺪت أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ وﺗ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺔ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛـﺒــﺪ
ﻣ ــﻦ ﺗـﻘــﺎﻃــﻊ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮي اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ ﻣﻊ
ﻛـﺒــﺪ )ﻛـﺒــﺪ  -اﻟ ــﻮﻓ ــﺮة( ﺣـﺘــﻰ اﻟـﺠــﺰء
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﻗــﺎﻋــﺪة اﺣـﻤــﺪ اﻟـﺠــﺎﺑــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﺮﺑﻂ
ﺟﻨﻮب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،وﻧـ ـﻈ ــﺮا اﻟـ ــﻰ ان ﻫــﺬا
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج اﻋﻤﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ رﻗـ ــﻢ )أﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/ط(216/
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎر اﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻋـ ـ ــﻼه ،ﻓ ــﺈن اﻷﻣ ــﺮ
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ادارة اﻟ ـﻔ ـﺘــﻮى
واﻟـﺘـﺸــﺮﻳــﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻣ ــﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮي
اﻟﻼزم ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺳــﺔ ﻟــﻼﻋ ـﻤــﺎل ﻣﺤﻞ
ـﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻻﻣــﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮي ،وﺟـ ٍ
اﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار
اﻻﻣﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ادارة
اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺗﺒﺎع ﻛﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺮاء
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺒﺪ
وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺮر ﺑﻬﺎ
وﻗﻮع ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق.
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ أن وزارة اﻻﺷـ ـﻐ ــﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟــﻮزارات وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺒﺪ واﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ

ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ وﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻟـﻜـﻴـﻠــﻮ
) (17ﻣﻨﻪ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ رﻗــﻢ )ﻫـ
ط" (240/إﻧﺸﺎء واﺳﺘﻜﻤﺎل وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﺮي اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ"،
وﻣ ــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻲ  ،2020/11/30وﻫــﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺮورﻳﺔ ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ أﻋﻼه )ﻣﻦ
اﻟﻜﻴﻠﻮ  1اﻟﻰ اﻟﻜﻴﻠﻮ .(17
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي :وﺗ ـﻤــﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒــﺔ
ﻹﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺰام ﻣـ ـ ــﺮﺗـ ـ ــﺎدي ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ
ﺑﺤﺪود اﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ،
وﻗ ــﺪ اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ وﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة
ﻛــﺎﻣـﻴــﺮات اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ـﻤــﺖ ﻣـﺨــﺎﻃـﺒــﺔ وزارة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺟــﺮاء ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻷﻋﻤﺪة اﻻﻧﺎرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﻜﺮار اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﻋ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺪى ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻣﺎن
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻗﺎﻟﺖ
إﻧ ــﻪ ﻳـﺠــﺮي ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ اﻋ ـﻤــﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـﻤـﻤـﺘــﺪ
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻜﻴﻠﻮ
) (17ﻣﻨﻪ.

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﺳﺄل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ وﻣﻦ ﻳﺮﻋﺎﻫﻢ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ــﺪﻻل ﻓــﻲ ﻣـﻌــﺮض ﺳــﺆاﻟــﻪ :ﻧﺼﺖ
اﻟﻤﺎدة  80ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ "ﻳـﺠــﻮز ﺑـﻘــﺮار ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎت أو ﻣﻜﺎﻓﺂت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (41ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

) (8ﻟﺴﻨﺔ  2010ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ أﻧﻪ
ً
ً
ﻣﻌﺎق ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ ﻳﻌﺎدل  100ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ".
وأﺿ ـ ــﺎف :ﻧـﺼــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (42ﻣ ــﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو
ً
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎق ذي
ً
ً
إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ
ﻳﻌﺎدل  100ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وﺗﺴﺎءل ﻋﻦ اﻻﺗﻲ :ﻋﺪد

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (80ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻵن ،وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﻻن ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﺎدة ،وﻋ ــﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (41ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  8/2010اﻟﻤﺸﺎر
إﻟـﻴــﻪ ﻣﻨﺬ ﺻ ــﺪور اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﻰ اﻵن ،وﻋــﺪد
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻵن ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺎدة ،وﻋــﺪد
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (42ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن
 8/2010اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ
اﻵن ،وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻵن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺎدة.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

دلبلا

•
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ً
اﻟﻌﻘﻴﻞ ٢٢٠٠ :ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮي ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﺎ
»أﻟﻐﻴﻨﺎ  ٢٣أﻟﻒ إذن ﻋﻤﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻟﻬﻢ ﻓﻲ «٢٠١٨
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑـ »اﻷﻫﻠﻲ«
ورﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم
ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ

وﺻﻔﺖ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴ ــﻞ
إﺣ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳ ـ ـﻜ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ،
اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدرة ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ
ﻣــﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻣﻊ
اﻟ ـﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ وﺿـﻌـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،وﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘ ــﺮارات
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﺻ ــﺪورﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻷﻋﺪاد
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ.
وﻧ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﺻـ ـﺒ ــﺎح أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ
اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك ،دﺧﻮل  8آﻻف
ً
ﻣﺼﺮي ﺷﻬﺮﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻷرﻗﺎم
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻹدارة
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻟ ــﻺﺣ ـﺼ ــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﺳﺘﺠﻬﺰ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاﻓـﻴــﺔ ﻟﻠﺮد
ﻋـﻠــﻰ ﺟ ـﻬــﺎز اﻹﺣ ـﺼ ــﺎء اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﺣﻮل ذﻟﻚ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ أن "ﺳ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺆرة اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺎ" ،ﻛــﺎﺷ ـﻔــﺔ
أﻧــﻪ ﺑــﺎﻟــﺮﺟــﻮع إﻟــﻰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺒ ـ ّـﻴ ــﻦ أن اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪل
اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاوح ﺑ ـﻴ ــﻦ 1400
ً
و 2200ﺷﻬﺮﻳﺎ.

وﺗﺎﺑﻌﺖ إن "إﺟﻤﺎﻟﻲ أذوﻧــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻓﻲ  2018ﺗﺒﻠﻎ  62أﻟﻔﺎ ،ﺗﻢ إﻟﻐﺎء
ً
 23أﻟ ـﻔ ــﺎ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟ ـﻌــﺎم
ﻧﻔﺴﻪ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ دﺧ ـﻠ ــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ﻓـ ــﻲ  2018ﺑـ ـﻠ ــﻎ577
ً
ﻋــﺎﻣــﻼ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣــﺪرﺳــﻮن ،وأن
ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ  10آﻻف ﻣـﺼــﺮي
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤ ـﻠ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘــﻲ
دﺧـﻠــﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓــﻲ ﺳﻦ
اﻷﻃـﻔــﺎل وﺗ ـﺘــﺮاوح أﻋـﻤــﺎرﻫــﻢ ﺑﻴﻦ
ً
 5و 16ﻋﺎﻣﺎ.

اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
أﻛ ــﺪت اﻟﻌﻘﻴﻞ أن اﻟ ـﻤــﺪن اﻟـﻌـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺿ ــﺮورة
وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺟﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺣــﺪﻳ ـﺜ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑـﺸــﺄن اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺸﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺪن
ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،واﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري داﺧﻞ اﻟﻤﺪن.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟﻌﻘﻴﻞ أن ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻠــﻮل اﻵﻧـﻴــﺔ

ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﺼﻔﺎة اﻟ ــﺰور ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ
ﺗ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻢ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﻓ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎر ،ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ
وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻋــﺪادا
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﺣ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـ ــﺎل ﺑ ــﺎﻗ ــﻲ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﺒــﻼد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﻮد ،وﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻴﻬﺎ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ً
دورﻫﺎ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻓﻘﺎ
ﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟ ـﺴ ــﻮق وﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ
اﻻﺳﺘﻘﺪام.

ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
و ﺣ ــﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟـﻘ ـﻄــﺎع
اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ ورﻓ ـ ــﻊ اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم ،ﻛـﺸـﻔــﺖ
اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻷﺳ ـﺒــﺎب ﻓـﻨـﻴــﺔ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻋـ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
وﺗـﻌــﺪﻳــﻞ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ،وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻹﻋ ــﺎدة
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻟــﺮﺳــﻮم
ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻬﺪف
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ وﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ـﻴ ــﻞ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﻛﻔﺎءات ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ

»اﻹﻋﻼم« :إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻻﺋﺤﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ
●

اﻟﻌﻘﻴﻞ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑـ »اﻷﺿﺤﻰ«
اﻟــﻮﺟــﻮد ﺑـﻘــﻮة ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع ،وﻫﻲ
ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧـﺠــﺎزات ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﺳــﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻣﺆﻛﺪة
ﻣ ــﺪ ﻳ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻮن واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑﺸﻜﻞ
أﻋـ ـﻤ ــﻖ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﺧ ــﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

أرﻗﺎم
»اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﺑﺸﺄن
اﻗﺘﺮاب ﺳﻜﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ 5
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ

٥

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺖ "اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة" ،ﻣــﻦ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻗ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ وزارة
اﻹﻋﻼم ،أن اﻟﻮزارة ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺪراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أن ﺗ ـﻠــﻚ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻔــﺔ ﻣﻨﺬ
ﻣ ـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻟ ـ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ
ﺻـ ــﺮف أي ﻣ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ أو
ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ان اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮح وﻳﺘﺠﺎوز ﻛﺜﻴﺮا
اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ واﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 1200د ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،و 600دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ أن ﻣـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت
ا ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮا ﻣ ـ ــﺞ ذات ا ﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰا ﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ أوﻗﻔﺖ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻻﺋ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟ ــﻮزارة،
إذ ﺗﺴﻌﻰ اﻟــﻮزارة إﻟﻰ إﻳﺠﺎد
ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﺗ ـﻔ ــﺎوت أي ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ ،أو ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻘﻒ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.
وﺑـﻴـﻨــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن ﻫــﺬه

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي

اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮﺣـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ
ﻛ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ــﻮل ﺑ ـ ــﺪﻳ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ
ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ان ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ ﺗـﻠـﻘــﻰ ﻗ ـﺒــﻮﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻓــﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،إذ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ أﺿﻌﺎف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺘ ــﺎدة ﺳ ـ ــﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ،ﻣــﺆﻛــﺪة ان اﻟ ــﻮزارة
ﺗﻬﺪف ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت،
و ﻣـﻨـﺤـﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻘﻂ
وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﺘﻈﻬﺮ
ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻷﺳ ـ ــﺎﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ــﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﻞ،
أﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻮزارة أﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻄﻮارئ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺧ ـﺼ ـﺼــﺖ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺗـ ـ ــﻮاﺟـ ـ ــﺪوا ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎر
أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻲ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻷﻣـﻄــﺎر ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟﻰ
أن ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻋـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ﻟﻢ ﺗﺼﺮف أﻳﻀﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ،
رﻏ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ــﺮور ﻧـ ـﺤ ــﻮ  6أﺷ ـﻬ ــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﻲ
ﻋ ــﺮﺿ ــﺖ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« :أﻧﻬﻴﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﺪس اﻟﺒﺮﻳﺪ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ﺗﺠﺎوزﻧﺎ ذروة اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﺸﻬﺎب :ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺎت »اﻟﻔﺘﻮى« ﻟﺨﺼﺨﺼﺘﻪ وﻻ إﻟﻐﺎء ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت و ﻛ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺔ وزارة
اﻟ ـﻤــﻮاﺻــﻼت م .ﺧ ـﻠــﻮد اﻟـﺸـﻬــﺎب،
ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪﻫــﺎ أن ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ،ﻣﻔﻴﺪة
ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
ا ﻟـ ـ ـ ــﻼز ﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ إدارة ا ﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮى
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸـﻬــﺎب ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﺻـ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟ ـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻬـﻨـﺌـﻴــﻦ
ﺑﻌﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ،إن اﻟــﻮزارة أﻧﻬﺖ
ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺪس
ً
اﻟﺒﺮﻳﺪ ،ﻣﺆﻛﺪة اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
أي ﺗﻜﺪس ﻳﺬﻛﺮ.
وﺛﻤﻨﺖ ﺟﻬﻮد ﻗﻴﺎدات اﻟﺒﺮﻳﺪ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻻﺿﺤﻰ
ﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟ ـﻄــﺮود وﺗــﻮزﻳـﻌـﻬــﺎ أوﻻ
ﺑﺄول.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺳﺘﻘﻮم

ً
اﻟﺸﻬﺎب ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ
ﺑﺼﺮف ﻣﻠﻴﻮن و 650أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻣــﻊ رواﺗـ ــﺐ ﺷـﻬــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري ،وﻫــﻮ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻮزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أن "اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت"
ﺗﻨﺘﻈﺮ رد دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﺑﻌﺪ

ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻧﺎﻓﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻟﻐﺎء ﻟﺒﻌﺾ
اﻹدارات" ،إذ ان ا ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻠﻐﻰ ﻗﺒﻞ أن أﺗﺴﻠﻢ زﻣﺎم اﻻﻣﻮر
ﻓﻲ اﻟﻮزارة".
وأﻓ ــﺎدت اﻟﺸﻬﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﻢ
إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ،وأن
اﻟﻬﻴﻜﻞ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪ ﺳﻴﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ

وﺗــﺮﺗـﻴــﺐ اﻻﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺘﻮازن ﻣﻊ ﻋﻤﻞ اﻟــﻮزارة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ان ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون،
ﻣﺆﻛﺪة ان ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ وﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻋـﻠــﻦ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟـﻤــﺎء ،م .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ،أن
اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻋ ـﺒ ــﺮت ذروة اﻟﺼﻴﻒ
اﻟ ـﺠ ــﺎري ﺑ ــﺄﻣ ــﺎن ،ﺣـﻴــﺚ أﺷ ــﺎرت
إﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎءات اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺧ ــﻼل
اﻟﺼﻴﻒ اﻟ ـﺠــﺎري ﻟــﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎﻫﺎ ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ
 15أﻟﻒ ﻣﻴﻐﺎواط.
وﻗﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن اﻹﺣﺼﺎءات أﺷﺎرت
إﻟﻰ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﻤﺎ وﻓ ــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻧﺤﻮ 50
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺧـ ــﻼل اﻟـﺼـﻴــﻒ
اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻣــﻦ ﻓ ــﺎﺗ ــﻮرة اﺳﺘﻬﻼك
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺘــﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻣﻠﻴﺎرا و 300ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـ ـ ـ ـ  4ﻓــﻲ

ﻣﺼﺮع ﻣﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟـ ¨  :ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺧﻨﺔ
●
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺪارس

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي

اﻟﻤﺌﺔ اﻟــﻮﻓــﺮ ﺗـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎب؛ أوﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ وﻋـ ــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ،
وأﺛـ ـ ـ ــﺮ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟــﻮﻋــﻲ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ

 ٪٧٠ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر آﻻم
اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ً
ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺴﻨﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  83ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺼﺮﻋﻬﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺎدث ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ أﺳﻔﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،ان ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ً
اﻻدارة ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت إﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ.
وأﺿـ ــﺎف أن أﻣـ ــﺮاة ﻣﺴﻨﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻧــﺎﺋـﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻊ ﺧﻠﻒ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻻﻃﻔﺎء ﺑﺪأوا أوﻻ إﺧﻼء ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺰل،
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ اﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺴﻨﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان اﻟﻤﺴﻨﺔ ﻓﺎرﻗﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن وﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺜﺘﻬﺎ ﻟﺮﺟﺎل اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وذﻛــﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ ان ﺿﺒﺎط وﺣــﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮادث اﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ.

»اﻟﺸﺆون« ٥٣٤٢ :ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻔﺎدت
ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ أن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت
وﺑــﺮاﻣــﺞ وأﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ اﻹدارات
ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ
 5342ﺣﺎﻟﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻓ ــﻲ
إﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،أن اﻟـ ـ ـ  5342ﺣــﺎﻟــﺔ
ﺗ ــﻮزﻋ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ إدارة اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎﻧــﺔ
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ ) 1051ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ( ،وإدارة
رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـ ـ ــﺪاث ) 519ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ(،

وإدارة ر ﻋــﺎ ﻳــﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ )3772
ﺣﺎﻟﺔ(.
أﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت إدارة
اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﺋ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﺷـﻬــﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﻠﻎ
 1051ﺣــﺎﻟــﺔ ،وﺗــﻮزﻋــﺖ ﻋـﻠــﻰ دار
اﻷﻃﻔﺎل ) 33ﺣﺎﻟﺔ( ،ودار اﻟﻔﺘﻴﺎت
) 8ﺣﺎﻻت( ،وﺑﻴﻮت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ )84
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ( ،وﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎﻧــﺔ )626
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ( ،وﻗ ـﺴ ــﻢ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺷ ــﺆون
اﻷﺑﻨﺎء ) 230ﺣﺎﻟﺔ( ،وﻗﺴﻢ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ) 70ﺣﺎﻟﺔ(.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻛﺸﻒ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
د .ﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮد ا ﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ــﻲ ،ﻋ ــﻦ
ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﺧ ـﻄ ــﻮط ﺳــﺎﺧـﻨــﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪادات
وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪارس ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ أي ﺷﻜﺎوى
أو ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮي
اﻟﻤﺪارس ﺑﺸﺄن ﻣﺪارﺳﻬﻢ وﻣﺎ
ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﺻﻴﺎﻧﺔ
وﺧﻼﻓﻪ.
وﻗﺎل اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ ﺣـ ـﻀ ــﺮ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ
ﺿـﻤــﻪ ﻣ ــﻊ ﻗ ـﻴــﺎدﻳــﻲ "اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ"
ﻟـﺒـﺤــﺚ آﺧ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪارس ﻟ ـﺒ ــﺪء

ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ

اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
 ،٢٠٢٠ /٢٠١٩ﻣ ــﻮ ﺿـ ـﺤ ــﺎ أ ﻧ ــﻪ
ﺗــﻢ ﺑﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛــﻞ ﻗﻄﺎع
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادات وﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺗﺨﺼﻴﺺ  ٦٠٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻟﻮزارة ﺧﺼﺼﺖ  600أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أﻧــﻪ ﺗﻢ ﺻــﺮف ﺣﻮاﻟﻲ  200أﻟــﻒ ﺣﺘﻰ اﻵن ،واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء وﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻻ ﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع
ﻛ ــﺎن ﻻﺳـﺘــﺮﺟــﺎع ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺑﺸﺄن
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗـﻤــﺖ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺔ أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ
واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ و ﻋـﻤــﺎ ﻟــﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮزارة ﺑــﺪأت
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ إ ﺟـ ـ ــﺮاء ات ﺗﻨﻈﻴﻒ
اﻟﻤﺪراس ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻮاﺟﻪ
أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
وذﻛ ـ ــﺮ أﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻣﻊ
ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺧـﻄــﻮط
ﺳ ــﺎﺧـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت
أو ﺷـ ـ ـﻜ ـ ــﺎوى ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ
وﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ورؤﺳﺎء
أﻗﺴﺎم ﺑﺸﺄن أي أﻣــﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪارس اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ــﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻮزارة.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة رﻛ ـﺒ ــﺖ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000وﺣــﺪة ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪارس ذات اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﻷﺣ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﺣـ ــﺮص
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳـﺜـﻤــﺎري واﻟﺘﺠﺎري
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼك ،وﻗــﺪ
ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ــﻲ واﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺣﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل
ذروة اﻟﺼﻴﻒ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد إﺟﺮاء
ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ــﺔ
اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮم
ﻋـﻠــﻰ  3ﻣ ـﺤــﺎور رﺋـﻴـﺴــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وآﻟـﻴــﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،
واﻟ ـﻤ ـﺤــﻮر اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻫ ــﻮ اﻹﻋ ــﻼن
ﻋـ ــﻦ "ﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ" ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮزارة.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﺤــﻮر اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻓـ ــﻲ أداء اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﻮزارة ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛ ـﺸ ــﻒ اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎري اﻷﺷ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـﺘــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮد اﻟـﻔـﻘــﺮي
واﻵﻻم اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ د .وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺠﻲ
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر آﻻم اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣــﺮﺟـﻌــﺎ ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪة أﺳـﺒــﺎب
أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺴﻤﻨﺔ وﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت
اﻟﻘﺪم وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻈﺎم.
وأوﺿﺢ اﻟﺤﺠﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣ ــﺲ ،أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﺮض ﻳﻨﺘﺸﺮ
ﻓــﻲ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎر اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻟـﻤــﺎ ﻓــﻮق
ً
اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻛ ــﺎﺷ ـﻔ ــﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼج ﺛﻼﺛﻲ ﻵﻻم اﻟﺮﻛﺒﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ أﻟﻢ
ً
ﻓــﻲ آن واﺣ ــﺪ ،وﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫــﺬه
ً
ً
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋــﻼ ﺟــﺎ ﻧﺎﺟﻌﺎ
ﺗﺤﺴﻦ ﻣــﻦ أﻋ ــﺮاض اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 80
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟـﻌــﻼج اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻵﻻم اﻟــﺮﻛـﺒــﺔ ﻫــﻮ ﻋ ــﻼج ﺣﺪﻳﺚ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﻼج ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻐﻀﺮوف
وﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ اﺣ ـﺘ ـﻜ ــﺎك اﻟ ـﻐ ـﻀ ــﺮوف
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻈـ ــﺎم وﻛ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻈـ ــﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻈﺎم ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻟﻢ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ
ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻫﻲ ﻋﻼج ﺗﺂﻛﻞ
اﻟﻐﻀﺮوف ،واﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺿﻴﻖ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎك
اﻟ ـﻌ ـﻈــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻐ ـﻀ ــﺮوف واﻟ ـﻌ ـﻈــﻢ
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻈــﻢ ،واﻟـ ـﻌ ــﻼج ﻫ ـﻨــﺎ ﻳـﻜــﻮن
ﺑـﺤـﻘــﻦ ﻣـ ــﺎدة اﻟ ـﺒ ــﻼزﻣ ــﺎ اﻟـﻐـﻨـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺒــﺮوﺗـﻴــﻦ واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

ﺗ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﻼﻳ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀ ــﺮرة
ﻓــﻲ اﻟ ـﻐ ـﻀــﺮوف وﺗـﺴــﺎﻋــﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎﺋﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺗـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻦ اﻟــﺰﻳــﺖ اﻟﻄﺒﻲ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻ ﺣـﺘـﻜــﺎك ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻈﺎم
واﻟﻐﻀﺮوف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻌﻈﺎم
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻈ ــﺎم ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ أﺧـ ــﺮى،
أﻣــﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋــﻦ ﻋ ــﻼج ﻋـﺼــﺐ اﻟــﺮﻛـﺒــﺔ ﻟﻤﻨﻊ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻟﻢ ،وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮدد اﻟﺤﺮاري،
واﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻤـﻨــﻊ إرﺳ ـ ــﺎل إﺷـ ــﺎرات
ً
ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻟﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا
ً ً
أن اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺟﺪا
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟﺤﺠﻲ إﻟــﻰ أن ﻫﺬه
اﻟﺤﻘﻦ اﻟﺜﻼث ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ،
وﺣ ـﺘ ــﻰ إذا ﻋـ ــﺎد اﻷﻟـ ـ ــﻢ ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ
ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ.
وﻧ ـﺼ ــﺢ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﺒـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻄ ــﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻤﻨﻊ
اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
أﺷﺎد ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﻮد ﺑﻘﺮار وزﻳﺮ
اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺗﺤﺎد
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻹﻋﻄﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت دورﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻮﺿﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت،
وإﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺰاء ،أﻣﺎم ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﻓﺮع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﺤﻤﻮد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﺆﺧﺮا وﺗﺴﺒﺒﺖ
ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎم
واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺒﻼد ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻦ
ﻗﺎﺋﺪي اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ وإﻋﺎﻗﺔ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎة ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ
اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺒﻼد.

»اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت« :ﻧﺘﺮﻗﺐ اﻟﺨﻄﻮات
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ »اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ«

ﻫﻨﺄ د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻮﻳﻂ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ اﻣﻴﻨﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
واﻟﺘﺠﺎوزات اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻂ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ :اﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ وﻧﺘﺮﻗﺐ
اﻟﺨﻄﻮات اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ واذا ﻟﻢ ﻧﺠﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻨﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ﺧﻴﺎرﻧﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى .وأﺿﺎف
ان "ﻫﻤﻮم اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮة،
وأﻃﻠﻘﻨﺎ ﻫﺎﺷﺘﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻳﻨﺎﺷﺪون ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ اﻻﺻﻼح وﺗﺴﻜﻴﻦ
ادارﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت".

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

أﻛﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺎﻣﺮي،
أن "اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ذﻛﺮى ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ،
وﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت
ﻋﺎﺋﻠﻬﺎ".
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻣﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر "اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" ،إن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ُ
ﺗﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأوﺿﺢ أن رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،ﻟﻠﻤﺮأة ودورﻫﺎ ﻓﻲ
ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ إﻳﻤﺎن
ﺳﻤﻮه ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة وأﻫﻤﻴﺔ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
وﻧﻬﻀﺘﻬﺎ.

»اﻟﻨﺠﺎة« :ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﺗﻮاﻛﺐ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ،
د .رﺷﻴﺪ اﻟﺤﻤﺪ ،إن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻏﺪت واﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ
وﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛﺪ اﻟﺤﻤﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻪ ،أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،أن
"اﻟﻨﺠﺎة" ﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟـ  17اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ أي ﻣﺤﻔﻞ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وإﻟﻰ
اﻟﺪور اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ
واﻟﻤﺮض ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻟﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﺎدر

اﻟﻔﻀﻠﻲ ﻟـ دلبلاُ :.ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ؟
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻃــﺎﻟــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﺎدر ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
ُ
ً
دﻓﻌﺔ  2017وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮف ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون أي ﻣﺸﺎﻛﻞ.
واﺳـﺘـﻐــﺮب اﻟﻔﻀﻠﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«،
إﻳﻘﺎف ﺻﺮف ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ً
دون أﺳﺒﺎب ﺗﺬﻛﺮ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻣﺎ ﺳﺒﺐ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ! ﻫﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ؟ أم ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
وأﻛﺪ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮق،
ﻓ ـﻠ ـﻤ ــﺎذا ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ دﻓـ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب أﺧـ ــﺮى،
ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﺪرﺳﻮن ﻧﻔﺲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ً
ﻳﻨﺎﻟﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟ ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
»ﻣﺘﻮﺳﻂ  -ﺛﺎﻧﻮي« ،واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ »اﺑﺘﺪاﺋﻲ -
ﻣﺘﻮﺳﻂ  -ﺛﺎﻧﻮي« ،وﺟﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺐ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة
ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ إدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ
ً
أي ﺗﺠﺎوب ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ اﻵن ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪﻓﻌﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻀﻠﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻘﺎدم ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ــﺔ ﺑــﺄن ﺗـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺗـﺤــﺮﻛــﺎت ﺟ ــﺎدة ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮف
اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﺎدر ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ.

»اﺗﺤﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ« ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

ً
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻦ ﻋﻮض واﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ
●

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻛﺸﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ،ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﺑﻦ
ﻋـ ـ ــﻮض ،ووﺟـ ـ ـ ــﺪان اﻟــﺪﻳ ـﺤــﺎﻧــﻲ
ً
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،وﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ً
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻻ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ،
ً
وﺷﻴﻤﺎء اﻟﺴﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻻ ﻟﺸﺆون
اﻟﺪﻛﺘﻮاره ،وﻋﺎدل ﻗﺎﺳﻢ دﺷﺘﻲ
ً
ﻣﺴﺆوﻻ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.

وذﻛـ ـ ــﺮ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
أﻣﺲ ،أن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻳ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣﻠﺘﻘﻰ
ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ وﺗ ـﺒــﺎدل
اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات ،وﺗــﺬﻟ ـﻴــﻞ اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺨﺼﻮص ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎء ات
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورﻳــﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻣـ ـ ــﺪن اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وإﻗﺎﻣﺔ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮات أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ان
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﺟﺮاءات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﻦ ﻻﻳـ ـﺼ ــﺎل
ﻣـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ.

» :«AOUﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ  ٢٥اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
) (AOUﻧﺎﻫﺪ اﻟﺸﻴﺦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ وﻣــﺎ ﻓــﻮق أو اﻟﺬﻳﻦ
ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﻢ إﻧـ ـ ـ ـ ــﺬار أﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤـ ــﻲ واﺣـ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـﻘــﻂ
ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ  25اﻟﺠﺎري ﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟ ـﺤ ــﻮﺳ ـﺒ ــﺔ ،وﺗـﺨـﺼــﺺ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن
 26اﻟـﺠــﺎري ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت إدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﺤــﺎﺻـﻠـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﻌ ــﺪل ﻧ ـﻘ ـﻄ ـﺘ ـﻴــﻦ وﻣـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻮق أو اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ إﻧ ــﺬار أﻛــﺎدﻳـﻤــﻲ واﺣ ــﺪ ﻓـﻘــﻂ ،أﻣــﺎ
 27ا ﻟ ـﺠــﺎري ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ اﻟـﺸـﻴــﺦ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣــﺲ،

أن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ وﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
وآداﺑﻬﺎ واﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
وﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻮق أو ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ إﻧـ ـ ـ ــﺬار أﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ــﻲ
واﺣ ـ ــﺪ ﻓ ـﻘــﻂ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻓ ــﻲ  28اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎت إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ  29اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷول
وا ﻟ ـﺜــﺎ ﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ا ﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه.
وذ ﻛ ــﺮت أن »اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧ ـ ـ ــﺬار اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ واﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻓﻲ
ﺗ ـﺨ ـﺼــﺺ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ وآداﺑـ ـﻬ ــﺎ
وﺗﺨﺼﺺ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
ﺳ ــﻮف ﻳ ـﻜــﻮن ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ وﻓ ــﻖ اﻹرﺷ ــﺎد

اﻷﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻳـ ـ ــﻮم اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻓ ــﻖ
 5ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﺗﺨﺼﺼﺎت إدارة اﻷ ﻋ ـﻤــﺎل ﻓﺴﻴﻜﻮن 8
ﻣ ـﻨــﻪ« ،ﻣــﺆﻛــﺪة »أﻧ ــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺘــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
ً
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ« ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻳــﻮم 14
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻴﻜﻮن أول ﻳﻮم دراﺳﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول .2020 / 2019
وأﻛ ــﺪت اﻟﺸﻴﺦ ﺣــﺮص اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗ ــﺬﻟ ـﻴ ــﻞ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،وأن اﻹرﺷ ـ ـ ــﺎد اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤ ــﻲ ﻣﻦ
ً
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا
ﻓ ــﻲ أﺛـ ـﻨ ــﺎء ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ،آﻣ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻧﺎﻫﺪ اﻟﺸﻴﺦ

ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت ااﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ  ٢٤اﻟﺠﺎري
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

دﻋﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ـ ــﺮع اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺧ ــﺮﻳـ ـﺠ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارس اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،2020/2019ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ

 24ﺣﺘﻰ  27اﻟﺠﺎري ،ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟ ــﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وأﻛــﺪ اﻻﺗـﺤــﺎد ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن أﺑﻮاﺑﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮه ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎﻣﻬﻢ.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺮورة اﻻﻃـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ
اﻹرﺷــﺎدات ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وإدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟــﺮﻏ ـﺒــﺎت ،ورﻓ ــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
ً
وإرﺳــﺎل اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد
ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﻼﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق ﺑـﺨـﻄــﺔ
اﻟﺒﻌﺜﺎت.

8

زوايا ورؤى

تجنيس أبناء الخليجية من
منظور األمن المجتمعي
د .عبدالحميد األنصاري *
aeansari@qu.edu.qa
المرأة ألطف الخالئق ،هذا اإلنسان الجميل الذي
ً
يفيض عاطفة ورقيا ،ويمأل المحضن التربوي مودة
ً
وسـكـيـنــة وأن ـس ــا ،ه ــذا الـمـخـلــوق الــرائــع ال ــذي يدين
لــه التحضر ا لـبـشــري ،أم ا لـحـضــارة ،هــي مــن ترضع
الثقافة واللغة والهوية والحب والرحمة والتسامح
والـمـفــاهـيــم كـلـهــا ،لـيـتـحــول ه ــذا الـكــائــن الــولـيــد إلــى
إنسان اجتماعي متحضر.
ً
وم ــع أن اإلن ـس ــان مــديــن ب ــوج ــوده لــأبــويــن م ـعــا،
فإن رسولنا عليه الصالة والسالم خصها بالفضل
األعظم ،حين كرر« :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أبوك».
األم ،نبع الحنان ،ومصدر السعادة ،وأصل الحب
ف ــي ه ــذه ال ـح ـيــاة ،ورم ــز الـتـضـحـيــة وال ـع ـط ــاء ،لــذلــك
حظيت بمكانة رفيعة في جميع األد يــان السماوية
والوضعية.
المرأة الخليجية ،اليوم ،شريكة كفؤة في مشاريع
التنمية ،تقلدت مناصب قيادية ،وأصبحت تمارس
ً
كل حقوق المواطنة كالمواطن الرجل تماما ،إال حقا
ً
وا حــدا  ،أبت التشريعات الخليجية أن تمنحها إياه
«حق منح جنسيتها ألبنائها».
وم ــع أن دســاتـيــرنــا نـصــت عـلــى حـقــوق الـمــواطـنــة
المتساوية للجنسين ،ودولنا صادقت على المواثيق
الحقوقية الدولية وباألخص ،مكافحة جميع أشكال
التمييز ضد المرأة ،والتشريعات الخليجية تطورت
لـتــوا كــب ا لـتـحــوالت االجتماعية ا لـتــي جعلت ا لـمــرأة
شــر يـكــة ر ئـيـسـيــة فــي نهضة ا لــو طــن ،فــإن تشريعات
الـجـنـسـيــة م ــازال ــت مـحـصـنــة مــن الـتـغـيـيــر أم ــام منح
المواطنة الحق كالمواطن!
ما تفسير ذلك؟!
أغ ـلــب ال ـت ـف ـس ـيــرات ت ــرى أن الـ ـم ــوروث ال ـمــاضــوي
ً
اال جـتـمــا عــي القبلي (أ عـلــو يــة ا لــر جــل) ال يــزال حاكما
لـلـحـيــاة الـخـلـيـجـيــة وتـشــريـعــاتـهــا ،رغ ــم كــل مـظــاهــر
ال ـت ـحــديــث الـخـلـيـجــي ،ه ــذا الـ ـم ــوروث ال ـحــاكــم جعل
ً
ً
حــق الجنسية حـقــا « س ـيــاد يــا » لـلــر جــل و ح ــده! ور غــم
وجاهة التفسير و قــوة حجيته ،فإن درا ســة متميزة
أعدتها الناشطتان القطريتان آمنة ا لـمــري ،ومريم
ـرأة الـقـطــريــة من
الـهــاجــري ،بـعـنــوان «هــل تـعــانــي ال ـمـ ُ
مشاكل حقوقية؟» نشرت فــي موقع «نــون العربية»
ذ هـبــت إ لــى تفسير آ خ ــر ،حـيــث حـ ّـمـلــت «ا لـمــؤ سـســات
الرسمية» المسؤولية الرئيسية في ترسيخ التمييز
ضد ا لـمــرأة ،وذ كــرت أمثلة أ خــرى مثل تجديد جواز
ال ـس ـفــر ب ـمــواف ـقــة ول ــي األمـ ــر ،وم ـنــح أراضـ ــي الـسـكــن
ل ـل ـم ــوا ط ــن دون ا لـ ـم ــوا طـ ـن ــة ،و ت ـه ـم ـي ــش ا ل ـم ـش ــار ك ــة
السياسية لـلـمــرأة ،وا نـتـهــت ا لــدرا ســة إ لــى أن ترديد
القول بأن المشكلة مجتمعية بالدرجة األولى حجة
باطلة ،ألن المؤسسات الرسمية هي التي تساعد في
بقاء الوضع الحالي.
ً
أتصور أن الشكوى أو اللوم ليسا حال  ،والجهات
الرسمية هي في النهاية جزء من النسيج المجتمعي
المحكوم بــا لـمــوروث ،واأل ج ــدى البحث عــن مخارج
أخـ ـ ـ ــرى وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار مـ ـ ـق ـ ــوالت ي ـت ـغ ـي ــر مـ ـعـ ـه ــا ال ــوع ــي
المجتمعي العام ،الذي يسهم بدوره في إيجاد حل.
حق المواطنة في منح جنسيتها ألوالدها قضية
عــاد لــة و مـشــرو عــة ،لكني ّ
أود مناقشة هــذه القضية
من منظور آ خــر أراه أكثر أهمية و خـطــورة ،أر يــد أن
أر تـقــي بالنقاش مــن مـنـظــوره الحقوقي واإل نـســا نــي
إلــى الـمـنـظــورالـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي واألم ـنــي .في
ً
ً
تصوري أن للقضية ُبعدا استراتيجيا أعمق ،يتعلق
بـمـعــالـجــة الـخـلــل الـسـكــانــي ال ـم ـتــزايــد ،والـ ــذي جعل
الخليجيين أقليات فــي أو طــا نـهــم ،و ســط بحر لجي
من بشر يتدفقون من دول الفائض البشري يبتغون
ً
ً
رزقا وأمنا  ،وأصبح الخليج أشبه بمعسكرات عمل،
الخليج ا لـيــوم أ مــام استحقاقات و تـحــد يــات عديدة،
ً
وترك األمور لتفاعالت الزمن يزيدها تعقيدا .
ق ـضــايــا ت ـعــزيــز ال ـم ــواط ـن ــة ال ـم ـت ـســاويــة ،وت ـقــويــة
الجبهة الداخلية ،وتصحيح الخلل السكاني ،قضايا
م ـتــراب ـطــة ت ـش ـكــل أهـ ــم م ـق ــوم ــات «األم ـ ــن الـخـلـيـجــي»
وجميع السياسات ينبغي أن تكون في خدمة هذه
القضية المصيرية.
منظوري لقضية حق الخليجية في منح جنسيتها
أل ب ـنــا ئ ـهــا ،س ــواء ألب خـلـيـجــي أو غ ـيــره ،ي ـقــوم على
بعدين:
ً
األول أن دول م ـج ـلــس ا لـ ـتـ ـع ــاون ت ـع ـيــش و ض ـع ــا
ً
ً
سـكــانـيــا واق ـت ـصــاديــا غـيــر طـبـيـعــي ،وغ ـيــر م ـتــوازن،
ّ
بــأغـلـبـيــة ذك ــوري ــة هــائ ـلــة ،وأق ـل ـيــة مــواط ـنــة ،وم ــورد
ريعي أحادي.
أما الثاني فيتمثل في تعاظم المخاطر المحيطة
بالخليج ،وتزايد مهددات األمن الوطني الخليجي.
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا  ،إن م ــن أبـ ـ ــرز وس ــائ ــل ت ـح ـص ـيــن ال ــداخ ــل
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وت ـع ــزي ــز ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة ،وتـصـحـيــح
الـ ـت ــركـ ـيـ ـب ــة الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـف ـع ـي ــل مـ ـفـ ـه ــوم ال ـم ــواط ـن ــة
ال ـم ـت ـســاويــة ب ـيــن ال ـج ـن ـس ـيــن ،وإلـ ـغ ــاء الـتـمـيـيــز بـيــن
األص ـ ـلـ ــي وال ـم ـت ـج ـن ــس فـ ــي االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات الـ ـم ــادي ــة،
وتعديل النص المتعلق بتوارث التجنيس ليصبح
ً
ا بــن المتجنس أ صـلـيــا  ،وتجنيس أ بـنــاء الخليجية
المتزوجة مــن غير مــوا طــن ،إ لــى جانب تجنيس كل
المستحقين من المولودين على األرض الخليجية،
ً
وت ـج ـن ـيــس ال ـك ـف ــاء ات الـ ــوافـ ــدة ،ف ـض ــا ع ــن تـشـجـيــع
ا ل ـتــزاوج ا لـخـلـيـجــي ،و تـفـعـيــل و ســا ئــل تكثير النسل
الخليجي.
* كاتب قطري
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د .خولة مطر

همس الموجة ...وخوفهن! *
همست الموجة للنسمة" :قولي لهم
إنني هنا في انتظارهم" ،فهو الصيف
وال ـ ـحـ ــر والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ب ـق ـع ــة م ـح ــاذي ــة
ل ـل ـب ـحــر ،ب ــل ش ــواط ــئ م ـم ـتــدة تـسـتـقـبــل
م ــن خــاطـبـتـهــم ال ـمــوجــة لـتـغــويـهــم إلــى
حضنها و تــردد :تعالوا فاغتسلوا من
ش ـت ــاء ط ــوي ــل وص ـي ــف ال ي ـع ــرف ســوى
العرق.
ف ـج ــأة ت ـت ـح ــول الـ ـش ــواط ــئ إلـ ــى م ــدن
ش ــدي ــدة الـ ــزحـ ــام ،ي ــأت ــي ال ـم ـص ـطــافــون
متخففين من أحمال مالبسهم وتاركين
ً
كثيرا من الهموم خلفهم في تلك المدن
ال ـب ـع ـيــدة ال ـتــي تـشـهــد ه ـجــرة جـمــاعـيــة
منها فــي كــل صـيــف ،فتصبح للبعض
كـ ـ ـم ـ ــدن األشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح وآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ب ــأج ـم ــل
ف ـصــول ـهــا ك ـل ـه ــا ،ح ـي ــث ت ـخ ــف الــزح ـمــة
وت ـ ـخ ـ ـلـ ــو الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع مـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــوضـ ــاء،
ويمضي الباقون من غير المصطافين
إلى بيوتهم يحتمون من حرارة الشمس
ا ل ـحــار قــة ،و ه ـنــاك عـلــى ا لـبـحــر يستحم
ً
اآلخ ـ ـ ـ ــرون فـ ــي الـ ـبـ ـح ــر والـ ـشـ ـم ــس م ـع ــا
ً
ل ـي ـك ـت ـس ـبــوا ل ــون ــا ي ـش ـبــه أرضـ ـه ــم ال ـتــي
كانوا يزرعون.
يجري الذكور إلى الشواطئ ويرمون
بأنفسهم فــي حضن ا لـمــو جــة ،يكثرون
م ــن ال ـل ـعــب وال ـض ـحــك وي ـغ ـت ـس ـلــون مــن
حر شديد ال يفصلهم عنه سوى الرمال
الساخنة على الشاطئ ،حيث تفترشها
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء يـ ـت ــأمـ ـل ــن ك ـ ــل هـ ـ ــذا االحـ ـتـ ـف ــال
ب ـم ــداع ـب ــة ال ـب ـح ــر وه ـ ــن م ــرت ــدي ــات كــل
مــا كـثــر مــن قـمــاش مــن رؤوس ـهــن حتى
األقـ ــدام ،وع ــادة مــا يـكــون ال ـلــون األكـثــر
ً
شـ ـي ــوع ــا ب ـي ـن ـه ــن هـ ــو األسـ ـ ـ ــود األكـ ـث ــر
ً
امتصاصا لحرارة الشمس!
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرن ب ـ ـحـ ــرقـ ــة والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرق ي ـب ـل ــل
م ــاب ـس ـه ــن ف ـت ـل ـت ـصــق حـ ـت ــى تـ ـب ــرز كــل
المفاتن التي كن يحاولن إخفاء ها عن
أعين "المتطفلين" ،ومع نزول الشمس
ً
تــدر يـجـيــا قــد تـتـجــرأ إ حــدا هــن فتقتحم

أحمد باقر

تلك المساحة المخصصة للرجال ،ألم
يصبح ا لـبـحــر لـلــر جــال ف ـقــط؟! فيرتدي
بعضهن المايوه الشرعي كما يحببن
تسميته ويجرين نحو الموجة فتهمس
لهن :لن تسمح مثل هذه المالبس بأن
تطفأ ح ــرارة جـســد تسمر فــوق ا لــر مــال
الحارقة ساعات النهار الطويلة!
وهـ ــن ف ــي ج ـلــوس ـهــن هـ ــذا يـحـتـسـيــن
ً
ك ــل ال ـم ـش ــروب ــات ال ـم ـث ـل ـجــة ب ـح ـثــا عـمــا
ي ـط ـف ــئ ذاك ا لـ ـغـ ـلـ ـي ــان ،ت ـق ـت ـح ــم ن ـس ــاء
وفتيات أخريات البحر ،يداعبن الموج
ويـ ـم ــارس ــن الـ ــريـ ــاضـ ــات ال ـم ــائ ـي ــة كـمــا
ا لــر جــال ...فما يكون من نساء الشاطئ
ا لـمـلـتـهــب إال أن يـمـصـمـصــن شـفــا هـهــن
م ـن ـت ـق ــدات ت ـل ــك الـ ـنـ ـس ــوة "الـ ـف ــاسـ ـق ــات"
أو عـلــى أق ــل تـقــديــر غـيــر الـمـحـتـشـمــات!
ه ـنــا اق ـت ـن ـعــن ب ـمــا قـ ــال ل ـهــن أزواجـ ـه ــن
ب ــأن ا لـبـحــر لـلــذ كــور وا ل ـشــا طــئ للنساء
وأ نـ ـه ــن إذا أردن ا ل ـ ـنـ ــزول إ ل ـ ــى ا ل ـب ـحــر
فــا بــد أن يـكــون ذ لــك تـحــت عتمة الليل
كما كل شــيء في تلك المجتمعات ،كل
التناقضات ...أن تفعل الشيء في النور
حرام حــرام ،أما إذا أخفيته في الظلمة
فهو حالل!
يخضع الكثير مــن ا لـنـســوة لتفسير
ك ـه ــذا وي ـل ـتــزمــن ب ــه ف ـي ـمــا ك ــل الـمـنـطــق
وال ـع ـقــل وال ـع ـلــم وح ـتــى ال ــدي ــن ال تــأمــر
بتعذيب ا لـنـفــس ...أليس فــي وجودهن
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـش ـ ــواط ـ ــئ ال ـ ـسـ ــاخ ـ ـنـ ــة ت ـع ــذي ــب
ل ـل ـن ـف ــس؟! وإال فـ ـل ـ َـم ال ت ــذ ه ــب ا ل ـن ـســاء
ً
ف ــي ال ـص ـيــف الـ ـح ــارق ب ـح ـثــا ع ــن بـقـعــة
تـمـنـحـهــن ب ـعــض الـ ـب ــرودة الـمـسـتـحـبــة
فــي مـثــل ه ــذه األيـ ــام ال ـحــارقــة فــي مــدن
األ سـمـنــت؟! لـ َـم ال يبعدن عــن الشواطئ
الـتــي ال تـعــرف ســوى ن ــداء الـمــوجــة وال
يـطـفــئ ن ــار الـصـيــف عـنــدهــا س ــوى مــاء
ا لـبـحــر المثلج فــي الكثير مــن األ حـيــان
حتى يقشعر البدن؟!
ً
كانت الشواطئ قديما ملونة ،وكانت

ال ـن ـســوة يـتـمـشـيــن بــال ـمــايــوهــات الـتــي
ت ـس ـم ـي ـهــا ال ـص ـح ــاف ــة الـ ـصـ ـف ــراء ال ـي ــوم
"الـ ـف ــاضـ ـح ــة" وت ـ ـطـ ــارد ال ـم ـش ــاه ـي ــر مــن
ً
ا لـنـســاء فقط لتفرغ كـثـيــرا مــن تخلفها
و نـظــر تـهــا ا لـضـيـقــة و كـبـتـهــا أو كبتهم
ً
س ـع ـيــا وراء اإل ثـ ـ ــارة ح ـيــن ا خ ـت ـفــت كــل
أن ـ ــواع ال ـف ـن ــون والـ ـنـ ـم ــاذج الـصـحــافـيــة
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرم ــة وت ـ ــرك ـ ــت ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ل ـل ــزب ــد
وم ــا تـجــرفــه ال ـمــوجــة مــن وس ــخ الـبـحــر
وفضالت زواره.
أص ـب ـحــت ال ـش ــواط ــئ الـ ـي ــوم أح ــادي ــة
ال ـلــون وم ـك ــررة الـمـظـهــر وت ـحــول شعر
ً
المرأة إلى عورة عليها أن تخفيها دوما
وإال أثارت غرائز الرجال الذين ال تفكير
لهم سوى اصطياد فريسة إما بنظرة أو
لمسة ،وكلها جارحة ،وكل ذلك تحقير
للرجال على أنهم كائنات غرائزية!
ت ـب ــرر ال ـك ـث ـي ــرات تـحـمـلـهــن ل ـكــل هــذا
الـ ـع ــذاب ع ـلــى أن ــه "ح ــر الــدن ـيــا وال حــر
اآل خ ـ ــرة!!" لـكــل وا ح ــدة مـنـهــن تفسيرها
ا ل ـخــاص لـكــل هــذه ا لـعــا قــات المشوهة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــرز بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح عـ ـن ــدم ــا
تستدعيهن ا لـمــو جــة فــا يستجبن بل
ينكفئن على أنفسهن عند خاصرتها
ينظرن إليها من بعيد ،والخوف يمأل
ً
عيونهن ،مرة خوفا من أن ينتبه أحدهم
إلى الرغبة المدفونة لرمي أنفسهن في
ً
ماء البحر ،و مــرات خوفا مما قيل لهن
عــن ع ــذاب جـهـنــم! كــل مــوا قـفـهــن مبنية
ع ـل ــى ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات وع ـ ـبـ ــارات
ا ل ـ ـت ـ ـخـ ــو يـ ــف ل ـ ـيـ ــس إال ...ال ش ـ ـ ــيء عــن
ا لـتـســا مــح وا لـمـغـفــرة وا لـمـحـبــة وتكريم
اإلنسان فوق كل المخلوقات.
تـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـمـ ــوجـ ــة ك ـ ـث ـ ـيـ ــرات م ـن ـه ــن،
ً
وي ـب ـق ـيــن ه ــن ع ـنــد ال ـشــاطــئ خ ــوف ــا مــن
شيء ما!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق»
المصرية

ً
تلقيت ع ــددا مــن ا لــر ســا ئــل ا لـتــي تفاعلت مــع مقالي
السابق ا لــذي كــان بعنوان «فرنسا تنتفض ...فما بال
الكويت؟» ،والذي بينت فيه انتفاضة الفرنسيين لحماية
لغتهم من خطر اإلنكليزية ،وطالبت بانتفاضة مماثلة
لحماية اللغة العربية.
أولى هذه الرسائل كانت من األخ العزيز عبدالعزيز
الـ ــزايـ ــد ال ـ ــذي يـ ـت ــرأس م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة «جـ ــود»
المعروفة بجهودها المباركة في نشر اللغة العربية
وتـعـلـيـمـهــا لـلـمـسـلـمـيــن وغ ـي ــره ــم م ــن غ ـيــر الـنــاطـقـيــن
بالعربية ،حيث أكد ما جاء في المقال وطالب بتكثيف
الجهود الشعبية والحكومية لدعم أهداف الجمعية.
ً
ً
كــذلــك تـلـقـيــت اتـ ـص ــاال م ــؤي ــدا م ــن األخ الـكـبـيــر فهد
الـمـعـجــل مــع رســالــة صــوتـيــة لكلمة ألـقــاهــا فــي إحــدى
المدن األوروبية بمناسبة إنشاء مركز تعليمي بإشراف
جمعية «جود» واحتوت كلمته على بيان لألخطار التي
ً
تواجه اللغة العربية ،خصوصا بين الشباب ،وضرورة
دعم الجهات الخيرية التي أ خــذت على عاتقها إنشاء
ودعم المراكز التعليمية للغة العربية.
أما الدكتور المعروف محمد الزبيد فقد زودني في
ات ـصــال كــريــم مـنــه بمعلومة مـهـمــة ،وه ــي أن ــه عـلــم في
ً
أثناء دراسته العليا بكندا ،أن إقليم «كيبك» أقر قانونا
ً
أو اتخذ قــرارا منذ أكثر من عشرين سنة يمنع كتابة
أسماء أو إعالنات المحالت بغير اللغة الفرنسية ما عدا
ً
طبعا أسماء الماركات العالمية ،وذلك ألن هذا اإلقليم
يخشى على اللغة الفرنسية التي يتحدث ويعتز بها
من غزو اإلنكليزية التي تحيط باإلقليم من كل جانب،
باإلضافة إلى متاخمته للواليات المتحدة.
ً
ً
كما أرسل ّ
إلي المستشار وليد بورباع حديثا مصورا
لألستاذة بثينة العيسى أجادت فيه بيان أهمية لغتنا
الـجـمـيـلــة وض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا وارت ـب ــاط الـثـقــافــة
ونسيج الحضارة العربية باللغة العربية.
ومسك الختام كان رسالة من النائب والوزير الحبيب
مشاري العنجري مصحوبة باقتراح بقانون قدمه في
مجلسي  81و 85يحظر على جميع الجهات الحكومية
استعمال أي لغة غير العربية في العقود والمراسالت
والمخاطبات وقوائم الشراء واإلعالنات ،وتسمح المادة
الثالثة منه بوضع نص أجنبي إلى جانب النص العربي
في بعض الحاالت الخاصة ،أما المادة الثانية فتوجب
على العاملين في المحالت التجارية واألماكن العامة
إجادة الكالم باللغة العربية للتفاهم مع الجمهور.
ً
ً
ك ــان ه ــذا ع ــرض ــا م ـخ ـت ـصــرا لــرســائــل إخـ ــوة أفــاضــل
مـحـبـيــن لـلـغــة ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ول ـســان سـيــد المرسلين
باإلضافة إلى رسائل تأييد وإعجاب من بعض اإلخوة
والمشايخ األحباب ،وعلى الحكومة اآلن كما جاء في
ا لــد س ـتــور ،بــو صـفـهــا ا لـسـلـطــة المهيمنة عـلــى مصالح
ال ــدول ــة ،أن تـسـعــى إل ــى تطبيق مــا ج ــاء فــي الـمــادتـيــن
األو لــى والثالثة من دستور الكويت ،وتقوم بواجبها
مــن أ جــل ص ــدارة اللغة العربية و عـلــو هــا على غيرها،
وفق ما جاء في مشاريع جمعية «جــود» واقتراح األخ
مشاري العنجري.
ً
• كنت سأكتب عــن التركيبة السكانية ،تفاعال مع
الحملة القائمة في وسائل التواصل ،ولكنني تذكرت
أنــي تطرقت إلــى هــذا الموضوع مــرات عــديــدة ،وكتبت
ً
ً
مقاال تفصيليا فيه في  23يناير  2017في «الجريدة»
ب ـع ـنــوان «ل ـيــس بــأمــان ـي ـكــم» ،ت ـطــرقــت ف ـيــه إل ــى أس ـبــاب
االخـتــال وكيفية الـعــاج والـجـهــود الـتــي بذلناها في
مجالسنا السابقة ،والتي تم إجهاضها أو عدم األخذ
بـهــا ،لــذلــك فــإن أسـبــاب االخـتــال مــازالــت مــوجــودة ،بل
ازدادت ب ـس ـبــب ب ـعــض أع ـم ــال ون ـت ــائ ــج م ـج ـلــس األم ــة
وال ـح ـكــومــة ،حـيــث اكـتـفـيــا بــاألمــانــي دون ال ـق ــرارات أو
التنفيذ ،لذلك لم أود التكرار ،وعلى المهتمين الرجوع
إلى المقال واتخاذ القرارات المناسبة دون أن تعوقهم
الشعبوية المدمرة ،إذا كانوا جادين وصادقين.

مارك جاليوتي *

ً
طريق المعارضة الروسية ال يزال طويال!
في روسيا ال تزال قوى
األمن منضبطة وال تبدي
أي مؤشرات على عدم
استعدادها ألداء دورها في
حمالت القمع الدراماتيكية،
أما ًاالقتصاد ،فيبدو
راكدا لكنه ال ّ
يمر بأزمة
فعلية ،فرغم االضطرابات
السياسية  ،رفعت وكالة
«فيتش» تصنيف االستثمار
الروسي إلى درجة ،BBB
وهو المستوى الذي ّ
سجله
البلد قبل ّ
ضم شبه جزيرة
القرم.

الكرملين قوي
ويبدو بوتين
ً
مشابها
لغورباتشوف
على
مستويات عدة

ن ــزل ــت حـ ـش ــود واسـ ـع ــة م ــن ال ـن ــاس
إلــى ش ــوارع موسكو ،فنشر الكرملين
عـ ـن ــاص ــر مـ ــن الـ ـش ــرط ــة وق ـ ـ ــوى األمـ ــن
لـلـتـصــدي ل ـهــم .م ــع ذلـ ــك ،تــابــع سـكــان
مــو سـكــو مسيرتهم متجاهلين ســوء
األحـ ـ ــوال ال ـجــويــة وح ـت ــى ال ـت ـهــديــدات
ال ـم ـخ ـي ـفــة ب ـح ـصــول أعـ ـم ــال ع ـنــف من
جــانــب ال ــدول ــة .ل ــم تـقــع ه ــذه األحـ ــداث
األس ـبــوع الـمــاضــي ،بــل فــي  28مــارس
 ،1991حين نزل  100ألف شخص إلى
ً
الشارع احتجاجا على محاوالت منع
ب ــوري ــس يـلـتـسـيــن م ــن ال ـم ـش ــارك ــة في
االنتخابات الرئاسية لالتحاد الروسي.
ُ
اســتـخـ ِـلـصــت ثــاثــة دروس مــن تلك
األحـ ـ ـ ـ ــداث ،ف ـب ـعــد ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن إرادة
ال ـش ـعــب ب ـه ــذه الـ ـق ــوة ،أدرك الــرئ ـيــس
الـســوفـيــاتــي مـيـخــائـيــل غــوربــاتـشــوف
أنه يحتاج إلى التصالح مع يلتسين،
إال إذا أراد أن يحكم بقوة السالح ،لكن
تلك العملية األمنية الواسعة والفاعلة
ً
كانت كفيلة بإقناع يلتسين أيضا بأن
ً
تحدي الكرملين مباشرة غير ممكن،
نوع من االتفاق مع
لذا وافق على عقد ٍ
غورباتشوف.
ّ
لمجر د أن غورباتشوف سمح
لكن
بـتـنـظـيــم ت ـلــك االح ـت ـج ــاج ــات ،اعـتـبــره
ً
ً
فريق من المتطرفين حاكما ضعيفا ،
حتى أن صحيفة "إزفستيا" الموالية
للكرملين ّ
عبرت عن استيائها ووصفت
" عـجــز" الكرملين بالموقف "المهين"،
وبــالـتــالــي يـجــب أن ً يـتــولــوا بأنفسهم
إدارة الوضع ،نتيجة لذلك ،وقع انقالب
ش ـهــر أغ ـس ـطــس الـسـخـيــف وأدى إلــى
تدمير النظام السوفياتي الــذي ظنوا
أنهم يدافعون عنه.
مــا المغزى مــن ســرد تلك األح ــداث؟
رغــم االنهيار االقـتـصــادي ،واإلض ــراب
الوطني ،وتنامي الحركات االنفصالية،
وإح ـ ـبـ ــاط ال ـج ـه ــاز األم ـ ـنـ ــي ،وت ـشــويــه
األيــديــولــوجـيــا الــرسـمـيــة بــالـكــامــل ،لم
يتمكن  100ألــف متظاهر مــن إحــداث
فرق حقيقي ،لكنهم أثروا على تحالفات
النخبة الحاكمة وحساباتها ،وكانت
التسوية نتيجة حتمية للمواجهة.
تستحق هــذه األح ــداث أن نتذكرها
ّ
محتج إلى شوارع
اآلن وقد نزل  60ألف

ً
مــوسـكــو ،فـضــا عــن آالف المشاركين
اآلخرين في مناسبات متضامنة معهم
في أنحاء البلد ،إذ يبدو هــذا التحرك
أكبر من أن يتجاهله الكرملين.
ال يتجاهل الكرملين ه ــذه الحركة
ّ
ً
االح ـت ـج ــاج ـي ــة أصـ ـ ـ ــا ،وي ــتـ ـض ــح ذل ــك
فــي إقــدامــه على نشر أع ــداد هائلة من
َّ
ومدربة
قوى األمــن (أصبحت مندفعة
وجاهزة لفرض النظام العام أكثر من
الشرطة المستاء ة والمتوترة في عام
 ،)1991واعتقال قادة المعارضة ،وإجراء
تحقيق عــن مؤسسة مكافحة الفساد
التي يقودها ألكسي نافالني ،وحتى
تنظيم مهرجانات للموسيقى واألكل
إللهاء سكان موسكو.
لـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا س ـي ـح ـص ــل بـ ـع ــد ن ـج ــاح
المعارضة في جذب انتباه الكرملين؟
وما هي أهداف المحتجين الحقيقية؟
هل يريدون بكل بساطة إعــادة َ
قائدي
ال ـم ـعــارضــة إي ـل ـيــا يــاش ـيــن ول ـيــوبــوف
سوبول وآخرين إلى اللوائح االنتخابية
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مــوس ـكــو
المحلية الشهر المقبل وإطالق سراح
المحتجين؟
لن تكون هذه الخطوات كافية إلنهاء
الحركة االحتجاجية ،بل يشتبه خبراء
السياسة في الكرملين في احتمال أن
ُيعتبر هذا التنازل مؤشر ضعف ،مما
كمراجعة
يؤدي إلى توسيع المطالب
ّ
ع ـت ـب ــة األص ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـت ــرش ــح
لالنتخابات البلدية ،وإقالة المسؤولين
عن مختلف التجاوزات...
ً
ّ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،تـ ـش ــك ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
ً
كـلـهــا جـ ـ ــزءا م ــن ن ــزع ــة أوسـ ــع إلرس ــاء
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وفـ ـ ـ ــرض إصـ ــاحـ ــات
ق ــان ــونـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــارزة ،وت ـط ـه ـي ــر ال ـن ـخ ـبــة
ال ـح ــاك ـم ــة ،ب ــاخ ـت ـص ــار ،إنـ ـه ــا مــرحـلــة
تمهيدية إلطالق ثورة حقيقية!
ل ـ ــم يـ ـق ــف ي ــاشـ ـي ــن وال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــون
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــرون ف ـ ــي وجـ ـ ــه م ـج ـل ــس مــدي ـنــة
مـ ــوس ـ ـكـ ــو ل ـ ــرف ـ ــض تـ ـقـ ـسـ ـي ــم الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
االنتخابية ،بــل أرادوا توجيه رسالة
واضـحــة حــول ض ــرورة إح ــداث تغيير
منهجي.
كان المتشددون محقين تماما ،مع
أن أحكامهم تخدم مصالحهم الخاصة.

ّ
م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن إقـ ـ ـص ـ ــاء م ــرش ـح ــي
ال ـم ـعــارضــة م ــن ال ـل ــوائ ــح االنـتـخــابـيــة
ّ
ب ـهــذه الـطــريـقــة ال ـخــرقــاء شــكــل خطوة
غـبـيــة وق ـص ـيــرة ال ـن ـظــر ،ف ـقــد وضـعــت
موقف ال تستطيع
الحكومة نفسها في
ٍ
االنسحاب منه ،أو تعجز عن التراجع
ً
ع ـنــه ع ـل ـنــا ع ـلــى األق ـ ــل .ه ـكــذا تـحـ ّـولــت
المسألة إلى صراع على السلطة.
إذا تمكنت المعارضة من استعمال
زخ ـم ـه ــا الـ ــراهـ ــن وال ـ ـفـ ــرص ال ـســان ـحــة
لها اآلن ،فيجب أن تطلق سلسلة من
المطالب السياسية المنطقية والمؤثرة،
ب ـش ــرط أن ت ـك ــون م ـق ـبــولــة م ــن جــانــب
ً
الكرملين أيضا.
الوضع الراهن ال يشبه عام ،1991
رغم االنزعاج السائد في أوساط النخبة
ال ـحــاك ـمــة ب ـش ــأن ال ـس ـيــاســة الـمـعـمــول
بها الـيــوم ،فــإن أكبر مخاوفها يتعلق
بانهيار النظام القائم.
في غضون ذلــك ،ال تــزال قــوى األمن
منضبطة وال تبدي أي مؤشرات بعد
ع ـلــى عـ ــدم اس ـت ـع ــداده ــا ألداء دورهـ ــا
فــي حـمــات الـقـمــع الــدرامــاتـيـكـيــة ،أمــا
ً
ـدا لـكـنــه ال ّ
يمر
االق ـت ـصــاد ،فـيـبــدو راك ـ ـ
بـ ــأزمـ ــة ف ـع ـل ـي ــة ،ف ــرغ ــم االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
السياسية كلها ،رفعت الوكالة العالمية
"فيتش" تصنيف االستثمار الروسي
إلــى درجــة  ،BBBوهــو المستوى الذي
سـ ّـج ـلــه ال ـب ـلــد ق ـبــل ضـ ـ ّـم ش ـبــه جــزيــرة
القرم .نسبت وكالة "فيتش" هذا القرار
إلى سياسات االقتصاد الكلي ،وتراجع
ال ــدي ــون ال ـخــارج ـيــة ،وال ــوض ــع الـمــالــي
الصلب ،كما ذكرت أن روسيا أصبحت
الـ ـي ــوم ف ــي م ــوق ـ ٍـع أفـ ـض ــل ل ـت ـحـ ّـمــل أي
عقوبات أميركية جديدة.
على صعيد آخــر ،ال يــزال الكرملين
ً
ً
قـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــا ،ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــن مـ ـش ــابـ ـه ــا
لـ ـ ـغ ـ ــورب ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــوف عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
َ
عـ ــدة ،م ــع أن الــرجــل ـيــن ك ــان ــا لـيــرفـضــا
االع ـت ــراف بـنـقــاط الـتـشــابــه بينهما .ال
ّ
يــريــد بــوتـيــن أن يـقــود سلطة ملطخة
ً
بــا لــدم ،بــل يتمسك بالشرعية محليا
ً
وخارجيا ،ويرغب في تمويل مغامراته
واختالسات أعوانه ومشاريعه الفاخرة،
لذا يحتاج إلى اقتصاد فاعل ،لكن هذا
االقـتـصــاد يعتمد على عــدد كبير من

ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي أع ـم ــال ال ـش ـغــب الـتــي
يكافحها.
في مطلق األحوال ،يبقى بوتين ابن
فترة الثمانينيات وقــد عايش الرعب
المرافق النهيار النظام المتسارع في
ألمانيا الشرقية واالتحاد السوفياتي
ً
معا .حتى أعمال العنف المريعة التي
ح ـص ـلــت ف ــي االح ـت ـج ــاج ــات الـســابـقــة
ال تـضــاهــي ال ـح ـمــات ال ـتــي يستطيع
إط ــاق ـه ــا ل ــو أراد ذل ـ ــك ،أو ت ـلــك الـتــي
سيطلقها على األرجح إذا شعر بأنها
البديل الوحيد عن الفوضى.
ال ي ـت ـع ـلــق ال ـت ـح ــدي ال ــوح ـي ــد أم ــام
ا لـ ـمـ ـحـ ـتـ ـجـ ـي ــن إذن بـ ــا ل ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
حماستهم وشجاعتهم وزخمهم في
وجه االعتقاالت والتهديدات من جهة
ومهرجانات األكل والموسيقى من جهة
أخ ــرى ،بــل يجب أن يضعوا مجموعة
أهــداف لدعم قضيتهم بوتيرة بطيئة
لكن ثابتة ،شــرط أال تشعر السلطات
بــأنـهــا تـعـجــز عــن مــواكـبـتـهــا .تتمسك
المعارضة بالحماسة والـحــق ،بينما
ً
ً
تـتـبـنــى ال ـس ـل ـطــات أس ـل ــوب ــا وح ـش ـيــا،
وأمام هذا الوضع ،على المعارضة أن
تتحلى بــا لـصـبــر كــي ت ـخــوض اللعبة
بذكاء وبراعة.
* «موسكو تايمز»

المعارضة الروسية
تتمسك بالحماسة
والحق في حين
تتبنى السلطات
ً
ً
أسلوبا وحشيا
لذا على الفريق
األول أن يتحلى
بالصبر كي يخوض
اللعبة بذكاء وبراعة

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٥.٩٨٤

٦.٥٧٢

٤.٨٣٠

ً
مهلة لرفع رأسمالها إلى  5ماليين دينار
صندوقا
12
منح
ً
2.٧٠٠ 2.٩٥٧ ٣.٢٨٠

جديدة ً9 ...منها محلية و 19خارج الكويت
صناديق
لتأسيس
طلبا
28
تلقت
األسواق
هيئة
•
ً
• إدراج الصناديق يضمن تسعير الوحدات ويخلق سوقا جديدا لعمليات االسترداد

عيسى عبدالسالم

قامت هيئة األسواق في
إطار متابعة أعمال تصفية
الصناديق االستثمارية بدراسة
 4حاالت لتصفية صناديق
استثمارية والموافقة عليها،
وألغت قيد  5صناديق أخرى
من سجلها بعد انتهاء
تصفيتها.

إدراج وحدات
الصناديق سيتيح
للمستثمرين فرصة
تنويع األصول دون
ّ
تكبد التكاليف
المرتبطة ببناء
محفظة استثمارية
بأنفسهم

م ـن ـحــت ه ـي ـئــة األس ـ ـ ـ ــواق 12
ً
صندوقا مهلة لرفع رأسمالها
إلى الحد األدنى البالغ  5ماليين
ً
دينار ،علما أنه تم إنشاء صفحة
لـلـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة على
موقع بورصة الكويت لــاوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـنـفـيــذ
ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــوع ــوي ال ـخ ــاص
بأنظمة االستثمار الجماعي.
وشـ ـه ــدت ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
ح ــرك ــة ع ـل ــى ص ـع ـي ــد تــأس ـيــس
أنظمة استثمار جماعية مقارنة
ب ـف ـتــرة ال ــرك ــود ال ـســاب ـقــة ،الـتــي
تــرا جـعــت فيها عملية تأسيس
ً
الصناديق االستثمارية ،نظرا
إل ــى ال ـظ ــروف واألوضـ ـ ــاع الـتــي
مرت بها أسواق األوراق المالية،
إذ تلقت هيئة أسواق المال خالل
السنة المالية  2018و 2019عدد
 9ط ـل ـبــات لـتــأسـيــس صـنــاديــق
استثمار محلية.
ومـنـحــت الـهـيـئــة مــوافـقــاتـهــا
لتأسيس  4من تلك الصناديق،
اث ـنــان منها ع ـبــارة عــن اكتتاب
ع ـ ــام هـ ـم ــا :الـ ـصـ ـن ــدوق األه ـل ــي
متعدد األص ــول الـقــابــض الــذي
ت ــدي ــره ش ــرك ــة أهـ ـل ــي كــاب ـي ـتــال
لالستثمار ،إضافة إلى صندوق
س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارت تـ ـ ـ ــك االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري
ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،الـ ــذي تــديــره
الـشــركــة الـكــويـتـيــة لالستثمار،
أمــا الـصـنــدوقــان اآلخ ــران فهما
عبارة عن اكتتاب خاص ،وهما
صندوق بيتك كابيتال للعقارات
المحلية ،وتــديــره شــركــة بيتك
ابـيـتــال لــاسـتـثـمــار ،وصـنــدوق
ج ـ ــي ت ـ ــي س ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري،
وتــديــره شركة بيت االستثمار
العالمي «غلوبل».
وح ـســب إحـصــائـيــة لــ«هـيـئــة
ً
األس ـ ــواق» ف ــإن ه ـنــاك صـنــدوقــا
آ خـ ـ ـ ــر ألدوات ا لـ ـ ــد يـ ـ ــن بـ ـص ــدد

انخفاض التبادل التجاري بين
دول االتحاد األوروبي والكويت
أظهرت بيانات رسمية انخفاض التبادل التجاري بين دول
االتحاد األوروبي الـ  28والكويت خالل األشهر الستة األولى من
العام الحالي مقارنة بعام .2018
وقالت البيانات الـصــادرة عن مكتب اإلحـصــاء ات األوروبــي
«يوروستات» أن إجمالي واردات االتحاد األوروبي من الكويت
بلغ  1.42مليار يورو « 1.57مليار دوالر» في الفترة من يناير
إلى يونيو  2018في حين بلغت قيمتها  1.25مليار يورو «1.38
مليار دوالر» لذات الفترة من العام الحالي.
وفي الوقت ذاته ،ووفق البيانات ،بلغ إجمالي واردات منطقة
اليورو المكونة من  19عضوا من الكويت في الفترة من يناير إلى
يونيو من العام الماضي  1.14مليار يورو «  1.26مليار دوالر».
ولفتت «يوروستات» إلى أنه خالل األشهر الستة األولى من
عام  2019بلغ إجمالي واردات منطقة اليورو من الكويت 735.4
مليون يورو « 815.4مليار دوالر».
في حين بلغ إجمالي صادرات منطقة اليورو إلى الكويت في
األشهر الستة األولى من عام  2018بحسب البيانات ما قيمته 2.7
مليار يورو « 2.9مليار دوالر» بينما بلغ إجمالي صادراتها في
ذات الفترة من العام الحالي  2.1مليار يورو « 2.3مليار دوالر».
ويمثل كل من الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد ذات
الصلة الجزء األكبر من واردات االتحاد األوروبــي من الكويت
فيما تعتبر اآلالت ومعدات النقل والمواد الكيميائية والمنتجات
ذات الصلة ومـعــدات النقل أهــم عناصر تصدير االتـحــاد إلى
الكويت.
(بروكسل  -كونا)

استكمال متطلبات الهيئة ،كما
أن هناك  4صناديق استثمارية
قيد الدراسة لتأسيسها ،اثنان
منها عقاريان ،والثالث ألسواق
النقد ،وآخر ألدوات الدين.
وعلى صعيد دراسة واعتماد
طـلـبــات تـســويــق وحـ ــدات نظام
استثمار جماعي مؤسس خارج
ال ـكــويــت ،فـقــد تلقت الـهـيـئــة 19
ً
طلبا بهذا الشأن ،حيث منحت
ً
موافقاتها على  18طلبا منها،
في حين يوجد طلب آخر تحت
الدراسة.
وق ـ ــام ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ف ـ ــي إط ـ ــار
م ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال تـ ـصـ ـفـ ـي ــة
الصناديق االستثمارية بدراسة
 4حـ ـ ــاالت ل ـت ـص ـف ـيــة ص ـنــاديــق
اسـتـثـمــاريــة والـمــوافـقــة عليها،
وألغت قيد  5صناديق أخرى من
سجلها بعد انتهاء تصفيتها.
ودرسـ ـ ـ ـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة وواف ـ ـقـ ــت
على  60طلبا لتعديل األنظمة
األساسية للصناديق المحلية،
كما استكملت دراســة  8طلبات
لـ ـتـ ـج ــدي ــد ت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص أن ـظ ـم ــة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار جـ ـم ــاع ــي وم ـح ـل ــي
وواف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وت ــابـ ـع ــت
و ح ـضــرت  133جمعية لحملة
وحـ ـ ــدات ص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـمــار
المحلية.
تجدر اإلشــارة إلى أن الهيئة
م ـنــذ ب ــدء أع ـمــال ـهــا ح ـتــى شهر
مـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي أص ـ ـ ــدرت 32
م ــوافـ ـق ــة ل ـت ــأس ـي ــس ص ـن ــادي ــق
ً
داخل الكويت ،منها  21صندوقا
ً
(اك ـت ـت ــاب ع ـ ــام) ،و 11ص ـنــدوقــا
(اكـتـتــاب خ ــاص) ،وكــذلــك إلغاء
ً
ً
ق ـيــد  38ص ـن ــدوق ــا م ـح ـل ـيــا من
سجالتها.
كـ ـم ــا أصـ ـ ـ ـ ــدرت  58م ــوافـ ـق ــة
لتسويق وحدات نظام استثمار
جماعي مؤسس خارج الكويت،

وتم تعديل األنظمة األساسية لـ
ً
ً
 152صندوقا استثماريا  ،كما
ً
تلقت الهيئة  51طلبا لتجديد
ال ـتــراخ ـيــص ال ـخــاصــة بأنظمة
اسـتـثـمــار جـمــاعــي ،إضــافــة إلــى
تعيين مدير بديل لـ  5صناديق
محلية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ ـ ــ»الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات
التنظيمية لهيئة أسواق المال،

الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ضـ ـب ــط ه ــذا
السوق ،تعد خطوة أولية إلدراج
ص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــار لـضـمــان
ت ـس ـع ـي ــر الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات ب ــال ـش ـك ــل
الـمـنــاســب ،وخـلــق س ــوق جديد
لعمليات االسترداد.
وأوضحت المصادر أن وضع
قواعد إدراج وحدات الصناديق
االستثمارية  ،ومنها الصناديق
االسـتـثـمــاريــة الـعـقــاريــة الـمــدرة

ل ـل ــد خ ــل  ،REITSو غـ ـي ــر ه ــا مــن
الصناديق ،ليتم تداولها بنفس
طــريـقــة تـ ــداول أس ـهــم الـشــركــات
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ل ـ ــأوراق
المالية ،عبر استحداث منصة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــداول خـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــا ،ي ــأت ــي
ضمن خطة إنجاز التشريعات
الخاصة باألدوات االستثمارية
ال ـعــام ـلــة ف ــي الـ ـس ــوق ،إذ تــوفــر
ه ــذه الـصـنــاديــق للمستثمرين

أخبار الشركات
ً
«الجزيرة» توقع خطابا الستئجار  3طائرات
ً
وقعت شركة طيران الجزيرة خطابا
الستئجار  3طائرات طراز A320 NEO
من شركة «أي سي بي ســي» ،موضحة
أنه سيتم تسلم الطائرات في أغسطس
وسبتمبر من عام .2020

إيقاف «إيفا»
حتى  26أغسطس
أعـلـنــت بــورصــة الـكــويــت أنــه
ً
بناء على قــرار الجمعية العامة
ل ـشــركــة االسـ ـتـ ـش ــارات الـمــالـيــة
الــدولـيــة القابضة (إي ـفــا) والتي
أقرت فيها تخفيض رأس المال،
ت ـقـ َّـر َر إيـقــاف أسـهــم الـشــركــة عن
ً
التداول اعتبارا من اليوم إلى يوم
األحد المقبل إلى حين االنتهاء
من إجــراءات التخفيض على أن
تتم إعادة أسهم الشركة للتداول
ً
اعتبارا من يوم  26الجاري.

ولفتت إلى التحوط لجزء من الوقود
ً
لـمــدة  24شـهــرا بـحــال وص ــول األسـعــار
ً
إلى  60دوالرا للبرميل  ،مشيرة الى إنه
يتعذر تحديد األثر المالي للمعلومات
السابقة في الوقت الحالي.

نظر دعوى «ريم» ضد
«أسواق المال»  29الجاري
كشفت شركة ريم العقارية أنه تم تحديد جلسة
 29أغسطس الجاري لتكون أولى جلسات النظر
في دعوى الشركة ضد هيئة أسواق المال .
وق ــال ــت «ريـ ـ ــم» ،إن م ــوض ــوع الـقـضـيــة يتعلق
بــال ـن ـظــر ف ــي ت ـظ ـلــم ال ـش ــرك ــة م ــن ق ـ ــرار «ال ـه ـي ـئــة»
رقــم ( 2019/6/29ت) الـصــادر بتاريخ  20يونيو
الماضي ،بشأن رفض مشروع االندماج ُ
المقدم
من الشركة.
وأوضحت الشركة أن األثر المتوقع على الشركة
ً
ً
نتيجة الحكم ال يمكن قياسه حاليا نظرا لسير
إجراءات الدعوى.

«كميفك» تسدد 2.45
مليون دينار
سـ ــددت شــركــة ال ـكــويــت والـ ـش ــرق األوس ــط
لالستثمار المالي (كميفك) المتبقي من القرض
المترصد في البيانات المالية للشركة بتاريخ
 30يونيو  2019لمصلحة الشركة األم (البنك)
وذلك بقيمة  2.45مليون دينار ،ليصبح رصيد
ً
مديونيات القروض في الشركة صفرا.

«آسيكو» :زميلة تفتح
خطوط إنتاج جديدة
أف ـ ــادت شــركــة آس ـيـكــو لـلـصـنــاعــات بــأن
إحدى شركاتها الزميلة (اسيكو لإلنشاءات)
فتحت خـطــوط إن ـتــاج جــديــدة فــي مصنع
الخرسانة سابقة الصب لتصنيع الخرسانة
الـمـسـلـحــة بــاألل ـيــاف الــزجــاج ـيــة ،تصنيع
ق ـطــع ال ـج ـســور ســاب ـقــة ال ـص ــب ،وتـصـنـيــع
قطع ا لـجـســور الخرسانية سابقة الصب
واإلجهاد.

القدرة على شراء وبيع وحدات
الـصـنــدوق ،وخلق ســوق جديد
أم ـ ـ ــام ال ـم ـت ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي س ــوق
األسهم.
ولفتت إلى أن إدراج وحدات
الصناديق سيتيح للمستثمرين
ف ــرص ــة ت ـن ــوي ــع األص ـ ـ ـ ــول دون
ّ
تكبد التكاليف المرتبطة ببناء
محفظة استثمارية بأنفسهم،
عـلــى غ ــرار اآلل ـيــة الـتــي تتبعها

ال ـش ــرك ــات ف ــي ب ـن ــاء مـحــافـظـهــا
االستثمارية ،إذ يمكن للمستثمر
ّ
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ت ـ ـمـ ــلـ ــك وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات فــي
صـنــاد يــق استثمارية تستثمر
في أسهم متنوعة تتملك فيها
هـ ــذه ال ـص ـن ــادي ــق ،إض ــاف ــة إلــى
حــريــة التنقل مــن صـنــدوق إلى
آخ ــر ،وخـلــق ف ــرص استثمارية
ج ــدي ــدة أق ــل مـخــاطــر م ــن خــال
سهولة الدخول والخروج.

هبوط عمالت بتكوين واليتكوين
وإثريوم  ...وارتفاع الريبل
ً
سجلت العملة الرقمية المشفرة "بتكوين" انخفاضا بنسبة
ً
 0.6في المئة ليصل سعرها إلى  10آالف و 333دوالرا وفقا
لمنصة تداول العمالت الرقمية "بيتستامب".
وذك ــرت وكــالــة أن ـبــاء بـلــومـبــرغ أن سـعــر عـمـلــة اليتكوين
ً
المشفرة انخفض كذلك بنسبة  1.9في المئة إلى  74دوالرا.
ً
وهــي تـقــل حــالـيــا بنسبة  80فــي الـمـئــة عــن مـسـتــوى 375
ً
دوالرا ا لــذي وصلت إليه في  19ديسمبر  . 2017وارتفعت
بنسبة  150في المئة حتى اآلن خالل العام الحالي.
وتذبذبت أسعار البتكوين بمتوسط تبلغ نسبته  2.7في
المئة إذ تــم تــداو لـهــا بأسعار تــراوحــت بين  10آالف و211
ً
ً
ً
دوالرا و 10آالف و 488دوالرا  .و هــي تقل حاليا بنسبة 47
في المئة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في  17ديسمبر
ً
ً
 2017وبلغ  19ألفا و 666دوالرا.
وفقدت بتكوين  13في المئة من قيمتها األسبوع الماضي
وارتفعت بنسبة  181في المئة حتى اآلن خالل العام الحالي.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـ ـعـ ــرض م ــؤسـ ـس ــة ان ـت ــرك ــون ـت ـي ـن ـن ـت ــال
إنكوربوريشن المالكة لبورصة نيويورك لآلوراق المالية فى
الشهر المقبل على المتعاملين سداد قيمة السلع المشتراة
بالعقود اآلجلة بعملة البتكوين الرقمية المشفرة .
وفي المقابل ،ارتفعت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة
ً
 1.3في المئة إلى  26سنتا.
وتــراج ـعــت عملة إثــريــوم بنسبة  0.3فــي الـمـئــة إل ــى 185
ً
دوالرا.
(واشنطن  -د ب أ)

خسائر كبيرة بمؤشرات البورصة ...والسيولة  ٣٥.٨مليون دينار
مؤشر السوق األول يتراجع  %1.69والرئيسي يخسر %0.93
امتدت عمليات بيع على
معظم مكونات السوق
األول ذات السيولة ،مثل
أسهم قطاع المصارف
وزين وأجيليتي إلى أسهم
النشاط والسيولة في
السوق الرئيسي ليفقد
مؤشر السوق العام مستوى
 6آالف نقطة.

●

علي العنزي

سجلت المؤشرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت خسارة
كبيرة في تعامالت أمس ،بداية
األس ـ ـبـ ــوع ،إذ ان ـخ ـفــض مــؤشــر
ال ـســوق ال ـعــام بنسبة  1.49في
المئة تعادل  90.77نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5984.41نقطة
وسط سيولة بلغت  35.8مليون
دي ـنــار وبـكـمـيــة أسـهــم مـتــداولــة
بلغت  178.8مليون سهم نفذت
من خالل  7038صفقة.
كــذلــك تــراجــع مــؤشــر الـســوق
األول بـنـسـبــة  1.69ف ــي ا لـمـئــة
ً
تساوي  112.88نقطة مقفال على
مستوى  6572.3نقطة بسيولة
بلغت  29.6مليون دينار وبكمية
أسهم متداولة بلغت  72.7مليون
سهم نفذت عبر  3549صفقة.

وخ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
الرئيسي بنسبة  0.93في المئة
ه ــي  45.57ن ـق ـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  4830.64نقطة بسيولة
بلغت  6.1ماليين دينار وبكمية
أس ـه ــم مـ ـت ــداول ــة ب ـل ـغــت 106.1
مــاي ـيــن س ـهــم ن ـفــذت م ــن خــال
 3489صفقة.

«الكاش ملك»
اس ـت ـم ــر ض ـغ ــط ال ـب ـي ــع عـلــى
م ــؤش ــرات بــورصــة الـكــويــت في
أولــى تعامالت األسـبــوع أمــس،
وســط ارت ـفــاع واض ــح للسيولة
إذ تـ ـم ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات بـ ـي ــع ع ـلــى
األس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة مـ ــن ق ـط ــاع
المصارف أولها زين وأجليتي
بعد افتتاحية إلحدى الصحف
ال ـم ـح ـل ـي ــة ت ـت ـن ـب ــأ بـ ـح ــال ــة مــن

ال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي عنونتها
بـ»الكاش ملك» ليتخارج بعض
المضاربين من مراكزهم المالية
وتــزيــد الـضـغــوط عـلــى األسـهــم
التي حققت مكاسب كبيرة خالل
هذا العام وامتدت كذلك ألسهم
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي الـتـشـغـيـلـيــة
لتنتهى الجلسة حمراء بامتياز
وكــانــت أس ـهــم بــرقــان والــدولــي
وصناعات وزين األكثر خسارة
وش ــارك ـه ــا ب ـي ـتــك ف ــي ال ـتــراجــع
وس ـ ـ ــط سـ ـي ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة ع ـل ـيــه
تجاوزت  7ماليين دينار ،بينما
خـســرت أسـهــم أع ـيــان وكــابــات
ومشتركة ومينا ولم يربح بين
األسهم السيولة ي من األسهم
الـخـمـســة ع ــدا اس ـت ـقــرار اإلنـمــاء
دون تغير في السوق الرئيسي.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أس ـ ــواق دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون

الـخـلـيـجــي وع ـل ــى وق ــع ارت ـف ــاع
ال ـ ـ ـ ـ ــداو ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ت ـع ــام ــات ــه
األسبوعية يوم الجمعة الماضي
وارتـ ـ ـ ـ ـ ــداد أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط إل ــى
ً
حوالي  60دوالرا لبرنت قد دعم
مؤشرات قطر الذي حقق ارتداد
ً
ك ـب ـيــرا ب ـحــوالــي  1.8ف ــي الـمـئــة
كــذلــك مـسـقــط ودبـ ــي بـمـكــاســب
م ـح ــدودة بينما ك ــان الكويتي
األك ـ ـبـ ــر خ ـ ـسـ ــارة ت ـل ـت ــه أسـ ـ ــواق
السعودية وأبوظبي والبحرين،
لكن بخسائر محدودة.

أداء القطاعات
طـ ـغ ــت ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى أداء
القطاعات إذ انخفضت مؤشرات
ثمانية قطاعات هي اتصاالت بـ
 28.5نقطة وبنوك بـ  23.2نقطة
وخ ــدم ــات مــالـيــة بـ ـ  16.6نقطة

وصـنــاعــة بـ ـ  10.4نـقــاط وعـقــار
بـ ـ  5.9ن ـقــاط وال ـن ـفــط وال ـغ ــاز بـ
 2.9نقطة وتأمين بـ  0.91نقطة
وسلع استهالكية بـ  0.04نقطة،
بـيـنـمــا ارت ـف ــع م ــؤش ــرا قطاعين
فـقــط هـمــا خــدمــات استهالكية
ب ـ  3.3نـقــاط وم ــواد أســاسـيــة بـ
 0.9نقطة ،واسـتـقــرت مؤشرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم بـيـتــك قــائـمــة
األس ـه ــم األك ـث ــر قـيـمــة إذ بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  7.8م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبانخفاض بنسبة  2.1في المئة
تاله سهم زين بتداول  6ماليين
دينار وبخسارة بنسبة  3.1في
المئة ثم سهم صناعات بتداول
ً
 3.6م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار وخـ ــاسـ ــرا
ً
بـنـسـبــة  3.5ف ــي ال ـم ـئــة وراب ـع ــا

سهم الدولي بتداول  2.3مليون
ً
دينار ومنخفضا بنسبة  3.5في
ً
المئة وأخيرا سهم برقان بتداول
 1.9م ـل ـيــون ديـ ـن ــار وبـخـســائــر
بلغت  5.4في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
ص ـنــاعــات حـيــث ت ـ ــداول بكمية
بلغت  15مليون سهم وبخسارة
ً
بنسبة  3.5في المئة وجاء ثانيا
سهم زيــن بتداول  10.7ماليين
ً
سهم ومتراجعا بنسبة  3.1في
ً
المئة وج ــاء ثــالـثــا سهم أعيان
ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول  10.4م ــا يـ ـي ــن س ـهــم
وبخسارة بنسبة  4.8في المئة
ً
وجاء رابعا سهم آن بتداول 10.3
ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
ً
 3.3في المئة وجاء خامسا سهم
مينا بتداول  10.2ماليين سهم
وبتراجع بنسبة  2.5في المئة.

وت ـص ــدر قــائ ـمــة األس ـهــم
ً
األكـثــر ارتـفــاعــا سهم عمار
إذ ار ت ـفــع بنسبة  32.8في
الـمـئــة ت ــاه سـهــم الـعـقــاريــة
ب ـن ـس ـبــة  8.9ف ــي ال ـم ـئ ــة ثــم
سهم سينما بنسبة  7.2في
ً
المئة ورابعا سهم أسمنت
خليج بنسبة  6.9في المئة
ً
وأخيرا سهم كامكو بنسبة
 6.6في المئة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
ً
انـخـفــاضــا سـهــم ايـفــا فـنــادق
إذ انخفض بنسبة  10.2في
المئة تاله سهم وربة كبيتل
بنسبة  9.8في المئة ثم سهم
المنتجعات بنسبة  9.7في
ً
ال ـم ـئ ــة وراب ـ ـ ـعـ ـ ــا س ـه ــم مـ ــدار
ً
بنسبة  9.7في المئة وأخيرا
سهم كميفك بنسبة  9.2في
المئة.

١٠
اقتصاد
ما هي جزيرة غرينالند التي يريد ترامب شراءها؟
ةديرجلا
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تعتمد على الصيد البحري وثرواتها الطبيعية محتملة
تتمتع الجزيرة بنهار دائم
لشهرين في العام ،ويغطي
الجليد نحو  ٪80من
مساحتها.

قالت حكومة جزيرة غرينالند
الـتــابـعــة ل ـلــدن ـمــارك إن ـهــا تــرحــب
باالستثمارات الخارجية لكنها
ليست للبيع.
ً
جاء ذلك ردا على تصريحات
للرئيس األميركي دونالد ترامب
أل ـم ــح ف ـي ـهــا إلـ ــى اح ـت ـم ــال ش ــراء
واش ـن ـط ــن ل ـل ـج ــزي ــرة ال ـخــاض ـعــة
إلدارة الدنمارك.
من جانبه ،قال رئيس الوزراء
الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــاركـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق الرس
راس ـمــوس ـيــن ،إن حــديــث تــرامــب
ليس سوى مزحة شبيهة بكذبة
األول من أبريل.
ويعتزم ترامب زيارة الدنمارك
في سبتمبر المقبل وسط تقارير
عـ ــن أن ـ ــه ط ـل ــب مـ ــن م ـس ـت ـشــاريــه
البحث في فكرة شــراء غرينالند
ال ـتــي تــوجــد بـهــا بــالـفـعــل قــاعــدة
جوية أميركية.

ما هي جزيرة غرينالند؟
أكبر جزيرة في العالم ،وتبلغ
م ـســاح ـت ـهــا  2م ـل ـيــون كـيـلــومـتــر
مربع ،وهي تتمتع بالحكم الذاتي
في ظل السيادة الدنماركية فلها
حكومتها وبرلمانها.
وتـ ـس ــاه ــم الـ ــدن ـ ـمـ ــارك بـثـلـثــي
ميزانية غرينالند ،بينما يساهم
نشاط الصيد البحري في تمويل
بقية الميزانية.
وت ـج ــذب الـ ـث ــروات المحتملة

جزيرة غرينالند
من غاز ونفط ومعادن الشركات
الـعــامـلــة فــي ه ــذه الـمـجــاالت إلــى
الجزيرة.
وتتمتع الـجــزيــرة بنهار دائــم
لشهرين في العام ،ويغطي الجليد
نحو  80في المئة من مساحتها.
وأثـ ـ ـ ــار االحـ ـتـ ـب ــاس الـ ـح ــراري
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف م ـ ــن ذوبـ ـ ـ ـ ــان س ــري ــع
للثلوج في القطب الشمالي مما
ي ـس ـهــل الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى الـ ـمـ ــوارد
المعدنية للجزيرة.
ويبلغ عدد سكان الجزيرة 57
ألف نسمة فقط ،والمسيحية هي
ديانتهم الرئيسية ،وهم يتحدثون
ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة والـ ـغ ــريـ ـن ــان ــدي ــة،
ويعانون من مشاكل اجتماعية من
بينها إدمان الكحول بسبب طول
فترة الشتاء القاسي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

وم ـل ـك ــة ال ــدنـ ـم ــارك م ــارغ ــري ــت
الـثــانـيــة هــي رأس الــدولــة بينما
رئيس الحكومة المحلية هو كيم
كيلسين ا ل ــذي يـتــو لــى المنصب
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2014وه ـ ــو ضــابــط
شرطة سابق.
وتنظر الواليات المتحدة منذ
زمن بعيد لغرينالند باعتبارها
ً
مهمة استراتيجيا و قــد أسست
بها محطة رادار في ثول مع بداية
الحرب الباردة.

ليست فكرة جديدة
ل ــم ي ـكــن ت ــرام ــب أول م ــن فكر
فــي ش ــراء هــذه الـجــزيــرة فالفكرة
تعود إلى ستينيات القرن التاسع
عشر عندما كان أندرو جونسون
ً
رئيسا للواليات المتحدة.

وفي هذا اإلطار يتحدث تقرير
لوزارة الخارجية األمريكية يرجع
تاريخه إلى عام  1867عن األهمية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـغــري ـنــانــد مــع
اإلشارة إلى مواردها الواعدة ،وأن
فكرة االستحواذ عليها مثالية.
لـكــن لــم ي ـحــدث ت ـحــرك رسمي
ح ـتــى عـ ــام  1946ع ـنــدمــا عــرض
ه ـ ــاري ت ــروم ــان ع ـلــى ال ــدن ـم ــارك
 100مليون دوالر مقابل الجزيرة.
وك ــان قــد ع ــرض فــي وق ــت سابق
مـ ـق ــا يـ ـض ــة أراض] ف ـ ــي أال سـ ـك ــا
مـ ــع م ـن ــاط ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
غرينالند.
ً
وت ــاري ـخ ـي ــا أق ــدم ــت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ع ــدة م ــرات عـلــى شــراء
أراض م ـ ــن دول أ خ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـفــي
ٍ
عـ ـ ــام  1803اش ـ ـتـ ــرت ل ــوي ــزي ــان ــا

وم ـ ـسـ ــاح ـ ـت ـ ـهـ ــا ن ـ ـحـ ــو م ـل ـي ــون ــي
كيلومتر مربع من فرنسا مقابل
 15مليون دوالر .وفي عام 1867
اشترت أالسكا من روسيا مقابل
 7.2ماليين دوالر ،وفي عام 1917
اشـ ـت ــرت جـ ــزر اإلنـ ــديـ ــز ال ـغــرب ـيــة
الدنماركية من الدنمارك وأطلقت
عـلـيـهــا ج ــزر فـيــرجـيــن "الـ ـع ــذراء"
األميركية.

محطات مهمة في تاريخ
غرينالند
 - 982ا كـ ـتـ ـش ــف ا ل ـن ــرو ي ـج ــي
إريـ ــك األح ـم ــر غــريـنــانــد وأطـلــق
عـلـيـهــا هـ ــذا االس ـ ــم ال ـ ــذي يـعـنــي
األرض الخضراء ليجعلها أكثر
جاذبية ،وفي عام  986عاد ومعه

جونسون تحت الضغط ...مع قرب البريكست
دع ــا أك ـثــر مــن مـئــة نــائــب بــريـطــانــي،
في رسالة نشرت أمــس ،رئيس الــوزراء
بوريس جونسون بدعوة البرلمان لقطع
ً
إجازته واالنعقاد حاال لمناقشة مسألة
خ ــروج المملكة مــن االت ـحــاد األوروب ــي
(البريكست).
للبرلمان
الصيفية
العطلة
وتنتهي
ّ
ّ
في  3سبتمبر ،لكن الـنــواب الموقعين
على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة
مجلس العموم لقطع إجازته واالنعقاد
بشكل دائ ــم حتى  31أكـتــوبــر ،التاريخ
ّ
المحد د لـخــروج المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبيّ .
والبرلمانيون الموقعون على الرسالة
هم من معارضي خــروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي ويريدون الحؤول دون
ّ
حصول بريكست من دون اتفاق.
وكـتــب ال ـنــواب فــي رسالتهم" :بلدنا

ّ
على حافة أزمة اقتصادية ونحن نتجه
ّ
صوب خروج بريطانيا من دون اتفاق".
وأض ــاف ــت الــرســالــة "نـحــن أم ــام حالة
طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان
لالنعقاد على الفور".
وسبق لرئيس الــوزراء البريطاني أن
ّ
ً
ّ
أكد مرارا عزمه إخراج المملكة المتحدة
مــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي فــي  31أكـتــوبــر،
س ــواء أح ـصــل ذل ــك بــات ـفــاق أم م ــن دون
اتفاق.
ويسعى جونسون إلعــادة التفاوض
مع بروكسل على االتفاق الذي ّ
توصلت
إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي
ورفض البرلمان البريطاني المصادقة
عليه.
بـيـنـمــا يـسـعــى زع ـي ــم ح ــزب ال ـعـ ّـمــال
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض جـ ـي ــريـ ـم ــي كـ ـ ــوربـ ـ ــن ،إل ــى
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـجـ ــب ال ـ ـث ـ ـقـ ــة عــن

المحافظ جونسون فور عودة البرلمان
لالنعقاد.
ويأمل كوربن ،إذا نجح في اإلطاحة
ً
بـجــونـســون ،أن يصبح رئـيـســا لـلــوزراء
ً
بــا لــو كــا لــة ليطلب بصفته ه ــذه تأجيل
ً
ج ــدي ــدا ل ـتــاريــخ م ـغ ــادرة بــريـطــانـيــا ّمن
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وب ــال ـت ــال ــي تـجــنــب
ّ
خ ــروجـ ـه ــا مـ ــن دون اتـ ـ ـف ـ ــاق ،ثـ ــم يــدعــو
النتخابات تشريعية مبكرة.
ّ
ّ
وال ت ـت ـم ــت ــع ح ـك ــوم ــة ج ــونـ ـس ــون إال
بأكثرية صوت واحد فقط في البرلمان.
وقال كوربن امس االول ،إن "ما نحتاج
ّ
مستعدة للتفاوض مع
إليه هو حكومة
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ك ــي ال ي ـكــون لدينا
خ ـ ـ ــروج كـ ــارثـ ــي فـ ــي  31أكـ ـت ــوب ــر ،وم ــن
ّ
الواضح أن (حكومة جونسون) ال تريد
أن تفعل ذلك".
ً
ّ
غير أن استطالعا للرأي أجراه معهد

استقالة وزير الخزانة األرجنتيني
مع تنامي األزمة االقتصادية
أسعار المعادن الثمينة والنفط

مـسـتــوطـنــون ول ـكــن بـحـلــول عــام
 1600لــم يبق فيها ســوى سكان
اإلسكيمو.
 - 1721أقيمت أول مستوطنة
دنماركية جديدة قرب العاصمة
الحالية نوك.
 - 1940احتل األلمان الدنمارك
فـ ـف ــرض ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
حمايتها عـلــى غــريـنــانــد طــوال
مدة الحرب.
 - 1953أ ص ـب ـحــت غــر يـنــا نــد
ً
ً
رسميا جزءا من أراضي المملكة
الدنماركية.
 - 1979حصلت غرينالند على
الحكم الذاتي بعد استفتاء بهذا
الشأن.
 - 1999أ ص ـ ـ ـ ــدرت ا ل ـم ـح ـك ـمــة
العليا في الدنمارك حكما بأنه تم

إبعاد اإلسكيمو عن أراضيهم في
الشمال بشكل غير مـشــروع عام
 1953لتوسيع القاعدة األمريكية
في ثول ،ولكنهم لم يمنحوا حق
العودة.
 - 2008صوت أهالي غرينالند
ف ــي اس ـت ـف ـتــاء لـمـصـلـحــة الـمــزيــد
مــن الـحـكــم ال ــذات ــي ،وال ـمــزيــد من
السيطرة على موارد الطاقة ومنح
لغة الكاالليسوت أو لغة غرينالند
الغربية وضع اللغة الرسمية بدال
من الدنماركية.
 - 2010أك ـ ــدت الـ ــدراسـ ــات أن
جليد غرينالند يــذوب بمعدالت
أسرع مما يرفع مستوى البحار
والمحيطات.
(بي بي سي)

اس ـت ـقــال وزي ــر ال ـخــزانــة األرجـنـتـيـنــي نـيـكــوالس
دوخوفني من منصبه ،وقال في رسالة اطلعت عليها
"رويترز" ،إنه يرى أن الحكومة تحتاج إلى "تجديد
كبير" فــي فريقها االقـتـصــادي وســط أزم ــة شهدت
هبوط البيزو األسبوع الماضي.
وقـ ـ ـ ــال دوخـ ــوف ـ ـنـ ــي ،فـ ــي رسـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى ال ــرئ ـي ــس
األرجنتيني ماوريسيو ماكري ،إنه أعطى "كل" طاقته
لعمله وأسهم في خفض العجز الكبير والحد من
اإلنفاق العام.
ً
وأضاف "ارتكبنا أخطاء أيضا ،بال شك ،ولم نتردد
قط في االعتراف بذلك وبذلنا كل الجهود الممكنة
لتصحيحها".
وأبـلــغ مصدر "روي ـتــرز" أن مــاكــري عين هيرنان
الكونزا ،وزير االقتصاد الحالي إلقليم بوينس آيرس،
ً
خلفا لدوخوفني.

ً
ً
وشـهــد الـبـيــزو األرجنتيني هـبــوطــا ح ــادا خالل
معظم األسبوع الماضي ،بعدما تمخضت االنتخابات
التمهيدية عن نتيجة صادمة يــوم األحــد الماضي
( 11أغسطس) إذ أنزل مرشح يسار الوسط ألبرتو
فرنانديز الهزيمة بماكري المنتمي ليمين الوسط،
فيما اعتبر على نطاق واسع استفتاء على مساعي
الحكومة للحصول على قــرض مــن صـنــدوق النقد
الدولي وإجراءات التقشف المشروطة لتقديم القرض.
وف ــي ضــربــة ج ــدي ــدة ل ـم ــاك ــري ،خـفـضــت وكــالـتــا
فيتش وسـتــانــدرد آنــد بــورز يــوم الجمعة الماضي
تصنيفهما للدين السيادي األرجنتيني ،مما أثار
شبح تخلف األرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب
انتخابات أكتوبر .
وشغل الكونزا من قبل منصب المدير العام للبنك
المركزي األرجنتيني.

ّ
يوغوف أظهر أن كوربن ال يتمتع بتأييد
أكثرية البريطانيين.
ً
ووفقا لالستطالع الذي أجري يومي
ّ
الخميس والجمعة على عينة تمثيلية
ً ّ
فإن  48في المئة ّ
ممن
من  1968بريطانيا،
ّ
ّ
شملهم االستطالع قالوا إنهم يفضلون
أن ت ـغ ــادر الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة االت ـح ــاد
األوروبي من دون اتفاق على أن يصبح
ً
كوربن رئيسا للوزراء.
قال  35في المئة ممن شملهم
بالمقابل
ّ
االستطالع ّإنهم يـ ّ
ـؤيــدون تولي كوربن
رئاسة الحكومة وتنظيم استفتاء جديد
حول خروج أو بقاء المملكة المتحدة في
االتحاد األوروبي.
أمـ ــا ال ـن ـس ـبــة ال ـب ــاق ـي ــة م ـ ّـم ــن شـمـلـهــم
االستطالع ( 17في المئة) فرفضت اإلدالء
برأيها في هذا الموضوع.
(أ ف ب)

استقرار الدوالر وانخفاض
اليورو وارتفاع اإلسترليني
اس ـت ـقــر س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي م ـقــابــل الــدي ـنــار
الكويتي أمــس عند مستوى  0.303ديـنــار ،فــي حين تراجع
ال ـيــورو إلــى  0.337ديـنــار مـقــارنــة بــأسـعــار صــرف األسـبــوع
الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني
ارتـفــع إلــى مستوى  0.369دينار،
ف ــي ح ـي ــن ان ـخ ـف ــض ال ـفــرنــك
ال ـســوي ـســري إل ــى مستوى
 0.310دي ـن ــار ،وظ ــل الين
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان ـ ـ ــي عـ ـن ــد
م ـس ـتــوى 0.002
د يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــار دون
تغيير.
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اقتصاد

«الوطني» :انكماش االقتصاد األلماني يزيد وتيرة المخاوف
ذكر تقرير "الوطني" أنه على
الرغم من أن البيانات الصادرة
من الواليات المتحدة ما زالت
تبعث على التفاؤل ،فإن
المتداولين ّ
سعروا إمكانية
خفض االحتياطي الفدرالي
ألسعار الفائدة بواقع 50
نقطة أساس بنسبة ،%37
في حين يتوقع %63
خفضها بواقع  25نقطة
أساس.

انعكاس منحنى
العائد على سندات
الخزانة األميركية

تباطؤ نمو
االقتصاد الصيني
يخفض معنويات
المخاطرة تجاه
األسواق

في سبتمبر بنسبة  100في المئة.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ال ـب ـي ــان ــات
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
م ــا زالـ ــت تـبـعــث ع ـلــى ال ـت ـف ــاؤل ،فــإن
المتداولين قاموا بتسعير إمكانية
خفض االحتياطي الفدرالي ألسعار
الفائدة بواقع  50نقطة أساس بنسبة
 37في المئة ،في حين يتوقع  63في
المئة خفضها بواقع  25نقطة أساس.
وفي ظل تزايد الضغوط اليومية
مــن جـهــة الــرئـيــس األمـيــركــي تــرامــب
على االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي لتيسير
الـسـيــاســات النقدية بــوتـيــرة أســرع،
س ـي ـقــوم أع ـض ــاء الـلـجـنــة ال ـفــدرال ـيــة
للسوق المفتوحة بتقييم تداعيات
الحرب التجارية بعناية إلى جانب
انعكاس منحنى العائد قبل اتخاذ
قرار بشأن أسعار الفائدة األميركية.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت
الوطني ،إن الرئيس األميركي دونالد
ترامب تراجع خطوة إلى الــوراء في
نزاعه مع بكين ،إذ أعلنت إدارة ترامب
تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة
 10فــي الـمـئــة عـلــى بـعــض الـ ــواردات
مــن الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة الصينية،
كما توعد قبل أسبوعين ،حتى شهر
ديسمبر المقبل.
ووف ــق ال ـت ـقــريــر ،ت ــم ف ــرض رس ــوم
جمركية بنسبة  25في المئة بالفعل
على بضائع صينية بقيمة تقارب
حـ ــوا لـ ــي  250م ـل ـي ــار دوالر ،و كـ ــان
صندوق النقد الدولي وصف الشهر
الماضي الـتــوتــرات التجارية بأنها
إحــدى أكبر المخاطر التي يتعرض
لها االقتصاد العالمي ،وقام بخفض
توقعاته للنمو للمرة الثالثة.
وبعد صدور تلك األخبار ،ارتفعت
األسـهــم وغـمــرت األسـ ــواق العالمية بيانات الواليات المتحدة
معنويات المخاطرة .لكن تأثير تلك
ً
شـ ـه ــدت م ـب ـي ـع ــات الـ ـتـ ـج ــزئ ــة فــي
ال ـخ ـطــوة اإلي ـجــاب ـيــة ل ــم ت ــدم طــويــا
ً
إذ ساهمت البيانات ال ـصــادرة من ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة نـ ـم ــوا ب ـم ـعــدل
ً
الصين وألمانيا في زيادة المخاوف أكثر مما كــان متوقعا خــال الشهر
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ودف ـ ـعـ ــت ال ـم ــاض ــي ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى مــواصـلــة
المستثمرين للفرار إلى أصول المالذ المستهلكين دعم أكبر اقتصاد على
مستوى العالم .إذ ارتفعت مبيعات
اآلمن.
وع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـي ــة تـ ـل ــك األوضـ ـ ـ ـ ــاع ،الـتـجــزئــة الــرئـيـسـيــة بنسبة  0.7في
تراجعت عائدات السندات الحكومية المئة في يوليو ،متجاوزة معدالت
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ألجـ ــل النمو المسجلة في الشهر السابق،
 10س ـ ـنـ ــوات إل ـ ــى أق ـ ــل مـ ــن ع ــائ ــدات كما تخطت توقعات االقتصاديين
ً
اإلصدارات ذات االستحقاق  -قصير مسجلة نـمــوا بنسبة  0.3فــي المئة
ً
األج ـ ـ ــل – وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،ي ـس ـب ــق ه ــذا لكن التضخم األساسي سجل مفاجأة
ً
ً
االنـعـكــاس فــي األغـلــب ح ــدوث حالة على طريقة المبيعات إذ رتفع بنسبة ومتخطيا معدل النمو المسجل في ك ـب ـيــرا ف ــي تـغـيـيــر ال ـتــوق ـعــات بـشــأن
 1فــي الـمـئــة ،أعـلــى بكثير مــن نسبة يونيو بنسبة  0.1فــي الـمـئــة ،كذلك خفض االحتياطي الفدرالي ألسعار
من الركود االقتصادي.
وي ــأت ــي ان ـخ ـفــاض م ـعــدل سـنــدات  0.4في المئة المتوقعة من األسواق .ش ـهــد م ــؤ ش ــر أ س ـع ــار المستهلكين الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل في
وتــأتــي تلك األرق ــام المتفائلة في األســاســي – الــذي يستثني تكاليف ظل التوترات التجارية المتفاقمة.
الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
وبالنسبة ألسواق العمالت ،ارتفع
إلى مستوى أدنى من تلك المستحقة اع ـق ــاب ان ـت ـعــاش ق ـطــاع الـصـنــاعــات الغذاء والطاقة  -أقوى زيادة له منذ
بـعــد عــامـيــن لـلـمــرة األول ــى مـنــذ عــام الـتـحــويـلـيــة ،إذ بلغت ق ــراء ة مؤشر ديسمبر  2018بنمو بلغت نسبته الدوالر األميركي في ظل زخم بيانات
م ـب ـي ـعــات ال ـت ـجــزئــة وثـ ـب ــات ق ـ ــراءات
 ،2007هذا في الوقت الذي انخفض فيلي فيد الصناعي  16.8نقطة في  2.2في المئة.
ً
ووفـقــا لمكتب إحـصــاء ات العمل ،مؤشر أسعار المستهلكين ،في حين
فيه العائد على السندات األميركية وقــت كــان الـســوق يتوقع فيه قــراء ة
ً
ك ــان نـمــو األس ـع ــار "واسـ ــع الـنـطــاق" ص ــارع ــت االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات األوروب ـ ـيـ ــة
ذات ف ـتــرة اسـتـحـقــاق  30ع ــام ــا إلــى قدرها  10.1نقاط.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ارت ـ ـفـ ــع مــؤشــر إذ ارت ـف ـع ــت ف ــي ق ـط ــاع ــات اإلس ـك ــان والصينية إلصدار بيانات إيجابية.
أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه ال ـم ـس ـج ـلــة عـلــى
ً
اإلطــاق متراجعا إلــى أقــل من  2في أ س ـع ــار المستهلكين ف ــي ا ل ــوال ي ــات والــرعــايــة الطبية واألثـ ــاث المنزلي واف ـت ـت ــح م ــؤش ــر الـ ـ ـ ــدوالر األسـ ـب ــوع
عند مستوى  97.535وواصل زخمه
المئة .أمــا على صعيد األسـهــم ،فقد الـمـتـحــدة بنسبة  0.3فــي الـمـئــة في والمالبس والعناية الشخصية.
ً
ً
وربما ال يكون لتلك الزيادة تأثيرا التصاعدي مرتفعا بنسبة  0.63في
كان التقلب هو السمة الرئيسية في يــولـيــو بـمــا يتماشى مــع التوقعات
وول ستريت.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر داو جــونــز
بـنـحــو  390نـقـطــة ب ـعــد إع ــان
تــرامــب تــأجـيــل ف ــرض الــرســوم
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة اإلض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
انكمش االقتصاد األلماني في الربع الثاني وتشير بيانات سنوي في الربع األول ،بالتالي فإن االقتصاد ككل ما زال ينمو
الصين .لكن ذلك الربح لم يدم
ً
المعنويات الضعيفة إلى استمرار النمو السلبي في الربع بشكل واضح في النصف األول من العام.
ط ــوي ــا إذ ف ـقــد ال ـم ــؤش ــر 556
ً
ً
وشـهــدت عملة ال ـيــورو الـمــوحــدة انـخـفــاضــا لـمــدة  4أيــام
الثالث أيضا ،وهو األمــر الــذي من شأنه أن يضع االقتصاد
نـقـطــة ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
األلماني في حالة ركود .وتبعث آفاق االقتصاد األلماني على متتالية وكسرت مستوى  1.11يوم الخميس الماضي وسط
خ ـل ـف ـيــة الـ ـمـ ـخ ــاوف الـمـتـعـلـقــة
ً
القلق ،إذ سجل انكماشا بنسبة  0.1في المئة على أساس ربع تــزايــد الـمـخــاوف بشأن أكبر اقـتـصــادات منطقة ال ـيــورو ،أي
بالنمو العالمي.
ً
ً
سنوي في الربع الثاني من عام  2019فيما سجل نموا طفيفا ألمانيا .وفقدت العملة  1.2في المئة من قيمتها مقابل الدوالر
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـس ـي ــاس ــة
بنسبة  0.4في المئة فقط مقارنة بالفترة المماثلة من عام األميركي خالل األسبوع الماضي ،ومن المتوقع أن تتعرض
الـنـقــديــة ،يـتـجــه س ــوق الـعـقــود
ً
إلى المزيد من الضغوط إذ يشكل ضعف البيانات االقتصادية
( 2018باألرقام المعدلة موسميا).
اآلجـ ـل ــة إلـ ــى تـسـعـيــر إمـكــانـيــة
ً
وجاء انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني والضغوط التضخمية عائقا أمام تحقيقها الرتفاعات.
قـ ـي ــام االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي
بعد مـفــاجــأة تسجيل نمو  0.4فــي المئة على أس ــاس ربع
ب ـخ ـفــض أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة فــي
اجتماعه المقبل المقرر عقده

ألمانيا على شفا الركود

ترامب يعلق فرض
رسوم جمركية
إضافية بنسبة
 %10على الصين

«وربة» يعلن الرابحين بـ «السنبلة»
أعلن بنك وربة الفائزين
بسحب السنبلة األسبوعي
الـ ـ  31بـحـضــور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة
وم ــوظ ـف ــي ب ـنــك وربـ ـ ــة ،إذ
توج  5رابحين من عمالء
ال ـب ـن ــك ح ـص ــل كـ ــل مـنـهــم
ع ـل ــى  1000ديـ ـ ـن ـ ــار ،هــم
فهيد سعد فهيد العجمي،
ونــايــف يــوســف إبــراهـيــم
ال ـف ـصــام ،وغ ــدي ــر عــدنــان
حسن الكندري ،ومشعل
ح ـمــد س ـعــد ال ـع ــدوان ــي،
وفهد عبدالرحمن محمد
القطان.
وقــال البنك فــي بيان
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
حـســاب السنبلة يمثل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار األم ـ ـ ـثـ ـ ــل ل ـكــل
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي تــوف ـيــر
األموال وتحقيق عوائد
مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال
العام.
ً
وت ـمــاش ـيــا م ــع رغ ـب ـتــه ب ـت ـطــويــر وتـحــديــث
خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع
تحقيق المصلحة وا ل ـفــا ئــدة األ ك ـبــر لعمالئه
ً
ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير

ال ــذي لـقــاه ال ـح ـســاب ،يعيد بـنــك ورب ــة إطــاق
ّ
حساب "السنبلة" بحلة جديدة ومتطورة في
 2019تنطوي على جوائز نقدية وعينية أكبر،
إذ عدل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها
العمالء لتصل الى أكثر من مليون دينار.

المئة خالل األسبوع الماضي ليصل
بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة
منذ أسبوعين عند مستوى .98.339

مخاوف انفصال المملكة المتحدة
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين
فــي المملكة ا لـمـتـحــدة بنسبة 2.1
في المئة في يوليو مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي .كما ارتفع
المؤشر مقارنة بمستويات شهر
يــون ـيــو ب ـمــا يـتـمــاشــى م ــع الـمـعــدل
المستهدف مــن بـنــك إنـكـلـتــرا .هــذا
وال يتوقع االقتصاديون استمرار
ال ـم ـســار ال ـثــابــت لـلـتـضـخــم بسبب
ضـ ـ ـع ـ ــف ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــه اإلس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي
واالرتـ ـف ــاع األخ ـي ــر ف ــي م ـعــدل نمو
األجور ،وكالهما يشير إلى ارتفاع
متوقع للتضخم في المستقبل .إذ
ً
أظـهــرت أرق ــام منفصلة أيـضــا نمو
األجـ ــور بنسبة  3.7فــي الـمـئــة بما
يتماشى مع توقعات السوق.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات م ـب ـي ـع ــات
التجزئة الشهرية الصادرة الخميس
ً
ال ـمــاضــي ارت ـفــاعــا بنسبة  0.2في
ً
المئة ،خالفا لتوقعات السوق بأن
تصل قراء تها إلــى  -0.3فــي المئة.
ودف ـ ـ ــع هـ ـ ــذا الـ ــرقـ ــم غ ـي ــر ال ـم ـتــوقــع
بالجنيه اإلسترليني إلى االرتفاع

تراجع نمو االقتصاد الصيني
ي ـ ـعـ ــانـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـص ـي ـن ــي
ه ــو اآلخـ ــر إذ تـبــاطــأ نـمــو اإلن ـتــاج
الـصـنــاعــي إل ــى  4.8فــي الـمـئــة على
أساس سنوي في يوليو مقابل 6.3
في المئة في يونيو .كما انخفضت
مبيعات التجزئة من  9.8في المئة
إلــى  7.6في المئة في يوليو ،وكال
الــرقـمـيــن ي ـث ـيــران ال ـم ـخــاوف تجاه
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي .وقـ ـ ــد ات ـجــه
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون إلـ ــى أص ـ ــول ال ـمــاذ
اآلمن المتمثلة في سندات الخزانة
ً
الحكومية طويلة األجل ،وخصوصا
الواليات المتحدة ،في ظل اعتقادهم
أن األصــول مرتفعة المخاطر مثل
األسهم معرضة للخطر.

«التجاري» يجري السحب األسبوعي لـ «النجمة»
وحملة «راتبك وفوقه كاش»
أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي على "حساب
النجمة "وحملة" راتبك وفوقه كــاش" ،بحضور ممثلة
وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إن سحب حساب
النجمة األسبوعي وجائزة بقيمة  5000دينار كانت من
نصيب سميرة علي عبدالرحيم بوخمسين ،أما السحب
األسبوعي لحملة "راتـبــك وفوقه كــاش" جائزة بقيمة
 1000دينار فكانت من نصيب فيصل تركي الغضوري.
وأوض ــح البنك أن جــوائــز حساب النجمة أصبحت
مـمـيــزة بـحـجــم مـبــالــغ ال ـجــوائــز الـمـقــدمــة إض ــاف ــة إلــى
تـنــوعـهــا ط ــوال الـسـنــة ،وتـتـضـمــن الـسـحــوبــات جــائــزة
أسبوعية بقيمة  5000دينار ،وشهرية بقيمة 20000
ديـنــار وجــائــزة نصف سنوية وقــدرهــا نصف مليون
( )500000دي ـنــار إضــافــة إل ــى أكـبــر جــائــزة فــي العالم
مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها
على شه ــادة غينيس لألرق ــام القياسي ــة وقدرها مليون
ونصف المليون دينار.
وع ــن آل ـي ــة ف ـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة وال ـت ــأه ــل لــدخــول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك أنه
يمكن فـتــح حـســاب الـنـجـمــة فـقــط ب ــإي ــداع  100ديـنــار،
وي ـجــب أن ي ـكــون ف ــي ال ـح ـســاب مـبـلــغ ال يـقــل ع ــن 500
دينار لدخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي
يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز كلما زاد المبلغ المحتفظ
فــي الـحـســاب زادت فــرص فــوز العميل بمعنى كــل 25

ً
ديـ ـن ــارا تــوفــر فــرصــة واحـ ــدة لـلـفــوز،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـم ــزاي ــا اإلض ــاف ـي ــة الـتــي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل
عـلــى بـطــاقــة سـحــب آل ــي ويستطيع
الحصول على بطاقة ائتمان بضمان
ال ـح ـس ــاب و ك ــذل ــك ال ـح ـص ــول عـلــى
كافة الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـح ـم ـل ــة "رات ـ ـبـ ــك
وفوقه كاش" والموجهة للموظفين
الكويتيين والــوافــديــن فــي القطاع
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص وك ـ ــذل ـ ــك
المتقاعدين والمستمرة حتى 31
ديسمبر  ،2019وعن آلية االنضمام
إلــى هــذه الحملة واالس ـت ـفــادة من
المزايا التي توفرها ،أوضح البنك
أن باستطاعة أي موظف كويتي
راتبه يزيد على  500دينار سواء
ً
تم تعيينه حديثا أو في الخدمة
الفعلية مــن سنين ا لـقـيــام بتحويل را ت ـبــه إ ل ــى البنك
واالستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية
نقدية فــوريــة مضمونة بقيمة  250ديـنــار كويتي أو
قرض بدون فائدة بقيمة خمسة أضعاف الراتب وبحد
ً
أقصى  10000دينار ،إضافة إلى الدخول تلقائيا في
السحب األسبوعي على جائزة مقدارها  1000دينار،

«بيتك» يشارك في استقبال الحجاج
شـ ــارك ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (بـيـتــك)
فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال حـ ـج ــاج ب ـي ــت الـ ـل ــه الـ ـح ــرام
ال ـ ـقـ ــادم ـ ـيـ ــن إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ــي
الـمـقــدســة بــال ـس ـعــوديــة .وي ــأت ــي ذل ــك ضمن
إط ــار الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ،وال ـحــرص
عـلــى مـشــاركــة أف ــراد المجتمع فــي مختلف
المناسبات.
وتوافد مئات الحجاج إلى الكويت ،حيث
تواجد فريق "بيتك" في مبنى الركاب الجديد
 T4فــي مـطــار الـكــويــت الــدولــي الستقبالهم
ب ــال ــورود وال ـه ــداي ــا ،وه ــو م ــا ك ــان ل ــه طيب
األثر على الحجاج الذين عبروا عن شكرهم
وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة من "بيتك".
وكان "بيتك" شارك بالتعاون مع المكتب
اإلعالمي بوزارة الصحة ،في الحملة الوطنية

ً
م ـس ـج ــا أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه خ ــال
ً
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
 1.2157بعد تــراجـعــه الـشــديــد إلى
مستوى .1.2015
وعلى الرغم من إظهار اقتصاد
المملكة المتحدة لبيانات إيجابية،
ً
فــإن األســواق ما زالــت تعطي وزنا
ً
ك ـب ـيــرا لـمـخــاطــر ان ـف ـصــال المملكة
عن االتحاد األوروبي بدون صفقة
فــي ظــل رئــاســة بــوريــس جونسون
لحكومة البالد.

الـسـنــويــة لـتــوعـيــة ال ـح ـجــاج أث ـن ــاء سفرهم
لتأدية مناسك الحج ،والتي تهدف إلى تزويد
الحجاج بــاإلرشــادات الصحية والتوعوية
أثـنــاء مــوســم الـحــج والـحـفــاظ على الصحة
والسالمة ،وكذلك اإلجــابــة عن استفسارات
وتساؤالت الحجاج المتعلقة بالصحة.
واسـتـمــرت هــذه الـمـبــادرة الـتــي أطلقتها
وزارة الصحة تحت عنوان "نحو حج آمن"،
وي ـشــارك فيها "بـيـتــك" سـنــويــا ،ط ــوال فترة
الحج حتى عودة الحجاج.
وجـ ـ ــرى ع ـب ــر جـ ـن ــاح ال ـم ـك ـتــب االع ــام ــي
ل ــوزارة الصحة توزيع الكتيبات التوعوية
وبعض األدوات الوقائية وفحوصات شاملة
للحجاج ،مع االهتمام الخاص بتزويد كبار
ا لـســن بالتعليمات المتعلقة بكيفية حفظ

األدوية أثناء السفر وكيفية االلتزام بالنظام
ال ـعــاجــي وال ـغ ــذائ ــي ال ــذي يـصـفــه الطبيب
والتعرف على األعراض األولية للمضاعفات
الصحية ،وكذلك تعريفهم بكيفية التعامل
الصحيح مع اإلصابات ،والتغذية الصحية
أثناء الحج ،وإرشــادات صحية للوقاية من
االنهاك الحراري وضربات الشمس.
وي ـق ــوم "ب ـي ـتــك" بـ ــدور كـبـيــر ف ــي الـمـجــال
الـصـحــي ،وال ـت ـعــاون مــع الـجـهــات الصحية
والـمـشــاركــة بـمـبــادرات وأنـشـطــة وفعاليات
ص ـح ـيــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة وت ــوع ــوي ــة مـخـتـلـفــة
ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية االجتماعية
والتنمية ا لـمـسـتــدا مــة بمفهومها ا لـشــا مــل،
وتـ ــؤكـ ــد ري ـ ـ ـ ــادة "بـ ـيـ ـت ــك" فـ ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية.

فريق «بيتك» في استقبال الحجاج

أما بالنسبة للعمالء الوافدين والذين يندرجون تحت
ح ـســاب ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة Premier
 Bankingوالمخصص للرواتب من  1700دينار وما
فوق ،فسوف يتمكنون من الحصول على هدية نقدية
فورية.
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 285مليار دوالر قيمة السندات الصينية
المملوكة في الخارج
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ً
أظ ـهــر الـمـسـتـثـمــرون الـعــالـمـيــون إق ـبــاال
ً
م ـت ــزاي ــدا ع ـلــى شـ ــراء ال ـس ـن ــدات الـصـيـنـيــة،
وسط جهود البالد المستمرة لفتح سوق
ال ـس ـن ــدات ،طـبـقــا ل ـمــا ذك ــرت ــه وك ــال ــة أن ـبــاء
الصين الجديدة (شينخوا) أمس.
وتمتلك المؤسسات األجنبية إجمالي
سندات صينية قيمتها أكثر من تريليوني
يــوان (نحو  285مليار دوالر أميركي) في
ً
ن ـهــايــة يــول ـيــو ،وف ـقــا ل ـمــا ذك ــرت ــه مــؤسـســة

شنغهاي للمقاصة ،وشركة الصين المركزية
للودائع والمقاصة المحدودة.
وبـلـغــت ال ــزي ــادة الـصــافـيــة فــي الـسـنــدات
التي تم شراؤها من المستثمرين العالميين
 41.6مليار دوالر في النصف األول من هذا
ً
العام ،وفقا لمصلحة الدولة للنقد األجنبي.
وق ــال ف ــان روي يـيـنــغ ،الـبــاحــث فــي بنك
الصين إن زيادة الحيازة األجنبية لسندات
اليوان لن تعزز سوق السندات في الصين

فحسب ،بل ستنوع أيضا هيكل مستثمري
السندات.
ولزيادة مشاركة المستثمرين األجانب في
سوق السندات بالصين ،أعلنت البالد الشهر
الماضي مجموعة من اإلجراءات ،بما في ذلك
السماح للمؤسسات ذات التمويل األجنبي
بممارسة أعمال التصنيف االئتماني بجميع
أنواع السندات في سوق السندات بين البنوك
(د ب أ)
وسوق الصرف في الصين.

ً
روسيا تدرس تقليص أيام العمل إلى  4أسبوعيا
أع ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ــدومـ ــا ،أن ــدري ــه إس ــاي ـي ــف ،أن
ال ـ ـحـ ــزب الـ ـح ــاك ــم فـ ــي روسـ ـي ــا،
«روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــدة» ،ي ــدع ــم
ً
ً
مقترحا جديدا يطالب بتقليص
أيام الدوام األسبوعي في البالد
لـ  4أيام فقط.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـش ــرع ال ــروس ــي

ال ـب ــارز ،أن إدراج أس ـبــوع عمل
أقصر يمنح الموظفين الروس
ً
وقـ ـ ـت ـ ــا إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــا لـ ـع ــائ ــاتـ ـه ــم
ومصالحهم الخاصة ،دون أن
ي ــؤث ــر ذلـ ــك ع ـلــى قـيـمــة دخـلـهــم
ال ـش ـهــري .كـمــا مــن الـمـتــوقــع أن
يقلص اإلجراء في حال تطبيقه،
من نسبة البطالة.

ك ـ ـمـ ــا أض ـ ـ ـ ــاف إسـ ــاي ـ ـيـ ــف أن
تطبيق ج ــدول الـعـمــل الـجــديــد
ً
سيتم تدريجيا  ،حتى يتسنى
للشركات والموظفين التأقلم
ع ـلــى ال ـت ـغ ـي ـيــر ،ف ــي ح ـيــن يـبــدأ
العمل على مـشــروع ال ـقــرار مع
بداية الشهر القادم.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،كـشــف

«برقان» يعلن الفائزين بسحب «يومي»
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن «ب ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ــان»
أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
ال ـس ـح ــوب ــات ال ـيــوم ـيــة
على حـســاب «يــومــي»،
وفـ ــاز ك ــل واحـ ــد منهم
ب ـج ــا ئ ــزة  5.000د.ك،
وكـ ــان ال ـحــظ ف ــي هــذه
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــات مـ ــن
ن ـص ـيــب :خ ــال ــد راش ــد
الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،ورحـ ـ ــاب
عبداألمير عيدي.
ويـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
س ـح ـب ــا رب ـ ــع س ـنــوي
لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب «يـ ـ ــومـ ـ ــي»
للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125.000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د.ك مدة
شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل
 10د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كــان الــرصـيــد  500ديـنــار فما فــوق،
فسيكون صاحب الحساب مؤهال للدخول
فـ ــي كـ ــل مـ ــن الـ ـسـ ـح ــوب ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة وربـ ــع
السنوية.

استطالع لـلــرأي نظم فــي شهر
ي ــونـ ـي ــو ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أن ق ــراب ــة
نـصــف الـسـكــان ( 43فــي المئة)
ي ـع ــارض ــون ال ـم ـق ـتــرح ال ـجــديــد،
إذ يـخــافــون أن يــؤثــر ذل ــك على
المداخيل الشهرية ،بينما أكد
إساييف أنه يتوجب اإلبقاء على
الرواتب الشهرية دون تغيير.

وكان مقترح األربعة أيام قد
صدر أول مرة عن رئيس الوزراء
ال ــروس ــي ،دمـيـتــري مــدفـيــديــف،
بينما بــاشــر إل ــى تــأيـيــده أكبر
مـجـمــوعــة نـقــابـيــة ف ــي روس ـيــا،
«ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـنـ ـق ــاب ــات ال ـم ـه ـن ـيــة
المستقلة».
(وكاالت)

أعزائي السياح ،أنا مرشد البرامج السياحية
ف ــي ب ـلــدنــا ال ـك ــوي ــت ،هـ ــذه ال ـب ــرام ــج ه ــي األولـ ــى
مــن نوعها فــي الـعــالــم وذات طــابــع مختلف عما
ت ـش ـه ــدون ــه مـ ــن وسـ ــائـ ــل س ـي ــاح ـي ــة وت ـق ـل ـيــديــة،
سياحتنا تجعلكم تعيشون اللحظة بكل أبعادها
الثنائية والثالثية والرباعية .سوف تبلغون غاية
المتعة واإلدراك عندما تتحلون بالصبر والتحمل
والـتــركـيــز عـلــى مــا يـعــرض لـكــم وتـسـتـمــرون إلــى
المراحل التي تليها .سوف تتعرضون لمصاعب
خـطـيــرة لكنها آم ـنــة ،تـمــدكــم ب ــاإلث ــارة والمتعة
والرغبة في االستمرار ،سياحتنا تكفل سالمتكم
 %100إذا التزمتم بإرشاداتنا .%100
إنكم أيها السياح ،ستغوصون في أعماق حقل
نفطي بلغ عمره مئة عام ،وهو يقع تحت األرض
على عمق  3كيلومترات ...سنبدأ اآلن.
اعـتـبــروا إرش ــادات ــي مــن اآلن أوام ــر صــارمــة ال
ً
تحيدوا عنها إطالقا ،وخطواتي التي أخطوها
عبارة عن قواعد حديدية ال تتقدموا وال تتأخروا
عنها.
البسوا خوذ الرأس وشدوها بإحكام ،والبسوا
بصطار الحذاء بثبات ،وتأكدوا أنكم تجيدون فتح
كمام الغاز وإغالقه .أنتم اآلن جاهزون لالنطالق،
فهيا إلى التحدي.
سـتـبــدأ رحـلـتـنــا الـسـيــاحـيــة م ــن اآلن ،فـقــد تم
إغالق أبواب المصعد الفوالذي الذي دخلنا فيه
ً
ت ــوا بــإحـكــام ،تــم بـنــاؤه باستخدام م ــواد خاصة
عولجت وفق تقنيات وعلم النانو لتتحمل حرارة
أكثر من حرارة الحقل بعشرة أضعاف .سيتوقف
المصعد وسنخطو أولى خطواتنا داخل الحقل،
أنـتــم اآلن فــي وســط ممر طــويــل ال حــائــط بينكم
وبينه ،ترون من خالله وعلى يمينكم ويساركم
أج ــزاء الحقل النفطي فــي بــاطــن األرض ،وتــرون
الماء والنفط يتدفقان وهما يختلطان بعضهما
في بعض ،وتشعرون بأنكم تختلطون معهم إلى
أعلى الحقل .تم تطوير هذا الحقل بتطبيق واحدة
من أقدم طرق التطوير ،وهي استخدام المضخات
الميكانيكية التي يتم نصبها على األرض ويتم
تمديد أنــابـيــب مــن عمق الحقل الــى رأس البئر.

هذه المضخة تأخذ شكل الحمار وتسمى باسمه
دليل التحمل والمتانة .تقوم هذه المضخة بدفع
النفط إلــى مستوى سطح األرض .مــازالــت هذه
المضخة تستخدم في حقول كثيرة في العالم،
ألنها اقتصادية وعملية.
ويستمر اإلنـتــاج فــي الحقل مــا دام المخزون
ً
الـنـفـطــي م ـت ــواف ــرا ،وكـلـمــا تـمــت إض ــاف ــة مضخة
جــديــدة يــزيــد االن ـتــاج تبعا لــذلــك .سنريكم هذه
المضخات عندما نعود الــى سطح االرض قبل
نهاية رحلتنا.
يـقــوم مهندسو الـبـتــرول بمراقبة أداء الحقل
الـنـفـطــي لتحقيق أع ـلــى أداء إلن ـتــاج أك ـبــر كمية
من النفط من هــذا الحقل ،أي أكبر نسبة مئوية
مــن استخراج المخزون النفطي االستراتيجي.
ويتحقق ذلك إذا تم استخدام أحدث التقنيات في
التطوير واإلنتاج ،ومعارف أوسع عن الحقل من
خالل مقارنته بحقول مشابهه أخرى ،وعند توفر
إدارة فنية مقتدرة للحقل.
يعرف مهندسو النفط أن لكل مرحلة تطويرية
ً
لإلنتاج منحنى بيانيا يبدأ من انتاج اول برميل
من النفط الخام من الحقل ويستمر حتى يبلغ
الذروة في أعلى نقطة من اإلنتاج ،ثم يتدحرج إلى
األسفل حتى يبلغ أدنى قيمة اقتصادية لإلنتاج
ويتوقف بعد ذلك.
يحاول المهندسون العمل على إعادة رفع هذا
المنحنى الـبـيــانــي إل ــى ســابــق ع ـهــده ،ويـبــذلــون
جهدا مضاعفا ومكلفا ليتشابه المنحنى االول
مــع المنحنى الـجــديــد .وإذا حققوا هــذا النجاح
فإنهم يطلقون عليه اسم «الجمل ذو السنامين».
نـظــر الـسـيــاح إل ــى الـحـقــل والح ـظــوا أن الخط
البياني مــازال في منتصف الطريق ،وأن الجمل
بما حمل ما زال في عز شبابه.
لم ننتهِ بعد ،ولكن عمود الكتابة في «الجريدة»
توقف.
بلغ عدد المقاالت التي تم كتابتها في العامين
الماضيين  100مقال ،ولله الحمد والمنة.

«األهلي» يشارك في «تحدي الـ  2مليار كلم
إلى األمان» لدعم الالجئين
أعلن «األهلي» مشاركته في حملة المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين «تحدي
الـ 2مليار كلم إلى األمان» ،التي تدعو الجمهور في
كل أنحاء العالم لتغطية المسافة التي يقطعها
ّ
وتشجعهم كذلك على دعم
الالجئون في كل عام،
الالجئين مــن خــال القيام بأعمال فــرديــة تعبر
عن تضامنهم.
ً
وتــأتــي مشاركة البنك فــي الحملة تزامنا مع
اليوم العالمي للعمل اإلنساني الذي ُيحتفل به
ً
سـنــويــا بـتــاريــخ  19أغـسـطــس ،مــن خ ــال إطــاق
ال ـم ـبــادرات والـمـشــاريــع المصممة فــي األس ــاس
لتقدير جهود العاملين واإلشادة بها في المجال
اإلنساني.
ً
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،يـشـجــع «األه ـ ـلـ ــي» كـ ــا من
موظفيه وعمالئه على المشاركة في هذه الحملة،
حيث يسعى البنك إلى قطع مسافة إجمالية بطول
 5.000كيلومتر بحلول نهاية العام.

وبــإم ـكــان الــراغ ـب ـيــن بــالـمـشــاركــة ف ــي الحملة
الـحـصــول عـلــى كــل الـمـعـلــومــات ذات الـصـلــة من
خالل الموقعhttps://stepwithrefugees.org/ :
/en-ae/abk
وبحسب المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ــاجـ ـئـ ـي ــن  UNHCRفـ ـ ــإن ال ــاج ـئ ـي ــن
المجبرين على الفرار يسافرون في كل عام لمسافة
ملياري كيلومتر ،للوصول إلى أقرب نقطة أمان.
وتدعو الحملة الجميع إلى العمل التضامني
والجري والمشي أو ركوب الدراجة ،للوصول إلى
ْ
ملياري كيلومتر.
مسافة إجمالية تبلغ
ً
وي ـش ــارك الـبـنــك فــي ه ــذه الـحـمـلــة سـعـيــا منه
إلحداث فرق إيجابي في المجتمع الذي يمارس
فيه أعماله.
ً
ويعمل «األهلي» أيضا ،من خالل مبادرات خدمة
المجتمع ،على دعم التنمية المستدامة والمشاركة
ً
ً
في بناء مجتمع أكثر تكافؤا وأكثر انصافا.

ّ
«هواوي» تطلق نظام تشغيل موز ٍع جديد HarmonyOS

النظام المستحدث يوفر تجربة سلسة وذكية في جميع سيناريوهات االستخدام
اغتنمت «ه ــواوي» مؤتمرها
الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـم ـط ــوري ــن إلطـ ــاق
 ،HarmonyOSنـظــام التشغيل
الموزع الجديد القائم على تقنية
النواة الصغرية «،»Microkernel
ً
وال ـم ـص ـ ّـم ــم خ ـص ــوص ــا لـتــوفـيــر
ت ـج ــرب ــة م ـس ـت ـخ ــدم س ـل ـس ــة فــي
جميع األجهزة والسيناريوهات.
وأوضح ريتشارد يو ،الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـم ـج ـمــوعــة هـ ــواوي
ألعـ ـم ــال ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،دوافـ ــع
الشركة لتطوير نظام التشغيل
الجديد؛ وقال« :نحن اليوم على
أعتاب عصر يتوقع فيه الناس
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ـج ــرب ــة ذك ـيــة
وش ــام ـل ــة ع ـبــر ج ـم ـيــع األج ـه ــزة
وال ـس ـي ـنــاريــوهــات ،مـمــا جعلنا
ن ـل ـم ــس أهـ ـمـ ـي ــة اب ـ ـت ـ ـكـ ــار ن ـظ ــام
تـشـغـيــل مـبـتـكــر م ـ ـ ّ
ـزود ب ـق ــدرات
ّ
محسنة مهما اختلفت المنصات.
كـنــا بـحــاجــة إل ــى ن ـظــام تشغيل
ي ــدع ــم جـمـيــع ال ـس ـي ـنــاريــوهــات،
ويمكن استخدامه في مجموعة
واسعة من األجهزة والمنصات،
وي ـس ـت ـط ـي ــع ت ـل ـب ـي ــة م ـت ـط ـل ـبــات
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء مـ ـ ـ ــن ح ـ ـي ـ ــث سـ ــرعـ ــة
االستجابة وارت ـفــاع مستويات
األمان».
وأض ـ ـ ـ ــاف ي ـ ــو« :ش ـك ـل ــت ه ــذه
العناصر الدوافع الرئيسة إلبداع
نظام  HarmonyOSالذي يختلف
تماما عن كل من أندرويد و.iOS
ّ
فـهــو ن ـظــام تشغيل مـ ــوزع قائم
ّ
ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــة ال ـ ـنـ ــواة ال ـص ـغــريــة

 Microkernelل ـي ــو ف ــر تـجــر بــة
سلسة في جميع السيناريوهات.
ويـ ـمـ ـت ــاز الـ ـنـ ـظ ــام بـهـيـكـلـيــة
مــوثــوقــة وآم ـن ــة تــدعــم الـتـعــاون
ال ـس ـلــس ب ـيــن ج ـم ـيــع األجـ ـه ــزة.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم إعـ ـ ـ ــداد
تطبيقاته ّ
مرة واحدة فقط ،ومن
ث ــم ن ـشــرهــا ع ـبــر م ـج ـمــوعــة مــن
األجهزة المختلفة».
وج ـ ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة أن ي ـت ــزام ــن
إط ــاق نـظــم التشغيل الـجــديــدة
م ــع إص ـ ـ ــدار أن ـ ـ ــواع ج ــدي ــدة مــن
األجـهــزة ،حيث وضعت هــواوي
ّ ً
تصورا لمستقبل
قبل  10أعوام
يتكامل فيه الذكاء االصطناعي
م ـ ـ ــع ك ـ ــاف ـ ــة ج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة،
وانطلقت في استكشاف السبل
الكفيلة بتحقيق هــذه التجربة
ال ـت ــي تـتـخـطــى ح ـ ــدود ال ـف ـضــاء
ّ
المادي لتغطي أجهزة ومنصات
مختلفة.
و يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر HarmonyOS
ن ـظ ــام تـشـغـيــل خ ـف ـيــف ومــدمــج
م ـ ــع خـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـواص وظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ق ــوي ــة،
وسـيـسـتـخــدم أوال فــي األج ـهــزة
ال ــذك ـي ــة م ـثــل ال ـس ــاع ــات الــذك ـيــة
والشاشات الذكية ،والنظم داخل
الـ ـسـ ـي ــارات ،وم ـك ـ ّـب ــرات ال ـصــوت
الذكية.
وم ــن خ ــال عـمـلـيــة التطبيق
هـ ــذه ،تـسـعــى «ه ـ ــواوي» إلن ـشــاء
نظام بيئي متكامل ومشترك عبر
األجهزة ،وتشكيل بيئة تشغيل
آمـنــة ومــوثــوقــة ،وتوفير تجربة

ذكـيــة شاملة عبر كــل تفاعل مع
كل جهاز.

– HarmonyOS
نظام ّ ّ
خواص فنية استثنائية
أربع
ت ـفــرض خ ـطــوة ط ــرح تـجــربــة
ذكية في جميع السيناريوهات
رف ــع الـمـعــايـيــر مــن حـيــث ق ــدرات
االت ـ ـص ـ ــال ،م ـم ــا دف ـ ــع لـتـصـمـيــم
ً
نظام  HarmonyOSمعززا بأربع
خواص فنية استثنائية تمنحه
الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـ ــوف ـ ــاء ب ــوع ــوده
للمستهلكين.
 .1السالسة :أول نظام تشغيل
ّ
من نوعه مع بنية مــوزعــة توفر
تجربة سلسة عبر جميع األجهزة
بفضل اال عـتـمــاد على البنية
ّ
ال ـم ــوزع ــة وتـكـنــولــوجـيــا الـنــاقــل
ّ
االفتراضي الـمــوزع ،يوفر نظام
 HarmonyOSمنصة اتـصــاالت
مشتركة ،وإدارة بيانات موزعة،
ً
وجدولة البيانات الموزعة ،فضال
عن أجهزة طرفية افتراضية .ومع
ه ــذا ال ـن ـظ ــام ،ل ــن ي ـعــود م ـطــورو
التطبيقات بحاجة إلى التعامل
مـ ــع ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا األس ــاس ـي ــة
ّ
للتطبيقات الموزعة ،مما سيتيح
لهم التركيز على مفهوم الخدمة
الفردية الخاصة بهم .وسيكون
ّ
ت ـط ــوي ــر ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـم ــوزع ــة
أكثر سهولة من أي وقت مضى.
ويـ ـمـ ـك ــن ت ـش ـغ ـي ــل ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات
ّ
المطورة عبر نظام HarmonyOS

على أجهزة مختلفة بكل سالسة
في جميع السيناريوهات.
 .2ال ـ ـسـ ــرعـ ــة :مـ ـح ــرك ت ـعــزيــز
سـ ــرعـ ــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ،وك ـ ـفـ ــاءة
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ب ـي ــن
العمليات
يتصدى نظام HarmonyOS
لتحديات ضعف األداء باالعتماد
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــرك ت ـ ـعـ ــزيـ ــز س ــرع ــة
االسـتـجــابــة وك ـفــاءة االت ـصــاالت
الــداخـلـيــة بـيــن العمليات (.)IPC
وب ـش ـكــل م ـس ـبــق ،ي ـتــولــى مـحــرك
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز سـ ـ ــرعـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
مسؤولية تحديد أولويات تنفيذ

المهام وحدود الوقت للجدولة.
وسـ ـتـ ـتـ ـج ــه ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ن ـحــو
الـمـهـمــات ذات األول ــوي ــة العليا،
مـ ـم ــا ي ـخ ـف ــض زم ـ ــن اس ـت ـج ــاب ــة
ا ل ـت ـط ـب ـي ـق ــات ب ـن ـس ـب ــة .%25.7
وقـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـظ ــم الـ ـح ــالـ ـي ــة،
تمتلك تقنية ا ل ـن ــواة ا لـصـغـ ّ
ـريــة
 Microkernelالقدرة على جعل
أداء االتـ ـص ــاالت الــداخ ـل ـيــة بين
العمليات أكثر كفاءة  5مرات.
ّ
صغرية
 .3األم ــان :بنية نــواة
ت ـع ـيــد ت ـش ـك ـيــل م ـفــاه ـيــم األمـ ــان
والموثوقية من األلف إلى الياء
يـعـتـمــد ن ـظ ــام HarmonyOS

ً
على تصميم جديد كليا لتقنية
ّ
الصغرية ،Microkernel
الـنــواة
ّ
بحيث يمتاز بمستوى محسن
م ــن األمـ ـ ـ ــان وانـ ـخـ ـف ــاض ســرعــة
االسـ ـتـ ـج ــاب ــة .ك ـم ــا تـ ــم تـصـمـيــم
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواة ال ـ ـص ـ ـغـ ـ ّ
ـريـ ــة ل ـت ـب ـس ـيــط
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــواص ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ل ـ ـنـ ــواة
ال ـم ـعــال ـجــة ،وت ـن ـف ـيــذ أك ـب ــر عــدد
ممكن من خدمات النظام في نمط
المستخدم خارج النواة ،وإضافة
طبقة حماية أمنية مشتركة.
وت ـ ــوف ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــواة الـ ـصـ ـغ ـ ّ
ـري ــة
الـخــدمــات األســاسـيــة فـقــط ،مثل
ج ــدول ــة ال ـســاســل واالت ـص ــاالت

الداخلية بين العمليات .ويعتمد
ت ـص ـم ـيــم الـ ـن ــواة ال ـص ـغ ـ ّ
ـري ــة فــي
ن ـظ ــام الـتـشـغـيــل HarmonyOS
عـ ـل ــى أس ـ ـل ـ ــوب تـ ـحـ ـق ــق رس ـم ــي
إلعـ ــادة تـشـكـيــل مـفــاهـيــم األم ــان
وال ـ ـمـ ــوثـ ــوق ـ ـيـ ــة م ـ ــن األل ـ ـ ـ ــف إل ــى
الـيــاء ،وفــي بيئة تنفيذ موثوقة
« .»TEEوتعتبر أساليب التحقق
الرسمية مقاربات رياضية فعالة
لـلـتـحـقــق م ــن صـحــة ال ـن ـظــام من
المصدر ،بينما تقتصر أساليب
التحقق التقليدية  -مثل التحقق
الوظيفي ومحاكاة الهجوم  -على
سيناريوهات محدودة .وخالفا
لذلك ،يمكن أن تستخدم األساليب
الرسمية نماذج بيانات للتحقق
م ــن جـمـيــع ال ـم ـس ــارات الـنـشـطــة
للبرنامج.
يعتبر  HarmonyOSأول نظام
ت ـش ـغ ـيــل ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى أس ـل ــوب
الـتـحـقــق الــرس ـمــي ف ــي األج ـهــزة
ضمن بيئة تنفيذ موثوقة «،»TEE
م ـم ــا يـ ـع ــزز م ـس ـت ــوي ــات األم ـ ــان
بدرجة كبيرة .وتبدو احتماليات
الهجوم صغيرة بشكل كبير نظرا
ّ
الصغرية
الحتواء تقنية النواة
في  HarmonyOSعلى قدر أقل من
الترميز (حوالي واحد باأللف مما
يوجد في نواة .)Linux
 .4نظام ّ
موحد :بيئة التطوير
المتكاملة على أ جـهــزة متعددة
تـتـيــح ت ـطــويــر الـتـطـبـيـقــات مــرة
واح ـ ـ ـ ــدة ،وم ـ ــن ث ــم ن ـش ــره ــا عـبــر
أجهزة متعددة

بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل بـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر
المتكاملة على أجهزة متعددة،
والـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـمـ ـ ّ
ـوحـ ــد ب ـل ـغ ــات
ّ
متعددة ،وأدوات البنية الموزعة،
يمتلك نظام  HarmonyOSالقدرة
ً
على التكيف تلقائيا مع مختلف
ال ـت ـف ــاع ــات وع ـن ــاص ــر الـتـحـكــم
بتخطيط الشاشة ،ودعم عناصر
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم ب ــالـ ـسـ ـح ــب واإلف ـ ـ ـ ــات
وال ـبــرم ـجــة الـبـصــريــة الـمــوجـهــة
للمعاينة.
وم ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن
للمطورين إنشاء تطبيقات تعمل
على أجهزة متعددة ،وبشكل أكثر
كـ ـف ــاءة .وت ـس ـهــم بـيـئــة الـتـطــويــر
المتكاملة على أ جـهــزة متعددة
فــي منح المطورين الـقــدرة على
برمجة تطبيقاتهم مــرة واحــدة
وم ـ ــن ثـ ــم ن ـش ــره ــا ع ـل ــى أج ـه ــزة
ً
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،م ـم ــا ي ـن ـش ــئ ن ـظ ــام ــا
ً
ً
بيئيا متكامال عبر جميع أجهزة
المستخدم.
و يـ ـعـ ـتـ ـب ــر HUAWEI ARK
 Compilerأول م ـج ـ ّـم ــع ثــا بــت
يـعـمــل ب ـم ـس ـتــوى ي ـضــاهــي أداء
الجهاز االفتراضي على أندرويد،
ويمنح المطورين قــدرة تجميع
مجموعة واسعة من لغات برمجة
اآلالت المتطورة في بيئة مفردة
ّ
وموحدة .ويــؤدي دعم التجميع
ّ
الموحد بلغات برمجة متعددة
في  HUAWEI ARK Compilerإلى
مساعدة المطورين في تحسين
إنتاجيتهم بشكل كبير.

ثقافات
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قطعت الشاعرة السورية
ليلى غبرا رحلة طويلة
في عالم الشعر ،وامتازت
كتاباتها بالطرق على أبواب
الوجدان.

١٥

ّ
عبر المؤلف محمد الكندري
عن سعادته بتخلف مسلسله
"سواها البخت" عن الركب
الرمضاني ،حتى يأخذ حقه
في المشاهدة.
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كشف األمين العام المساعد أكدت الفنانة هند البلوشي
لقطاع الثقافة بالمجلس
أن االنتقادات التي وجهت
ّ
الوطني د .عيسى األنصاري لكليب "واي واي" تنم عن
عن فعاليات مهرجان "صيفي جهل بالتقنية والصورة.
ثقافي".

هايلي بالدوي ن بإطالالت متنوعة
في «لعبة تغيير المالبس»
تعد هي وكيندال جينر من أهم عارضات األزياء في العالم
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت ع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة األزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء
األمـيــركـيــةهــايـلــي بــالــدويــن (22
ع ـ ــام ـ ــا) ،م ـتــاب ـع ـي ـهــا بـ ـص ــور مــن
جـلـســة ت ـصــويــر ،ب ـع ـنــوان "لعبة
ت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـمـ ــابـ ــس م ـ ــع ه ــاي ـل ــي
بالدوين".
واعتمدت العارضة الشابة على
مجموعة إ ط ــاالت مختلفة بين
الشعر األشقر واألسود المبلل.
وقـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ــوك
الـثـمــانـيـنـيــات بــالـشـعــر األس ــود
القصير المبلل ،وارتدت جاكيت
دنيم أزرق ،ونسقت معهما ساعة
فضيةَّ .
ك ـم ــا أط ــل ــت م ــرت ــدي ــة قـمـيـصــا
أبيض مخططا أفقيا باألسود من
توقيع مصمم األزيــاء البلجيكي
أنـ ـت ــون ــي ف ــاك ــاري ـل ــو ع ـق ــدت ــه مــن
األسفل ،ونسقته بليغينغ أسود
من توقيع آدم سيلمان.
وح ـ ــول عــاق ـت ـهــا م ــع الـمـغـنــي
ج ــاس ـت ــن ب ـي ـبــر وك ــاي ـل ــي جـيـنــر،
ذكرت تقارير إعالمية سابقة ،أن
بالدوين وضعت حــدا لشائعات
حملها مــن زوجـهــا بيبر ،والتي
انـ ـتـ ـش ــرت بـ ـكـ ـث ــرة خـ ـ ــال األيـ ـ ــام
الـمــاضـيــة ،وجـ ــاء ت بـعــد تعليق

ل ـه ــا ع ـل ــى ص ـ ـ ــورة ط ـف ـل ــة نـجـمــة
ت ـل ـفــزيــون ال ــواق ــع كــاي ـلــي جينر
عـ ـ ـب ـ ــر ص ـ ـف ـ ـحـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ع ـل ــى
أحـ ــد م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،مـبــديــة
إع ـجــاب ـهــا بــالـطـفـلــة ،األمـ ــر ال ــذي
دفع المتابعين إلى االعتقاد أنها
حامل.

لكن بالدوين نفت الموضوع،
مــن خــال تصريح لها فــي مقال
على " ،"ET Canadaقائلة إنه كان
مـجــرد إعـجــاب بابنة صديقتها
الصغيرة ،وان هذا ال يعني أنها
ستنجب أطفاال في وقت قريب.
ُ
وي ـعــد الـثـنــائــيكـيـنــدال جينر

وه ــايـ ـل ــي ب ــال ــدويـ ـن األه ـ ـ ــم بـيــن
عــارضــات األزي ــاء بــالـعــالــم ،ما
ج ـع ـل ـه ـم ــا ف ـ ــي حـ ــالـ ــة مــن
الـ ـت ــرق ــب أمـ ـ ــام ع ــدس ــات
ك ــام ـي ــرا الـ ـب ــاب ــارات ــزي،
خ ـصــوصــا أن ك ـي ـنــدال
ج ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ــائ ـ ـل ـ ــة
ك ــارداشـ ـي ــان ،وهــاي ـلــي
زوج ـ ــة ال ـن ـجــم جــاسـتــن
ب ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــر ،وع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة ح ــب
تجمعهما مـنــذ س ـنــوات،
بعد انفصاله عن سيلينا
غوميز.
وتحافظ هايلي وكيندال
عـ ـل ــى ص ــداقـ ـتـ ـهـ ـم ــا ،ال ـت ــي
ت ـم ـت ــد م ـن ــذ ع ـ ــدة سـ ـن ــوات،
ً
وتـحــرصــان على البقاء معا،
وك ــان أح ــدث ظ ـهــور لـهـمــا في
ش ـ ـ ـ ــوارع لـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس ،مــن
أجــل التسوق ،والتقطت لهما
الفيديوهات والصور من قبل
عدسات مصوري الباباراتزي
أثناء نزولهما من سيارة كيندال
جينر حتى دخولهما إ لــى أحد
المتاجر.

جاستن بيبر مع هايلي بالدوين

هايلي بالدوين

فهرية أفجين

بيدرو كوستا حامال جائزته

نورماني

«فيتالينا فاريال» ينال الجائزة الكبرى

فهرية أفجين ترد على من سخر منها

نورماني تطرح «»Motivation

نال فيلم "فيتالينا فاريال" ،للمخرج البرتغالي بيدرو كوستا ،الجائزة الكبرى بمهرجان
لوكارنو السينمائي في سويسرا.
ويــروي الفيلم قصة فيتالينا ،وهي أرملة من الــرأس األخضر (كابو فيردي) تصل إلى
ً
ً
لشبونة بعد وفاة زوجها الذي تركها بحثا عن عمل في أوروبا قبل  25عاما.
وحصل الفيلم على جائزة الفهد الذهبي ،كما نالت بطلته جائزة أفضل ممثلة عن أدائها
المؤثر.
ُ
ُ
ويعقد هذا المهرجان السينمائي ،الذي اختتمت دورته الـ ،72كل سنة في مدينة لوكارنو
(أ ف ب)
السويسرية على ضفاف بحيرة ماجوريه.

ردت الممثلة التركيةفهرية أفجين على حملة السخرية التي انطلقت عبر مواقع
ً
التواصل ،بسبب وزنها الزائد الذي ظهرت به أخيرا في صور انتشرت لها برفقة
زوجها الممثل التركيبوراك أوزجيفيت من المطار أثناء عودتهما من عطلتهما
في بودروم.
"إنك جميلة بكل حاالتك،
فبعد تعاطف ودعم الممثلة فيلدان أتاسفير لها ،قائلةِ :
واألهم من ذلك كله أنك األم الوحيدة لطفلك كاران"َّ ،
ردت أفجين بطريقة غير مباشرة
ً
على كل التعليقات الساخرة ،قائلة" :كل أم ،هي امرأة جميلة جدا".

طرحت النجمةنورماني كليب أغنيتها الجديدة ( )Motivationعلى قناتها
الخاصة بـ"يوتيوب".
وتحقق هذه األغنية رواجا واسعا بين الجمهور ،إذ إن عدد مشاهديها وصل
في يوم واحد إلى  6ماليين مشاهدة.
جدير بالذكر ،أن نورماني هي مغنية وراقصة أميركية اشتهرت خالل مشاركتها
مــع فرقة فيفث هارموني التي بــدأت فــي عــام  ،2012بالموسم الثاني مــن نسخة
"ذا إكس فاكتور األميركية" .كما شاركت في الموسم الـ 24من النسخة األميركية
لبرنامج الرقص مع النجوم.

المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق دورة كرم مطاوع
ت ـ ــواف ـ ــد الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــون
مـ ـ ــن أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء مـ ـ ـص ـ ــر ،م ــن
م ـ ـم ـ ـث ـ ـل ـ ـيـ ــن وم ـ ـخـ ــرج ـ ـيـ ــن
ُ
وك ـت ــاب ون ـق ــاد ،عـلــى دار
األوب ـ ـ ـ ــرا ،ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
افتتاح المهرجان القومي
للمسرح المصري ،الذي
ُيعد بانوراما لعام كامل
من األعمال المسرحية.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــري ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة
سميحة أيوب ،والمخرج
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ــاوي،
والممثل عــزت العاليلي،
وال ـن ــاق ــدة ه ــدى وص ـفــي،
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة سـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــر
المرشدي.

وتحمل الدورة الثانية
عـ ـش ــرة ل ـل ـم ـه ــرج ــان اس ــم
الممثل والمخرج الراحل
ك ـ ـ ـ ــرم مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاوع ( -1934
 ،)1996ا ل ـ ـ ــذي تـ ـص ــدرت
صورته الملصق الدعائي
للدورة.
و ق ــال مــد يــر المهرجان
ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـبـ ـي ــت ال ـف ـن ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل
مـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــار ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـمـ ــة
اال فـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح ،إن " ح ـ ـشـ ــد
ال ـم ـب ــدع ـي ــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن
بـ ــال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
فـ ـ ــي كـ ــرن ـ ـفـ ــال االح ـ ـت ـ ـفـ ــاء
بــال ـم ـســرح ال ـم ـصــري هو
جهد تحرص عليه وزارة

الثقافة المصرية لعرض
نـمــاذج متميزة مما قدم
فـ ـ ــي فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ات ال ـ ـعـ ــرض
المسرحي".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ت ــأت ــي ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ل ـ ـت ـ ـح ـ ـمـ ــل اس ـ ــم
الــراحــل الـعـظـيــم ،الـمـبــدع
واألس ـ ـتـ ــاذ كـ ــرم م ـط ــاوع،
الذي لم يكن فحسب ذلك
الفنان المبدع واألستاذ
ا لـكـبـيــر ،بــل كــا نــت حياته
ل ـح ـنــا م ـت ـف ــردا ل ـص ـيــاغــة
الـتـغـيـيــر ن ـحــو الـمـعــرفــة،
ي ـ ـ ـفـ ـ ــك غ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاوة ال ـ ـ ــراك ـ ـ ــد
والـ ـس ــاك ــن ل ـي ـن ـب ـثــق ن ــور
الحلم".
ويـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى

ج ــوائ ــز ال ـم ـهــرجــان أكـثــر
م ـ ـ ــن  70عـ ـ ــر ضـ ـ ــا ض ـم ــن
ث ــاث مـســابـقــات ،إضــافــة
إلـ ـ ــى م ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـتــأل ـيــف
ا لـمـســر حــي بــا ســم لينين
ا لــر م ـلــي ،وأ خ ــرى للمقال
ال ـن ـقــدي ،ويـبـلــغ إجـمــالــي
قـيـمــة ا ل ـجــوا ئــز  600ألــف
جنيه ( 36ألف دوالر).
وت ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـ ـسـ ـ ــارح
الدولة بالمجان حتى 30
الجاري.
(رويترز)
من حفل افتتاح المهرجان
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الشاعرة ليلى غبرا لـ ةديرجلا  :قصيدة النثر
تستهويني ألنها حرة طليقة
•

«كتاباتي تنطلق من المحبة ...والفيسبوك ساعدني في االنتشار»

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

بداياتي األدبية
لم تكن تنبئ
بمولد شاعرة
وما كنت أبدًا
أللفت النظر

المحبة والسالم
• ف ــي ض ـ ــوء مـ ــا ص ـ ــدر لــك
حـ ـت ــى اآلن م ـ ــن م ـج ـم ــو ع ــات
ش ـع ــري ــة ،م ــا م ـن ـط ـل ـقــاتــك فــي
الكتابة؟

غ
الف «ضياء الليل»

غالف «سنبقى ويبقى الوطن»
 م ـن ـط ـل ـق ــي ف ـ ــي ال ـك ـت ــاب ــةالـمـحـبــة ،فــالـشــاعــر والـكــاتــب
ً
عـمــومــا نـهــر غــزيــر ال ينضب
ً
أبـ ـ ـ ـ ــدا ،وأح ـ ـ ــب الـ ـسـ ـي ــر ت ـحــت
مظلة المحبة وا لـســام ،فأنا
لوحات ألوانها
شغوفة برسم
ٍ
خيوط نور من الحب ،وتكون
محبتنا للوطن واألم واألسرة
واألص ــدق ــاء ولـكــل مــن يسكن
الـقـلــب ،وأصـنــع الـحـيــاة التي
تقوم على السعادة والفرح.

معها أديــب مترجم قــادر ملم
ً
ً
باللغة األم أوال ،وثانيا عليه
أن يـكــون على درا ي ــة بأعمال
الترجمة األد ب ـيــة ،فهي تفيد
في نقل تراث فني أدبي ثقافي
قصصي مــن لغة إلــى أخــرى،
والـمـتــرجــم األدب ــي هـنــا ينقل
المشاعر واألحاسيس ويجعل
القارئ يتعايش وينسجم مع
ا ل ـق ـص ـيــدة ا لـمـتــر جـمــة مثلما
يتعايش القارئ األجنبي مع
الـقـصـيــدة ذات ـهــا الـتــي كتبها
مبدعها في لغتها األصلية.

ُ
• ترجمت بعض قصائدك
إل ــى لـغــات ع ــدة ،حدثينا عن
هــذه التجربة وأهــم ما يعود
على الشاعر مــن نقل إبداعه
لقارئ مختلف؟

القصيدة المحكية

ترجمة القصيدة

 نعم أرى ترجمة القصيدةً
ونقلها إلى مجتمع آخر شيئا
ً
ً
ً
مهما وجميال جدا ،
وب ــوج ــه
عام ،فإن
ت ــرجـ ـم ــة
األع ـ ـمـ ــال
األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
صـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــب،
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل
من أصعب
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع
الـ ـت ــرجـ ـم ــة،
ألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تـحـتــاج إلــى
ن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوص
أد بـيــة عالية
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل

• م ــا ال ـق ـص ـيــدة ال ـتــي تلح
ً
ع ـل ـي ـ ِـك دائ ـ ـمـ ــا ورغـ ـ ــم ذل ـ ــك لــم
قلمك؟!
يخطها
ِ
 ا لـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة ا لـ ـمـ ـحـ ـكـ ـي ــةً
أحبها جدا ولكنها صعبة ال
أستطيع أن أكملها ،وقد أكتب
ً
ش ـط ــرا أو ش ـطــريــن وب ـعــدهــا
أتوقف.
• «ض ـ ـيـ ــاء الـ ـلـ ـي ــل» أحـ ــدث
دواويـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ِـك ي ـ ـع ـ ـكـ ــس حـ ــالـ ــة
رومانسية جميلة ..ماذا يعني
الحب بالنسبة إليك؟
 «ضياء الليل» هو عنوانكـتــابــي ال ـجــديــد ال ــذي يحمل
فضاء ات مفتوحة ،هو الهمس
الذي ينام على وسادة الحلم
ً
ً
وي ـخ ـلــق م ــول ــودا ج ــدي ــدا من
ال ـم ـح ـب ــة ،هـ ــو الـ ـحـ ـي ــاة ال ـتــي
نـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا والـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ــذي
ن ـت ـن ـف ـســه ،والـ ـح ــب إح ـس ــاس
و شـعــور يتحرك فــي داخلنا،
و«ض ـيــاء الـلـيــل» هــو خالصة

ليلى غبرا
تـ ــوه ـ ـجـ ــات أخ ـ ــرج ـ ــت م ـ ــا فــي
القلب بحروف وجدانية.

غير مقيدة
• تنوعت قصائد الديوان
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـثـ ـ ــر وال ـ ـت ـ ـف ـ ـع ـ ـي ـ ـلـ ــة
وا لـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــودي ...أي شـ ـك ــل
يستهويك أكثر؟
للقصيدة
ِ
 تستهويني قصيدة النثروقد أبدع بها أكثر ،فهي تأتي
غـ ـي ــر مـ ـقـ ـي ــدة ،إذ إن فـ ــي كــل
ً
ص ــورة مـقــامــا آخ ــر إن طالت
أو قـصــرت ،و كــل قصيدة لها
جودتها ورونقها ،فالقصيدة
الـ ـنـ ـث ــري ــة ق ــريـ ـب ــة اإلحـ ـس ــاس
و تــأ تــي بشكل قصة تستمتع
بحروفها وال تتقيد بقافية أو
نسق ،فهي حرة طليقة ،وهذا
أكثر ما يميزها.

الواقع المر

فوزية شويش السالم

fawziyalsalem@hotmail.com

قطعت الشاعرة السورية ليلى غبرا رحلة طويلة في عالم الشعرً ،وامتازت كتاباتها بالطرق على أبواب الوجدان ،وهذا ما يتجلى
في ديوانيها «سنبقى ويبقى الحب» ،و«ضياء الليل» الصادر حديثا ،وفي حوار أجرته معها «الجريدة» من القاهرة ،قالت غبرا إن
«فيسبوك» صنع لها قاعدة عريضة من القراء في الوطن العربي وخارجه ،الفتة إلى أنها تبدع في كتابة كل أشكال القصيدة لكن
«قصيدة النثر» تستهويها أكثر ألنها حرة طليقة ...وفيما يلي نص الحوار:
ُ
ـدت ف ـ ـ ـ ــي مـ ــد ي ـ ـنـ ــة
• و لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــو يـ ـ ــداء ذات ا ل ـط ـب ـي ـع ــة
الـ ـجـ ـبـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــرة وهـ ــي
مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي لـ ـ ــآثـ ـ ــار
والـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ،كـ ـي ــف س ــاه ـم ــت
نـ ـش ــأت ـ ِـك فـ ــي ت ـش ـك ـيــل وع ـي ـ ِـك
الثقافي؟
 بصراحة أقول إن بداياتياألد بـيــة لــم تكن تنبئ بمولد
ً
شاعرة ،وما كنت أبــدا أللفت
الـ ـنـ ـظ ــر مـ ـن ــذ ال ـ ـص ـ ـغـ ــر ،وف ــي
الـ ـم ــرحـ ـل ــة اإلعـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ــة ك ـنــت
أقـ ـ ـ ــرأ ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة،
وأهتم بقراء ة الشعر لبعض
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــراء ومـ ـنـ ـه ــم الـ ـش ــاع ــر
الـكـبـيــر نـ ــزار ق ـبــانــي ،بـعــدهــا
بــدأت أكتب بعض الخواطر،
ومـ ــن كـ ــان ي ـســأل ـنــي أق ـ ــول لــه
إ نـهــا مـجــرد خربشات عادية
عـلــى ورق ،إل ــى أن ج ــاء عالم
«الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت
المواقع اإللكترونية األدبية
بغزارة ،مما ساعد في انتشار
قصائدي ووصولها إلى أكبر
م ـس ــا ح ــة ع ـل ــى أرض ا ل ــو ط ــن
الـ ـع ــرب ــي وخـ ـ ــارجـ ـ ــه ،وهـ ـك ــذا
أص ـبــح لـ ـ ّ
ـدي ق ــاع ــدة عــريـضــة
من القراء.

ذكريات
الجوافة ()3

ي ـج ــول ف ــي داخ ـل ــي واخ ـت ــزال
هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـم ــر مـ ــن األلـ ــم
والـ ـح ــزن إل ــى س ـع ــادة وح ــب،
ً
وحــال ـيــا أك ـتــب مـجـمــوعــة من
ً
القصائد الوجدانية ،وقريبا
س ـ ـيـ ــولـ ــد ديـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي
وسيخرج إلى النور في بلدي
الغالية سورية.

«ضياء الليل»
عنوان كتابي
الجديد الذي
يحمل فضاءات
مفتوحة

• م ــا مـ ـش ــروع ــك ال ـش ـعــري
الذي تعكفين عليه اآلن؟
 أحـ ـل ــم ب ـ ــأن أس ـت ـك ـم ــل مــابدأت فيه ،فقد وجدت نفسي
ف ــي ال ـك ـتــابــة وال ـت ـع ـب ـيــر عـمــا

الجزء األخير من الكتاب ّ
يبين رؤية جورج البهجوري ألعمال الفنانين
العالميين مثل بابلو بيكاسو وماتيس وسلفادور دالــي« :الخط عند
بابلو بيكاسو ،يغرد مع الحب ويبكي مع المأساة ويتحشرج مع قضية
إنسانية ،ويعلن التزام الرسام وشهادته على عصره».
«مــاتـيــس ،يتباهى بطفولته بــالــرســم ،وه ــو بالثمانين مــن العمر
يستعمل المقص في سنوات عمره األخيرة عندما تعبت أنامله ،فلم تعد
تقبض أو تمسك وال حتى الفرشاة ،وتصبح أعماله بالمقص «مزهزهة»
ملونة أكثر من الالزم».
بكل عفوية وبساطة تكلم عن مطبخ العمل« :أتناول وجه طفل مشبوك
على الحبل ،ثم أضيف إليه بعد لصقه على القماش رقبة ثم ثدي امرأة
وبطن أم وذراع بضة وفخذ مستدير».
اكتشف امرأة باللوحة لها وجه طفلة ،فأشعر مع االكتشاف بعملية
الخلق حتى تكتمل ،بإضافة األل ــوان ودرجاتها ثم انتقل إلــى عملية
التشطيب األخيرة ،وهي عملية ربط هذه العناصر اآلدمية وانسجامها،
كأن لها عرقا وعطرا واحدا ،وهو فن الهارموني كما في الموسيقى وكما
القافية بالشعر.
هذه الفترة الطويلة بفن الكوالج جعلتني أتساءل :لماذا أضع كل هذا
على سطح قماش؟ تحول الكوالج مع قطع الخشب التي جاء بها جاري
الروماني من الغابة إلى نحت ملون».
لعل رســالــة أسـتــاذ الفن الــروائــي إدوار الـخــراط أكثر مــا أسعدتني
قراءته بهذا الكتاب ،رسالة رائعة تجسد روح وفكر ورؤية فنان الرواية
الرائع الذي أكرمني الزمن بصحبته ،كتب إلى جورج البهجوري رسالة
جعلتني أتحسر على انقضاء زمن الرسائل ،خاصة عندما تأتي من
صاحب رؤية فنية أدبية جمالية عظيمة ،من بعد إذن الكاتب أعيد نشر
الرسالة ألهمية الــرأي الفني الــذي ورد فيها« :العزيز جــورج ...سعدت
بتلقي رسالتك الشيقة ،كتابك عن األيقونة ،رسوماتك الوترية الجميلة.
أنت طبعا تثير قضايا كلها حيوية ،وأنا معك في الحرية في الفن،
لكني أتصور أن الفنان يوجد له قانونه الخاص الداخلي في تركيبة
العمل الفني ،حتى لو كان خفيا عليه ،إنما االنطالق تماما مثل قاعدة،
فال يمكن أن يكون صحيحا.
مارس حريتك تماما يا عزيزي جورج ،كما تفعل في الفن وخاصة
بالتصوير أو الرسم .لكن دع العمل نفسه يفرض ،أو يوجد قانونه أو
قاعدته الخاصة التي ربما لم تكن مسبوقة ،أو هي على كل حال ليست
جاهزة سلفا.
ومن خالل هذه الحرية وهذا القانون الداخلي ،الخاص بي ،ال يغري
أحد أن يقول لك ما هو البناء أو ما هو المنولوج الداخلي أو غير ذلك من
التقنيات واألساليب والطرق الصاعدة ،ال فرق بين هذا الجوهر العميق
الذي يستحدث أو على األقل يختار أسلوب صياغته.
وليس الصدق مجرد محاكاة ما حدث أو مجرد حكاية ،الواقع الصدق
الفني من أصعب األشياء.
تعريفا ،فلنقل إنه وضع السؤال بحرارة وطبعا سليما أو صحيحا
أو جميال ،أمــا اإلجــابــة فليس هناك إجــابــات ،كل شــيء آخــر يأتي بعد
ذلك ،بما في ذلك تسمية التناسق بين العامي والفصيح ،بين الخيال
والسيرة الذاتية.
أما أنا فأسعد جدا أن يكون الفنان متعدد المواهب ،وكم تمنيت أن
أكون رساما أو موسيقيا أو نحاتا ،ال أطلب إال أن أفعل ذلك بالجملة
بالحرف بالفقرة وبالعمل الكتابي نفسه».
السيرة لم تكشف الحياة العاطفية لجورج البهجوري إال فيما ندر،
وأحيانا يختبئ وراء ضمير مستتر حين يأتي على ذكر عالقات الحب
والجنس ،وربما طغى الفن على حياته وبات دور المرأة هو المتبقي
من فتات الفن ،وهذا ما كتبه برسالة إلى صديقه:
«هــذا الرسم ألثبت لك أن كل لقاء كان من أجل الفن ،وهــذا ربما سر
ال أبوح به ،وكأن الحب موضوع وليس تجربة أعيشها كاملة ،فلذلك
أجمل لحظة هي هروبي في الوقت المناسب ،ويبقى بعد ذلــك ...الفن،
اللوحة ،والرسم».
ويتحسر على دور الفن التشكيلي الذي يأتي خلف األدب حين يذكر
دور كل منهما في مصر ،فيقول الرسامون في مصر ال يقرأون األدب،
واألدبــاء بمصر ال يعرفون قراءة الرسم أو اللوحة ،والقضية لها عمر
طويل منذ الكلمة المقدسة  -اقــرأ -والتوراة من قبلها -في البدء كانت
الكلمة -مما جعل للكلمة القدسية والكهنوت األول.
على الصعيد الشخصي ،ومعاشرتي الثقافية ألدباء في مصر ،األديب
هو السلطان والرسام هو الجارية التي ترقص عارية للسلطان ،فيعتدل
مزاجه ويصفق لها».

مهرجان لبنان المسرحي للحكواتي
ينطلق في أكتوبر
باب الترشيحات للعروض المشاركة يغلق في  30سبتمبر

أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة تـ ـي ــرو
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــون وإدارة م ـ ـسـ ــرح
إس ـط ـن ـبــول ــي إق ــام ــة الـ ـ ــدورة
األول ـ ــى م ــن م ـهــرجــان لـبـنــان
المسرحي الدولي للحكواتي،
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـت ـ ـقـ ــام فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـم ـم ـت ــدة مـ ــن  26ح ـت ــى 29
أكـ ـت ــوب ــر ال ـ ـق ـ ــادم ،وذل ـ ـ ــك فــي
ال ـم ـســرح الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي
في مدينة صور ،وقد تم فتح
بــاب الترشيحات الستقبال
الـ ـع ــروض ض ـمــن الـمـســابـقــة
الرسمية للمهرجان حتى 30
سبتمبر القادم.

اللغة العربية
وق ـ ــال ال ـم ـم ـثــل وال ـم ـخ ــرج
ق ــاس ــم إسـطـنـبــولــي مــؤســس
ال ـم ـســرح الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي
إن «ال ـ ـهـ ــدف م ــن ال ـم ـهــرجــان
ه ــو ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـم ــوروث
ال ـش ـفــوي والـ ـت ــراث وال ـهــويــة
والفن الحكواتي ،والعمل على
تـمــريــره لــأجـيــال» ،موضحا
أن «ا ل ـ ـم ـ ـه ـ ــر ج ـ ــان سـ ـيـ ـك ــون
تظاهرة فنية لتبادل تجارب
ومـمــارســات تــراثـيــة مختلفة
بين بلدان متعددة ،وتسليط
ال ـ ـض ــوء ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـل ـغــة
العربية الفصحى في الوطن
الـ ـع ــرب ــي وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلـيـهــا
ّ
وإع ـ ــادة تــأهـيــل ف ــن الحكاية
الـشـعـبـيــة والـ ـت ــراث الشعبي
وت ـ ـسـ ــوي ـ ـقـ ــه ب ـ ـيـ ــن األجـ ـ ـي ـ ــال
الجديدة».
وسـ ـيـ ـق ــام بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
ع ـ ــروض ال ـم ـهــرج ــان «مـقـهــى
ل ـل ـح ـكــايــة» ،وه ــو ع ـب ــارة عن

من العروض في مسرح إسطنبولي
ف ـ ـضـ ــاء يـ ـجـ ـم ــع ال ـح ـك ــوات ـي ـي ــن
ب ـب ـع ـض ـهــم ،لـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــارب
ّ
ون ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــارف ،وحـ ـ ـ ـ ــث
ال ـ ـ ــرواة ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تسجيل
قصصهم الشعبية لدى منظمة
ال ـي ــون ـي ـس ـك ــو ك ـ ـتـ ــراث ش ـف ـهــي،
وسيقام عروض موازية لطالب
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات
والمكتبات العامة تسلط الضوء
ع ـلــى الـ ـق ــراءة وسـ ــرد الـقـصــص
التقليدية ورواية ّ
السير الشعبية
ف ــي ال ــزم ــن ال ـقــديــم ،إض ــاف ــة الــى
إقامة ورش لألطفال حول تأليف
حكايات من إنتاجهم الخاص،
وتدريبهم على الصوت واألداء،
وكيفية االلتفات إلى الجمهور،
وع ـلــى ال ـمــابــس الـمــائـمــة لفن
م ـس ــرح ال ـح ـكــوات ـي ـيــن ب ــإش ــراف
مدربين وحكواتيين محترفين.

ّ
المركزية الثقافية

وسـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق مـ ـ ـس ـ ــرح

ّ
المركزية
إسطنبولي فــي كسر
ً
ً
الثقافية ،وأحــدث تغيرا ثقافيا
ً
ً
وفنيا مهما عبر فتح السينمات
الـمـقـفـلــة وإق ــام ــة الـمـهــرجــانــات
ّ
وإطــاقــه «بــاص الـفــن والـســام»
لـلـعــروض الـجـ ّـوالــة ،مما ساهم
ّ
فــي تـعــزيــز الـثـقــافــة ونـشــر الـفــن
في مختلف المناطق المهمشة.
وتعمل جمعية تيرو للفنون
عـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح ال ـم ـن ـ ّـص ــات
الثقافية في لبنان ،من سينما
الحمرا في مدينة صور وسينما
س ـ ـتـ ــارز فـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـن ـب ـط ـيــة
وسينما ريفولي التي تحولت
إلى المسرح الوطني اللبناني،
أول م ـس ــرح وسـيـنـمــا مـجــانـيــة
فــي لـبـنــان ،منصة ثقافية حـ ّـرة
ومستقلة ومجانية شهدت على
إقــامــة المهرجانات المسرحية
وال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة وال ـمــوس ـي ـق ـيــة
والكرنفاالت والورش التدريبية،
وم ــن األع ـمــال الـمـســرحـيــة التي
ّ
قدمتها فرقة مسرح إسطنبولي

ه ـ ــي« :ق ـ ـ ــوم ي ـ ــاب ـ ــا» ،و«ن ــزه ــة
ف ــي م ـي ــدان م ـعــركــة» ،و«زن ـقــة
زن ـ ـقـ ــة» ،و«تـ ـج ــرب ــة ال ـ ـجـ ــدار»،
و«البيت األسود» ،و«هوامش»،
و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــدار» ،و«حـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود» ،و«م ـ ــدرس ـ ــة
الـ ــدي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــور» ،و«م ـح ـك ـم ــة
الشعب».

مهرجان الجامعات
وش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــرقـ ـ ــة ف ــي
مهرجانات محلية ودو لـيــة،
وحصدت جائزة أفضل عمل
فــي مـهــرجــان الـجــامـعــات في
لبنان ،وجــائــزة أفضل ممثل
ّ
«عشيات طقوس»
في مهرجان
في األردن ،وتعتبر مسرحية
تجربة الجدار أول عمل عربي
يدخل في المسابقة الرسمية
ل ـ ـ «مـ ـه ــرج ــان ألـ ـم ــاغ ــرو» فــي
إسبانيا.

توابل ةديرجلا

•
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محمد الكندري :أخشى المشاركة في المهرجانات المسرحية
ً ً
أكد لـ ةديرجلا أن نجوما كبارا رفضوا التعاون معه في بداية مشواره
•

ّعبر المؤلف محمد الكندري عن سعادته بتخلف مسلسله
«سواها البخت» عن الركب الرمضاني ،حتى يأخذ حقه في
المشاهدة ،وكشف في حواره مع «الجريدة» عن انشغاله
بعدد من النصوص الدرامية ،إلى جانب رواية جديدة يشارك
بها في معرض الكتاب ...ولمزيد من التفاصيل كان هذا
الحوار:
عزة إبراهيم

يترقب عرض
مسلسله
الجديد
«سواها
البخت»

• ه ــل ل ــدي ــك أعـ ـم ــال درام ـي ــة
جديدة في الفترة المقبلة؟
 لدي مشروع روايــة جديدةب ـع ـنــوان "حـفـلــة ت ـخ ــرج" أعـكــف
عـلــى كتابتها ألش ــارك بـهــا في
معرض الكتاب القادم ،وإن كنت
ال أسبتعد فكرة تحويلها إلى
عـمــل درامـ ــي ،ولـكــن ه ــذا سابق
ألوان ــه ،إلــى جــانــب العمل على
أكثر من نص درامي ،ولكن قيد
الـمــراجـعــة الــرقــاب ـيــة ،وبـمـجــرد
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ــواف ـق ــة مــن
وزارة اإلع ــام يمكن التصريح
بفريق العمل من الفنانين ،ولكن
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـن ـتــج بــاســم
ً
عـبــداألمـيــر ،ال ــذي أفـضــل دائـمــا
العمل معه للتفاهم بيننا.
•ما تعليقك على ردود الفعل
حول آخر أعمالك المسرحية؟
 شـ ـ ــاركـ ـ ــت ب ـع ـم ـل ـي ــن ل ـه ــذاالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس ـ ـ ــم ،وكـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـق ــق
نجاحا كبيرا ،أولهما "خطوات
الـشـيـطــان" لـلـفـنــان عـبــدالـعــزيــز
ال ـم ـس ـل ــم ،وم ـج ـم ــوع ــة ال ـس ــام

لـ ـ ــإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وحـ ـقـ ـق ــت
المسرحية ردود فعل ممتازة
فــي عيد الفطر وتـعــرض خالل
عيد األضـحــى بقطر فــي بداية
جولة بعدد من الدول الخليجية.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـعـ ـ ــرض لـ ـ ـ ــي ح ــالـ ـي ــا
مسرحية "رحلة بدينار ونص"،
والتي تم عرضها بالسعودية
فــي عيد الـفـطــر ،ولكنها عــادت
إل ــى ال ـس ــوق الـمـحـلــي لتعرض
في الكويت على خشبة مسرح
عبدالحسين عبدالرضا في عيد
األضحى ،بعد أن حققت نجاحا
مميزا بالسعودية ،ومن المتوقع
استمرار هذا النجاح هنا أيضا،
فالمسرحية تعتبر نوعا جديدا
م ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،وخـ ـ ـط ـ ــوة ع ـلــى
الطريق الصحيح الــذي أهــدف
إلــى النجاح من خالله بالفترة
المقبلة.
• مــا ال ــذي ت ــود إيـصــالــه من
خالل "رحلة بدينار ونص"؟
 المسرحية تعتبر محاكاةلـ ـفـ ـك ــرة م ـ ـسـ ــرح مـ ـص ــر لـلـنـجــم
ال ـكــوم ـيــدي أش ــرف عـبــدالـبــاقــي
م ــن خ ــال الـبـطــولــة الـجـمــاعـيــة
والكوميديا المطروحة ،حيث
أس ـع ــى ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـف ـنــان
عـبــدالــرحـمــن الـعـقــل إل ــى إنـشــاء
فريق مسرحي قوي يضم كوكبة
مـ ــن نـ ـج ــوم الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ،وه ــو
المشروع األضخم الــذي نعمل
ً
ً
عليه حاليا ،ويشغل جزءا كبيرا
م ــن ت ـف ـك ـيــرنــا ،وت ـع ـت ـبــر "رح ـلــة

لقطة من مسلسل «بسمة منال»

بدينار ونص" أول خطوة على
هذا الطريق.
• كـ ـ ـي ـ ــف ت ـ ـ ــم االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق م ــع
عبدالرحمن العقل لتنفيذ هذا
المشروع؟
 ا لـفـنــان عبدالرحمن العقلمـ ـنـ ـت ــج ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وق ـ ــام ـ ــة ف ـن ـيــة
كبيرة ،ولديه خبرته إلى جانب
أن ــه ف ـنــان كــوم ـيــدي بــاألســاس،
ويـشــاطــرنــي نفس الحلم الــذي
نسعى من خالله لتقديم مسرح
كويتي جماهيري تجاري قوي
ينافس المسارح العربية الرائدة
ب ـه ــذا ال ـم ـج ــال ،إلـ ــى ج ــان ــب أن
التعاون مع الفنان العقل ممتد
منذ سنوات ،وبيننا تفاهم كبير
ً
منذ أن عملنا معا في "بوطبيع"
عــام  ،2017ثــم "ال ـحــزرة" ،2018
ثم "بنقولكم سالفة" مع الفنانة
س ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه  ،2018وتـعــد
المسرحية الحالية رابع تعاون
بيننا.
• ه ـ ــذا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـســرح
الـ ـخ ــاص ...م ــاذا عــن الـمـشــاركــة
بالمهرجانات؟
 أخ ـ ـش ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــيالمهرجانات ،وأفضل المسرح
الـخــاص ،ألن المهرجانات لها
أعـمــال وجمهور نخبوي جــدا،
وه ـ ــي م ـس ــؤول ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ألن
المسرحية تعرض مرة واحدة،
واعترف أني أحب البساطة في
عملي ،وال أجيد التعبير باللغة
العربية ،أما األعمال التي تشارك
ب ــال ـم ـه ــرج ــان ــات وتـ ـق ــدم لـهـجــة
عامية فهي أغلبها تم تكويتها،
وهــي ال تستهويني كالمسرح
الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي يـتـيــح الـفــرصــة
لـلـعـمــل الـجـمــاعــي م ــع إمـكــانـيــة
التعديل فيه مع تعدد العروض.
• ه ــل ان ـت ــاب ــك ال ـق ـل ــق ل ـعــدم
عرض مسلسلك "سواها البخت"
في رمضان الماضي؟
 بــالـعـكــس أن ــا ّ سـعـيــد بتلكالـ ـظ ــروف ال ـت ــي أخـ ـ ــرت عــرضــه
ح ـت ــى اآلن ،ح ـت ــى ي ــأخ ــد حـقــه
ونصيبه من المشاهدة العادلة،
فالمسلسل قوي ،وهو من إنتاج
مؤسسة الفهد لــا نـتــاج الفني
وبطولة هيا الشعيبي ،وشهاب
حـ ــاج ـ ـيـ ــه ،وأح ـ ـم ـ ــد ال ـ ـعـ ــونـ ــان،
ونـخـبــة مــن ال ـن ـجــوم ،وك ــان من

١٥

مزاج

أخبار النجوم

منة شلبي وإلهام شاهين بطلتا
«أهل العيب»

محمد الكندري
المفترض عرضه فــي رمضان،
ولكن لحسن الحظ تعطل حتى
يأخذ فرصته في العرض بعد
رمضان ،وبالفعل فالعديد من
األعمال المميزة تعرضت للظلم
بعرضها في رمضان ،حيث لم
تأخذ حقها بالمشاهدة.
•كـ ـي ــف ت ـ ــرى أه ـم ـي ــة ال ـع ـمــل
اإلذاعي للمؤلف؟
 أرى أنها تجربة مهمة جدالـلـكــاتــب ،وتـحـتــاج إل ــى أسـلــوب
تعبيري خاص ،وأنا شخصيا
أعـ ـت ــز ب ـت ـجــرب ـتــي ف ــي اإلذاع ـ ـ ــة،
ألنها أتاحت لي مشاركة كبار
النجوم كسعاد عبدالله ،وحياة
ال ـف ـهــد ،وس ـع ــد الـ ـف ــرج ،ولـكـنــي
مــازلــت حتى اآلن غير متعاون
م ــع طـ ـ ــارق ال ـع ـل ــي ،وأرج ـ ـ ــو أن
يجمعني به عمل في القادم رغم
أنه تربطنا صداقة قوية منذ 10
سـنــوات ،ولكن انشغال كل منا
لم يمنحنا الفرصة للتعاون في
عمل وإحساسي أننا سنتعاون
قريبا.
• ماذا عن تجربتك مع حياة
الفهد وسعاد عبدالله؟
 لـلـصــدق لــي معهم مــواقــفخاصة ،ففي بداياتي لجأت إلى
الفنان حسين عبدالرضا وحياة
الفهد وسعاد عبدالله وغيرهم
م ــن ك ـبــار ال ـن ـج ــوم ،وجميعهم

رف ـض ــوا ال ـت ـع ــاون م ـع ــي ،حتى
أت ـت ـن ــي الـ ـف ــرص ــة مـ ــع مـسـلـســل
"بسمة منال" مع الفنانة هدى
حسين ليضع اسمي على قائمة
المنافسة ،واآلن أتعاون مع كبار
النجوم بترحيب شــديــد ،وهي
رس ــال ــة م ـه ـمــة جـ ــدا ل ـك ــل ف ـنــان
وكل شاب أال يتنازل عن حلمه
م ـه ـمــا م ــر ب ـم ـح ــاوالت فــاش ـلــة،
فهذه المحاوالت هي السبب في
نجاحي اآلن.
• نجاحك في مجال التأليف
لم يشغلك؟
 بــالـتــأكـيــد ال فــابــد للفنانأن يكون لديه دوام ،وأال يعتمد
على الفن فقط ،حتى يستطيع
اإلب ـ ـ ــداع ب ـح ــري ــة ،ف ــأن ــا مــوظــف
بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وف ـ ـ ــي ع ـمــل
مختلف تماما عن الدراما حيث
أعمل بمجال الصحافة المحلية،
وكـ ـن ــت عـ ـض ــوا س ــاب ـق ــا بـلـجـنــة
ت ـطــويــر ال ـه ــوي ــة الـتـلـفــزيــونـيــة
التابعة لمكتب الوزير برئاسة
المستشار عبدالعزيز الجناحي،
والمعنية باستحداث الوصف
ال ـص ــوت ــي ل ــأع ـم ــال لـمـســاعــدة
ذوي اإلعاقة البصرية ،وقدمنا
سهرة بعنوان "مسرح الجريمة"
حققت على الـ"يوتيوب" مشاهدة
تتجاوز المليون ،وإخراج نواف
سالم الشمري.

منة شلبي

اس ـت ـق ــرت ال ـش ــرك ــة الـمـنـتـجــة لـفـيـلــم "أه ـ ــل ال ـع ـي ــب" على
الفنانتين منة شلبي وإلهام شاهين ،لبطولة الفيلم ،إلى
جانب محمد ممدوح وإيــاد نصار ،ويتولى إخــراج العمل
محمد ياسين ،والتأليف تامر حبيب.
ومــن المقرر البدء في تصويره األسـبــوع المقبل ،حيث
من المفترض عرضه في إجازة نصف العام المقبلة ،وجاء
ترشيح منة وإلهام بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة
يسرا ثم منى زكي ،ثم ياسمين رئيس.
من جانبه ،عدل السيناريست تامر حبيب السيناريو ،بناء
على طلب الرقابة الفنية للمصنفات ،نظرا لوجود بعض
المشاهد التي ال تتماشى مع الشارع المصري بوجه عام،
خاصة أن الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعى ،حول 6
شخصيات ،تدفعهم بعض األسباب إلى اللجوء لطرق غير
سوية ،سعيا وراء كسب المال.
يشار إلى أن أهل العيب كان من المفترض تصويره منذ
عامين ،إال أن تصويره ّ
أجل بسبب السيناريو واعتذارات
الـنـجـمــات وال ـم ـخــرج ه ــادي ال ـب ــاج ــوري ،فـضــا عــن ضيق
الــوقــت ،السيما أن الشركة المنتجة كانت مشغولة بعدة
أفالم سينمائية أخرى.

الفتات تضامن مع وائل كفوري
َّ
ضد مطلقته

ُ
كريم قاسم :فيلم «دي جي» يعرض في فرنسا وبلجيكا

«سواح» تم تصويره في لوكسمبورغ مع المخرج أدولف العسال
ُ
تعرض للفنان كريم قاسم تجربته السينمائية الجديدة فيلم «والد رزق  »2مع عدد من
الفنانين ،كما تعرض له تجربته العالمية «سواح» بالدول األوروبية ،وينتظر عرض مسلسل
جديد وتقديم الجزء الثاني من «أوقات فراغ» ،وكان لنا معه هذا الحوار.

•

طموح الفنان
يجعله يرغب
في أن يصل
إلى جمهور
مختلف

القاهرة  -محمد قدري

• ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
رمضان رزق بعد  4سنوات
مـ ــن ا ل ـ ـجـ ــزء األول لـ ـ ـ "والد
رزق" ،م ـ ـ ــا ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـي ـ ــراه
المشاهد من تغيرات طرأت
على الشخصية؟
 نرى تطور الشخصياتك ـل ـهــا ،و تـ ـط ــور "والد رزق"
من  3سنوات ،وكيف عادوا
للسرقة مــرة أ خــرى ،وهناك
شخصيات كثيرة ظهرت في
الفيلم ،مثل خالد الصاوي
وب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــرة ،وه ـ ـ ــذا
يثقل الفيلم كثيرا والقصة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ــه ،وف ـ ــي ال ـج ــزء
ا لـثــا نــي بشكل عــام ستكون
ال ـق ـصــة أق ـ ــوى وب ـه ــا أك ـشــن
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ،وبـ ـ ـه ـ ــا ش ـخ ـص ـي ــات
ش ــري ــرة أك ـثــر وغ ـن ـيــة أك ـثــر،
وأنـ ـ ـ ــا أراهـ ـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى الـ ـج ــزء
الثاني أكثر من األول.
• مــا االس ـت ـعــدادات الـتــي
قمت بها من أجل الدور في
الجزء الثاني؟
 كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوم ب ـ ـع ـ ـمـ ــلجـ ـلـ ـس ــات ت ـح ـض ـي ــر ك ـث ـي ــرة
ج ــدا وب ــروف ــات ع ـلــى ال ــدور
مــع المخرج طــارق العريان
والممثلين ،و فــي البروفات
حدث تطوير ألشياء كثيرة
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،ح ـ ـيـ ــث نـ ــرى
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورا مـ ـ ــا غ ـ ـيـ ــر مـ ــوجـ ــود
بالشخصية فـيـضــاف ،و مــا

حركات «األكشن» بأسلوب أوروبي

وائل كفوري

ا لــذي نحتاج إ لــى أن نغيره
من الجزء األول.

التطور الطبيعي
• يراهن صناع أفالم األكشن
حاليا على التطوير المستمر...
ما الذي سيقدمونه؟
 أع ـت ـق ــد أن هـ ـ ــذا الـ ـس ــؤالي ـج ـيــب ع ـن ــه ال ـم ـخ ــرج بـشـكــل
أفضل ،لكن ما يمكن أن أقوله
ه ــو أن ـن ــا س ـن ـق ــدم ف ــي الـفـيـلــم
"أك ـ ـشـ ــن" ل ــم يـ ـق ــدم ف ــي م ـصــر،
وم ـش ــاه ــد م ـ ـطـ ــاردات ج ــدي ــدة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة،
ومشاهد أكشن أول مرة تحدث،
واستعانوا بخبراء من فرنسا،
فالموضوع سيكون مختلفا
وأح ـ ـسـ ــن وأقـ ـ ـ ــوى مـ ــن ال ـج ــزء
األول.
• الفيلم يدخل في منافسة
شرسة مع غيره ،كيف تراها؟
 أجد أنه كلما كانت هناكم ـنــاف ـســة وأف ـ ـ ــام ق ــوي ــة يــزيــد
ن ـجــاح األفـ ـ ــام ،وف ــي الـنـهــايــة
المكسب للصناعة المصرية
وال ـع ــرب ـي ــة ف ــي أن ي ـط ــرح فــي
س ـي ـن ـم ــات  ،2019م ـج ـمــو عــة
مــن األف ــام الـقــويــة مــن ناحية
اإلنتاج والتنفيذ.
• الفيلم مصنف عمريا فوق
 ،12هل تراه مناسبا لمحتواه؟
 التصنيفات ترجع للرقابةالـفـنـيــة عـلــى الـمـصـنـفــات ،وال
أت ــدخ ــل ف ــي ذلـ ــك ،وأع ـت ـقــد أنــه

كريم قاسم في مشهد من «والد رزق»
مناسب نظرا لطبيعة الفيلم
وقصته.
• كـيــف ت ــرى ف ـكــرة انـتـشــار
ظ ــاه ــرة األجـ ـ ــزاء ،وه ــل الـجــزء
ا ل ـث ــا ن ــي م ــن "والد رزق" يعد
استغالال لنجاح األول ،أم أن
القصة كانت تحتاج إلى أجزاء
إضافية؟
 طبعا نجاح الـجــزء األولم ـ ــن أي عـ ـم ــل ي ـع ـط ــي دافـ ـ ًـعـ ــا
ل ـل ـم ـن ـت ـج ـي ــن إلن ـ ـت ـ ــاج أج ـ ـ ــزاء
منه ،وقصة "والد رزق" يمكن
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي أك ـ ـث ـ ــر م ــن
ج ــزء لــوجــود شـخـصـيــات لها
أبـعــاد مختلفة ،ويمكن دائما
إدخــال عناصر لحبكة القصة
ول ـم ـغــامــرات والد رزق ،وفــي
عدد من األحيان تكون األجزاء
الثانية أقوى من األولى.
• أ نـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــا ن ـ ـيـ ــن
ال ـم ـه ـت ـم ـي ــن ب ـ ـت ـ ـجـ ــارب أف ـ ــام
المهرجانات ،هل سببه اهتمام
شخصي أم طبيعة دورك؟
 أنـ ـ ـ ــا لـ ـ ــم أصـ ـ ـب ـ ــح م ـه ـت ـمــابـ ــأفـ ــام الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ،وأنـ ــا
ض ــد تـصـنـيــف األفـ ــام وأف ــام
المهرجانات ،أنا مهتم باألفالم
ال ـم ـم ـي ــزة ،سـ ـ ــواء ك ـ ــان فـيـلـمــا
تـجــاريــا أو فيلما مــن الممكن
أن يدخل مهرجانات ،أنا ضد
التصنيف؛ سواء فيلم ميزانية
صـغـيــرة أو كـبـيــرة ،أن ــا مهتم
بذلك ،سواء كان الفيلم أجنبيا
أو مصريا ،فأنا أحب السينما
وأحب أن أكمل في ذلك.
• مـ ـ ــاذا ع ــن ت ـج ــرب ــة فـيـلــم"
سواح" وردود الفعل األولى في
البلدان الخارجية؟

 فيلم س ــواح تــم تصويرهفــي لوكسمبورغ مــع المخرج
أدولـ ـ ــف ال ـع ـس ــال ،وأقـ ـ ــوم فيه
ب ــدور الـبـطــولــة بــاســم سمير،
وهــو "دي جــي" مصري يحلم
أن ي ـص ــل إلـ ــى أك ـب ــر مـســابـقــة
عالمية للـ "دي جي" ،وتحدث له
في الطريق مغامرات مختلفة،
وق ــد كــانــت تـجــربــة غنية جــدا
ألنني تعاونت مع ممثلين من
جـنـسـيــات مـخـتـلـفــة ،والـفـيـلــم
بأربع لغات ،ونــال ردود فعل
ج ـيــدة فــي الـ ــدول ال ـتــي عــرض
بـهــا ف ــي أوروبـ ـ ــا ،حـيــث كــانــت
الـ ـ ـص ـ ــاالت ك ــام ـل ــة ال ـ ـعـ ــدد فــي
بعض عروضه ،وقد قمت منذ
أيام بدبلجة الفيلم للفرنسية،
ت ـم ـه ـيــدا ل ـع ــرض ــه ف ــي فــرنـســا
وبلجيكا خالل الفترة القادمة.

طموح الفنان
• كيف ترى مشاركة فنانين
مصريين بإنتاج أوروب ــي مع
طاقم أجنبي؟
 بــالـتــأكـيــد ،طـمــوح الفنانيجعله يرغب في أن يصل إلى
جـمـهــور مـخـتـلــف ،فالعالمية
أو العمل فــي أعـمــال بالخارج
حـلــم يـسـعــى إل ـيــه ال ـعــديــد من
الـفـنــانـيــن ،وأنـ ــا واحـ ــد منهم،
وذل ــك يــزيــد مــن قيمة الـفـنــان،
وأيـ ـ ـض ـ ــا يـ ـضـ ـي ــف ل ـ ــه ك ـف ـن ــان
أو ن ـج ــم مـ ـص ــري ،وك ــوال ـي ــس
العمل كانت ممتعة ،وتوطدت
ع ــاقـ ـت ــي بـ ـف ــري ــق الـ ـعـ ـم ــل فــي
الـفـيـلــم وبـعـضـهــم ت ـحــول إلــى
صـ ـ ــداقـ ـ ــة ،ولـ ـ ــم تـ ـك ــن م ــره ـق ــة،

ألن الـ ـ ــوقـ ـ ــت ع ـ ـنـ ــدهـ ــم ي ـع ـنــي
"الـمــال" ،لذلك يوضع الجدول
بالدقيقة ،والجميع يعلم متى
يبدأ التصوير ومتى ينتهي،
فجميعنا نتبع نظاما محددا
موضوعا بالدقيقة.
• ت ـن ـت ـظــر عـ ـ ــرض "م ـم ـل ـكــة
إبليس" ...ما الجديد في دورك
بهذا المسلسل؟
 أقـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـ ــدور "حـ ـم ــاص ــة"شـقـيــق "أزهـ ـ ــار" م ــن الـسـيــدات
الـ ـث ــاث ــة فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــارة وي ـحــب
س ـعــاد حـسـنــي ويـسـتـمــع لها
دائ ـ ـمـ ــا ،وال أس ـت ـط ـيــع ال ـب ــوح
بأكثر من ذلك عن الدور.
• ال ـم ـس ـل ـســل م ـخ ـصــص ل ـ
"بالتفورم" ،كيف تــرى عرضه
ف ـ ــي حـ ـ ــال عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
شاشة تقليدية؟
 أوال ،ذ لـ ـ ــك شـ ـ ــيء ج ــد ي ــدعـلـ ّـي ،وأنــا سعيد بــه ،ألن هذا
ات ـجــاه عــالـمــي ي ـحــدث فــي كل
ال ـص ـن ــاع ــات ،ف ـم ـشــارك ـتــي في
سـنــة بمسلسل يـعــرض على"
ب ــاتـ ـف ــورم" شـ ــيء ج ـي ــد ،وأن ــا
س ـع ـي ــد بـ ــذلـ ــك ،وعـ ــرضـ ــت لــي
أفالم في سينما وأعمال على
تلفزيون ،واآلن سيعرض لي
عمل "بــاتـفــورم" فهي تجربة
جديدة.
• مــا جــديــدك خــال الفترة
القادمة؟
ّ
 حـ ــال ـ ـيـ ــا ،أح ـ ــض ـ ــر ل ـف ـي ـلــم"أوقـ ـ ـ ــات ف ـ ــراغ  "2ف ــي مــرحـلــة
الكتابة.

شهدت الساعات الماضية اشتعال فتيل األزمة بين الفنان
اللبناني وائل كفوري ،ومطلقته أنجيال بشارة ،رغم إعالنهما
إ جـ ــراء تـســو يــة بينهما عـلــى حـضــا نــة طفلتيهما ميشيل
وميالنا ،وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي نسب ألشرف
الموسوي ،محامي طليقة وائل ،وهو يتلفظ بعبارات مسيئة
لكفوري ولمدينة زحلة اللبنانية مسقط رأسه.
وأع ـل ــن ع ــدد م ــن أب ـن ــاء مــديـنــة زح ـلــة الـتـضــامــن م ــع ابــن
ّ
مدينتهم ،وعلقوا الفتات في الطريق الرئيسة كتبت عليها
ع ـب ــارات الـتـضــامــن م ــع ك ـف ــوري ،كـمــا أط ـل ـقــوا هــاش ـتــاغ "#
وائل_كفوري_خط_أحمر" ،وتوافد عدد من أبناء زحلة إلى
مقر إقامته.
ويبدو أن التسوية بين الفنان وائل وطليقته حول الصراع
بينهما على حضانة طفلتيهما لن يتم حسمها من دون
أنجيال أن
أمر قضائي ملزم للطرفين ،حيث كشف محامي ّ
التسوية الودية انتهت بالفشل ،وأن كفورى سيمثل خالل
األيــام القادمة أمــام "مفرزة" جونية القضائية على خلفية
الدعوى المقدمة ضده إلخالله بالواجبات العائلية.

صابرين الجنحاني تشدو بمهرجان
أيام قرطاج الموسيقية

صابرين الجنحاني

تستعد المطربة التونسية صابرين الجنحاني للمشاركة
بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية المقرر انطالق فعالياته
 11أكتوبر المقبل ،بحفل غنائي تستعرض خالله نتاج
مشروعها الموسيقى الجديد "زي ."ZAY
فاجأت به
ألبوم"
"ميني
 4أغنيات جمعتها صابرين في
ّ
محبيها في تونس وخارجها بإطالقها دفعة واحدة ،تلخص
تجربتها الموسيقية الجديدة "زي" التي بدأت به انطالقة
غنائية مغايرة في مشوارها الفني منذ مطلع العام الحالي،
وضم األلبوم أغنيات "ميسرة" و"سرك في بير" و"داويتني"،
ورفرفت صابرين في سماء الوسط الفنى منفردة بمشروع
مستقل خلعت به عباءة مشروعها الثنائي السابق "يوما".
ويحتضن أيام قرطاج هذا العام  13مشروعا موسيقيا
بواقع حفلتين يوميا ،تم اختيارها من عشرات المشاريع
المقدمة ،كما يمنح  3جوائز موسيقية ،وهي التانيت الذهبي
والتانيت الفضي والتانيت البرونزي ،إضافة إلى جوائز
موازية تقدمها مؤسسات مهنية.
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من  6أحرف وهي اسم دولة فقيرة في شرق إفريقيا.

مناخ
جبل
تجارة
نسبة

عقار

ثورة
إستقالل
إتحاد
مركز

1
4
7

5

1

2
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5

4
5
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6
6

4
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9
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
رواندا

كلمة السر

 ( - 1ي ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ا لـ ـتـ ـم ــر القرآن الكريم (معكوسة).
على ع ـن ـصــر )....المهدئ  - 4أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد خ ـش ـب ـي ــة
ل ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــف األس ـ ـ ـن ـ ـ ــان
للجسم.
(معكوسة)  -أقبل.
 - 2إعانة  -بمدد  -هز.
 - 3أداة نـفــي  -مــن ســور  - 5تجدها في (الحشر) -

 - 8نصف (واحة)  -بتوا .على  ،2.....ب) معكوسة -
أرض مزروعة.
 - 6ش ـجــر كـثـيــف ملتف  - 9ق ـ ـ ـ ــال ر س ـ ـ ـ ــول ا لـ ـل ــه رسائل الحياة.
(ص)" :إذا أضطر أحدكم
(معكوسة)  -تسحبه.
 - 7الـ ـل ــوف (م ـب ـع ـث ــرة)  -فليفطر."....
 ( - 10ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ا ل ـت ـم ــر
جماعة من الطير.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 1ا ك
 2ل
 3م ا
 4ا م
 5غ د
 6ن ا
 7س د
 8ي
 9و ر
 10م ج

9
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ا ل ح ي ا هـ
خ ش ا ف
ل ح
ن
و س
ا
م
س
ت س و
ن هـ
ا ل ح ج ر ا
ق ر ب
ل
ا د ل هـ

8

ت
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ً
عموديا:

3

الحلول

1

" - 1أصلها ثابت وفرعها
في السماء تؤتي )...صدق
الله العظيم.
 - 2سمى الفراعنة النخلة
(شجرة.)....
 - 3أداة نـفــي  -مـشــروب
رمضاني به تمر  -والدة.
 - 4سالم  -نصف (لحاء).
 - 5ذهب وانطلق  -شملت
بوسع.
 - 6و ر ى  -يـ ـجـ ـم ــع
(معكوسة).
 - 7خدام الكعبة المشرفة
 مماطلة. - 8م ـ ــن س ـ ـ ــور ا ل ـ ـق ـ ــرآن
الكريم.
 - 9حيوان برمائي  -دنو
 بسط.( - 10ال )...من سور القرآن
الكريم  -تمر (مبعثرة).

9
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تجري مصالحة مهمة بين زمالء مهنيا :ال تقدم على قرارات اليوم بل تابع
العمل ويتحسن الوضع بين الجميع .مراجعة حساباتك.
ً
ً
عاطفيا :يمتحن الفلك مدى استمرارية عــاطـفـيــا :تلتقي بمن تحب وتـبــدأ معه
عالقة ّ
جدية غير متوقعة.
عالقتك العاطفية مع الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :تسهل اتصاالتك باآلخرين اجـتـمــاعـيــا :يـطـلــب الـفـلــك إلـيــك الـتــروي
وعدم إثارة المشاكل مع صديق.
وتزيد من عدد معارفك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تــاقــي تـقــديــرا تستحقه بعدما مهنيا :تصادف التجاوب والتفهم فتحسن
التوجه الى الزمالء وكسب ثقتهم.
أعطيت الكثير من وقتك ومعرفتك.
ً
ً
ّ
تفاؤلية عاطفيا :تجاهل إشاعات المغرضين فهم
عاطفيا :تــريــان الحياة بنظرة
ال يريدون الخير لكما.
وتسعيان إلى تحسين وضعكما.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :تنسجم أكثر مع ذاتك وتتخلى اجتماعيا :تعيد اللحمة مع محيطك بعد
انقطاع طويل عن األصدقاء.
عن مخاوفك وهواجسك القديمة.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تعيش تجربة ّ
خاصة في موقع مهنيا :تجد قــدرة كبيرة على معالجة
ً
جميع المسائل بحكمة وحنكة.
مهني جديد فكن حذرا.
ً
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة غ ــدت على ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـب ـحــث ف ــي ق ـض ـيــة زواج أو
المحك وأنت من ّ
ارتباط وتكون النتيجة جيدة.
يقرر.
ً
ً
اجتماعيا :تعيش بعض الحيرة والقلق اجتماعيا :قد تتغير بعض المعطيات
ً
وتتحسن أحوالك العائلية ماديا.
في محيطك بانتظار شفاء قريب لك.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يصبح الفلك حليفك في العمل
وتنجح على أكثر من صعيد.
ً
عاطفيا :قد يكون ّ
لسيدة في المحيط
تأثير كبير على وضعك العاطفي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـصــادفــك فــرصــة ن ــادرة
للتعرف إلى شخص ذي شهرة عالية.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :تعالج الملفات العالقة منذ ّ
مدة مهنيا  :تتصرف بعملك بطريقة تلفت مهنيا :تصحح خطأ في محيط العمل ولم
ً
تكن أنت الذي ّ
سببه.
االنظار وتثير حساسية الزمالء.
مستفيدا من التأثيرات الفلكية.
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :يسود الحب في قلبك فتبحث عاطفيا :تتمتع بجاذبية كبيرة وتسجل عاطفيا :تلتقي بشخص مميز من الطرف
اآلخر فتكسبه اهتمامك ورعايتك.
انتصارات غرامية أينما ذهبت.
عن استقرارك العاطفي.
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :ينصحك الفلك بالتزام الهدوء اجتماعيا :تبذل جهدا كبيرا لمساعدة اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـفــق م ــع اح ــد م ـعــارفــك على
ّ
أحد القريبين وإنقاذه من وضع دقيق .برنامج لإلفادة من عطلتك السنوية.
وعدم التصدي لبعض االستفزازات.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :قــد تعمل على مـشــروع مشترك
ً ً
وتبدو متحمسا جدا لتنفيذه.
ً
عاطفيا :عالقة رومنسية جديدة تلوح
في األفق وتجلب الحظوظ معها.
ً
اجتماعيا :تشكو من وضع عائلي ّ
يخص
ً
أحد األوالد وتحاول المساعدة جاهدا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تطلب دع ــم أح ــد المسؤولين
لتنفيذ مشروع تأمل في نجاحه.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـمــارس س ـحــرك وتـعـ ّـبــر عن
نفسك بأسلوب الئق والفت.
ً
اجتماعيا :حاذر من ضيق مادي نتيجة
للظروف االقتصادية الطارئة.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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األنصاري :فعاليات فنية متنوعة في مهرجان «صيفي ثقافي»
ً
ينطلق غدا ويستمر حتى  5سبتمبر المقبل
فضة المعيلي

كشف األمين العام المساعد
لقطاع الثقافة بالمجلس
الوطني د .عيسى األنصاري
عن فعاليات الدورة الـ  14من
مهرجان «صيفي ثقافي».

نداء شرارة
تختتم
الفعاليات
بحفل «نداء
الطرب»

العلي

تشهد النسخة الجديدة من
مـ ـه ــرج ــان ص ـي ـف ــي ث ـق ــاف ــي فــي
دورت ــه الـ ــ ،14الـمـقــرر انعقادها
غــدا وتستمر حتى  5سبتمبر
ال ـم ـق ـبــل ،وتـ ـق ــام ب ــرع ــاي ــة وزي ــر
اإلعالم رئيس المجلس األعلى
للثقافة والفنون واآلداب ،محمد
الجبري ،أنشطة متنوعة ،بين
حـ ـف ــات مــوس ـي ـق ـيــة وورشـ ـ ــات
وعـ ـ ــروض سـيـنـمــائـيــة وأخـ ــرى
مسرحية.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ،ق ـ ــال
األنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاري إن ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان
سـتـبــدأ فـعــالـيــاتــه ال ـي ــوم بليلة
كويتية شبابية بقيادة الفنان
فـيـصــل الـبـحـيــري عـلــى مـســرح
عبدالحسين عبدالرضا ،الفتا
إ لــى أن الفعاليات ستقام على
فـ ـت ــرتـ ـي ــن صـ ـب ــاحـ ـي ــة وأخـ ـ ـ ــرى
مسائية.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف األنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاري ع ــن
م ــام ــح ال ـ ـ ـ ــدورة الـ ـج ــدي ــدة مــن
الـمـهــرجــان ،مضيفا أنــه يشهد
ورش ــة عـمــل األبـ ــواب الكويتية
القديمة يقدمها أسامة الجاسم
ف ــي مـتـحــف ال ـكــويــت الــوط ـنــي،
إلــى جانب برنامج "أنــا وأمــي"،
وه ـ ــو نـ ـش ــاط ت ـع ـل ـي ـمــي ي ـهــدف
إل ـ ــى ت ـن ـم ـيــة قـ ـ ـ ــدرات األط ـ ـفـ ــال،
وك ــذل ــك ب ــرن ــام ــج قـ ـ ــراء الـقـصــة
باللغتين العربية واإلنكليزية،
ويـسـتـمــر أس ـب ــوع ــا ،ف ـضــا عن
ورش النسيج للناشئة ،وورشة
تصميم الشخصيات الكرتونية،
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
الكويتي.

عودة ريا وسكينة
وأشــار األمين العام المساعد

التشكيلي» للفنان جابر أحمد،
وع ـ ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي"everybody know
سيناريو وإخراج أصغر فرهادي،
وعـ ـ ــرض م ــوس ـي ـق ــي ف ــرق ــة ن ــاي ــا
النسائية األردنية.

الكتابة اإلبداعية

عيسى األنصاري
لقطاع الثقافة إلى أن المهرجان
سيعرض تحت مظلته مسرحية
"عــودة ريــا وسكينة" ،وذلــك على
مدار يومي  22و 23الجاري على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن افـ ـتـ ـت ــاح م ـعــرض
إصـ ــدارات الـمـجـلــس،الــذي ســوف
يستمر م ــدة  3أي ــام سـيـكــون في
مجمع "ذا غيت مول" بالعقيلة.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ــرص إدارة
الـمـهــرجــان عـلــى تـنــوع األنـشـطــة
وتــوزيـعـهــا جـغــرافـيــا ،بـمــا يتيح
ألك ـ ـبـ ــر ش ــريـ ـح ــة مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
مـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ،م ـش ـي ــرا
إلـ ــى عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم الـسـيـنـمــائــي
اإليطالي ""Lazzaro As Happy
لـلـمـخــرج أل ـيــس روهـ ـف ــارش يــوم
الجمعة المقبل ،بينما يشهد يوم

إبراهيم دشتي طرح
سنغل «أنا عايش»

•

محمد جمعة

ف ــاج ــأ ال ـف ـن ــان إب ــراهـ ـي ــم دشـ ـت ــي ج ـم ـهــوره
بـ"سنغل" جديد باسم "أنا عايش" ،كلمات
ع ـبــدال ـلــه ال ـع ـم ــان ــي ،ورؤيـ ـ ــة مــوسـيـقـيــة
إب ــراه ـي ــم دشـ ـت ــي ،وب ـي ــان ــو ي ـع ـقــوب،
لتنضم إلى "سنغل" آخر طرحه قبل
 20يوما ،وهو "على وين" ،ليضيف
إبراهيم إلى رصيده عمال جديدا.
وقـ ـ ـ ــال دش ـ ـتـ ــي ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"،
إن ــه ح ــري ــص ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مع
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ،م ـ ــن خ ـ ــال األغـ ـنـ ـي ــات
السنغل ،الفتا إلــى أنــه يسعى دائما
للتنويع فيما يقدم من أعمال.
الـجــديــر بــالــذكــر ،أن دشـتــي طــرح قبل 3
أســابـيــع أغـنـيــة "عـلــى وي ــن" ،كـلـمــات عبدالله
العماني ،ألحان وإشــراف فهد الناصر ،توزيع
ماسترينغ حسام كامل .كما شارك إبراهيم في غناء
زهيريات الفيلم الوثائقي "البيت العود" ،وهو أول
فيلم وثائقي يحتوي على زهيريات من سيناريو
وإخراج د .علي حسن ،وعرض عبر شاشة تلفزيون
الكويت ،بالتزامن مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم.
وثـ َّـمــن دشـتــي تلك الـخـطــوة ،الفـتــا إلــى أنـهــا تمثل
إضافة له على الصعيد المهني.

السبت ورشة تصوير المنتجات
للمصورة الفوتوغرافية بشاير
القطان في قاعة معجب الدوسري،
وحفل فرقة رباعي التشيللو في
مسرح عبدالحسين عبدالرضا.
وأضاف" :تقام يوم األحد خالل
الفترة الصباحية مجموعة من
ال ـف ـع ــال ـي ــات م ـن ـهــا ورش ـ ــة ح ــرف
الـ ـس ــدو وت ـس ـت ـمــر  4أي ـ ــام ورش ــة
«آثارنا في عيون الطفل» وتستمر
 3أي ــام ،وم ـعــرض ص ــور «جــزيــرة
عـكــاز» ،أمــا فــي الفترة المسائية
فـتـقــام ورش ــة تطبيقية «تــرجـمــة
االتفاقيات الدولية» من تقديم د.
طارق فخرالدين ،وورشة «كيفية
اإلعــداد للبحث العلمي» تقدمها
د .ج ـم ـي ـلــة س ـي ــد ع ـل ــي ،وورشـ ــة
«ص ـن ــاع ــة األق ـن ـع ــة ال ـم ـســرح ـيــة»

وورشة القراءة السريعة ويقدمها
إيهاب عرابي.

الفن التشكيلي
واستطرد األنصاري "وفي يوم
االث ـن ـيــن  26ال ـج ــاري ت ـقــام دورة
تشكيل العجائن للطفل بالتعاون
م ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة ،إلـ ــى جــانــب
ورشة "تصوير الفيلم الوثائقي"
خالل الفترة المسائية ،ويقدمها
د .عـلــي حـســن ،وتستمر  3أي ــام،
وسيتم فــي الـيــوم نفسه افتتاح
معرض الفن التشكيلي الصيفي
ويستمر أسبوعا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال األنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاري إن يـ ــوم
الثالثاء  27منه سيشهد تنظيم
أمسية قصصية « عــن الحكاية»،
يشارك بها كل من أحمد أبودياب

م ــن م ـص ــر وخ ـل ـي ــل خ ـم ـيــس مــن
سلطنة عمان والحميدي حمود
مــن الكويت وورش ــة «كتابة أدب
ال ـط ـفــل» لـلـكــاتـبــة لـطـيـفــة الـبـطــي
وورشــة بالستيك كوالج للفنانة
التشكيلية فاطمة دشتي.
وأضاف" :في حين يشهد اليوم
الثاني أمسية شعرية بمشاركة
الـشــاعــرة شميسة النعماني من
سـلـطـنــة ع ـمــان وال ـشــاعــر محمد
إبــراه ـيــم يـعـقــوب مــن الـسـعــوديــة
والشاعر عبدالله الفيلكاوي من
ال ـك ــوي ــت ،وم ــن األن ـش ـطــة الـفـنـيــة
عــرض مسرحية «الـتــابـعــة» على
مدار يومين.
وأشـ ـ ـ ـ ــار األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري إل ـ ـ ــى أن
م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـت ــي يـشـهــدهــا
ال ـم ـه ــرج ــان أي ـض ــا ورش ـ ــة «ال ـفــن

ً
ً
محمد ً القفاص يدرس مشروعا دراميا
جديدا ...والنمر مرشح للبطولة
•

إبراهيم دشتي

فوزية العلي

وقال إن يوم االثنين  2سبتمبر
سيشهد ورشة "الكتابة اإلبداعية
في قصص األطفال" لمحمد شاكر
جراغ ،وورشة تصوير البورتريه
لـلـمـصــور ال ـفــوتــوغــرافــي ص ــادق
الموسوي ،ومحاضرة "مساهمات
ع ـبــدال ـعــزيــز حـسـيــن ف ــي تمكين
المرأة" لنعيمة الشايجي ،ويخت
بحفل موسيقي لمجموعة عشاق
الطرب التونسية.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان فـ ــوزيـ ــة الـ ـعـ ـل ــي ،إن
م ـح ــاض ــرة "ال ـث ـق ــاف ــة اإلن ـتــاج ـيــة
مهارة حياتية تحقق المكاسب"
ستقام يــوم الـثــاثــاء  3سبتمبر
وتقدمها د .سعاد الزيد ،في حين
ي ـش ـهــد ال ـي ــوم ن ـف ـســه ف ــي ال ـف ـتــرة
المسائية ورشة الكتابة اإلبداعية
لعمرو الغزالي ،ومحاضرة دور
البناء الثقافي في مشروع كويت
جديدة بالتعاون مع مركز مؤرخ.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه س ـي ـقــام
ي ــوم األرب ـع ــاء ملتقى تاريخنا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــرق ،واف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ـع ــرض
الـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي الــذي
يستمر  5أ ي ــام ،قبل أن يختتم
المهرجان فعالياته بحفل "نداء
ال ـط ــرب" لـلـفـنــانــة نـ ــداء شـ ــرارة،
وذلك يوم الخميس  5سبتمبر
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ــرح عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن
عبدالرضا.

محمد جمعة

ُ
بعد فـتــرة راح ــة اللـتـقــاط األن ـفــاس مــن مــوســم رم ـضــان ،لــم تـخــل من
مـشــاغـبــات عـبــر صفحته الـخــاصــة عـلــى مــوقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
"انستغرام" ،يدرس المخرج البحريني محمد القفاص مشروعا دراميا
جديدا من المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريبا بعدما تنجلي أمامه الصورة
كاملة.
والنص الــذي يقرأه القفاص حاليا هو "ضلع مكسور" للكاتب عادل
الجابري ،ومرشح لبطولته الفنان السعودي عبدالمحسن النمر والفنانة
نور ،ولكن إلى اآلن لم تحسم األمور بشكل كامل.
وفي تصريح لـ "الجريدة" ،علق القفاص على إمكانية تعاونه مع النمر
قائال "ربما" ،ليبقي الجمهور متشوقا لمعرفة تفاصيل هذا التعاون الجديد
والذي يأتي عقب موسم موفق للقفاص والذي وضع بصمته على عملين
دراميين هذا العام ،األول "عــذراء" مع الفنانة شجون الهاجري والثاني
"أمنيات بعيدة" للفنانة القديرة هدى حسين في ثاني تعاون بينهما على
التوالي بعدما قدما خالل رمضان الماضي "عطر الروح".
ورغــم أنه ال يؤيد خوض الفنان السباق الرمضاني بمسلسلين فإن
القفاص قال" :لكن شاء القدر أن أصور (عــذراء) قبل رمضان ،وجاء قرار
الشركة المنتجة لعرضه في السباق الرمضاني إلى جانب (أمنيات بعيدة)
والذي كنت قد قطعت وعدا للفنانة القديرة هدى حسين بالتعاون معها
في هذا العمل ،ولذلك ال أستطيع االعتذار لهذه النجمة التي أكن لها كل
التقدير ،وأعتقد أنه ليس هناك مخرج يفوت فرصة التعاون معها ،لذلك
فإن عرض العملين في نفس الوقت كان غير متعمد".

القفاص وهدى حسين في مشهد من «أمنيات بعيدة»
يذكر أن مسلسل "أمنيات بعيدة" ،من تأليف منى الشمري وإخــراج
القفاص ،وبطولة هدى حسين ،وجمال الردهان ،وحمد العماني ،وهنادي
الكندري ،وعبدالله ال ـطــراروة ،وشيالء سبت ،وغدير السبتي ،وحصة
النبهان ،ورهــف العنزي ،وأحمد السداني ،وإسماعيل الراشد ،وياسة،
وعبدالعزيز مندني ،وشيخة البدر وآخرين ،بينما مسلسل "عذراء" شارك
في بطولته نخبة من الفنانين الخليجيين ،منهم شجون ومرام ومشاري
البالم وعبدالله الطليحي وهيفاء حسين وسعاد علي ولولوة المال والعديد
من ضيوف الشرف ،ومن إنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبداألمير.

خبريات
الجوهر والجسمي وأحالم
في «موسم الطائف»

تنطلق يوم الجمعة
 23الجاري مجموعة
من النشاطات الفنية
ضمن فعاليات "موسم
الطائف" ،حيث يشارك
العديد من نجوم الغناء
العربي في حفالت
غنائية مميزة تقام على
هامش الصيف على
مسرح عكاظ.
ويحيي املطرب عبادي
الجوهر حفال غنائيا
ضمن موسم "الطائف"،
وتشاركه الحفل املطربة
داليا مبارك في افتتاح
حفالت املوسم ،كما
يحيي املطرب اإلماراتي
ً
حسني الجسمي حفال
أيضا.
وتقدم املطربة السورية
أصالة نصري ،حفلها
يوم األربعاء  28الجاري،
في حني تغني النجمة
اإلماراتية أحالم  30منه.

«الفيل األزرق  »2مرشح
لـ  100مليون جنيه

رشح صناع السينما
فيلم «الفيل األزرق »2
بطولة النجم كريم
عبدالعزيز لوصول
إيراداته إلى  100مليون
جنيه بانتهاء الشهر
الجاري ،ليصبح أول
فيلم مصري في تاريخ
السينما يصل إلى
هذا الرقم ،حيث بلغت
إجمالي إيراداته حتى
اآلن  78مليونًا و 200ألف
جنيه في غضون  24يوم
عرض بشباك التذاكر.
وجاء ترشيح «الفيل
األزرق  »2بناء على
جودة الصورة والتقنية
الحديثة التي ظهر من
خاللها الفيلم ،فضال عن
أداء املمثلني والديكورات
واملالبس واملشاهد
املؤثرة خالل أحداثه.
وكانت شركة «سينرغي
فيلمز» املنتجة للعمل
لبت نداء الجماهير
وطرحت نسخًا إضافية
للفيلم بتقنية  ،4Dبدءًا
من السبت املاضي،
والقت نجاحًا ساحقًا
بدور العرض.

ّ
هند البلوشي :انتقادات كليب «واي واي» تنم عن جهل بالتقنية والصورة
ّ
تمر بمرحلة «استراحة محارب» مع طارق العلي
واجهت الفنانة هند
البلوشي انتقادات الذعة
للكليب الغنائي األخير «واي
واي» ،لترد بقوة ّ
وتحد
كعادتها في التصدي للجدل
الذي تثيره ًأعمالها ،معتبرة
ذلك نجاحا له مذاق خاص،
إلى جانب ذلك أكدت أنها
«استراحة
تمر بمرحلة
ً
محارب» بعد  13عاما من
اإلنتاج المسرحي الخاص...
المزيد من التفاصيل في
الحوار التالي:

•

عزة إبراهيم

واجهت انتقادات كليبك الغنائي األخير "واي
• كيف
ِ
واي"؟
 االنتقادات تتعلق بالصورة والكليب ،ال بصوتي،فــأنــا أث ــق بموهبتي الـغـنــائـيــة ،واالن ـت ـق ــادات جميعها
مــردود عليها ،حيث اتهمني البعض بضعف الصورة
واإلنتاج ،وأن الكليب ليست له عالقة بمضمون األغنية،
وتنم االنتقادات عن جهل بالتقنية والصورة ،فالكليب
مصور بأحدث تقنيات أجهزة  Sonyالعالمية ،وهو من
إنـتــاجــي ال ـخــاص ،ول ــم أبـخــل عـلـيــه ،وك ــان مـقـصــودا أن
تختلف الصورة عن الكلمات ،وهو جو غربي متعارف
عليه ،واإليقاع عراقي قديم محبوب ،وله جمهور الخاص،
كما أن خلط اإليقاعات يعود للمؤلف والملحن يوسف
العماني الذي أثق بخبرته وأعماله الناجحة.
• هل فكرت في اإلنتاج السينمائي بعد سنوات من
"المسرحي"؟
 بــال ـف ـعــل لـ ـ ـ ّـدي مـ ـش ــروع إنـ ـت ــاج س ـي ـن ـمــائــي لـقـصــة
مـ ــن ت ــأل ـي ـف ــي بـ ـعـ ـن ــوان "الـ ــرسـ ــالـ ــة" ض ـم ــن مـجـمــوعـتــي
القصصية "ال ـهــروب مــن ال ـظــل" ،وسيشاركني اإلنـتــاج
أحد المستثمرين بمجال التشييد والبناء الذي يعشق
الفن ويريد دعمه إنتاجيا ،ومن المقرر أن يكون الفيلم
من بطولتي ،إلــى جانب أختي مــرام البلوشي ،وسعاد
سليمان بنت أختي مي البلوشي.
• ومــاذا عن أعمالك الدرامية الجديدة خــال الفترة
المقبلة؟
 أنا مستمرة في التعاون مع الفنان طارق العلي ،الذيللمسرح الكبار من خالل خشبته الراقية
أعتز بعودتي
ّ
والمبدعة ،ولقد وقعت منذ فترة على عملين جديدين
مـعــه أحــدهـمــا بـعـنــوان "ال ـم ـتــزوجــون" ،واآلخ ــر بعنوان
"عندما ال ينفع الندم" ،وبمجرد انتهاء عروض مسرحية
"عنتر المفتلر" التي تجمعنا ،إضافة إلى عدد كبير من
النجوم ،سنبدأ في التجهيز لألعمال الجديدة.
• وماذا تقدمين من خالل دورك بالمسرحية؟
 ّأجسد دور زوجة الفنان طارق العلي ،وهو مواطن

غلبان يقع ضحية الفساد اإلداري وبعض المسؤولين
في الدولة ،ونقوم في إطار كوميدي ساخر بعمل العديد
من اإلسقاطات على عيوب اجتماعية ،ولكن بشكل فني
خفيف ومضحك ،ويشاركنا في ذلك نجوم العمل كالفنان
ج ـمــال ال ــرده ــان ،وال ـف ـنــانــة مـيــس ك ـمــر ،وأح ـمــد ال ـفــرج،
وم ـشــاري الـمـجـيـبــل ،وغ ـيــرهــم ،وتــألـيــف عيسى أحـمــد،
وإخراج الفنان مشاري المجيبل.

أصداء طيبة
• ماذا عن عروض "عنتر المفلتر" في السعودية ؟
 المسرحية حققت أصداء طيبة للغاية منذ عرضهاخ ــال مــوســم عـيــد الـفـطــر الـمــاضــي بالمملكة العربية
السعودية ،ولذلك تم االتفاق مع الجهة المنظمة لعرض
مدة يومين خالل موسم عيد األضحى الجاري
المسرحية ُ
في مدينة الخبر السعودية ،وبالفعل عرضنا أول يوم
الـعـيــد بــالـكــويــت ،وســافــرنــا فــي ال ـيــوم الـثــالــث للعرض
بـالخبر ،ومن ثم عدنا للعرض المحلي رابع يوم العيد،
والعروض مستمرة نظرا لإلقبال الكبير على المسرحية
التي لم يكتف منها جمهورنا الكويتي وال السعودي
حتى اآلن.
ً
•ومــاذا تعني لك تجربة مسرح الكبار بعد  13عاما
من االنقطاع؟
 كـ ــان ت ــرك ـي ــزي ب ـم ـســرح ال ـط ـفــل كـمـنـتـجــة ومـمـثـلــةومخرجة ومؤلفة أيضا ،وشعرت بعبء كبير ،فتجربة
اإلنتاج ليست سهلة ،وتحمل مسؤولية عمل بالكامل
مسؤولية كبيرة لم تخضها المرأة الخليجية بكثرة ،كما
ُّ
أثبت نجاحا ،وحققت ما أطمح
حاولت أن أفعل ،ولقد
إليه ،ورغبت في التجديد وتقديم شيء مختلف ،مع أخذ
قسط من الراحة أعتبرها استراحة محارب ،بعدما خضت
الكثير من المعارك إلثبات نفسي وموهبتي.

أكاديمية الفنون
• ما الذي يشغلك أخيرا إلى جانب عملك المسرحي؟
 دراستي بأكاديمية الفنون المصرية ،فقد انتهيتللتو مــن الحصول على دبلومة النقد الفني واألدب ــي،

وأنـ ـشـ ـغ ــل ح ــال ـي ــا بـ ــدراسـ ــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر
للتخصص في مجال "النقد الفني" ،فأنا
عاشقة لـلــدراســة الـتــي لــم يأخذني عملي
منها مهما انشغلت بالتمثيل أو التأليف،
أو حتى اإلنتاج.
• هــل مــازلــت تفكرين بـخــوض تجربة
التقديم التلفزيوني؟
 ن ـ ـ ـعـ ـ ــم ،ف ـ ـقـ ــد ت ـل ـق ـي ــتعروضا كثيرة في السابق،
ورفضتها جميعا لشعوري
أنـ ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر م ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــة ،ف ـ ــاإلع ـ ــام
والـتـقــديــم مـســؤولـيــة ،وال أري ــد أن
أك ـ ــون واجـ ـه ــة ف ـق ــط ،أري ـ ــد أن أق ــدم
مـضـمــونــا مختلفا وعـمـيـقــا ،وأشـعــر
حاليا أني مستعدة لذلك بعد دراستي
سنوات بمجال النقد األدبي ،ووصولي
إلــى مرحلة الــدراســات العليا ،فيمكن
اآلن أن أقدم برنامجا به رؤية نقدية وفنية
اعتمادا على خبراتي ودراستي.

انتعاشة قوية
• كمنتجة ومخرجة ...كيف ترصدين
حركة المسرح؟
 يشهد المسرح انتعاشة قوية ،ويمربأفضل حاالته على العديد من المستويات
ويتساوى في ذلك مسرح الكبار والطفل،
كما يوجد أكبر النجوم بقوة على الخشبة
بأداء عروض باهرة ،ويوجد أيضا عدد من
المخرجين لهم بصمة ال يمكن إنكارها،
وأبرزهم محمد الحملي الذي ّ
قدم صورة
ج ــدي ــدة ومـخـتـلـفــة بــال ـم ـســرح ال ـكــوي ـتــي،
واستطاع أن يدخل األوركسترا إلى خشبة
المسرح ،ولذلك فأنا أتقدم بالشكر له على
ما يقدمه للفن والمسرح الكويتي.

هند البلوشي مع طارق العلي في مسرحية «عنتر المفلتر»
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دوليات
خان شيخون قيد السقوط ...وقوات برية روسية في البوكمال
• فصائل أنقرة تحشد لمعركتين • «داعش» يضرب في القامشلي • الترحيل ينتظر الالجئين بألمانيا
دخلت حرب سورية مرحلة
معقدة وضبابية ،مع تضييق
دمشق الخناق أكثر على مدينة
تعد أكبر
خان شيخون ،التي ً
مدن ريف إدلب ،تزامنا مع
نشر موسكو قوات برية ألول
مرة في البوكمال بدير الزور،
وإصرار أنقرة على تطهير
منطقة شرق الفرات من
الوحدات الكردية المدعومة
ً
أميركيا.

م ــع وصـ ــول مـجـمــوعــات من
ال ـق ــوات الـبــريــة الــروس ـيــة ألول
مــرة إلــى منطقة الـبــوكـمــال في
ريف دير الــزور الشرقي ،باتت
قــوات جيش الرئيس السوري
ب ـشــار األسـ ــد أمـ ــس ،ع ـلــى بعد
كيلومتر فقط مــن مدينة خان
شيخون في جنوب إدلب حيث
تدور معارك عنيفة مع الفصائل
ال ـج ـهــاديــة وال ـم ـقــات ـلــة بـقـيــادة
ً
جبهة النصرة سابقا أسفرت
عن مقتل  37من الطرفين.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــرصـ ــد
ال ـس ــوري رام ــي عـبــدالــرحـمــن،
فإن قوات النظام ،التي تحاول
منذ أيام التقدم باتجاه كبرى
مدن ريف إدلب الجنوبي ،التي
ّ
يمر فيها طريق استراتيجي
ســريــع يــربــط حـلــب بــدمـشــق،
"ب ـ ـ ــات ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ـخـ ـ ــوم خ ـ ــان
ً
شيخون من الغرب" ،موضحا
أنـ ـه ــا قـ ـ ــوات ت ـ ـحـ ــاول ال ـت ـقــدم
ً
أيـ ـض ــا م ــن ال ـج ـهــة ال ـشــرق ـيــة،
لكنها تواجه "مقاومة عنيفة"
من الفصائل.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرصـ ــد س ـي ـط ــرة
قوات النظام أمس ،على قرية
تل النار القريبة وباتت بذلك
عـلــى بـعــد ثــاثــة كيلومترات
م ــن ال ـطــريــق ال ــدول ــي ح ـلــب -
دمشق ،الذي تسيطر الفصائل
المقاتلة والجهادية على جزء
منه يمر من محافظة إدلب.
ً
وي ـش ـكــل ال ـطــريــق شــريــانــا
ً
حيويا يربط بين أبرز المدن
تـحــت سـيـطــرة قـ ــوات الـنـظــام
ً
ً
من حلب شماال مرورا بحماة
ً
وحـ ـم ــص وسـ ـط ــا ث ــم دم ـشــق
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى م ـع ـبــر نـصـيــب
الحدودي مع األردن.

دعم إدلب

أنباء عن اتفاق
سوري  -تركي على
المنطقة اآلمنة

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،بـ ــدأت أرت ــال
من الفصائل العامل في ريف
ً
حـ ـل ــب وال ـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة ت ــركـ ـي ــا،
ب ــالـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى ريـ ـ ــف ح ـم ــاة
لـ ـم ــؤازرة إدلـ ــب ف ــي الـتـصــدي
ل ـل ـح ـم ـل ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ال ـت ــي
تـسـبـبــت م ـنــذ ن ـهــايــة أب ــري ــل،
وفق المرصد ،بمقتل أكثر من
ً
ً
 862مــدن ـيــا ،ف ـضــا عــن أكثر
ً
من  1370مقاتال من الفصائل
وأك ـث ــر م ــن  1200عـنـصــر من
قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام والـمـسـلـحـيــن
الموالين لها.

ّ
عناصر أمن ومدنيون في موقع انفجار السيارة المفخخة في القامشلي أمس (أ ف ب)
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادي ف ــي
ال ـم ـع ــارض ــة أن ع ـن ــاص ــر مــن
ف ـصــائــل "ال ـج ـب ـهــة ال ـشــام ـيــة"
و"أحـ ـ ـ ــرار ال ـش ــرق ـي ــة" و"ف ـي ـلــق
ال ــرحـ ـم ــن" م ـج ـه ــزة بــأسـلـحــة
ثـقـيـلــة ونــوع ـيــة تــوجـهــت من
ريف حلب الشمالي إلى ريفي
ح ـم ــاة وإدل ـ ـ ــب ،ب ـعــد تنسيق
ضمن غرفة عمليات مشتركة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ــع
تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات فـ ـص ــائ ــل ح ـلــب
لـخــوض معركة ضــد وحــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة في
م ـن ـط ـقــة شـ ـ ــرق ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات ،إل ــى
ً
جانب تركيا ،التي تهدد مرارا
بشن عملية عسكرية من أجل
إنشاء منطقة آمنة.
وكشفت تقارير تركية عن
احتمال عقد اتفاق بين أنقرة
ودمـ ـش ــق ب ــوس ــاط ــة روس ـي ــة-
إيرانية إلنشاء المنطقة اآلمنة
وإخ ـ ـ ــراج الـ ــوحـ ــدات ال ـكــرديــة
منها ،في خطوة تبدو ُمرضية
لجميع األطراف على الرغم من
استمرار الجدل مع واشنطن
حول عمق وامتدادها.

وف ــي ت ـط ــور الفـ ــت ،وصـلــت
مجموعات من القوات الروسية
الـبــريــة ألول م ــرة إل ــى منطقة
البوكمال فــي ريــف ديــر الــزور
الشرقي على مقربة من الحدود
السورية العراقية.
وذك ـ ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر ع ــراق ـي ــة
أن "م ـج ـم ــوع ــات م ــن الـجـيــش
الـ ـ ــروسـ ـ ــي دخ ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى ب ـل ــدة
ال ـج ــاء الــواق ـعــة عـلــى الضفة
اليسرى من نهر الفرات وذلك
بـعــد قــدوم ـهــا مــن مــديـنــة ديــر
ال ـ ـ ــزور الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
قــوات الـنـظــام" ،موضحة أنها
تمركزت فيها".
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،بـ ـحـ ـس ــب
المصادر ،ما إذا كانت القوات
الروسية تلك ستقوم بإنشاء
مــواقــع وقــواعــد دائـمــة لها في
المنطقة أم ال ،مشيرة إلــى أن
"المنطقة الـتــي وصـلــت إليها
القوات الروسية تقع مباشرة
قـ ـب ــال ــة م ــديـ ـن ــة ه ـج ـي ــن ال ـت ــي
تخضع لسيطرة قوات سورية
الديمقراطية (قسد)" المدعومة
من واشنطن.

وبـ ـع ــد ت ــوع ــده ي ـ ــوم األح ــد
بتكثيف هجماته على القوات
األميركية وحلفائها األك ــراد،
تـبـنــى تـنـظـيــم "داع ـ ـ ــش" أمــس
ً
هـجــومــا بـسـيــارة مفخخة في
حـ ــي األرب ـ ــوي ـ ــة ق ـ ــرب م ــدرس ــة
ا لـصـنــا عــة بمدينة القامشلي
أسفر عن مقتل ثالثة من بينهم
شرطي وإصابة ثالثة من قوى
األمن الداخلي (األسايش).
وك ـث ــف الـتـنـظـيــم عـمـلـيــاتــه
األم ـن ـي ــة ف ــي م ـن ــاط ــق اإلدارة
ال ـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر
الماضية تحت عنوان "غــزوة
االستنزاف" ،وطالت هجماته
دوري ـ ـ ـ ــات ومـ ـ ـق ـ ــرات ع ـس ـكــريــة
ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ذات
الغالبية الكردية.
ً
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،وص ـ ـ ــل رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــداقـ ـ ــة ب ـي ــن
ب ــرل ـم ــان ــي روس ـ ـيـ ــا وس ــوري ــة
الـ ـن ــائ ــب ف ــي م ـج ـلــس ال ــدوم ــا
دميتري سابلين إلــى سورية
ل ـل ـق ــاء األسـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــارة إح ــدى
السفن الحربية الــروسـيــة في

طرطوس ومعسكر الستجمام
أبناء شهداء الجيش السوري
في الالذقية.

ترحيل الالجئين
وفي أحدث وأوضح تصريح
من نوعه ،لوح وزير الداخلية
األلـ ـم ــان ــي ه ــورس ــت زي ـهــوفــر
أم ــس بـسـحــب الـلـجــوء مــن أي
سوري زار سورية بعد منحه
ً
معتبرا أن من
ق ــرار الحماية،
ّ
يفعل ذلــك إنـمــا يـكــذب مزاعم
تعرضه لالضطهاد ،التي نال
على أساسها حق الحماية.
وأش ـ ـ ــار ه ــورس ــت إل ـ ــى أن ــه
إذا ك ـ ــان ال ـم ـك ـتــب االتـ ـح ــادي
للهجرة والالجئين على علم
بسفر طالب اللجوء إلى البلد
األصلي ،فستدرس السلطات
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــور إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء وض ـع ــه
كالجئ.
وبـ ـع ــد الـ ـنـ ـج ــاة مـ ــن نـ ــزوح
ق ـ ـسـ ــري م ـ ـت ـ ـكـ ــرر ،يـ ـج ــب عـلــى
الكثير من الالجئين السوريين
ف ـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول أن يـ ـفـ ـك ــروا

ف ــي ال ـم ـخــاطــر ال ـج ــدي ــدة وأن
ي ــواج ـه ــوا م ـخ ــاوف لــانـتـقــال
إل ــى أي م ـكــان آخ ــر فــي تركيا
أو الـ ـع ــودة إل ــى م ــا تـبـقــى من
منازلهم وإلى حرب بال نهاية.
قد ال يكون الخيار بأيديهم.
وال يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف أ حـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــاذا
ً
سـ ـيـ ـح ــدث غ ـ ـ ــدا عـ ـن ــد ان ـت ـه ــاء
الـمــوعــد النهائي ال ــذي حــدده
مـحــافــظ إسـطـنـبــول لالجئين
ال ـس ــوري ـي ــن غ ـيــر الـمـسـجـلـيــن
فــي العاصمة المالية لتركيا
للعودة إلى المحافظات التي
تم تسجيلهم فيها ألول مرة،
أو مواجهة الترحيل.
يــوجــد فــي إسـطـنـبــول 547
ً
أ ل ـ ـ ـفـ ـ ــا و 943سـ ـ ــور يـ ـ ــا ت ـحــت
ً
"الـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـم ــؤقـ ـت ــة" ،وف ـق ــا
لـ ـبـ ـي ــا ن ــات وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء إن أم ـ ــر
ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ ق ـ ـ ــد يـ ـ ــؤثـ ـ ــر ع ـل ــى
 300أل ــف الج ــئ س ـ ــوري غير
مسجلين.
(عواصم -وكاالت)
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سلة أخبار
وساطة الجزائر :رفض
الحوار يحرق البالد

اتهم المنسق العام لـ"لجنة
الحوار والوساطة" بالجزائر
كريم يونس األطراف الرافضة
للحوار بـ"محاولة حرق البالد
وإدخالها في الصراعات
ً
الجانبية" ،مضيفا أن "هؤالء
ال يملكون أي مبرر لرفض
المساهمة في إخراج البالد
من األزمة" التي تعيشها منذ
 22فبراير الماضي .وخاطب
يونس ،خالل كلمة ألقاها بمقر
اللجنة بالجزائر العاصمة،
األطراف الرافضة للحوار بلهجة
شديدة ،وأكد أن من ال يريد
المشاركة في الحوار "حر ولن
ً
يجبر عليه بالقوة" ،مضيفا أن
األولوية بالنسبة للجنة "تنظيم
ندوة وطنية تنتهي بإجراء
انتخابات رئاسية في أقرب وقت
ولو لعهدة انتقالية واحدة يتم
خاللها صياغة دستور جديد،
وتنظيم انتخابات برلمانية
لضمان الحريات الديمقراطية".

مواجهات بين قوات
حفتر وشرطة بنغازي

أكد مصدر أمني ليبي أن  5من
عناصر الشرطة أصيبوا بجروح
في هجوم نفذته كتيبة عسكرية
تابعة لـ"الجيش الوطني" الذي
يقوده خليفة حفتر على مديرية
األمن في بلدة توكرة شرق
بنغازي أمس األول.
وأوضح المصدر ،أمس،
أن منتسبي الكتيبة 166
هاجموا مديرية أمن توكرة
لتحرير شخصين محتجزين
لدى المديرية .وأشار إلى
أن المصابين نقلوا إلى
المستشفى ،وأن جهودا تبذل
من قبل بعض الشخصيات
الحتواء الحادثة.

ً
أرسالن للحريري :ال تبعث لنا رسائل عبر البحار الحكومة تنتقل نهائيا من القاهرة في ٢٠٢٠

الراعي :ضبط التهريب في المعابر واجب للنهوض االقتصادي
●

بيروت  -ةديرجلا

•

م ــع ع ـ ــودة رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
المرتقبة الى بيروت خالل ساعات ،يتحرك المشهد السياسي
ا لــدا خـلــي عـلــى إ يـقــا عـيــن؛ تـبــر يــد األ ج ــواء ا لـتــي بلغت أقصى
حماوتها إبان حادثة البساتين -قبرشمون من خالل انتقال
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون إل ــى ب ـيــت الــديــن،
واستقباله بحفاوة في الجبل ،ال سيما من الحزب "التقدمي
االشتراكي" ،ومواقف األمين العام لـ "حزب الله" ،السيد حسن
نصرالله ،التي أطلقها الجمعة الماضي.
ال ــى ذل ــك ،اعـتـبــر رئ ـيــس ال ـحــزب "الــدي ـم ـقــراطــي الـلـبـنــانــي"
النائب طــال أر س ــان ،أن "ر ئـيــس مجلس ا لـنــواب نبيه بري
رغب بأن يبدأ بالمسار السياسي في المبادرة األخيرة التي
أطلقها برعاية الرئيس عون باستقاللية تامة عن المسارين
األمني والقضائي".
ّ
موسع أ مــس ،في ذكرى
وذ كــر خــال لقاء رسمي وشعبي
أربـعـيــن ضحيتي حــادثــة قـبــرشـمــون ،رام ــي سـلـمــان وســامــر
أبي فراج ،أن "ما كتبناه في لقاء بعبدا في حضور الرؤساء
الثالثة هو اختصار لكل المبادرات التي سبقت ،ونحن لم
ً
نرفض أي مـبــادرة ،وعندما دعيت ا لــى اللقاء كنت واضحا
بأننا حاضرون للذهاب الى بعبدا ضمن الثوابت القضائية
واألمنية المطلوبة".
وتمنى على "رئيس الحكومة سعد الحريري أن يتوقف
عــن إر ســال ر ســا ئــل لنا عبر ا لـبـحــار" ،معتبرا أن " مــن ينتظر
هذا النوع من الرسائل يكون بموقع الضعف".
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تــوجــه ع ـضــو كـتـلــة "ل ـب ـنــان ال ـق ــوي" الـنــائــب
زياد اسود في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" ،أمس ،الى
الحريري بالقول" :اذا رحت إلى أميركا واستقبلت وتقابلت
ال يمكنك أن تتعهد بشيء ،وإذا رجعت الى لبنان ال يمكنك
أن تنفذ شيئا" .وختم" :ما كتب قد كتب دولتك".
يذكر أن الحريري استضاف أمس األول ،وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو إلى مأدبة غداء ،في مزرعته بضواحي
واشنطن.

الحريري وبومبيو
ً
ونشر الحريري صورا في حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"
وهو يستقبل بومبيو.
وانـشـغـلــت ب ـيــروت بـمــا إذا ك ــان رئ ـيــس الـ ــوزراء نـجــح في
إيضاح نقاط االتفاق ونقاط التباين مع الجانب األميركي،
وتحديدا في موضوع العقوبات األميركية على "حزب الله"
الذي كان على رأس أولويات زيارة الحريري لواشنطن.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،وب ـع ـيــد ارتـ ـف ــاع ال ـص ــوت إزاء الـتـسـ ّـيــب
ا لـحــدودي وا لـتـهـ ّـر ب الجمركي وو جــوب ضبط المعابر غير
الشرعية ،ال سيما مــن فريق حــزب "ا لـقــوات اللبنانية" ،أمل
الـبـطــريــرك الـمــارونــي بـشــارة الــراعــي خــال ق ــداس األح ــد في

الزراعة المصرية ترفض شحنة قمح أميركي وتشدد فحص الواردات الروسية
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

ً
أع ـل ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،رس ـم ـي ــا،
اعـتــزامـهــا االنـتـقــال إل ــى الـعــاصـمــة الـجــديــدة
العام المقبل وإخالء مقارها من القاهرة التي
ستستمر عاصمة سياسية وتاريخية للبالد.
وأك ــد رئـيــس الـ ــوزراء مصطفي مــدبــولــي،
أمس ،التزام حكومته بتنفيذ تكليف الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،بإخالء محافظة القاهرة
من الوزارات والمقار اإلدارية الحكومية ،خالل
عام  ،2020بما يسمح بعودة القاهرة لدورها
التاريخي والثقافي والسياحي واألثري.
وقال مدبولي" :انتقال الحكومة للعاصمة
اإلداري ــة سيكون فرصة لالهتمام بالقاهرة
ومـبــانـيـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ومـعــالـمـهــا األثــريــة
والسياحية" .وسيكون انتقال الحكومة من
ً
ً
القاهرة تغييرا كبيرا في مصر ،حيث استمرت

ً
الحريري مستقبال بومبيو بمزرعته قرب واشنطن أمس األول
الديمان أمس ،بأن "تتمكن الحكومة من وضع خطة تنفيذية
لمشروع النهوض االقتصادي والمالي الذي وضعه اجتماع
ب ـع ـب ــدا ف ــي األس ـ ـبـ ــوع الـ ـس ــاب ــق" .وأض ـ ـ ــاف" :ي ـب ـق ــى ال ــواج ــب
األساسي ،من أجل هذا النهوض ،ضبط التهريب في معابر
المرفأ والمطار والمصنع وسواها .وهي كلها معروفة لدى
المسؤولين في الدولة".

«قرار قضائي» خارج عن المألوف
ً
اتخذ قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف قرارا
ً
خارجا عن المألوف بحق قاصرين كانا قد تشاجرا بعد تبادل
شتائم تمس بالطائفية ،مما أدى إلى إشكال وتضارب وعراك.
وأثـنــاء الجلسة مــع القاصرين بــوجــود مندوبة االتحاد
لـحـمــايــة األح ـ ــداث ف ــي لـبـنــان وب ــوج ــود ذوي ـه ـمــا ،وب ـعــد أن
أبــديــا حسن نية للمصالحة وتـبــادال االع ـتــذارات والقبالت
في الجلسةّ ،
حدد الناشف لهما جلسة أخرى وطلب من كل
منهما أن يقدم فيها ورقة مؤلفة من صفحتين تتضمن آيات
ّ
المقدس عن المسامحة والمحبة.
من القرآن الكريم واإلنجيل

العاصمة في المكان نفسه طوال أربعة آالف
سنة ،باستثناء فترات قصيرة كانت العاصمة
فيها في مدن أخرى جنوب البالد أو شمالها.
إلــى ذل ــك ،أكــد السيسي أن "الـمـصــري هو
أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ،ويؤكد لنا
التاريخ هذه الحقيقة ،فرغم كل المحن ،بقيت
مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة
منذ آالف السنين ،ولذلك فإن مصر الجديدة
تولي أهمية قصوى لبناء اإلنـســان صحيا
وعلميا وثقافيا".
وأشار ،في كلمة بمناسبة االحتفال بعيد
ً
الـعـلــم أمـ ــس ،إل ــى أن ال ــدول ــة تـنـتـهــج حــالـيــا
سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة فى
برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما
يالئم احتياجات العصر.
وفي سياق منفصل ،أفادت مصادر بوزارة
الزراعة المصرية بإعادة  23ألف طن من القمح

الـمـسـتــورد مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بـعــد أن
رفض الحجر الصحي إدخالها لوجود نسبة
عالية من فطر "األرغوت" بها .وأكدت المصادر
ذاتـهــا أن الشحنة المرفوضة فحصت بدقة
شديدة من قبل الجهات المعنية ،ولما تبينت
عدم صالحيتها ردت للواليات المتحدة.
كــانــت وزارة الــزراعــة قــد أك ــدت أن ممثلي
الطاقة الذرية في مصر يوجدون في الموانئ
لفحص شحنات القمح القادمة من روسيا،
وذلك بعد االنفجار الذي وقع شمال روسيا.
وأع ـلــن رئ ـيــس اإلدارة الـمــركــزيــة للحجر
الــزراعــي ب ــال ــوزارة ،أحـمــد الـعـطــار ،أنــه جرى
الموانئ
تشديد اإلجـ ــراء ات االح ـتــرازيــة فــي ّ
حول استيراد القمح من موسكو ،وتمثل في
فحص السلع ا لــزرا عـيــة المقبلة للتأكد من
خلوها من أي إشعاع ذري أو نووي ناتج عن
ً
االنفجار الذي حدث أخيرا.

اتفاق بين غانتس وليبرمان إلسقاط نتنياهو
إسرائيل تقتل  3فلسطينيين ...واألردن يستدعي سفيرها
على وقع فشله في تشكيل ائتالف حكومي منذ أبريل الماضي،
ً
ً
يواجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مخططا جديدا
إلسقاطه في االنتخابات البرلمانية المقررة في  17سبتمبر المقبل.
وأفادت هيئة البث اإلسرائيلية (كان) بأن حزب "كاحول الفان" ،أو
"أزرق أبيض" ،برئاسة زعيم المعارضة بيني غانتس ،سيوقع اتفاقا
جديدا مع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان ،في
محاولة جديدة لاللتفاف على فوز الحزب الحاكم "الليكود".
وتكمن أهمية االتفاق الجديد ،إذا تم التوقيع عليه ،في تمكين
أحد الطرفين من الحصول على مقعد إضافي ،وهو التحالف الذي
ينص على اتفاق "فائض أصوات".
وذكرت "كان" أنه في حال توقيع هذه االتفاقية ،فإنها ستضيف
ً
مقعدا ألي من الحزبين ،وتعني إضافة أصوات لحزب معين ،حتى
ً
يكتمل الـنـصــاب الـقــانــونــي لـهــذا ال ـصــوت ،خـصــوصــا لــو كــان أحد
األحزاب في حاجة ماسة إلى عدد قليل من األصــوات ،أثناء عملية
فرز األصوات.
ّ
ومع استمرار التوتر في قطاع غزة لليوم الثاني بعد أسابيع
من الهدوء ،أطلقت إسرائيل النار على فلسطينيين مسلحين ليل
السبت  -األحــد قرب السياج الحدودي لغزة ،وقتلت  3شبان في
القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ .2007
وأكد الجيش اإلسرائيلي أنه أطلق في ساعة متأخرة ،من مساء

أمس األول ،النار من مروحية ودبابة باتجاه "مسلحين مشبوهين"
أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
جــاء ذلــك بعدما أطلقت  3صــواريــخ مــن قـطــاع غــزة بــاتـجــاه بلدة
ســديــروت ،وتجمعات سكانية م ـجــاورة فــي جـنــوب إســرائـيــل مساء
السبت ،كما أعلن الجيش اإلسرائيلي ،في ثاني هجوم من هذا النوع
خالل  24ساعة.
وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي على "تويتر" بأنه "تم
رصد إطالق ثالث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل،
حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض اثنين منها".
ً
وب ـعــد س ــاع ــات ،أفـ ــاد الـجـيــش بــأنــه "رصـ ــد عـ ــددا م ــن المسلحين
المشبوهين قرب السياج الحدودي في شمال قطاع غزة" .وأضاف أن
"مروحية هجومية ودبابة فتحت النار باتجاههم".
ون ـع ــت "ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد" الـقـتـلــى ال ـث ــاث ــة ،ووص ـف ــت اسـتـهــدافـهــم
بــ"الـجــريـمــة" .وأك ــدت الحركة فــي بيان "نحمل االحـتــال الصهيوني
المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني".
في شأن آخر ،استدعت وزارة الخارجية األردنية السفير اإلسرائيلي
لدى عمان أمير ويسبرود ،وأبلغته "رسالة حازمة" ،مطالبة بـ "وقف
االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى" بمدينة القدس الشرقية
المحتلة.
(القدس ـ ـ وكاالت)
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لندن تنهي «سيادة» أوروبا ...وجونسون وسط العاصفة

ّ
 100نائب الستدعاء البرلمان لمناقشة حالة طوارئ وطنية ...و«بريكست» يهدد بنقص الغذاء والدواء
قبل نحو أسبوعبن من انتهاء
العطلة الصيفية للبرلمان
البريطاني ،وقع نواب رسالة
طالبوا فيها رئيس الحكومة
بوريس جونسون بدعوة
مجلس العموم لقطع إجازته
واالنعقاد بشكل دائم حتى
 31أكتوبر ،التاريخ ّ
المحدد
لخروج المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبي ،معلنين
«حالة طوارئ وطنية».

وق ـعــت الـحـكــومــة البريطانية
ً
ً
رسميا أمس تشريعا ينهي «قانون
 »1972الذي صادق على انضمام
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة إل ــى االت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي وألــزم ـهــا بتطبيق كل
التشريعات واإلجــراءات الصادرة
من بروكسل.
وقال وزير الخروج من االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي س ـت ـيــف ب ــاركـ ـل ــي ،إن
ال ـت ـش ــري ــع الـ ـ ــذي وقـ ـع ــه سـيـنـهــي
بحلول آخر أكتوبر المقبل سيادة
القوانين األوروبية في بريطانيا
وي ـع ـيــد س ـل ـطــة ال ـت ـشــريــع كــامـلــة
للمشرعين البريطانيين.
وأضاف باركلي أن هذه الخطوة
بمنزلة «دليل واضح للجميع بأنه
لن تكون هناك عودة إلى الوراء وال
مـنــاص مــن ال ـخــروج مــن االتـحــاد
األوروب ــي بحلول الموعد المقرر
ب ـتــاريــخ  31أك ـت ــوب ــر» ،م ــؤك ــدا أن
الحكومة ال خيار آخر لديها غير
تنفيذ نتائج استفتاء يونيو .2016
وتسود حالة من الترقب وسط
ت ــوقـ ـع ــات ب ـ ــأن ت ـن ـط ـلــق عــاص ـفــة
سياسية جديدة بسبب ضغوط
يواجهها رئيس ال ــوزراء بوريس
ج ــونـ ـس ــون مـ ــن أجـ ـ ــل اسـ ـت ــدع ــاء
المشرعين من عطلتهم الصيفية
ّ
لـيـتـمــكــن ال ـبــرل ـمــان م ــن مـنــاقـشــة
«بريكست».
ووجـ ـ ـ ــه أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ـئ ــة ن ــائ ــب
بريطاني رسالة نشرت أمس ،إلى
جونسون من أجل مطالبته بدعوة
ال ـبــرل ـمــان م ــن عـطـلـتــه الـصـيـفـيــة
المستمرة حتى  3سبتمبر إلى
االن ـع ـق ــاد ب ـش ـكــل دائ ـ ــم ح ـتــى 31
أكتوبر المقبل ،الموعد المحدد
لمغادرة المملكة المتحدة االتحاد
األوروبي.

تجنب «بريكست»

صديقة رئيس
الوزراء ضيفة
الملكة في مقرها
باسكتلندا

وك ـت ــب الـ ـن ــواب ف ــي رســالـتـهــم
التي وقعها قادة أحزاب معارضة
ال ي ـ ــري ـ ــدون أو ي ــأمـ ـل ــون تـجـنــب
ّ
«بريكست» من دون اتفاق أن «بلدنا
على حافة أزمة اقتصادية ونحن
نسير بــاتـجــاه خ ــروج بريطانيا
ّ
من دون اتفاق» ،مضيفين« :نحن

حريق في حي عشوائي
ّ
يشرد آالف البنغال

بات  10آالف شخص على
األقل من دون مأوى ،إثر
حريق هائل في أحد األحياء
العشوائية في عاصمة
بنغالدش دكا ،دمرت بسببه
آالف المساكن .واندلع
الحريق في حي ميربور
ً
مدمرا ألفي مسكن .وتمكنت
عناصر اإلطفاء من السيطرة
على الحريق الذي لم ينتج
عنه ضحايا وفق السلطات،
باستثناء عدد قليل ممن
أصيبوا بجروح طفيفة.
ويسكن هذا الحي العديد من
العاملين في قطاع النسيج.

رئيس بلدية أوتاوا
يكشف عن مثليته

أعلن المتحدث باسم الحكومة األلمانية شتيفن زايبرت ،أمس ،أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلتقي المستشارة أنجيال ميركل في
برلين األربعاء المقبل لبحث أحدث التطورات بملف «بريكسيت».
ً
وأعرب زايبرت ،في حوار مع األلمان خالل «يوم األبواب ًالمفتوحة» ،عن أسفه إزاء قرار البريطانيين الخروج من االتحاد األوروبي ،مؤكدا أن «برلين
ستتعامل رغم ذلك مع هذه الحقيقة وأنها تفضل خروجا في نهاية أكتوبر المقبل بموجب اتفاق واضح يعفي الطرفين من فوضى عدم االتفاق» .وفي
الصورة ،ميركل مع مواطنيها في اليوم المفتوح.
أمــام حالة طــوارئ وطنية ويجب
استدعاء البرلمان لالنعقاد على
الفور».
وكان رئيس الوزراء البريطاني
ً
ّ
أكد مرارا عزمه على إخراج المملكة
ّ
الـمــتـحــدة مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
في  31أكتوبر ،سواء أحصل ذلك
باتفاق أم من دون اتفاق.
ويسعى جيريمي كوربين زعيم
«حزب ّ
العمال» المعارض ،للدعوة
إلــى التصويت على حجب الثقة
عن المحافظ جونسون فور عودة
البرلمان لالنعقاد.
ً
ّ
غـ ـي ــر أن اس ـ ـتـ ـطـ ــاعـ ــا لـ ـل ــرأي
ّ
أج ــراه معهد «يــوغــوف» أظـهــر أن

كوربين ال يتمتع بتأييد أكثرية
البريطانيين .وقــال  48في ّالمئة
م ـ ّـم ـ ّـن شـمـلـهــم االس ـت ـط ــاع إن ـهــم
يـ ـف ــضـ ـل ــون أن ت ـ ـغـ ــادر ال ـم ـم ـل ـكــة
الـمـتـحــدة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي من
دون اتفاق على أن يصبح كوربين
ً
رئيسا للوزراء.

الوقود والغذاء
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،نـقـلــت صحيفة
«ص ـ ـنـ ــداي ت ــايـ ـم ــز» ال ـبــري ـطــان ـيــة
عــن وثــائــق حـكــومـيــة مـســربــة ،أن
المملكة المتحدة ستواجه نقصا
في الوقود والغذاء والدواء ،إضافة

إلــى فقدان الوظائف وتعطال في
مــوانـئـهــا ل ـمــدة تـصــل إل ــى ثــاثــة
أشهر في حالة خــروج بريطانيا
م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ــن دون
اتـفــاق .وح ــذر الملف ال ــذي يطلق
عليه اسم «العملية يلوهامر» ،الذي
أع ــده مكتب مجلس ال ـ ــوزراء ،من
احتمال انخفاض إمدادات الطعام
ال ـط ــازج .وأضــافــت الصحيفة أن
ال ـع ـن ــاص ــر األس ــاسـ ـي ــة لـسـلـسـلــة
اإلمـ ـ ــداد ،بـمــا فــي ذل ــك الـمـكــونــات
والمواد الكيمياوية والتعبئة ،قد
تـتــأثــر .وأك ــدت «ص ـنــداي تايمز»،
أن الوثيقة تــم تجميعها الشهر
الجاري لتوضيح «األثار السلبية

األكثر احتماال لخروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي بدال من أسوأ
السيناريوهات».
وذكـ ـ ــرت الــوث ـي ـقــة أن ال ــرس ــوم
ال ـج ـم ــرك ـي ــة السـ ـتـ ـي ــراد ال ـب ـنــزيــن
ستؤدي إلى إغالق مصفاتي نفط
وخسارة ألفي وظيفة وإضرابات
وتعطيالت.
وتـفـيــد الــوثـيـقــة ب ــأن االزدح ــام
يمكن أن يؤثر على توزيع الوقود
بينما قــد ال تـكــون  85فــي المئة
م ــن ال ـش ــاح ـن ــات ال ـت ــي تـسـتـخــدم
ال ـم ــوان ــئ الــرئـيـسـيــة ف ــي أوروبـ ــا
جـ ــاهـ ــزة لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ال ـف ــرن ـس ـي ــة.
وكتبت الصحيفة أن توافر الطعام

الطازج سيتراجع واألسعار يمكن
أن ترتفع.

ضيافة الملكة
في هذه األثناء ،سترافق كاري
س ـي ـم ــون ــدز ص ــدي ـق ــة ج ــون ـس ــون،
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـن ــدم ــا يـتــوجــه
لإلقامة مع الملكة إليزابيث الثانية
في مقرها الخاص في اسكتلندا.
وس ـ ـي ـ ـمـ ــونـ ــدز سـ ـتـ ـك ــون ع ـلــى
األرجــح أول شريكة غير متزوجة
لــرئـيــس حـكــومــة ي ـمــارس مهامه،
تقيم في بالمورال.
(لندن  -وكاالت)

تظاهرات هونغ كونغ تعود للسلمية ...وأزمة بكندا الهند تعيد قيود كشمير
وتوقف  4آالف

تجمع اآلالف في الشوارع وقطارات مترو األنفاق
في هونغ كونغ ،أمس ،متحدين هطول أمطار غزيرة
وه ـب ــوب ريـ ــاح قــويــة ف ــي أحـ ــدث ت ـظــاهــرة مناهضة
للحكومة في متنزه «فيكتوريا بارك».
واعتبر تجمع «فيكتوريا ب ــارك» محاولة إلعــادة
ّ
السلمي .ومــن بين
الـحــركــة االحتجاجية لمسارها
المتظاهرين طالب من المدارس الثانوية والجامعات
ً
إضافة إلى سكان أكبر سنا ،قالوا إنهم خرجوا ليعربوا
عن غضبهم من الحكومة وعنف الشرطة أخيرا.
ويهدف التجمع إلــى اإلثـبــات لمسؤولي المدينة
ّ
أن الحركة االحتجاجية ال تــزال تتمتع بدعم شعبي
واسع رغم تصاعد العنف والتحذيرات المتزايدة من
بكين .وتسببت عشرة أسابيع من االحتجاجات في
إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة
مع مشاهد متكررة لمتظاهرين مقنعين يدخلون في
معارك مع قوات مكافحة الشغب وسط سحب الغاز
ّ
المسيل للدموع.
وفي الوقت نفسه اتخذت الصين القارية الشيوعية
مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين ،معتبرة
التظاهرات األكثر عنفا أفعاال «شبه إرهابية».
َ
ورغــم االشتباكات التي تــدور عــادة ليال ،لم تحظ
الحركة االحتجاجية ســوى بتنازالت قليلة من قبل
الصين او مسؤولي المدينة غير المنتخبين.
وتظاهرة األم ــس« ،عقالنية وغير عنيفة» حسب
«الجبهة المدنية لحقوق اإلن ـســان» الـتــي دعــت إلى
التجمع وهــي مجموعة احتجاجية ال عنفية كانت

سلة أخبار

مواطنون في هونغ كونغ يتظاهرون أمس تحت المطر
في السابق القوة المحركة للتظاهرات الحاشدة التي
سجلت مشاركة قياسية في يونيو ويوليو عندما نزل
مئات آالف األشخاص إلى الشارع.
وسمحت الشرطة بتنظيم تظاهرة األمس ،لكنها
منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة.
وسبق أن تجاهل المتظاهرون قرارات حظر سابقة
في األسابيع الماضية ،مما أدى إلــى مواجهات مع
شرطة مكافحة الشغب.
وأمـ ــس األول ،شـ ــارك آالف األشـ ـخ ــاص ف ــي مــدن

(رويترز)

كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري بعدد من
التظاهرات دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونغ
كونغ أو لتأييد الصين.
ولم تجر صدامات بين المشاركين في التظاهرتين
الذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهما
الشرطة .وردد متظاهرون «نحب هونغ كونغ» ،ورد
آخرون «نحب الصين».
(هونغ كونغ ،فانكوفر ،بكين  -وكاالت)

ً
الي ـ ـ ــزال ال ـت ــوت ــر ق ــائ ـم ــا ف ــي إقـلـيــم
كـشـمـيــر ال ـم ـت ـنــازع عـلـيــه ف ــي منطقة
الـهـيـمــااليــا ،بـعــدمــا أل ـغــت نـيــودلـهــي
الوضع الدستوري الخاص بالشطر
الــذي تسيطر عليه مــن االقليم فــي 5
اغـسـطــس ال ـج ــاري ،إذ أعـ ــادت فــرض
قيود مكثفة لقمع االحتجاجات في
أجزاء من اإلقليم المضطرب ،ورفعت
عدد الموقوفين إلى  4آالف شخص.
وبسبب خشية الحكومة المركزية
من تنظيم احتجاجات واضطرابات،
تـخـضــع كـشـمـيــر ال ـت ــي ب ــات ــت تــابـعــة
ل ــإدارة الهندية المركزية إلج ــراء ات
مشددة منذ الرابع من أغسطس ،أي
قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة
من الحكم الذاتي.
وكــانــت السلطات بـصــدد تخفيف
تــدري ـجـ ّـي ل ـهــذا اإلغـ ــاق الـكـبـيــر على
ّ
ال ـح ــرك ــة واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .ل ـك ــن انـ ــدالع
اش ـت ـبــاكــات ف ــي ع ـش ــرات االم ــاك ــن في
ســري ـنــاغــار أم ــس األول ،أع ــاد فــرض

القيود ّ
مجددا في بعض المناطق.
وأبـ ـل ــغ ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم حـكــومــة
ج ــام ــو وك ـش ـم ـي ــر روه ـ ـيـ ــت ك ــان ـس ــال
ّ
الـصـحــافـيـيــن ،أن ثـمــانـيــة اش ـخــاص
اصـيـبــوا فــي اشـتـبــاكــات مــن دون أن
يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـس ـ ــؤول حـ ـك ــوم ــي رف ـي ــع
ّ
الـمـسـتــوى ،أن الـمــزيــد مــن الـخـطــوط
الهاتفية ستعود للعمل بشكل طبيعي
«بحلول المساء».
ّ
وقال مسؤولون إن العمل سيعود
في المدارس في بعض المناطق اليوم.
إلى ذلــك ،قال قاض طلب عدم ذكر
ّ
اسمه إن أربعة آالف شخص على األقل
اعتقلوا وتــم احـتـجــازهــم فــي الشطر
الهندي مــن كشمير ،بموجب قانون
ال ـســامــة ال ـعــامــة ،وه ــو قــانــون مثير
للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس
م ــدة تـصــل إل ــى عــامـيــن دون توجيه
اتهامات لهم أو محاكمتهم.
(نيودلهي  -أ ف ب)

كشف رئيس بلدية أوتاوا
جيم واتسون عن مثليته
الجنسية في رسالة مفتوحة،
عشية انطالق فعاليات
أسبوع الفخر للمثليين في
العاصمة الفدرالية الكندية.
وكتب واتسون ( 58عاما)،
ّ
الذي يتولى رئاسة البلدية
منذ عام « 2010أنا مثلي .وها
ّ
ّ
أنا ّ
أقر باألمر خطيا .وتطلب
ذلك أربعة عقود».
ّ
وتولى جيم واتسون مقعدا
نيابيا في البرلمان المحلي
بين  2003و .2010وشغل
أيضا منصب وزير الشؤون
البلدية ،ووزير الصحة في
حكومة أونتاريو.
وأشاد رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو بتصريحات
واتسون «الجريئة».

تظاهرتان لليمين المتطرف
والفاشية في أوريغون

ألقت شرطة مدينة بورتالند
بوالية أوريغون األميركية
القبض على ما ال يقل عن 13
شخصا ،أمس األول ،عندما
نظمت جماعة يمينية مسيرة
إلى متنزه بوسط المدينة،
واشتبك محتجون معارضون
مناهضون للفاشية مع أفراد
الشرطة الذين حاولوا الفصل
بين الجانبين.
وقوبلت مسيرة شارك فيها
المئات من أنصار منظمة
«براود بويز» اليمينية بعدد
مماثل من خصومهم في
حركة «أنتيفا» المناهضة
للفاشية ،واندلعت اشتباكات
متفرقة بين الجانبين وبين
مناهضي الفاشية والشرطة
في ختام التجمع.

شويغو :سننشر صواريخ بأوروبا الحرس الثوري :أي حادث نووي بهرمز
إذا أقدمت أميركا على ذلك
يهدد الخليجيين بالعطش
كشف وزير الدفاع الروسي ،سيرغي شويغو ،أمس ،أن موسكو ال
تخطط لنشر الصواريخ التي تنتهك اتفاقية األسلحة النووية متوسطة
المدى في أوروبا أو آسيا إال إذا أقدمت الواليات المتحدة على ذلك أوال.
وخالل مقابلة خاصة على قناة «روسيا  ،»24قال شويغو« :إن كنتم
بحاجة إلى االتفاق فنحن بحاجة إلى التفاوض .لكن في حال لم يكن
لديك الرغبة بذلك ففي مرحلة ما يجب التوقف عن الكذب وقول الحقيقة
أنك ال تريد االتفاق» .وتابع« :قولوا الحقيقة وال تكذبوا ،واعترفوا أنكم
ستنشرون الصواريخ في أوروبا وآسيا والمناطق األخرى ،لكن نحن
لن ننشر في المقابل إال إذا أقدمت الواليات المتحدة على ذلك أوال».
وقــال شويغو« :لــم نرفض الـحــوار يوما مــع واشنطن ونحن من
عرضه طوال الفترة السابقة» .أضاف« :لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل
من خالل عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل األميركيين ،لكنهم
رفضوا الـقــدوم إلــى موسكو والتحقق من األمــر من خــال معاينته
ومعرفة مميزاته».
ً
يشار إلى أن واشنطن انسحبت رسميا ،من معاهدة حظر الصواريخ
القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو ،متعذرة بمزاعم حول
انتهاك روسيا للمعاهدة وهو ما ينفيه «الكرملين».
وأعلنت «الخارجية» الروسية أن سريان معاهدة حظر الصواريخ
المتوسطة والقصيرة المدى ،قد انتهى اعتبارا من  2أغسطس ،بمبادرة
من الواليات المتحدة.
الى ذلك ،أكد شويغو ،أن الطيران االستراتيجي الروسي قد استعاد
قدراته ،وأن المهام التي ينفذها عند الحدود الروسية  -األميركية في
الشرق األقصى ،اعتيادية وليست ضربا من «التنمر».
وجاء تصريح شويغو في معرض تعليقه على تحركات حاملتي
ّ
الصواريخ االستراتيجيتين «ت ــو »-160اللتين حطتا هــذا األسبوع
بمطار أراديــر في تشوكوتكا ،وهي منطقة في أقصى شرق روسيا،
ولها حدود بحرية مع والية أالسكا األميركية ،للمشاركة في مناورات
جوية هناك ،ثم عادتا بعد يومين إلى نقطة تمركزهما في مقاطعة
ساراتوف وسط البالد.
(موسكو  -وكاالت)

ً
• «جبل طارق» ترفض طلب واشنطن • الحوثي يعين سفيرا في طهران

م ــع تـكـثـيــف إي ـ ــران تحركاتها
ال ـ ــرام ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إح ـ ـ ـبـ ـ ــاط جـ ـه ــود
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـنــاء تحالف
دول ـ ـ ـ ــي ل ـح ـم ــاي ــة ال ـ ـمـ ــاحـ ــة عـبــر
مضيق «هرمز» ،حذر قائد القوات
البحرية في «الحرس الثوري» رضا
تنكسيري مــن أن ال ــدول الواقعة
جـ ـن ــوب ال ـخ ـل ـي ــج ،الـ ـت ــي تـمـتـلــك
محطات لتحلية المياه ،لن يبقى
لديها مــاء للشرب ،وستموت من
العطش في حال وقوع أي حادث
لسفينة أو غواصة أجنبية تعمل
بالوقود النووي في مياه الخليج.
وقال تنكسيري ،في تصريحات
أوردت ـهــا وكــالــة األن ـبــاء اإليــرانـيــة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن ال ـخ ـل ـيــج
بمساحة  250ألف كيلومتر مربع
خليج مغلق ،وإذا تعرضت أي من
ال ـبــوارج أو الـغــواصــات األجنبية
فيه ،التي تعمل بالوقود النووي
ألي ح ـ ـ ـ ــادث ،ف ـس ـت ـت ـع ــرض دول
المنطقة لمشكلة تمتد إلى سنوات.
وأضاف أن الخليج بحاجة إلى
ضـمــان أمـنــه ،وأن إي ــران أوصلت
رســالــة ســام وصــداقــة واستقرار
إلى الدول العربية الواقعة جنوب
الخليج.

وش ــدد قــائــد ال ـق ــوات البحرية
على أن دول « ،»1+7إيران ،وسلطنة
ع ـم ــان ،واإلمـ ـ ـ ــارات ،وال ـس ـعــوديــة،
وق ـ ـطـ ــر ،والـ ـبـ ـح ــري ــن ،والـ ـك ــوي ــت،
وال ـعــراق ،ق ــادرة على ضمان أمن
الخليج .ورأى أن وج ــود الـقــوات
األج ـن ـب ـيــة ي ــزع ــزع أمـ ــن الـخـلـيــج،
متهما األميركيين والبريطانيين
بــ«مـحــاولــة اإلي ـحــاء بـعــدم وجــود
األم ــن واالس ـت ـقــرار فــي المنطقة»
ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ع ـ ـ ــدة اع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
اسـتـهــدفــت ن ــاق ــات نـفــط وسفنا
ت ـج ــاري ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع تـشــديــد
واشنطن عقوباتها على طهران.
إلى ذلك ،رفضت سلطات منطقة
ج ـبــل طـ ــارق ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أم ــس،
طلب الــواليــات المتحدة احتجاز
ناقلة النفط اإليرانية التي تستعد
إل ــى م ـغ ـ ًـادرة مـيــاهـهــا اإلقليمية،
موضحة أن العقوبات األميركية
على إيران غير قابلة للتطبيق في
االتحاد األوروبي.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،قـ ـ ــال قــائــد
ال ـب ـحــريــة ف ــي ال ـج ـيــش اإلي ــران ــي
حـ ـسـ ـي ــن خ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــزادي ،إن بـ ـ ــاده
مستعدة إلرس ــال بــارجــة حربية
ل ـمــراف ـقــة نــاق ـلــة ال ـن ـفــط اإليــران ـيــة

«أدريـ ـ ـ ـ ــان دري ـ ـ ـ ــا» ،الـ ـت ــي أص ـ ــدرت
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة مـ ــذكـ ــرة
ل ـم ـصــادرت ـهــا ب ـعــد يـ ــوم م ــن رفــع
سلطات جبل طارق أمر توقيفها
الخميس الماضي ،في المتوسط.
ولفت خانزادي إلى أن اإلفراج
عن ناقلة النفط اإليرانية ال عالقة
ل ــه ب ــإط ــاق ال ـنــاق ـلــة الـبــريـطــانـيــة
ستينا إمبيرو».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب فــي
ال ـبــرل ـمــان اإلي ــران ــي حـمـيــد رضــا
ح ـب ـي ـبــي ،إن اج ـت ـم ــاع ــا ع ـق ــد في
الـبــرلـمــان أم ــس بـحـضــور رئيس
منظمة الـطــاقــة الــذريــة علي أكبر
صالحي ،ونائب وزير الخارجية
عباس عراقجي ،ناقش رفع نسبة
تخصيب اليورانيوم إلــى  50في
ال ـم ـئــة ف ــي إط ـ ــار تـقـلـيــص إيـ ــران
الل ـتــزامــات ـهــا ال ــدول ـي ــة بــالـخـطــوة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـ ــدول
األوروبية.
عـلــى صعيد مـنـفـصــل ،أعلنت
ج ـمــاعــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» الـحــوثـيــة
المتمردة في اليمن تعيين محمد
محمد الديلمي «سفيرا فوق العادة
للجمهورية اليمنية» في طهران،
فـ ــي خـ ـط ــوة اعـ ـتـ ـب ــرت ال ـح ـكــومــة

ً
وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي مستقبال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري في طهران أمس (إرنا)
ً
اليمنية المعترف بها دوليا أنها
ً
ً
ّ
«تشكل انتهاكا سافرا» للقوانين
الدولية.
ورأت حكومة الرئيس عبدربه
مـ ـنـ ـص ــور هـ ـ ـ ـ ــادي ،ال ـ ـتـ ــي قـطـعــت
العالقات الدبلوماسية مع طهران
ع ــام  ،2015أن التعيين «ل ــم يكن
ً
مـفــاجـئــا ،فهو ينقل الـعــاقــة بين
ال ـطــرف ـيــن م ــن الـتـنـسـيــق ،وتـلـقــى
الدعم من تحت الطاولة إلى العلن».
في السياق ،أفادت مصادر في
إي ــران ،أمــس األول ،بلقاء وفــد من
«أن ـص ــار ال ـل ــه» م ــع س ـف ــراء  4دول
أوروب ـيــة ،هــي :ألمانيا ،وفرنسا،
وبريطانيا ،وإيطاليا.
(طهران  -وكاالت)

ّ
وزارة ثالثة تعلق عملها بعدن
أعلنت وزارة النقل بحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور
هادي ،المعترف بها دوليا ،تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن،
جنوبي البالد ،بعد إجراء مماثل لوزارتي الخارجية والداخلية ،على
خلفية األحداث األخيرة التي شهدتها المدينة.
ً
وأفادت الوزارة ،في بيان أمس ،بأن التعليق جاء «نظرا لما تعيشه
عدن من ظروف بسبب انقالب المجلس االنتقالي على الحكومة
الشرعية ،وتعرض الوزارة لالقتحام من قبل الميليشيات التابعة
لهم ،واستمرار وجود دوريات لهم في الوزارة» .وأمس األول ،أعلنت
وزارة الداخلية تعليق عملها في عدن بعد إجــراء مماثل من قبل
وزارة الخارجية ،بسبب سيطرة قوات المجلس االنتقالي المطالب
بانفصال جنوب اليمن عن شماله ،على مؤسسات الدولة ومقراتها.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ًاﻟﻴﺪ دﺷﻦ ًﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﺑﺤﻀﻮر
 ٢١ﻻﻋﺒﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺑﺪأ أزرق اﻟﻴﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد
ﻃﻮﻛﻴﻮ  ٢٠٢٠ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

دﺷـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادا ﻟ ـﺨــﻮض اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت
اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻷوﻟـﻤـﺒـﻴــﺎد
ﻃﻮﻛﻴﻮ  2020اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  17ﺣﺘﻰ 26
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺣـﻀــﺮ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻷول أﻣﻴﻦ
ﺳـ ــﺮ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ﻗ ــﺎﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺪواﻧ ــﻲ
وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷول ﻓـﻬــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي ،وﻣـﺸــﺮف
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺰﻋــﺎﺑــﻲ
واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻜﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﺪرب ﻳﺮﻳﻢ ﺳﻴﻼ وﻣﻮاﻃﻨﻪ
إرﻳ ـ ــﻚ اﻣـ ــﺎﻟـ ــﻮا وﻣـ ـ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻠ ـﻴــﺎﻗــﺔ
اﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ اﻷﻳـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪي راﺟـ ـﻨ ــﺎر
اوﺳﻜﺎرﺳﻮن ،وﺑﺤﻀﻮر  21ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﻦ أﺻﻞ  ،26إذ ﺗﻐﻴﺐ  5ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ 3 ،ﺑ ــﺪاﻋ ــﻲ اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻫــﻢ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ وﺷﻘﻴﻘﻪ ﺧﺎﻟﺪ
وﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻮي ،وﻻﻋـ ـﺒ ــﺎن
ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وﻫﻤﺎ ﻣﺸﺎري
ﺻﻴﻮان وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻳـﺴـﻠـﻨــﺪي راﺟ ـﻨ ــﺎر ،واﺷﺘﻤﻠﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت ﺑ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻷدوات واﻟ ـﺤ ـﺒــﺎل
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻃـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻹﻋﺪاد.

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب
وﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻞ ﺑ ـ ـ ــﺪاﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺐ،

ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﺸﺎرك
ﻓﻲ »اﻟﺴﻮﺑﺮ« ﻷﻧﻪ
وﺻﻴﻒ اﻟﺪوري

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷول ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﺟﻲ(
ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺄ أﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد
ﻗـ ــﺎﻳـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪواﻧ ـ ــﻲ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ وﺑﺪاﻳﺔ
ﻓ ـﺘــﺮة اﻹﻋـ ـ ــﺪاد ﻟــﻼﺳـﺘـﺤـﻘــﺎﻗــﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺒﺬل أﻗﺼﻰ
ﻣ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ﻣ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺗ ـﻜــﻮن
ﻋ ـ ـ ـ ــﻮدة ﻛ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ
اﻟﻼﺋﻖ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺪواﻧــﻲ :اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻣ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎﻗ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻫﻤﺎ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت

اﻻوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،وﻛﺎس آﺳﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧـ ـﻜ ــﻮن ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪﻳــﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وﺷـ ـ ـﻜ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ رأﺳ ـ ـﻬـ ــﺎ د.
ﺣ ـﻤــﻮد ﻓـﻠـﻴـﻄــﺢ ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮﻫــﺎ ﻛﻞ
اﻹﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت ﻹﻋ ــﺪاد اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪ ،وﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻧ ـ ــﺎدي
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮه اﻟﺼﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪرب
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﻼ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻀﺮورة اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻻﻟﺘﺰام
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ
اﻹﻋ ــﺪادي ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل :أﻣـ ــﺎﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة إﻋ ـ ـ ــﺪاد
ﻗﺼﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ،ﺳـﻴـﻜــﻮن
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ وﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت اﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﺔ،
وذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ

ً
ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷزرق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻖ  ٧ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
٢٦
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻲ ﻧﻴﺒﺎل وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة
ً
اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ أوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻀــﻢ  26ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراﺗــﻲ ﻧﻴﺒﺎل
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ ﻳﻮﻣﺎ  5و 10ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ 2022
ﺑﻘﻄﺮ ،وﻛﺄس آﺳﻴﺎ  2023ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.
واﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻢ :ﻣﺒﺎرك اﻟﻔﻨﻴﻨﻲ
)اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ( ،وﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ
)اﻟﻌﺮﺑﻲ( ،وأﺣﻤﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي ،ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
رﺿﺎ ﻫﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي ،ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻌﺘﻮق ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎوي،
ﻋﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻓﻬﺪ اﻷﻧـﺼــﺎري ،ﺿــﺎري ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ
)اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ( ،وﺣﺴﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ ،ﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺒﻴﺘﺮ
)ﻛﺎﻇﻤﺔ( ،وﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ ،ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﺷﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮﻳﺪة،
ﻓﻬﺪ ﺣﻤﻮد ،ﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ﻓﻴﺼﻞ زاﻳﺪ ،وﺣﻤﻴﺪ اﻟﻘﻼف.
وﺷ ـﻬ ــﺪت اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋـ ــﻮدة ﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﻘ ــﻼف وﻓ ـﻬــﺪ اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري
وﺿﺎري ﺳﻌﻴﺪ وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ  22ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺷــﺎرك اﻷزرق ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﻌﺮاق ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد 3
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة )ﻧﻴﺒﺎل واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ  23ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻳﻮم  24ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻋﻘﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻮم
 29ﻣﻨﻪ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور اﻷول
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ـﺴــﺎدس ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ اﻷﺑ ـﻄــﺎل )اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر

واﺻ ــﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﺄﻟﻘﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻻﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
واﻟـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﺌ ــﺎت ﻓـ ــﻲ أﻟ ـ ـﻌـ ــﺎب اﻟ ـﻘ ــﻮى
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺤﺼﺎد ﺛﻼث
ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﺑــﻮاﻗــﻊ ذﻫﺒﻴﺔ وﻓﻀﻴﺔ
وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎد أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓـ ـ ــﻼح ﺻ ـﻨ ـﻴــﺪح
اﻟﻌﺠﻤﻲ ،واﺻﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن
ﺣﺼﺪ  3ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت "ذﻫﺒﻴﺔ وﻓﻀﻴﺔ
وﺑ ـ ــﺮوﻧ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ" ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻴﺮﻓﻌﻮا رﺻﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻟـ ــﻰ  7ﻣ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺎت ذﻫ ـﺒ ـﻴ ـﺘــﺎن ،و4
ﻓﻀﻴﺎت ،وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻌﺠﻤﻲ أن اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﺟــﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻼﻋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗــﺬف اﻟﻘﺮص
ً
ﻣـﺤـﻘـﻘــﺎ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ  49.68ﻣ ـﺘ ــﺮا ،ﻓﻲ
ﺣ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻘــﻖ زﻣ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻫــﺎﺷــﻢ اﻟﻌﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻀﻴﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺑــﺮﻗــﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻗﺪره 1.99م ،واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ً
ﺑ ـﺒــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ﻗ ــﺬف اﻟ ـﻘ ــﺮص ﻣﺤﻘﻘﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺔ 44.26م.

ﺧﻄﺔ اﻹﻋﺪاد ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ا ﻟ ـﺠــﻮا ﻧــﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ
ً
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ ،ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ أن
ﻳﻘﺪم اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ً
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣﺴﺎء

ﺑﺪوره ،ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻋﻦ أن ﺗﺪرﻳﺒﺎت
اﻷزرق ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ
ً
ً
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣﺴﺎء،

»ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ« ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح »اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«
●

ً
اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ أﺑﻄﺎل اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
وأﺷﺎد اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻓ ــﺪ وإﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺮاره ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
أﻓـﻀــﻞ اﻷرﻗ ــﺎم واﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ ،وأﻫــﺪى
ﻫ ـ ــﺬا اﻹﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز اﻟ ـ ــﻰ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ
ً
ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑ ــﺎﻷﻟ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﻔ ــﺮدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺤﻘﻖ
اﻧـﺠــﺎزات وزﻳــﺎدة دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺷﻜﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻟﺮﻓﻊ
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ ان ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺎرك
ﺑ ـ ـ ــ 13ﻻﻋـ ـﺒ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت  10دول
واﺧﺘﺘﻤﺖ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ.

وذﻟ ــﻚ ﺣـﺘــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻟـﺴـﻔــﺮ إﻟــﻰ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﻘﺪ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ً
ﺳﻴﻜﺘﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ.
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺮي إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺜــﻒ ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻳﻌﻜﺲ ﻣــﺪى ﺣﺮﺻﻬﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ.

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  25ﻣﻦ اﻟﺠﺎري،
أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء.
وﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣـﺴــﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي ﺛ ــﻢ ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺴﻠﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف.
وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة واﺣﺪة ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻏﺎدر اﻷزرق
اﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮه ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻟﻌﺐ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ ﻓﺎز
ﺑــﻮاﺣــﺪة أﻣــﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺧﺴﺮ  4ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺰﻣﺎﻟﻚ واﻟﺠﻴﺶ
واﻟﺠﺰﻳﺮة.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻳﺪي دازﻟﻴﺘﺶ أن
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﺧﺘﻴﺎر اﻟـ 12ﻻﻋﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣــﻦ أ ﻗ ــﻮى ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض واﻟﺠﻤﻬﻮر،
وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ وﻣﻮاﻫﺐ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺻﺎﻧﻊ أﻟﻌﺎﺑﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺬي ﻓﺎز ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺮﻣﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي .وﻳﻌﻮل دازﻟﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﻻﻋﺒﻴﻪ
اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ،وﻫﻢ ﺳﻬﻮ اﻟﺴﻬﻮ وأﺣﻤﺪ ﻋﻨﺎد وﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮج ودﻋﻴﺞ
اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻼ.

ً
اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻗﺎن ودﻳﺎ وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
اﻟﺴﻴﺪ :ﻧﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
●

ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻔﻮز ودﻳﺎ
 ،1-2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن 1-2
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓﻲ اﻃﺎر اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
أﻫــﺪاف اﻟﻤﺒﺎراة ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋﺒﺪول ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ ،وﻋﻤﺮ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮط اﻷول ﻣـ ـ ــﻦ ﻋ ـﻤــﺮ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف
ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﻐﺎﻧﻲ أدﺟﻲ.
ودﺧ ـ ــﻞ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻣﻊ
ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ ﺣ ـﺴ ــﺎم اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﺑـﺘــﻮﻟـﻴـﻔــﺔ
أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻲ وﻗﺖ
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ ﻣــﺎﻫــﺮ
اﻟـﺸـﻤــﺮي ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋﺒﺪول ،ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ،أن
ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،24ﻟﻴﻌﺰز
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺪف ﻣﻦ
ﺿﺮﺑﺔ رأﺳـﻴــﺔ ﻣــﻦ داﺧــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء
ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،39ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻷول
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد.

وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ووﺳـ ـ ــﻂ ﺗ ـﺒــﺪﻳــﻼت
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪرب ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ ،ﻧﺠﺢ ﺑﺮﻗﺎن
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺘﺮف أدﺟﻲ،
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺒﺎراة .1-2

إﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ
ﺗﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺴﻨﻴﺔ )اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ،
واﻷﺷﺒﺎل( ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻋﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة،
ﺑﺤﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻻﺗﺤﺎد -رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻤﻼن،
وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
وﺗﻘﺮر ﺗﺄﺟﻴﻞ إﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻜﺄس ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر
آﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻟﻴﻮم

دﻋﺎ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻨﺎدي ﻹﻋﻼن
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻀﺮ واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻜﻨﺪري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ
ذﻫﺎب دور اﻟـ 32ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
ﻛﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل ،اﻟﻤﻘﺮرة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ  26ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻗﺎن ﺗﻀﻢ اﻟﺴﻴﺴﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ ﻣﺪرب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ أن
ﻫﺪﻓﻪ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم
وﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﻌﺴﻜﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻴﻚ ﺷﻬﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،
ودﺧ ــﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ وﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ.
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري
ﻳﺴﺎﺑﻘﻮن اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻀﺮﺑﺔ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻤﻘﺮرة  28ﻣﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓ ــﻲ ذﻫـ ــﺎب اﻟ ــﺪور
 32ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛــﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑﻄﺎل.
وأﺑــﺪى ﻣــﺪرب اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺿــﺎه ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟ ــﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺑـﻴــﺾ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺑﺮﻗﺎن
أﻣ ــﺲ اﻷول ،وأﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻹﻋـ ــﺪادي
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻴﻚ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻤﻴﺰ ﻳﻮازي ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن ﺧﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ

وﻗﻊ ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻼل
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
"اﻟﻬﻤﻼن ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«:
»ﺧﻠﻴﺠﻲ  «24ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ
»اﻟﺴﻮﺑﺮ« ،اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻟﺠﺮﻳﺪة أﻣﺲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻤﻼن،
ﻣﻔﺎده أن اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺣﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻣﺎ
ذﻛﺮه اﻟﻬﻤﻼن ﻫﻮ أن اﻷﺻﻔﺮ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻮﺑﺮ
أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﻮﻧﻪ وﺻﻴﻔﺎ
ﻟﺒﻄﻞ دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،2019-2018ﺣﻴﺚ
إﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ وﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ،ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺮﻗﺎن
اﻟﺘﺸﻴﻚ ،ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ زﻳﺎدة
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ ﻟﻸﺑﻴﺾ ﺑﻌﺪ
ﻏﺪ أﻣﺎم اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺮوﻓﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋــﺮب ﻣــﺪرب ﺑﺮﻗﺎن ﻣﺎﻫﺮ اﻟﺸﻤﺮي

ﻋــﻦ رﺿ ــﺎه ﻋــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ ــﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻏــﺎﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺻﺮﺑﻴﺎ  22اﻟﺠﺎري.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﻗﻮﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻹﻋﺪاد ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل ﻟﻴﺎﻗﺔ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺳﺮﻳﻌﺎ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ
ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.

ﻧﺠﺤﺖ ادارة ﻧﺎدي ﺑﺮﻗﺎن
ﻓﻲ ﺿﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻول ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ
ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﻟﺴﻴﺴﻲ ﻻﻋﺐ ﻣﺼﺮي
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺐ
ﻟﻌﺪة اﻧﺪﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺠﻬﺮاء،
وﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻄﻮل واﻟﺘﺼﻮﻳﺐ،
وﺳﻴﻜﻮن اﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻧﺎدي ﺑﺮﻗﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﺸﺎرك
ﻻول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻧﺠﺢ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻣﺜﺎل
اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻔﻀﻠﻲ وﻧﻮاف اﻟﻈﻔﻴﺮي
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺮﻗﺎن
ً
ً
ﺣﻀﻮرا ﻗﻮﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻗﺪاﺗﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮزﺑﺮ.

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
ﺑﻴﻞ ﻳﻘﻮد رﻳﺎل إﻟﻰ ﻓﻮز
اﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ
دلبلا

•
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ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﻳﻠﺰي ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻊ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ﺧﻼل ﻓﻮزه اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ .١-٣

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﻳﻠﺰي ﻏﺎرﻳﺚ
ً
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣــﻊ رﻳــﺎل
ﺑﻴﻞ أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ
ِ
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﺧ ــﻼل ﻓ ــﻮزه اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﺳـﻠـﺘــﺎ ﻓـﻴـﻐــﻮ ١-٣
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻋﻦ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ،ﺣﺴﻤﻬﺎ "اﻟﻤﻠﻜﻲ" رﻏﻢ
ﺧﻮﺿﻪ آﺧﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺸﺮة
ﻻﻋﺒﻴﻦ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪوري اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
رﻳـ ــﺎل اﻟـ ــﺬي ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠــﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟــﻮدﻳــﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ اﻟﻤﺬﻟﺔ
أﻣ ــﺎم ﺟ ــﺎره أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ٧-٣
ّ
ﺧــﻼل ﺟﻮﻟﺘﻬﻤﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻜﺮ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣــﻦ ﺑﻴﻞ اﻟ ــﺬي ﻗﺪم
ﻣﺒﺎراة ﺟﻴﺪة "."١٢
وﻫـ ـ ــﺰ ﺳ ـﻠ ـﺘ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻐ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎك
ﻗـﺒــﻞ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺸــﻮط ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻬــﺪف
ﺗــﻢ إﻟـﻐــﺎؤه ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣــﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻳ ــﺎﻏ ــﻮ
اﺳﺒﺎس.
وﺑــﺮﻏــﻢ ﻃ ــﺮد اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ ﻟﻮﻛﺎ
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺪﻋﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم
دﻧ ـﻴ ــﺲ ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ "" ،"٥٥ﺿــﺎﻋــﻒ
رﻳ ـ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﺑــﺎﻟـﻐــﺔ
اﻟﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﻻﻋﺐ وﺳﻄﻪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻃﻮﻧﻲ ﻛﺮوس ""."٦١
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻖ زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪان ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻃـ ــﺮد
ﻣ ــﻮدرﻳ ـﺘ ــﺶ "ﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺖ إﻟ ـﻴــﻪ،
وﻗﺎل إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻄﺮد ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮارات

اﻟﺤﻜﺎم".
وﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻞ ﻓ ــﺎﺳـ ـﻜـ ـﻴ ــﺰ
ا ﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ " ،"٨٠ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳﺴﺠﻞ
ً
اﻟﺸﺎب اﻳﻜﺮ ﻟﻮﺳﺎدا ﻫﺪﻓﺎ ﺷﺮﻓﻴﺎ
ﻟﻠﻤﻀﻴﻒ "."١+٩٠

زﻳﺪان ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﻞ
وﻣ ــﻊ إﻏـ ــﻼق ﺑ ــﺎب اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻻت
اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  ٢ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ،أﻗــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ زﻳـ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ
ً
زﻳــﺪان ﻣﺠﺪدا ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎء ﺑﻴﻞ:
"ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼث
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﻗﻠﺖ إﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ .ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ
ﺳﻴﺒﻘﻮن ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ".
وﻛ ـ ــﺎن زﻳـ ـ ــﺪان أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ
أﻧﻪ ﻳﻨﻮي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺎﻳــﻞ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗـﻤـﻨــﻰ ﺧــﻼل
ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎدي
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﻲ" :ﺑ ـ ـ ــﺪا ﻟـ ــﻲ أﻧ ـ ــﻪ "ﺑ ــﺎﻳ ــﻞ"
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺮﺣـ ــﻞ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ﻣ ـﻌ ـﻨــﺎ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،واﻷﻣﻮر ﺗﺘﻐﻴﺮ.
ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ،ﺳﺄﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮﻗﻌﻪ،
ﻫﻮ ﻻﻋﺐ ﻫﺎم وأﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ا ﻟــﻼ ﻋـﺒـﻴــﻦ ﺗﺼﻌﻴﺐ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﻓﻲ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ".
ً
وﺑﺪا ﺑﻴﻞ " ٣٠ﻋﺎﻣﺎ" ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺧﺎرج أﺳﻮار "ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻮ" ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺳ ــﺎﻓ ــﺮ إﻟ ــﻰ
اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺟﻴﺎﻧﻐﺴﻮ
ﺳﻮﻧﻴﻨﻎ اﻟﺬي ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ راﺗﺒﺎ
ً
ﺧـﻴــﺎﻟـﻴــﺎ ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ،ﻟﻜﻦ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺮﻳﺎل ﺑﻬﺪف ﺑﻴﻞ
رﻳ ــﺎل ﺣ ــﺎل دون إﺗ ـﻤــﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻷن اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ.
وﻏﺎب ﻋﻦ رﻳﺎل ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ادﻳـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺎزار اﻟ ـﻘــﺎدم
ﺑﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﻣــﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﺨﺬه ﺧﻼل
ﺗﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻓﻴﺮﻻن ﻣﻨﺪي اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﻟـﻘــﺎدم ﻣــﻦ ﻟـﻴــﻮن ،ﻟﻴﺴﺘﻬﻞ رﻳــﺎل
ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﻣﻦ دون ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﺠﺪد.
وﻗ ــﺎل زﻳ ـ ــﺪان" :ﻗــﺪﻣ ـﻨــﺎ ﻣ ـﺒــﺎراة

راﻣﻮس ﻳﻌﺎدل رﻗﻢ ﺧﻴﻨﺘﻮ

راﻣﻮس
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ﺣ ـﻘ ــﻖ ﺳ ــﺮﺧ ـﻴ ــﻮ راﻣ ـ ـ ـ ــﻮس ،ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ رﻳـ ــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺎﻻﻳﺪوس ،اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟــ283
ﻟــﻪ ﻣــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ ،ﻟ ـﻴ ـﻌــﺎدل رﻗ ــﻢ اﻷﺳ ـﻄــﻮرة
ﺑﺎﻛﻮ ﺧﻴﻨﺘﻮ.
اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﻮﺳﻢ "اﻟﻠﻴﻐﺎ" اﻟــ 15ﻟﺮاﻣﻮس ﻣﻊ
وﻓﻲ اﻧﻄﻼ
ﻼ
اﻟﺮﻳﺎل ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻪ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﺷﻬﺪ راﻣﻮس
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻟﻬﺪف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ،
ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺜﻼ
ﻼ
ﻟﻴﺼﺒﺢ راﺑ ــﻊ ﻻﻋــﺐ أﻛـﺜــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟــﻼﻧـﺘـﺼــﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺪوري ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎدي.
وﺣﻘﻖ راﻣﻮس  283اﻧﺘﺼﺎرا ﻓﻲ  420ﻣﺒﺎراة
ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺑـ"اﻟﻠﻴﻐﺎ" ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎل ،ﻟﻴﺘﻌﺎدل ﻣﻊ
ﺧﻴﻨﺘﻮ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ

ﻋﺪد اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت أﻗﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺎض اﻟﻼﻋﺐ
اﻟــﺮاﺣــﻞ  427ﻣ ـﺒــﺎراة ،واﻧـﺘـﺼــﺮ ﻓــﻲ  283ﻣﻨﻬﺎ .وﻳــﻮاﺟــﻪ
راﻣ ــﻮس ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﺗـﺤــﺪي ﻣـﻌــﺎدﻟــﺔ رﻗ ــﻢ ﻣــﺎﻧــﻮﻟــﻮ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ،
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎرات
ﻣﻊ "اﻟﻤﻠﻜﻲ" ،ﺑﻮاﻗﻊ  312اﻧﺘﺼﺎرا ﺧﻠﻒ راؤول ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ
) 327اﻧﺘﺼﺎرا( ،واﻟﻤﺘﺼﺪر إﻳﻜﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس ﺑـ 334اﻧﺘﺼﺎرا.
ُ
وﻳﻌﺪ راﻣــﻮس ﺧﺎﻣﺲ ﻻﻋــﺐ أﻛﺜﺮ ﺧﻮﺿﺎ ﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﻊ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ،وﺛﺎﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻻﻋﺐ
ﺧﻮﺿﺎ ﻟﻤﻮاﺳﻢ ﺑﻘﻤﻴﺺ "اﻟﻤﻠﻜﻲ" ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـ 25ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑـ 84ﻫﺪﻓﺎ ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ
ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪﻓﺎع.
)إﻓﻲ(

ً
ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ واﺟﻬﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت.
أﻧــﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﺎ ﻟﻤﺎ رأﻳﺘﻪ
اﻟﻴﻮم".
ودﻓﻊ زﻳﺪان اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺎرس
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻹﻧ ـﻘــﺎذ رﻳ ــﺎل إﺛ ــﺮ ﻓﺘﺮة
ﻣﺨﻴﺒﺔ ﺷـﻬــﺪت إﻗــﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
ﺟﻮﻟﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳ ــﻮﻻري ،ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
ذﻫـﺒـﻴــﺔ ﻗ ــﺎده ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻹﺣـ ــﺮاز ﻟﻘﺐ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات
ً
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ

وﺑ ـﻴ ـﻠ ــﻮاﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻓـﻴـﻨـﻴـﺴــﻮس
ﺟ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮر .وﺗ ـ ـ ــﺮك ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻘــﺎﻋــﺪ
اﻟﺒﺪﻻء ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﺮﺑﻲ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟــﻮﻛــﺎ ﻳــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ ،ﺻﺎﻧﻊ
اﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻟ ــﻮﻣـ ـﺒ ــﻲ ﺧــﺎﻣ ـﻴــﺲ
رودرﻳﻐﻴﺰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ إﻋــﺎرة ﻣﻊ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﻳﺴﻜﻮ وﻟﻮﻛﺎس ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ.

ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
وﻛـ ـ ــﺎن ﻓــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﻪ

ً
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ :ﺗﺪﺧﻠﻲ ﻛﺎن »ﻋﻔﻮﻳﺎ«
أﻛﺪ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،أن اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﺳﻴﻠﺘﺎ
ﻓﻴﻐﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ )ﺑﺎﻻﻳﺪوس( ﻛﺎﻧﺖ "ﻋﻔﻮﻳﺔ"،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻰ زﻣﻴﻞ".
وﻛﺘﺐ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "اﻟﻄﺮد ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﻔﻮي ...ﻟﻢ أﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أي زﻣﻴﻞ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﺪﺧﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد!"

وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺧــﺎﺑـﻴـﻴــﺮ إﺳـ ـﺘ ــﺮادا ﻗ ــﺪ أﺷـﻬــﺮ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ وﺟــﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟ ـﻘ ـﻤ ـﻴــﺺ رﻗـ ــﻢ  10ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ــﺪﺧ ــﻞ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ ﺣﻜﻢ
 "VARﺑﻌﺪ أن
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ""VAR
دﻫﺲ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم
دﻳﻨﻴﺲ ﺳــﻮارﻳــﺰ ،ﻓــﻲ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎل ﻓﻮزا
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ).(1-3
)إﻓﻲ(.

ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺖ
أﺣﺮز ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻧﻘﻄﺘﻪ اﻷوﻟﻰ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺘﻌﺎدﻟﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﺎﻧﺖ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻟﻜﻦ أداءه
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﻮق ذﻛـ ــﺮ ﺑــﺎﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرﺑـ ــﻪ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻧﺪرﻳﻪ ﻓﻴﺎش ﺑﻮاش
اﻟﺬي ُﻣﻨﺢ ﻣﻬﻤﺔ إﻋــﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ إﻟــﻰ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ،٢٠١٣
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـﻠ ــﻮﻟ ــﻪ ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ رودي
ﻏﺎرﺳﻴﺎ.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﺑ ـ ـ ــﻮرﺗ ـ ـ ــﻮ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،ﺗﺸﻠﺴﻲ وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻌﺪ
ﻏﻴﺎب ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ إﺛﺮ
رﺣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺷ ـﻨ ـﻐ ـﻬــﺎي ﺳـﻴـﺒــﻎ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ .٢٠١٧
و ﺑـﻌــﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
أﻣ ـ ـ ــﺎم رﻳـ ـﻨ ــﺲ ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ،٢-ﻳــﺪﻳــﻦ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺑﻨﻘﻄﺘﻪ اﻻو ﻟ ــﻰ اﻟﻰ

ﺣﺎرﺳﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺘﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺪا
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ رﺑﻊ
ﺳﺎﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺻﻔﺮ.
وﺑـ ـ ـ ــﺮﻏـ ـ ـ ــﻢ اﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار ﻣـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
دارﻳ ـ ــﻮ ﺑـﻴـﻨـﻴــﺪﻳـﺘــﻮ رﻛ ـﻠ ــﺔ ﺟ ــﺰاء
ﻓ ــﻮق اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ) ،(٣١ﻓﺈن ﻧﺎﻧﺖ
ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺢ ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﻏــﻮرﻛــﻮف
ﻓﻮزه اﻻول.
وﻋ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـ ــﻮاش ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟــﺮﻛ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺨـﻠــﻰ ﻋـﻨـﻬــﺎ دﻳـﻤـﻴـﺘــﺮي
ﺑﺎﻳﻴﺖ ﻟﺒﻴﻨﻴﺪﻳﺘﻮ" :ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺟﻴﺪا
ﻣ ــﻊ دﻳ ــﻢ )ﺑــﺎﻳ ـﻴــﺖ( ﻋـﻠــﻰ رﻛ ــﻼت
اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ.
ﻧﻴﺘﻪ ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻃﻴﺒﺔ ﻟـﻜــﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪت دارﻳﻮ ﻳﺴﺪد أﻏﻀﺒﻨﻲ
ﻫ ــﺬا اﻻﻣـ ـ ــﺮ ...ﻛ ــﺎن رﺟ ــﻞ رﻛ ــﻼت
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮﻛ ــﺎ ﺟ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮرز
واﻟـﻴــﻮم اﻫ ــﺪر .ﻳﺠﺐ ان ﻧﻨﺘﻈﺮ
دارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻮ اﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻛ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓــﻲ

ﻣﻮراي ﻳﻘﺒﻞ دﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ »وﻧﺴﺘﻮن«
أدرج ا ﺳ ـ ـ ــﻢ ا ﻟ ـﺒ ــﺮ ﻳ ـﻄ ــﺎ ﻧ ــﻲ
أﻧﺪي ﻣﻮراي ،اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻷول
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺮدي اﻟ ـ ـ ـ ــﺮﺟ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
وﻧ ـﺴ ـﺘــﻮن -ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺲ )اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(،
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ دﻋـ ــﻮة اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﺳﺘﻜﻮن "وﻧﺴﺘﻮن -ﺳﺎﻟﻢ"
ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ اﻻﺳـ ـﻜـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪي )32
ﻋﺎﻣﺎ( ،ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺨﺬ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻧﺎﻓﺲ ﻣ ــﻮراي ،اﻟﻤﺼﻨﻒ
رﻗـ ــﻢ  324ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ــﻼﻋـ ـﺒ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻓــﻲ  12اﻟـﺠــﺎري
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺧـﺴــﺮ أﻣ ــﺎم اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ رﻳـﺸــﺎر
ﺟ ــﺎﺳ ـﻜ ـﻴ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻷول
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  6-4و.6-4
وﻓ ـ ـ ــﻲ "وﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮن-ﺳـ ــﺎﻟـ ــﻢ"
ﺳﻴﺴﻌﻰ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أول اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ــﻮدﺗ ـ ــﻪ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻏ ــﺎب
ﺳﺒﻌﺔ أ ﺷـﻬــﺮ ﻋــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،

ﻟﺨﻀﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﺠﺮاﺟﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺨ ــﺬ ﻋ ـﻘ ــﺐ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ
ﺑــﺄﺳ ـﺘــﺮاﻟ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ،أول
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮراي ﻓــﻲ
"وﻧ ـﺴ ـﺘــﻮن -ﺳــﺎﻟــﻢ" اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﺗﻴﻨﻴﺲ ﺳﺎﻧﺪﻏﺮﻳﻦ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ
 72ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮج ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ أوﻛﻼﻧﺪ
)ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا(.
)إﻓﻲ(

ﻣﻮراي

ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺿ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﻪ رﻳ ـ ـ ـ ــﺎل
ﺳــﻮﺳ ـﻴ ـﻴــﺪاد ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﺣﺘﻰ
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻈـ ــﺎت اﻷﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮة ﺑـ ـﻬ ــﺪف
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﻏﺎﻣﻴﺮو "."٥٨
ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺒﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ
ﻛــﻮﻛــﻼن ﻃ ــﺮد ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻠـﻘــﺎء
وﺣـﺼــﻞ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ ﻋﻠﻰ
رﻛ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ـ ــﺰاء ﺗ ــﺮﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻴ ـﻜــﻞ
اوﻳﺎرﺳﺎﺑﺎل "."٩٠
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻏﺰﻳﺮة ﺑﺎﻷﻫﺪاف،
ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺎدل ﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﻊ ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ
ﻏــﺮﻧــﺎﻃــﺔ  .٤-٤ﺳـﺠــﻞ ﻟـﻠـﻐــﻮاﺻــﺔ

اﻟـﺼـﻔــﺮاء ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻛــﺎﺳــﻮرﻻ "٣٥
ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟــﺰاء" وﻣــﻮي ﻏﻮﻣﻴﺲ
" "٥٣وﺟ ـ ـﻴـ ــﺮارد ﻣ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﻮ ""٦٥
واﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺳﺎﻣﻮﻳﻞ ﺷﻮﻛﻮﻳﺰي
" "٧٣وﻟﻐﺮﻧﺎﻃﺔ ﻓﻴﺪي ﻓﻴﻜﻮ "٤٥
ﻣ ــﻦ رﻛـ ـﻠ ــﺔ ﺟ ـ ـ ــﺰاء" واﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳ ـﻠــﻲ
داروﻳــﻦ ﻣﺎﺷﻴﺲ " "٦٢وروﺑﺮﺗﻮ
ﺳـ ـ ـ ــﻮ ﻟـ ـ ـ ــﺪادو " "٧٥وا ﻧـ ـﺘ ــﻮ ﻧـ ـﻴ ــﻮ
ﺑﻮﻳﺮﺗﺎس "."٨١

ﻣﻮدرﻳﺘﺶ

ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﻳﺘﻌﺎدل
ً
ﺳﻠﺒﻴﺎ أﻣﺎم ﺷﺎﻟﻜﻪ

ﻓﻮرﻣﺘﻪ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻠﻌﺐ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ رﺑﻠﺔ ﺳﺎﻗﻪ".
وﺳﻨﺤﺖ ﻟﻨﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪة ﻓﺮص ﻋﺒﺮ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ
ﻣﻮﺗﻮﺳﺎﻣﻲ ) ،(٦٧وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺑﺎﻣﺒﺎ ) (٧٦وﻋ ـﺒــﺪوﻻي ﺗــﻮري،
اﻣ ــﺎم ﻣ ــﺪرﺟ ــﺎت ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 ٣٤اﻟ ـ ــﻒ ﻣ ـﺘ ـﻔ ــﺮج ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ
ﻻﺑﻮﺟﻮار.
وﻣـ ـ ــﺎ ﻗـ ــﺪ ﻳ ــﺮﻳ ــﺢ ﺑ ـ ـ ــﻮاش ﻓــﻲ
ﻣﺤﻨﺘﻪ اﻟﻤﺒﻜﺮة ،ﻋﻮدة اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻓ ـﻠ ــﻮرﻳ ــﺎن ﺗ ــﻮﻓ ــﺎن ﻣﻦ
اﻻﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺿﺪ ﻧﻴﺲ ﻓﻲ  ٢٨اﻟﺠﺎري.

ﻟﺤﻈﺔ إﺿﺎﻋﺔ ﺑﻴﻨﻴﺪﻳﺘﻮ رﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء

ﺗ ـﻌــﺎدل ﻓــﺮﻳــﻖ ﺑــﺮوﺳـﻴــﺎ
ﻣ ــﻮﻧ ـﺸ ـﻨ ـﻐ ــﻼدﺑ ــﺎخ ﺳـﻠـﺒـﻴــﺎ
أﻣ ـ ـ ــﺎم ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﻪ ﺷ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﻪ ﻓــﻲ
ا ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ا ﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
ا ﻣـ ـ ــﺲ اﻷول ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻌــﺐ
)ﺑـ ــﺮوﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎرك( ﺿ ـﻤــﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ا ﻟـﺠــﻮ ﻟــﺔ اﻷو ﻟــﻰ
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم
)اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ(.
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﻣـﺘـﻜــﺎﻓـﺌــﺎ
إﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻛ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻦ ،وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻨﺴﺒﺔ  57ﻓﻲ
ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻷ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب اﻷرض
ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﻞ  43ﻓـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ
ﻟﻠﻀﻴﻮف.
وﺷﻬﺪت اﻟﻤﺒﺎراة أﻳﻀﺎ
ﺣـ ـﺼ ــﻮل ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﻛــﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﻔﺮاء.

وﺑـﻬــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺎدل ،ﺣﺼﺪ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻧ ـﺸ ـﻨ ـﻐــﻼدﺑــﺎخ
وﺷﺎﻟﻜﻪ ﻋﻠﻰ أوﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎط
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﻮارﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﻦ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ واﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺳـ ــﻊ ،ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
)إﻓﻲ(

ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻳﻘﺼﻲ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ »ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ«
ﺧﺮج اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ
اﻷول ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ وﺣــﺎﻣــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ ،ﻣــﻦ اﻟ ــﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣ ــﻦ دورة ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎﺗــﻲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺎﺳـﺘــﺮز ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻀــﺮب ،ﺑـﺨـﺴــﺎرﺗــﻪ أﻣ ــﺎم
اﻟﺮوﺳﻲ داﻧﻴﻴﻞ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ  ٣-٦و ٦-٣و ،٦-٣ﻓﻴﻤﺎ
ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﻔﺘﻼﻧﺎ ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮﻓﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
أﺷـﻠــﻲ ﺑــﺎرﺗــﻲ ﻣــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﺻـ ــﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪات ،ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ٢-٦و.٤-٦
ﺑ ـ ـ ــﺪأ دﻳ ــﻮﻛ ــﻮﻓـ ـﻴـ ـﺘ ــﺶ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﻮة ،ﻣـ ـﺤ ــﺮزا
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟ ــﻰ  ،٣ -٦ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎرﻋﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻟﻌﺒﻪ ،ﻟﻴﻔﺮض ا ﻟـﺘـﻌــﺎدل ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،
ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟـ
 ١٤اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻴﻌﻮد ﻟﻠﺘﻘﺪم
 ١-٣ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ،وﻳـﺤـﺴــﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ أول ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﻔﻮز.
وأﺛﻨﻰ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ) ٣٢ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ ﻛﻞ
ﻫــﺬه اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ .إﻧــﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ .ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ".
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ
أي ﺷــﻲء ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ أﺳـﻠــﻮب ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺮج "اﻷﻣﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ" ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪورة.
وأردف" :ﺧ ـﺴــﺮت ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟـﻤـﻀــﺮب،
ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أرﺗﻜﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ،ﻟﺬا ﺳﺄﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺪﻣﻲ .ﺳﺄﻋﻮد ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻟﻘﺎب".

وﺗﺄﺗﻲ ﺧﺴﺎرة دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ
أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﻊ
ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ،ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،راﺑﻌﺔ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى.
وﻛﺎن دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻣ ــﻦ إﺣـ ــﺮاز ﻟـﻘـﺒــﻪ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ واﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ دورات
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ﻟﻸﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺼﺒﺢ
ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ ﻟﻘﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ  ٣٥ﻟﻘﺒﺎ.
وﺧـ ــﺎض اﻟ ـﺼــﺮﺑــﻲ أول دورة ﻟ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ﻓ ــﻮزه
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻄﻮﻻت
اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳــﻼم ،ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﻗﺮر ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﺣﺮز ﻟﻘﺒﻬﺎ ﻧﺎدال ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ
ﻧﻔﺴﻪ.

ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮﻓﺎ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺑﺎرﺗﻲ
وﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺪات ،ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ
ﺳﻔﺘﻼﻧﺎ ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮﻓﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﺷﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻲ
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺻﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﻔﻮزﻫﺎ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ  ٢-٦و ٤-٦ﻓ ــﻲ ﻧـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟـ ــﺪورة
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،إﺣـ ــﺪى دورات اﻟـﺒــﺮﻳـﻤـﻴــﺮ اﻟـﺨـﻤــﺲ
ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب .وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎرﺗﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت
اﻟﺼﺪارة اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻧ ــﺎوﻣ ــﻲ أوﺳ ــﺎﻛ ــﺎ ،ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﺒـﻠــﻮغ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ اﺑـﻨــﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ واﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﻦ ﻛﺎن

دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻳﻬﻨﺊ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻟﻬﺎ رأي آﺧــﺮ ،وأﺑـﻘــﻰ ﻓــﻮزﻫــﺎ أوﺳــﺎﻛــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺼﺪارة.وﺗﻠﺘﻘﻲ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻧﺪ
ﺳﻼم ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺴﻮن ﻛﻴﺰ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻴﻨﻴﻦ  ٥-٧و.٤-٦

وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎرﺗﻲ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
آﺧ ــﺮ ﻣ ـﺒــﺎراﺗ ـﻴــﻦ ،ﻟـﻜــﻦ ﻛــﻮزﻧـﺘـﺴــﻮﻓــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﻋﺎﻧﺖ
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ
ﺑﺘﻜﺮارﻫﺎ.
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻜﺮس ﻋﻘﺪة » «VARﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
ﻣﻊ وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ اوروﺑﺎ
 ،٢-٢ﺗﺤﺴﺮ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻣﺪرب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﺧﻴﺒﺔ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻻﺧﻴﺮة وﻋﻘﺪة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أﻣﺎم ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.

ﺗﺤﺴﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ،
ﻣﺪرب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار
ﺧـﻴـﺒــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈــﺎت اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،وﻋ ـﻘــﺪة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أ ﻣــﺎم ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ،ﺑﻌﺪ
اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ
أوروﺑﺎ  ،2-2أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.
وﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻲ ﺣـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻟـﻘــﺐ
اﻟـ ـ ــﺪوري وﺗ ـﻘ ــﺪم ﺿـﻴـﻔــﻪ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻌﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﻮﻗﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ " "VARﺣﺮﻣﺖ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻦ
ﻫﺪف اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة.
اﺣ ـﺘ ـﻔ ــﻞ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﺗـﻠـﻐــﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫــﺪف اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻏﺎﺑﺮﻳﺎل
ﺟﻴﺰوس ،ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ
إﻳ ـ ــﺎب رﺑـ ــﻊ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ دوري أﺑ ـﻄــﺎل
اوروﺑﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﻫﻞ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﺸﻖ
اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺣﻘﻖ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﻼﺛﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ راﺋ ـﻌــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺑﻴﺪ أﻧــﻪ أﻫــﺪر ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻠﻮغ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
ﺗ ـ ـ ــﺄﺧ ـ ـ ــﺮه
ذﻫ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﺎ
ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ،1-
ﺛـ ـ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻮزه
إﻳـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎ
ﻋﻠﻰ

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ واﻏﻮﻳﺮو

ﺗـ ـ ــﻮ ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎم  3-4ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎراة
دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﻏـ ــﻮاردﻳـ ــﻮﻻ "ﺷ ــﺎﻫ ــﺪﻧ ــﺎ ذﻟــﻚ
ﺳﺎﺑﻘﺎ .اﻷﻣﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ) .اﻟﺤﺮﻛﺔ( اﻷﺧﻴﺮة
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻨﺎ ،ﻓﺎر ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ .ﻣﺎذا أﻗﻮل.
ﻫﺬه اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﺬا أﻣﺮ ﺻﻌﺐ".
وﻫﺬه أول ﻣﺮة ﻓﻲ  16ﻣﺒﺎراة ﻳﻔﺸﻞ
ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﺪوري،
رﻏﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻻﻋﺒﻴﻪ  30ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﻀﻴﻒ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ.

اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟـVAR
واﻋـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺮض ﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاردﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻷول ،ﺑـﻌــﺪ ﻋــﺮﻗـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻻﻋ ــﺐ وﺳـﻄــﻪ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ رودري "ﻟــﻢ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول،
ﻟﻜﻦ ﻓﺎر ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة".
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻰ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻻﻳﺰال
رﺣـﻴــﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮى راﺋ ــﻊ،
إذ ﺳ ـﺠــﻞ ﺛــﻼﺛ ـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل ﻓ ــﻮز ﺳﻴﺘﻲ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺖ ﻫﺎم -5ﺻﻔﺮ ،ﺛﻢ
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد،
ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
دي ﺑﺮوﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺮأﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ وزاوﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻳﺴﺎر
ﻟﻮرﻳﺲ )).(20
ﻟ ـﻜــﻦ ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ﺑـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـ ـﺘـ ــﻮن ﻓ ـﻴ ــﻼ ،1-3
رد ﺳ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدل ﻋـﺒــﺮ
اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ارﻳ ــﻚ ﻻﻣ ـﻴ ــﻼ ﺑﻴﺴﺎرﻳﺔ

أرﺿـﻴــﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ إﻟــﻰ ﻳﻤﻴﻦ اﻟـﺤــﺎرس
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻳﺪرﺳﻮن ).(23
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎد "ﺳـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻴ ــﺰﻧ ــﺰ" ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ
ﻋـﺒــﺮ ﻫــﺪاﻓــﻪ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ أﻏﻮﻳﺮو ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ دي ﺑﺮوﻳﻦ ).(34
واﺳـﺘـﻤــﺮت ﺳـﻴـﻄــﺮة ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،ﻓ ــﺄﻣـ ـﻄ ــﺮ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم
ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﻟﺪي ﺑﺮوﻳﻦ ،اﻟﺬي ﻗﺪم أداء
راﺋﻌﺎ ،واﻏﻮﻳﺮو واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎردو
ﺳﻴﻠﻔﺎ.
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺗـ ــﻮﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎم ﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ ﻫ ــﻮاﻳـ ـﺘ ــﻪ
ﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ـﻨ ــﺎص اﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف ،وﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺮة
ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻮﻛﺎس
ﻣﻮرا ،اﺛﺮ رﻛﻨﻴﺔ ﻣﻘﻨﻄﺮة ﺑﻌﺪ  27ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺰوﻟﻪ ﺑﺪﻳﻼ ).(56
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪل ﻏـ ـ ـ ــﻮاردﻳـ ـ ـ ــﻮﻻ اﻏـ ــﻮﻳـ ــﺮو
ﺑـ ـﺠـ ـﻴ ــﺰوس ﻓـ ــﺪﺧـ ــﻞ ﺑـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎش ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻣﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﺗﺒﻪ
ﻟـﻌــﺪم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺪف ﻻﻣـﻴــﻼ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻷول ).(66
وﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺳ ـﻴــﺮة ﻣـﻄـﻠـﻘــﺔ ﻟﺴﻴﺘﻲ،
ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺰوس ﻣ ـ ــﻦ رﻛـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ رﻏ ــﻢ
ﺗﻜﺘﻞ اﻟــﺪﻓــﺎع ) ،(2+90ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋﻨﺎق
ﺗﺼﺎﻟﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ واﻏﻮﻳﺮو،
ﻟـﻜــﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ ﺗــﺪﺧـﻠــﺖ ﻹﻟـﻐــﺎء
ﻫ ـ ــﺪف ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻟ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻳـ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ اﻳ ـﻤــﺮﻳــﻚ ﻻﺑ ـ ــﻮرت ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻋﻠﻖ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت
ﻣﻊ اﻏﻮﻳﺮو "ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺟﻴﺪة ،ﻫﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎراة .ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺗﻞ راﺋﻊ".

ً
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻋﻦ أﻏﻮﻳﺮو :أﺣﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮا

ّ
ﻗــﻠــﻞ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑـﻴــﺐ ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ،
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ
اﻹﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي ،ﻣ ـ ــﻦ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎش
اﻟ ـﺤــﺎد اﻟ ــﺬي دار ﺑـﻴـﻨــﻪ وﺑ ـﻴــﻦ ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﺳــﺮﺧـﻴــﻮ أﻏــﻮﻳــﺮو
ﻟ ـﺤ ـﻈــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺒ ــﺎراة
ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم ﻫــﻮﺗ ـﺴ ـﺒــﺮ ﻓ ــﻲ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟ ــﻮﻻت
"اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮﻟﻴﻎ".
وأوﺿﺢ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت

ﺑﻮرﺗﻮ ﻳﺤﻘﻖ رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﺳﻴﺘﻮﺑﺎل

ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء ،ا ﻟــﺬي اﺣﺘﻀﻨﻪ ﻣﻠﻌﺐ "اﻻﺗﺤﺎد"
وا ﻧ ـﺘ ـﻬــﻰ ﺑــﺎ ﻟـﺘـﻌــﺎدل ) (2-2أن ا ﻟــﻼ ﻋــﺐ ﻇــﻦ أن
ﺗﻐﻴﻴﺮه ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻀﺐ اﻟﻤﺪرب ﻣﻨﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻫــﻮ ﻣــﻦ " ﻧــﻮ ﻋـﻴــﺔ اﻷ ﺷـﺨــﺎص"
اﻟﺬﻳﻦ "ﻳﻌﺸﻘﻬﻢ".
وأﺿـ ـ ــﺎف أن "أﻏـ ــﻮﻳـ ــﺮو اﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أﻧ ـﻨ ــﻲ ﻛـﻨــﺖ
ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎه.
ﻣــﻦ رﻛـﻠــﺔ رﻛـﻨـﻴــﺔ .اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ واﻻﻧ ـﻔ ـﻌــﺎﻻت ﻫﻲ
ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻛــﺮة ا ﻟـﻘــﺪم .ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﻮرﺗﻮ
وﺑﻬﺬا ،ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻮرﺗﻮ أﺣﺰان ﺧﺴﺎرة اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ
اﻟــﺪوري ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮدﻳﻊ دوري اﻷﺑﻄﺎل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪور اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻬ ـﻴــﺪي اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻋ ـﻠــﻰ ﻳﺪ
ﻛﺮاﺳﻨﻮدار اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ.
وﺣـﺼــﺪ ﺑــﻮرﺗــﻮ أول  3ﻧـﻘــﺎط ﻟــﻪ ،ﻟﻴﻘﻔﺰ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ.
أﻣﺎ ﺳﻴﺘﻮﺑﺎل ،ﻓﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ وﺣﻴﺪة،
ﻟﻴﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ 13ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ.
)إﻓﻲ(
ﻟﻴﺸﺘﺸﺘﺎﻳﻨﺮ

ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺸﻘﻬﻢ".
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،أﺛـ ـﻨ ــﻰ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﻤـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻻﻋـﺒـﻴــﻪ رﻏ ــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎدل:
"ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻧ ـﺤ ــﺎول ﻓـﻌـﻠــﻪ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺑــﺎﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪﻣـﻨــﺎﻫــﺎ .واﺟـﻬـﻨــﺎ أﺣ ــﺪ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻔــﺮق،
وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه أﻣﺎﻣﻪ ﻛﺎن راﺋﻌﺎ .ﻫﺬا ﻣﺎ ﺷﻌﺮت
ﺑ ــﻪ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻗــﺪﻣ ـﻨــﺎه :اﻟـﻀـﻐــﻂ وﻏـﻠــﻖ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺪة،
وﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص".

ﻟ ـﻌــﺐ ﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ ﻋ ــﺪة أﻧــﺪﻳــﺔ
ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻻﺗـﺴـﻴــﻮ روﻣــﺎ
وﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﺗــﻮرﻳــﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﻟ ـﻌــﺐ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
دوري أﺑﻄﺎل أورو ﺑــﺎ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮف ﻧﺎدي ارﺳﻨﺎل.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺪة
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺸﺘﺸﺘﺎﻳﻨﺮ
وﻧﺎدي ارﺳﻨﺎل.
ﺗ ـﺠــﺪر اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن
أوﺟـﺴـﺒــﻮرج ﻳـﺒـﺤــﺚ ،ﻣﻨﺬ
ﻋـ ـ ـ ــﻮدة ﻳـ ــﻮﻧـ ــﺎﺗـ ــﺎن ﺷ ـﻤ ـﻴــﺪ
إﻟــﻰ ﻧــﺎدي ﻓــﺮاﻳـﺒــﻮرج ،ﻋﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ أﻳﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
أوﺟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮرج اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺧــﺎﺿ ـﻬــﺎ
أﻣﺎم ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ أر ﺿ ـ ــﻪ أ ﻣـ ــﺲ اﻻول،
واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻔـ ــﻮز اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟـﻀـﻴــﻒ ﺑـﺨـﻤـﺴــﺔ أﻫ ــﺪاف
ﻣـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻞ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪف واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ
ﻷوﺟﺴﺒﻮرج.
)د ب أ(

ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
وﺻﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ
ﻧــﺎدي ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺎدي اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻀﻢ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ "ﺳﻜﺎي ﺳﺒﻮرﺗﺲ"،
ﻓ ــﺈن ﻛــﻮﺗـﻴـﻨـﻴــﻮ وﺻ ــﻞ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻘــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎدي
اﻟﺒﺎﻓﺎري ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ.
وأﻛﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻴﺪزﻳﺘﺶ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻹذاﻋﺔ "زد دي اف" أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺗﻮﺻﻞ
ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻀﻢ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ.
وو ﻓـﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓــﺈن ﻋﻘﺪ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺑ ـﻨــﺪا ﻳـﺴـﻤــﺢ ﻟـﻠـﺒــﺎﻳــﺮن ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻊ

راﻣﺴﻲ »ﻓﺨﻮر« ﺑﻌﺪ ﺧﻮض ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ارﺗ ــﺪى ﻻﻋــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﻮﻳـﻠــﺰي آرون
راﻣ ـ ـﺴـ ــﻲ ﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺺ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس
ﺑـﻄــﻞ اﻟـ ــﺪوري اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟـﻴــﻪ ﻣﻦ
أرﺳﻨﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ودي أﻣﺎم
ﺗﺮﻳﻴﺴﺘﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
وأﻗﻴﻤﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﺗﺮﻳﻴﺴﺘﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول،
واﻧـﺘـﻬــﺖ ﺑـﻔــﻮز ﻓــﺮﻳــﻖ "اﻟـﺴـﻴــﺪة اﻟـﻌـﺠــﻮز" ﺑﻬﺪف
ﻟــﻼرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﺑ ــﺎوﻟ ــﻮ دﻳـ ـﺒ ــﺎﻻ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ ،38
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﺳﺘﻌﺪادات "ﻳﻮﻓﻲ" ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ودﺧﻞ راﻣﺴﻲ إﻟﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 70ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﺑــﺮﻧــﺎردﺳـﻜــﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮﻳﻠﺰي ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ
ﻣـﻨــﺬ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗـﻌــﺮﺿــﻪ ﻹﺻــﺎﺑــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺨﺬ اﻷ ﻳـﺴــﺮ ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ارﺳﻨﺎل.
وﻋﺒﺮ راﻣﺴﻲ ) 28ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﻓﺨﺮه
ﻻرﺗـ ــﺪاء ﻗـﻤـﻴــﺺ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل "ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟــﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻲ ارﺗ ــﺪاء ﻗﻤﻴﺺ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس".
وﺗﺎﺑﻊ "أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻷﻧﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﺪة
ﻟﻠﻌﺐ .ﻛﻨﺖ أﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ ،وآﻣﻞ
أن أﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال ذاﺗﻪ".
وأردف راﻣﺴﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺪ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ أﻋــﻮام ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺗــﺐ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو "أﻋﻠﻢ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻟﻌﺐ ﻛﺜﻴﺮا،

و ﻧـ ـﺒ ــﻪ ﻏـ ـ ــﻮارد ﻳـ ـ ــﻮﻻ أن ا ﻟـ ـﻔ ــﺮ ﻳ ــﻖ ﺳ ـﻴ ــﻮا ﺟ ــﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻌﺐ أﻣﺎم ﻓﺮق أﺧﺮى.
"ﺳﻨﻤﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻫــﺬه ﻫــﻲ ﻛــﺮة ا ﻟ ـﻘــﺪم .ﻟﻌﺒﻨﺎ ﺑـﻄــﺮ ﻳـﻘــﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ.
ﻗﺪﻣﻨﺎ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﻗﺪوﻣﻲ".
)إﻓﻲ(

ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ

أوﺟﺴﺒﻮرج ﻳﻘﺘﺮب
ﻣﻦ ﺿﻢ ﻟﻴﺸﺘﺸﺘﺎﻳﻨﺮ
ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ أ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ أن ﻧـ ـ ــﺎدي
أوﺟـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮرج ﻳ ـﻘ ـﺘ ــﺮب ﻣــﻦ
ﺿــﻢ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮم ﺷ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎن
ﻟﻴﺸﺘﺸﺘﺎﻳﻨﺮ.
وذﻛ ـ ــﺮت ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ "ﻛ ـﻴ ـﻜــﺮ"
اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ أن
ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮ أن ﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ
ﻟ ـﻴ ـﺸ ـﺘ ـﺸ ـﺘــﺎﻳ ـﻨــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﻤﻦ.
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻟ ـﻴ ـﺸ ـﺘ ـﺸ ـﺘــﺎﻳ ـﻨــﺮ،
اﻟـ ـ ــﺬي ﻟـ ـﻌ ــﺐ ﻣـ ــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ
ﺑ ــﻼده  105ﻣ ـﺒــﺎر ﻳــﺎت ،ﻗﺪ

ﺗﺪارك ﺑﻮرﺗﻮ ﻣﻔﺎﺟﺄة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺟــﻞ ﻓﻴﺴﻨﺘﻲ،
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ــﻮز ﻋــﺮﻳــﺾ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋـﻠــﻰ ﻓﻴﺘﻮرﻳﺎ
ﺳﻴﺘﻮﺑﺎل ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟــﺪراﺟــﺎو ،ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ "اﻟﺘﻨﺎﻧﻴﻦ" أي
رﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻴﻮف ،وﺗﻘﺪﻣﻮا ﻣﺒﻜﺮا ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  9دﻗﺎﺋﻖ ) 11و (20ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﺮأس
اﻷﺧﻀﺮ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻴﻨﺪﻳﺲ.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﺻﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﻟﺘﺄﻟﻖ ،وأﻛﻤﻞ ﺛﻼﺛﻴﺘﻪ )اﻟﻬﺎﺗﺮﻳﻚ( ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  .63وﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻟﻮﻳﺲ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو دﻳﺎز رﺑﺎﻋﻴﺔ أﺻﺤﺎب اﻷرض.

ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف ﻣﻮرا

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬه اﻷﻣﺴﻴﺔ )أﻣﺎم ﺗﺮﻳﻴﺴﺘﻴﻨﺎ( ،وﻟﻜﻦ
أﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .ﺳﺄﺣﺘﺎج
إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ".
وﻳــﺄﻣــﻞ أن ﻳـﻘــﻮد ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ إﻟ ــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻟ ـﻘــﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ـﻼل 11
واﻷوروﺑ ــﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻓــﺎز ﺧــﻼ
ﻼ
ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻣﻊ أرﺳﻨﺎل ﺑﻜﺄس إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺛﻼث
ﻣﺮات ،ووﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ "ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟ ـﻴــﻎ" ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﻨﺼﺮم )ﺧﺴﺮ اﻣﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﺗﺸﻠﺴﻲ
ً
ً
 ،(1-4ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ وﺻﻮل
ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻳﻠﺰ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
أﻣﻢ أوروﺑﺎ ﻋﺎم .2016
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ راﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ اﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـﺸ ـﻌــﺮ
ً
"ﺑﺤﻤﺎس ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻜﻲ أﻛﻮن ﺟﺰءا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ واﺧ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟـ ــﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ" ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ ﻓﻲ إﺷﺎرة
إﻟــﻰ أول ﻣـﺒــﺎراة ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣــﺎم
ﺑﺎرﻣﺎ ﻓﻲ  24أﻏﺴﻄﺲ "ﻧﺒﺪأ اﻟﺴﺒﺖ ،ﻟﺬا أﻧﺎ
ﻣﺘﺸﻮق ﻟﻬﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ وﺧــﻮض أول ﻣﺒﺎراة
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻲ".
وﺧـ ـ ـ ــﺎض ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة أﻣـ ــﺎم
ﺗــﺮﻳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺑـ ـ ــﺪون ﻧ ـﺠ ـﻤــﻪ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ
ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻮ روﻧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪو اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻏﺎب ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا.

راﻣﺴﻲ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻮدﻳﺔ

اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة إﻋﺎرﺗﻪ.
وﻗﺎل ﻛﺎرل ﻫﺎﻳﻨﺰ روﻣﻴﻨﻴﻐﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻨﺎدي إﻧﻪ وﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻴﺪزﻳﺘﺶ ﺳﺎﻓﺮا إﻟﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ً
وﻧﺎدﻳﻪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﻫﻴﺮﺗﺎ
ﺑﺮﻟﻴﻦ" :ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻓﺘﺮة .اﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﻬﻢ ،ﻓﻘﻂ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت".
)د ب أ(

إﺑﺮا ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ
وﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺗﻞ
ّ
ﻓﺮط ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﺟﺎﻻﻛﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﺳﻴﺎﺗﻞ ﺳﺎوﻧﺪرز واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل  2/ 2أﻣﺲ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
دوري ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ .وﻟﻌﺐ ﺟﺎﻻﻛﺴﻲ ﺑﻌﺸﺮة
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد داﻧﻴﻞ ﺳﺘﻴﺮﻳﺲ.
وﺗﻘﺪم راؤول روﻳﺪﻳﺎز ﺑﻬﺪف ﻟﺴﻴﺎﺗﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  42ﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ورﻏﻢ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﺪدي ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺴﻮﻳﺪي اﻟﻤﺨﻀﺮم زﻻﺗﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ ﻣﻦ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل
ﻟﺠﺎﻻﻛﺴﻲ.
وﺳﺠﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ وﻟﺠﺎﻻﻛﺴﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  66ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰاء ،وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ
دﻗﺎﺋﻖ ﺳﺠﻞ ﻳﻮرﺟﻦ ﺷﻴﻠﻔﻴﻚ ﻻﻋﺐ ﺟﺎﻻﻛﺴﻲ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻨﺢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل.
ورﻓــﻊ ﺟﺎﻻﻛﺴﻲ رﺻﻴﺪه إﻟــﻰ  41ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
وﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت أﺧ ــﺮى ،ﻓــﺎز ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ  1 /4وﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴﺲ اف ﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ رﻳﺎل
ﺳﺎﻟﺖ ﻟﻴﻚ / 2ﺻﻔﺮ ،وﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﺞ ﻛﺎﻧﺴﺎس ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﺳﺎن ﺧﻮﺳﻴﻪ إﻳﺮﺛﻜﻮﻳﻜﺲ .1 /2
ﻛﻤﺎ ﻓــﺎز ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻓﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻳﻮﻧﻴﻮن / 2ﺻﻔﺮ،
وﺗ ـﻌــﺎدل اﻣـﺒــﺎﻛــﺖ ﻣــﻮﻧـﺘــﺮﻳــﺎل ﻣــﻊ داﻻس  ،3/ 3وﻛــﻮﻟــﻮﻣـﺒــﻮس
ﻛــﺮو ﻣﻊ ﺗﻮرﻧﺘﻮ  2/ 2وﻧﻴﻮﻳﻮرك رﻳــﺪ ﺑﻮﻟﺰ ﻣﻊ ﻧﻴﻮ اﻧﺠﻼﻧﺪ
رﻳﻔﻮﻟﻮﺷﻦ .1 /1
وأﻳﻀﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻣﻊ اورﻻﻧﺪو ﺳﻴﺘﻲ /1
 ،1وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ دﻳﻨﺎﻣﻮ ﻣﻊ ﻛــﻮﻟــﻮرادو راﺑﻴﺪز  ،2 /2وﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
واﻳﺘﻜﺎﺑﺲ ﻣﻊ دي ﺳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺳﻠﺒﻴﺎ.
)د ب أ(

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / ٤١٩٦اﻻﺛﻨﲔ  ١٩أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩م  ١٨ /ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٤٠ﻫـ
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وﻋﻴﻮن »اﻟﺘﺠﺎره«!

أ .د .ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻨﺠﺎر

ً
اﻟﻤﻨﻈﺮ رﺑـﻤــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺨﻴﻼ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻣـﻀــﺖ .ﻓﻔﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،رﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺒﺮﻫﺎن وﻣﻤﺜﻞ ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﺳﻂ أﺟﻮاء ﻓﺮح ﻋﺎرﻣﺔ ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﻢ أﻃﻠﻘﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻓﺮح اﻟﺴﻮدان".
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻴﺤﺘﺎج اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺨﺮج إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ.
ّ
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدﻓﺔ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪان اﻟﻠﺬان ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ إﻃﺎﺣﺔ
ﺣﺎﻛﻤﻴﻦ دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﻴﻦ ،وﻻﻳﺰاﻻن ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﻧﺎ
ﺑﻠﺪﻳﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺗﻮﻧﺲ واﻵن اﻟﺴﻮدان؟
ّ
وﻟﻌﻞ ذﻟــﻚ ﻳﻔﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻟﻌﺒﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻖ
ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮدان ﻣـﻨــﺬ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ .ﻛـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن دور رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء
ً
اﻹﺛـﻴــﻮﺑــﻲ أﺑــﻲ أﺣـﻤــﺪ ﻓــﺎﻋــﻼ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺐ وﺟ ـﻬــﺎت اﻟـﻨـﻈــﺮ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼده .ﻓﻼ ﻋﺰاء ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﻛﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ّ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﺳﺘﺨﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎﻟﺜﻮار
واﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت؛ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ أﺣــﺪ أﺻــﺪﻗــﺎﺋــﻲ اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﻘــﺪاﻣــﻰ ،وﻟــﻪ
ّ
ﺑﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ،ﺳﺄﻟﺘﻪ :ﻛﻴﻒ اﻟﺤﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﺮة؟ ﻗﺎل :ﻫﺬه اﻟﻤﺮة
ارﺗﺒﺎط
ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻟﻦ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .وﻫﻜﺬا ﻛﺎن؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺜﻮرة
ً
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻟﻬﺎ ﻏﺒﺎر ،وﻛﺎن دور اﻟﻤﺮأة أﺳﺎﺳﻴﺎ ،ﻟﻴﺴﺖ
ً
أﺧﺘﺎ ﻷﺣﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ وﺗﺠﻠﺖ "ﻛﻨﺪاﻛﺔ" ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺠﻠﻰ.
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ،واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،واﻟﻤﺮوﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻻت،
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﻬﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء،
وﻋﺪم اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ
ﺑﻘﺘﻞ ﻗﺮاﺑﺔ  ٢٥٠ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻨﺤﻬﻢ
ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم أوﻏﺴﺘﻮس ﺑﻴﻨﻮﺷﻴﺖ
ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ.
رﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋــﺪم اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﻋــﺪم ﺣﺮق
اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺪة  ٣ﺳﻨﻮات ،وﻛﺄن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﺠﺎف ﺣﻜﻤﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد وﻗﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺧﺮاب ﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﺧﺮاب.
ﻣﻬﻤﺔ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺣ ـﻤــﺪوك ﻋـﺴـﻴــﺮة وﺻـﻌـﺒــﺔ ،واﻟـﻄــﺮﻳــﻖ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ واﻗــﻊ ﺗﺠﺎرب
ً
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،إﻻ أن ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ّ
ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺻﺎر ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺈرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪوث أي اﻧﺤﺮاف.
ً
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻛﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻓﺘﻠﻚ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺗﻄﺮح أﻣﻼ
ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻼب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻧﻔﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺮاﺣﻞ د.
أﻣﻴﻦ ﻣﻜﻲ ﻣﺪﻧﻲ ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
وإﻳﺪاﻋﻪ اﻟﺴﺠﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻼل ﺻﺤﺘﻪ.
ً
ﻛﻢ ﻛﻨﺖ أود ﻟﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ،وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﻋﻄﺎءاﺗﻬﻢ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﺛﻤﺎره ،وإﻻ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﺎرع
ً
ﺻﺎر ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎ.

nashmi22@hotmail.com

وزاره ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻰ ...ﺧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎره
وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوح وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
ﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ ِﺷ ـ ـ ـ ْـﻌ ـ ـ ــﺮ اﻧـ ـ ـﻜـ ـ ـﺴ ـ ــﺮ ﻧـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺺ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺎره
ﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ ُﺟـ ـ ـ ْـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ـ ــﻼ )ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن( اﻟـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ
و ﭼـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺆول ﻛ ـ ـ ـ ﱠـﻤ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎره

ـﺎﺳ ـ ـ ــﺐ و ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺮ!
وﻻ ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ِ
ﻳ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ـ ْـﺮف ﻋـ ـ ـ ــﻦ ذﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرا
وﻏـ ـ ـ ــﻼ اﻷﺳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎر و"اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻲ" ﺿ ــﺮﻳ ــﺮ
ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪون اﻟ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻊ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎره وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎره
َد َﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﻄﻂ واﻟﻜﻼب اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻷﺷﺒﺎح
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻷﺷﺒﺎح ُﺗ ﱠ
ﻜﺮم اﻟﻜﻼب واﻟﻘﻄﻂ
واﻟ ـ ـﺴـ ــﻼﺣـ ــﻒ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت
اﻟـﻤــﺪﻓــﻮﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺒــﺮة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺎﻧــﻮي ،ﻣــﻊ وﺿــﻊ ﻧﻘﺎﻧﻖ وﻋﻨﺐ وﺣﻠﻴﺐ
وﺣﻠﻮى ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻮرﻫﺎ.
وﺷــﺎرك ﻋﺸﺮات ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺒﺪ ﺗﻲ دوﻧﻎ

ﻳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺗـ ــﺪ ﻓـ ــﻖ ﻋ ـ ـﺸ ـ ــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎن ﺑــﺎﻟ ـﺤــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ
ﺑﺮﻟﻴﻦ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ رؤﻳﺘﻬﺎ إﻻ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎرج
ﺑــﺎﻟـﺸــﻮارع .واﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟ ــﻮزارات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻊ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻟ ـﻴــﻦ،
وﻋـ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻐ ـﻠ ـﻘــﺔ أﻣ ــﺎم
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع

ّ
وﺿﺎح

ﻹﺧـﺒــﺎر اﻟ ــﺰوار ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ .وﺣﻀﺮ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﻮزراء ،ﻣﺜﻞ وزﻳــﺮة
اﻟﺪﻓﺎع أﻧﻴﺠﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻧﺒﺎور.
وﺿـ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت؛ إﺟ ـ ــﺮاء
ﺟــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرة أﻧـﺠـﻴــﻼ
ﻣـﻴــﺮﻛــﻞ ﺣ ــﻮل ﻣـﻜـﺘـﺒـﻬــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﱢ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟ ــﺰوار ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﺎ
واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎط اﻟـ ـﺼ ــﻮر ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ أﺛ ـﻨ ــﺎء
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
)د ب أ(

ﻓــﺎت ﻧﻐﺎ )ﻛــﻞ اﻟـﺤـﻴــﻮات ﻣـﺘـﺴــﺎوﻳــﺔ( ،اﻟــﺬي
ُدﻓﻨﺖ ﺣﻮﻟﻪ آﻻف اﻟﻬﺮرة واﻟﻜﻼب.
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﺮاﺳــﻢ ﺗـﻘــﺎم ﻋ ــﺎدة ﻟــﻸﺟــﺪاد ﻓﻲ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ،إذ ﺛﻤﺔ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن أرواﺣﻬﻢ ﺗﺠﻮب
ﻓﻲ اﻷرض ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﻷﺷﺒﺎح ،وﻳﻜﺮﻣﻮن
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺄدﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ.

وﻳﺮى ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ،
أن رﻓـ ــﺎق اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﻫـ ــﺆﻻء ﻳـﺴـﺘـﺤـﻘــﻮن أن
ُﻳﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام ﻧﻔﺴﻪ.
وﻳﻘﻮل ﻧﻐﻮﻳﻦ ﺑﺎو ﺳﻴﻦ ،اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ﻫﺬه
ً
اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ" :ﻧﺤﺐ اﻟﻜﻼب
واﻟ ـﻘ ـﻄــﻂ ،ﻻ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻴــﺎة ﻓ ـﻘــﻂ ،ﺑﻞ
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻮﻗﻬﺎ".
وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ أﺣﺮق أو دﻓﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة
آﻻف ﺣـﻴــﻮان ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻼﺣﻒ وﻃﻴﻮر
وأﺳﻤﺎك .وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻴﻮان أن ﻳﺪﻓﻊ
ً
 45إﻟــﻰ  65دوﻻرا إذا أراد وﺿــﻊ ﺷﺎﻫﺪة
ﻟﺮﻓﻴﻘﻪ اﻟﻨﺎﻓﻖ.
وﺗﺆﻛﺪ ﻧﻐﻮﻳﻦ إن ﻣﻴﻦ" :ﻳﺴﺘﺤﻖ )ﺑﻮن(
ً
ً
ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻻﺋﻘﺎ ﻟﻴﺮﻗﺪ ﺑﺴﻼم" .وﻫﻲ أﺗﺖ ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻷﻟﺒﺎن واﻟﻌﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻛﻠﺒﻬﺎ
ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﺎﺳﻜﻲ اﻟﺬي رﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.
وﺗ ــﺮى ﻧﻐﻮﻳﻦ ﺗــﻲ ﻛـﺴــﻮان ﺗــﺮاﻧــﻎ ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻠﺒﻬﺎ )ﻛﻮك( ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﺑﻦ ﻟﻬﺎ،
ﱠ
أن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﺳﻢ دﻓﻦ ﻟﺤﻴﻮاﻧﻬﺎ أﻣﺮ ﺷﻜﻞ
ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺪر راﺣﺔ .وﺗﻮﺿﺢ وﺳﻂ اﻟﻤﻘﺒﺮة:
"أﺟﻠﺐ ﻟﻪ اﻟﺤﻠﻮى واﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،ﻫﺬا
ﻃﻌﺎﻣﻪ اﻟﻤﻔﻀﻞ".
)أ ف ب(

اﻟﺠﺮذان ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺒﺎرﺑﻜﻴﻮ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮب ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺎﺗ ــﺎﻣ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻎ ﻓــﻲ
ُ
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ،ﺗﺸﻮى ﻋﺸﺮات اﻟﺠﺮذان
ّ
اﻟﻤﺘﺒﻠﺔ ﺑﺒﻂء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻢ ،وﻫﻲ
وﺟـ ـﺒ ــﺔ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ إﻗ ـ ـﺒـ ــﺎﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣــﻦ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﺜﻤﻨﻬﺎ
اﻟﺮﺧﻴﺺ.
ﻗ ـﺒــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺸــﺮ ﺳ ـﻨ ــﻮات،
ﻓ ـﺘ ـﺤ ــﺖ ﻣـ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻛ ـﺸ ـﻜ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻗﺎرﻋﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﺒﻠﺪ .وﻛﺎﻧﺖ وﻗﺘﺌﺬ ﺗﺒﻴﻊ
ﺑﻀﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺮذان
ﻻ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
أﻣـ ــﺎ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻓ ـﻬ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻴــﻊ ﻧـﺤــﻮ
ﻋ ـﺸــﺮﻳــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم،
أي ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدل  60ﻗﻄﻌﺔ ﻣــﻦ ﻫﺬه
اﻟﻘﻮارض اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وﻳ ـﻘــﻮل اﻟ ــﺰﺑ ــﻮن ﻳـﻴــﺖ ﺳــﺎرﻳــﻦ:
"إﻧﻬﺎ ﻟﺬﻳﺬة ﻓﻌﻼ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﺤﻢ
اﻟﺪﺟﺎج أو اﻟﺒﻘﺮ".

وﻻ ﺷ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ "ر ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ" " ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎره"
و ﻻ ﺷ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎ و ﻻ و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ـ ــﺮ
ﺷ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ...وزادت ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻏـ ـ ـ ــﺎره
َ ْ
ِﺳـ ـ ــﻜـ ـ ــﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ...وﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ
َ
وﺻ ـ ـ ـ ــﻞ ﻧـ ـ ْـﻬـ ــﺶ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ــﻢ ...ﻋـ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎرى
وﻻ ﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ ا ﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﻢ ﺑـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻮف ﺧـ ـﻴ ــﺮ
و ﺷ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﻪ إذا ﺿـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ــﻦ وزاره
و"ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠ ـ ــﺲ ّأﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ" ﻳ ـ ـﺒ ـ ـﺼـ ــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ؟!

وﻓﻴﺎت
ﺻﻘﺮ راﺷﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي

 59ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ق ،2ش ،5م ،38اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻤﻨﻘﻒ،
ق ،1ش ،143م ،7ت90948739 ،97309888 :

ﻻﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺼﺎب اﻟﻌﻨﺰي

ً
 23ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﻌﺰاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،ت96619189 ،55620009 :

ﺣﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻼح اﻟﻤﻄﻴﺮي

 22ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح
اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،2ش ،4م ،18ت99794141 ،66033410 :

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻨﺎي

 42ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺎﻟﺔ دﺳﻤﺎن ،اﻟﺮوﺿﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺔ أول
ﻳﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة( ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﻼم ،ق ،5ش ،512م ،35ت،90091331 :
97396963

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﺎن

ﺳﻨﺘﺎن ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﻌــﺰاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟـﻌــﺪان ،ق،8
ش ،20م ،2ت99389198 :

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺷﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺎﺟﺪ

 88ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،3ﺷﺎرع أﺣﻤﺪ
اﻟﻐﺎﻧﻢ ،م ،28اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق ،9ش ،91م ،11ت98924900 :

ﻣﻨﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ

 65ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﺮة ،ق ،5ﺷﺎرع ﺣﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ ،م،55
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ق ،2ش ،6م ،7ت:
99995523 ،94443461

إﺟﻼء ﺳﻜﺎن
وﺳﻴﺎح ﻓﻲ ﺟﺰر
اﻟﻜﻨﺎري

ﺷﺎﻫﺔ ﺷﻬﺎب ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
 75ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﺸـﻌــﺐ ،دﻳ ــﻮان اﻟـﻜـﻨــﺎدرة ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ق ،4ش ،3م ،12ﺧﻠﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﻳﻢ ،ت66664026 :
ﺷﻴﺨﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻳﺴﺎن زوﺟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮﺣﺎن
 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﺮة ،ق ،4ش ،17م ،6اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﻄﻴﻦ،
ق ،3ش ،311م ،24ت25220831 ،99058382 :

ﻋﺒﺎس رﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺮاد

 89ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮش ،اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ً
اﻟ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮﻳ ــﺔ ،ق ،6ش ،101م) ،131اﻟ ـ ـﻌـ ــﺰاء ﻋـ ـﺼ ــﺮا ﻓـ ـﻘ ــﻂ( ،ت:
51111250
ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻴﻜﻞ اﻟﻌﺎزﻣﻲ زوﺟﺔ ﻓﻼح ﺻﺎﻧﻮت اﻟﻌﺎزﻣﻲ
 56ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،ﺑﻤﻘﺒﺮة ﺻﺒﺤﺎن،
اﻟﻈﻬﺮ ،ق ،4ش ،1م ،61ت65088898 ،94448924 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

أﺧﻠﺖ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻛﻨﺎرﻳﺎ اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ أرﺧﺒﻴﻞ اﻟﻜﻨﺎري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻃـﻠـﺴــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻗــﺮﻳــﺔ وﻓـﻨــﺪﻗــﺎ
ً
ً
ً
ﻓﺨﻤﺎ وﻣﻮﻗﻌﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪ
ُﺑﻌﻴﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﻖ آﺧﺮ اﺟﺘﺎح اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ"،
إﻧﻪ ﺑﺼﺪد إﺧﻼء ﻛﺮوز دي ﺗﻴﺨﺎدا ،اﻟﻤﻤﺮ اﻟﺠﺒﻠﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـﻤـﻨــﺎﻇــﺮه اﻟـﺨــﻼﺑــﺔ ﻓــﻲ وﺳ ــﻂ اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻨﺪق ﻓﺨﻢ ﻣﺠﺎور.

وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﺲ اﻷول إﺧﻼء وﺳﻂ ﻗﺮﻳﺔ
ﺗﻴﺨﺎدا وﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺠﺎورة ﻟــﻪ ،دون أن
ً
ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﺟﻼؤﻫﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﻧﺴﻤﺔ.
وﻗــﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺰﻳﺮة إﻧــﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮق
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ.
ً
وأﺿﺎف ﻣﺤﺬرا اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺑﺎﻷﺣﺮف
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ" :ﻏﺎدروا اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم

ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﻄــﺮة ﻓ ــﺮق اﻹﻃ ـﻔــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺮﻳــﻖ آﺧــﺮ
اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وأدى إﻟﻰ إﺟﻼء ﻣﺌﺎت
اﻷﺷﺨﺎص.
وآﻧﺬاك ،ﺣﺬرت أﺟﻬﺰة اﻟﻄﻮارئ ﻣﻦ رﻳﺎح ﻗﻮﻳﺔ
ً
ً
وﻣﻮﺟﺔ ﺣﺮ وﺷﻴﻜﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻌﻞ ﺣﺮﻳﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا.
وﻗﺎل رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻓﻲ ﻏﺮان ﻛﻨﺎري ،أﻣﺲ ،إن
ﻣﺮوﺣﻴﺎت أرﺳﻠﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺧﻤﺎد
اﻟﺤﺮﻳﻖ.
وذﻛـ ــﺮ ﺟ ـﻬــﺎز اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ،أن إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ

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 :

اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﻻ ﺗﺒﺪو ﺟﻴﺪة ،ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻳﺎح واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ".
وأﺿﺎف أن ﻣﺮوﺣﻴﺎت اﻹﻃﻔﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮاﻓﺮة
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﻮر ،إذ إﻧـﻬــﺎ ﻋ ــﺎدت إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒـ ﱢـﺮ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ،
اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻛﻠﻢ.
وﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،ﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟﺠﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،إن إﺣﺪى اﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ
أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﻏﺮان ﻛﻨﺎرﻳﺎ.
)أ ف ب(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:54

اﻟﻌﻈﻤﻰ 45

اﻟﺸﺮوق

05:18

اﻟﺼﻐﺮى 28

اﻟﻈﻬﺮ

11:52

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  02:29ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:27

ً
 01:44ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻤﻐﺮب

06:25

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:07ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:47

 08:44ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

