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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻟﻴﻦ
ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
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ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ
٠٢

ﻋﺪد
ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
 ٪٤ﻓﻲ  ٢٠١٨ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺮادﻳﺐ »اﻟﺨﺎص«
ً
اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار ً  ٢٦.٥أﻟﻔﺎ
ﻟﻴﺼﺒﺢ  ٦٤٤أﻟﻔﺎ
●

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻦ
• ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﺎﻗﺶ أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﻣ ــﻦ اﻹدارة
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ــﻺﻃ ـ ـﻔـ ــﺎء ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن إﻧـ ـﺸ ــﺎء
ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﺗـﺨــﺰﻳـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣـ ـ ــﻊ "اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺎء" واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ــﺎت ذات
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ،ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ،
ووﺿ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮرات واﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ً
ﺗ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎت اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﻼل
اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺴﺮادﻳﺐ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎري ﻓـ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻻت
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.

ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ اﻹدارة ا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ ﻳ ــﺔ ﻟ ــﻺ ﺣـ ـﺼ ــﺎء أن ﻋ ــﺪد
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
) (2018ﺑـﻤـﻘــﺪار  26551ﺷـﺨـﺼــﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ 643977
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،%3.95ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ،
ً
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن  10آﻻف ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟـ  15ﻋﺎﻣﺎ.
وأﻋﻠﻨﺖ »اﻹﺣﺼﺎء« ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن اﻟﻌﺪد
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ً
ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  40897ﻋﺎﻣﻼ ،ﻳﺸﻜﻞ
اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻨﻬﻢ  ،26545واﻹﻧﺎث  ،14352ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ً
ً
ﺑـﻠــﻎ  451960ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ؛ ) 343500ذﻛ ـ ـ ــﻮرا( و17460
ً
)إﻧﺎﺛﺎ(.

اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﻟﻬﺎﺷﻞ» :اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
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 ٪٣٠ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟـ »اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ـ ـ ﻣﺼﺮ« ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
اﻟﻨﺎﻫﺾ :ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺮوﻧﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻛﻔﺎءﺗﻪ

١١

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻳﻌﻮد ﻟﻼرﺗﻔﺎع
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٩.٦٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
٠٩

وﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ أﻣﺲ ،اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑــﺎﻵﻟـﻴــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺼــﻮرات اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ
وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف
ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ أﺳ ـﺒــﺎب ﺗــﺮاﻛــﻢ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑــﺎ ﻟـﺨــﺎرج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
وﺿـﻤــﺎن ﻋــﺪم ﺗـﻜــﺮارﻫــﺎ ،ﻗــﺮر ﺗﻜﻠﻴﻒ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى
ً
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﺟــﺮاء ات
إﻧـﺸــﺎء ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻤــﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﺠﻬﺮاء ،وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

و ﻗ ــﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ
اﻟـﺴـﻜــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﻮﻳ ــﻦ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
إﻧﺠﺎز ﻣﺪن اﻟﻌﻤﺎل ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة ﺗ ـﻀـﻤ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟـﻤــﺮﺟـﻌـﻴــﺔ
ً
ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮدﻫ ــﺎ ﺑـ ـﻨ ــﺪا ﻳـ ـﻠ ــﺰم اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت

اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺔ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ أﻟــﻒ ﻋــﺎﻣــﻞ ،ﺑﺈﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛـﻠــﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ واﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮان اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺘـﻴــﻦ
وﻓـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺪول اﻟ ــﺰﻣـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
03

ً
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »اﻟﻜﻠﻴﺔ« أواﺧﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﻧﻘﻞ  ٢٠ﻣﺴﺘﺸﺎرا إﻟﻰ »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف«
●
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ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ً
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻤﺎ ﺣــﺬرت ﻣﻨﻪ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻓﻲ
ﻋﺪد ﺳﺎﺑﻖ ،ﺣﺴﻤﺖ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺜﻼث؛
اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،أﻣــﺮ ﻧﻘﻞ
ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻟ ــﺪواﺋ ــﺮ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻘـﺼــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل
ً
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﺎ وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أي
ﻣﺒﺎن أﺧﺮى ،ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻨﻈﺮ
ٍ
ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻬﺮاء أو ﺣﻮﻟﻲ،
وﻫﺪم ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء.
وﻟﻔﺘﺖ ﻣـﺼــﺎدر إﻟــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪواﺋــﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨـ ــﺎف وﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ دواﺋـ ـ ــﺮ
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل،

ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ،إذ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟــﺪواﺋــﺮ إﻟﻰ
أي ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ،ﻻﺷﺘﺮاط
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ )اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(.
وﻋ ـ ــﻦ ﻧ ـﻘ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﻦ إﻟ ـ ــﻰ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف ،أ ُﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻫـﻨــﺎك
ً
 20ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرا ﻧـﻘـﻠــﻮا إﻟـﻴـﻬــﺎ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ﻧ ـﻘ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر واﺣـ ـ ــﺪ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ
ً
ً
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ ،ﻻ ﻓـﺘــﺔ إ ﻟــﻰ أن ﻣــﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ
اﻟﻨﻘﻞ ﻗﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹدارﻳــﺔ 02

دﻣﺸﻖ وأﻧﻘﺮة ﺗﺘﻮاﺟﻬﺎن ﻓﻲ إدﻟﺐ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ
ﻣــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر أول إﺟ ـ ــﺮاء ﻣ ـﻠ ـﻤــﻮس ،ﻣ ـﺜــﻞ أﻣــﺲ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺰول ﻋ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴــﺮ ﻷول ﻣـ ــﺮة أﻣ ــﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻬﻢ »اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد وﺣ ـﻴــﺎزة اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ
واﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ«.
وﻓــﻲ أول ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪّ ،
ﻓﺠﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺬي
ً
ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻮدان ﻃــﻮال  30ﻋﺎﻣﺎ وأﻃﺎﺣﻪ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة ،ﻣﻔﺎﺟﺄة
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
ّ
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺘﻠﻘﻴﻪ ﻋﺸﺮات ﻣﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وأﻛــﺪ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ أﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ 02

وزﻳﺮا اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل
ﻳﺘﻔﻘﺪان ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
»اﻟﺸﺪادﻳﺔ«

ﻣﺤﻠﻴﺎت

05
ﺷﻘﻖ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ...ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮدي

اﻗﺘﺼﺎد

١٠
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﺗﻤﻨﺢ
»ﻏﻠﻮﺑﻞ
َ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ أﻓﻀﻞ
ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ

18

ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺮج ﻟـ دلبلا•:
اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ »رﺟﺎل
وأﻗﺪار« و»اﻟﺨﺼﺐ«

دوﻟﻴﺎت

اﻟﺮﺗﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن أﻣﺲ )أ ف ب(

اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻹﺛﺮاء واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ
ّ
ﺧﻼﻓﺎت ﺗﺆﺧﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ

٠٦

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

• اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺪﺧﻞ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن ﻷول ﻣﺮة ُﻣﻨﺬ  ٥ﺳﻨﻮات وﻳﻨﺘﺰع ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ
• ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻟﻤﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن وﺗ ﱢ
ﺤﻤﻞ روﺳﻴﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ
ﺗﻤﺮ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻨﻌﻄﻒ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻨﺬر
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻊ دﻓﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑـﺘـﻌــﺰﻳــﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ إﻟــﻰ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟ ـ ﱡـﺐ؛ ﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﻒ ﺗ ــﻮﻏ ــﻞ ﻗ ـ ــﻮات اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـﺸ ــﺎر اﻷﺳ ــﺪ
ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻮي روﺳــﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن
ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﻴﻼ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺬ ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ .2014
روﺳﻴﺎ ،وﺻﻞ رﺗﻞ
ووﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺧﻼف ﻣﻊ ّ
ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ  50آﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻔﺤﺎت وﻧﺎﻗﻼت
اﻟﺠﻨﺪ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
دﺑــﺎﺑــﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﻞ ،إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣـﻌــﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  15ﻛﻠﻢ ﺷﻤﺎل ﺧــﺎن ﺷﻴﺨﻮن
ﻓﻲ رﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
ﱡ
وﺟ ــﺎء دﺧ ــﻮل اﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻮر ﺗﻤﻜﻦ
ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ دﺧﻮل اﻷﻃﺮاف اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ وﺷﺮوﻋﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺣﺼﺎر رﻳﻒ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎور02 .

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻀﺒﺎن ﺧﻼل ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ّ
ﺗﻔﻌﻞ ﻗﺮار ﺳﻔﺮ
اﻟﻤﺮأة دون إذن اﻟﻮﻟﻲ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪأت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻮازات ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻣﺲ،
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺮار ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ.
وأﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ
ﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﺎ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮة ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم
رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ دون
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮازات« ﻓﻲ
ﺷ ــﺮوﻃ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ،
ً
أن ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎوز اﻟ ـ ـ  21ﻋــﺎﻣــﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل واﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء ﻳ ـﺤــﻖ ﻟﻪ
اﻟﺴﻔﺮ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟــﻲ اﻷﻣــﺮ،
أﻣــﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﻟﻲ،
ً
ً
ً
ﺳــﻮاء ﻛــﺎن أﺑــﺎ أو أﻣــﺎ أو أﺧــﺎ أو

اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻚ اﻟ ــﻮرﺛ ــﺔ،
ً
ﻓـﻬــﻢ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ دون اﻟ ـ ـ  21ﻋــﺎﻣــﺎ،
وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ
»أﺑﺸﺮ«.
وﻳـﻌــﺪ ﻗ ــﺮار اﻟـﺴـﻤــﺎح ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮاج ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮازات ﺳ ـﻔــﺮ
وﻣ ـﻐ ــﺎدرة اﻟ ـﺒــﻼد دون اﺷـﺘــﺮاط
ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻦ اﻟﺮﺟﺎل
أﺣــﺪ أﻫــﻢ ﺑﻨﻮد اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻟـﻠـﺠــﺪل واﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﻘـﻄــﺖ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺖ وﻋـ ـ ـ ــﻮد وﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻤﻨﺢ
ً
اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻘﻮﻗﺎ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺨـﺼـﻬــﻦ
وﺗﻤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
)اﻟﺮﻳﺎض ،د ب أ(

20
إﻳﺮان» :ﺣﺮب اﻵﻳﺎت«
ﺗﺴﺘﻌﺮ ...وﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ
ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻨﻈﺎم

رﻳﺎﺿﺔ

22

ﻋﻮدة ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻼﻣﺒﺎرد
إﻟﻰ »ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد
ﺑﺮﻳﺪج«

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4197اﻟﺜﻼﺛﺎء  20أﻏﺴﻄﺲ 2019م  19 /ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440ﻫـ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

www●aljarida●com

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ واﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ
ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ واﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺘﻌﺎﻓﻴﻪ
ّ
ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،اﺗـﺼــﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ،ﻣ ـﻠ ــﻚ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻃﻤﺄن ﺧﻼﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن
ﺗـﻌــﺎﻓــﻰ ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻟـﻠــﻪ وﻧـﻌـﻤـﺘــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌــﺎرض اﻟـﺼـﺤــﻲ اﻟ ــﺬي ﺗـﻌـ ّـﺮض
ﻟﻪ ﺳﻤﻮه ،وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮص
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺪ أﻋ ـ ـ ــﺮب ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻋـﻨــﻪ أﺧ ــﻮه ﺧ ــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟـﺸــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻃ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ،
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪرا ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة
اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻤﻖ أواﺻﺮ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻄـﻴـﺒــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ

واﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﻦ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘـﻴــﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎدم اﻟـ ـﺤ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ ودوام اﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ
وﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻛﻞ
اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
ً
ً
وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ،
ﻋ ـﺼــﺮ أﻣـ ــﺲ ،ﻣ ــﻦ أﺧ ـﻴ ــﻪ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻃﻤﺄن
ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه ﺑﻌﺪ أن
ﺗـﻌــﺎﻓــﻰ ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻟـﻠــﻪ وﻧـﻌـﻤـﺘــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌــﺎرض اﻟـﺼـﺤــﻲ اﻟ ــﺬي ﺗﻌﺮض
ﻟ ـ ــﻪ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﺟ ـ ــﺮاء
اﻟ ـﻔ ـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺘــﺎدة،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣــﻮ ﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋــﺮب ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ

ﺷـ ـﻜ ــﺮه وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻋـﺒــﺮ
ﻋﻨﻪ أﺧ ــﻮه ﻣﻠﻚ اﻷردن ﻣــﻦ ﻃﻴﺐ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﻣ ـ ـﻘ ـ ــﺪرا ﺳـ ـﻤـ ــﻮه ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻷﺧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺠﺴﺪ
ﻋ ـﻤ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﺪة ﺑـﻴــﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ واﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻷردﻧـ ـﻴ ــﺔ
وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻛـ ــﻞ اﻟ ــﺮﻓ ـﻌ ــﺔ
واﻻزدﻫﺎر.

ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،أﻋﺮب
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ ﺳ ـﻤ ــﻮه اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،وأن ﻳﺤﻔﻈﻪ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

وﻳ ــﺪﻳ ـﻤ ــﻪ ذﺧـ ـ ــﺮا ﻟ ـﻠ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
وأﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻜﺮام ،وراﻋﻴﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻪ
وﻧ ـﻬ ـﻀ ـﺘــﻪ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺎت ﻧ ـﺤ ــﻮ آﻓ ـ ـ ــﺎق اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وﺗـﻠـﻘــﻰ ﺳ ـﻤــﻮه رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻦ أﺧﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،أﻋﺮب
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ وﺗﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻗــﺎدة
وﻗ ـ ــﻮات ﺑـﺘـﻌــﺎﻓــﻲ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﺳــﺎﺋــﻼ
اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗ ـﻌــﺎﻟــﻰ أن ﻳ ـﺘــﻢ ﻧـﻌـﻤـﺘــﻪ،
وﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﻴﺮة
ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻼد وﻧﻬﻀﺘﻬﺎ.

ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣــﻦ أﺧﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،أﻋﺮب
ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
وﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﻤﻮه،
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻮه ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ﻟـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻗ ـﻴــﺎدة ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺴ ــﺎره اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮي
اﻟﻄﻤﻮح.
وﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ أﻋ ــﺮﺑ ــﻮا ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗـﻬــﺎن
ودﻋ ـ ــﺎء ﺻـ ــﺎدق ﺑـﺘـﻌــﺎﻓــﻲ ﺳ ـﻤــﻮه،
ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه اﻟﺒﺎري ﺟﻞ وﻋﻼ أن
ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ ،وﻳـﻜـﻠــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﺠﻬﻮد
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟ ـﺴــﺪاد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ

اﻟﺸﻌﻠﺔ :ﻧﺠﺎح ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز

ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪه اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
ّ
ورﻗﻲ وازدﻫﺎر.

ﺗﻬﻨﺌﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،ﺑ ـﻌــﺚ ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﺷﺮف ﻏﻨﻲّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ
ﺧــﺎ ﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

اﻟﺨﻀﺮ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺴﺆول ﺑﻨﻐﻼدﻳﺸﻲ

• ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ.

ﻫﻨﺄ وزﻳــﺮ اﻷوﻗ ــﺎف واﻟ ـﺸــﺆون اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ" ،اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم".
وﻗ ــﺎل اﻟـﺸـﻌـﻠــﺔ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن "ﻧ ـﺠــﺎح ﺑـﻌـﺜــﺔ اﻟﺤﺞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻔﺨﺮ واﻻﻋﺘﺰاز
ﻟﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻀﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻼل
وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ".
وأﺿﺎف أن "ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ،
ﻟﻮﻻ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻼل وﺟﻮدﻫﻢ ﻷداء اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور
ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ا ﻟـﺤـﺠــﺎج ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎ ﻣــﻞ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﺗﺘﺒﻮأ اﻟﺮﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ".

اﻟﺠﺒﺮي» :اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ« ﺗﻘﺪم رﺳﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺒﻼد
اﻟﻮﺟﻪ
ﻹﻇﻬﺎر
ً

اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي ووﻓﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻹﻋ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ ،إﺣـ ــﺪى ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ
ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻇﻬﺎر
اﻟ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎري واﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﺮي واﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ.
وأﻋ ــﺮب اﻟـﺠـﺒــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ"
أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻘــﺐ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎﻟــﻪ وﻓ ــﺪ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻋﻦ
اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻔﻮز ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ،دﻫﻴﺮان
أﺑ ــﺎ اﻟ ـﺨ ـﻴــﻞ ،ﺑـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ "دﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ".
وﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ّﻻ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ دﻋــﻢ وﻣــﺆازرة
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ.

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻛﺪ اﻟﺠﺒﺮي دﻋﻢ اﻟﻮزارة
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ،ﻷﻧـﻬــﺎ راﻓ ــﺪ ﻗــﻮي
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وأﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻹﻋــﻼﻣــﻲ وﻗﻮة

ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮه وﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎره ﺑ ـﻴــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷوﺳﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أدﻟ ــﻰ ﺑــﻪ اﻟــﻮزﻳــﺮ
ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑــﺪور اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮز ﺟﺮﻳﺪة "ﺑﺮواز" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺮأس ﺗ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀــﻞ
ﻣﺸﺮوع إﻋﻼﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

»اﺗﺤﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ« وﺟﻪ ﻣﺸﺮق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
أﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮي دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟـﺨــﺎرج ،ﻟﻤﺎ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ ﺣﻀﺎري ﻣﺸﺮق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﺳﻔﺮاء ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وأﺷ ــﺎد اﻟﺠﺒﺮي ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻓــﺪا ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻣ ــﻦ أﻧﺸﻄﺔ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أوﺳــﺎط
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﺿــﺎف أن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺗﺤﺎدات ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ

»اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ« ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟـ  ٤٨ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  ١٠ﻣﺎﻳﻮ  ١٩٩٩ﺣﺘﻰ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٠٠
دﻋ ـ ـ ــﺖ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ
وزارة ا ﻟـ ـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ـ ــﺎع ،أ ﻣـ ـ ــﺲ،
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ
ﻟــﻼﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑــﺎﻟــﺪﻓـﻌــﺔ )(48
إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل
 30ﻳ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ،ا ﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرا ﻣــﻦ
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ،إن ا ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﻦ
ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻟـﻴــﺪ
 1 0ﻣـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ــﻮ  1 9 9 9ﺣ ـﺘ ــﻰ
 31ﻣـ ــﺎرس  ،2000ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎق ا ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑــﺎ ﻟــﺪورة ﺳﻴﻜﻮن
ﻓــﻲ ا ﻟ ـﺴــﺎ ﺑــﻊ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿﺎﻓﺖ ان اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء
ﻳﺸﻤﻞ أ ﻳـﻀــﺎ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ
ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ )،(46

ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ.
وﻗــﺎل إن ﻓــﻮز ﺟﺮﻳﺪة ﺑــﺮواز اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﺑﺎﻟﺸﻲء
اﻟـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻣــﻊ
أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻮاﻋﺪة
واﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ،إذ
ا ﺳـﺘـﻐــﺮ ﻗــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻧـﺤــﻮ أﺷﻬﺮ
ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ.

وا ﻟـ ــﺪ ﻓ ـ ـﻌـ ــﺔ ا ﻟـ ـﺜ ــﺎ ﻧـ ـﻴ ــﺔ )(47
ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ،
وإﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺤ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎت
ا ﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وا ﻃــﻼ ﻋ ـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ودﻋﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﻬــﺬه
ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﻮة ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أن ﻣــﻦ
ﻳـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻠ ــﻒ ﻋـ ـ ــﻦ أداء ﻫـ ــﺬا
اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﻌﺮض
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة
ﺑــﺎ ﻟ ـﻘــﺎ ﻧــﻮن ر ﻗ ــﻢ  20ﻟـﺴـﻨــﺔ
 2015ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن ا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺪ ﻣـ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

اﻟﺨﺎرج ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺤﻀﺮ
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻴﻘﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺴﻨﻮي
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك ،ﻣــﺆﻛــﺪا دﻋ ــﻢ وزارة اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺗﺤﺎد
وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﻼد.

اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم...
واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ أي ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
إﻟﻰ »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ،وﺳﻴﺒﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ،
أﻛ ــﺪت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ أواﺧ ــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻹﻋﺎرة أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

دﻣﺸﻖ وأﻧﻘﺮة ﺗﺘﻮاﺟﻬﺎن...

ّ
ﺗﺘﺤﺮك ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ؛
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري،
إذ »ﺗﺤﺎول ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻘﺎط ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺷﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳﺮﻳﻊ« ﻳﻤﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
ً
إدﻟﺐ وﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ )ﺷﻤﺎﻻ( ﺑﺪﻣﺸﻖ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ »ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق ،ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﻖ رﻳﻒ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
وأﻛﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﻮرك«.
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ دﻣﺸﻖ وأﻧـﻘــﺮة،
وﻋــﺰز اﻟـﻤـﺨــﺎوف ﻣــﻦ
ً
اﺳﺘﻬﺪاف ﻃﺎﺋﺮة روﺳﻴﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻠﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺮﺗﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻋﻨﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن ،ﻣﺎ ّ
ﺗﺴﺒﺐ ﱡﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻞ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﺸﺎم«
اﻟـﻤــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﺗــﻮﻗــﻒ اﻟﻤﻮﻛﺐ ﻟﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ً
ووﻓــﻖ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟ ـ ّﺴــﻮري ،اﻟــﺬي وﺛــﻖ ﻣﻘﺘﻞ  180ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻼل
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻧﻔﺬت ﻃﺎﺋﺮات ﺳﻮرﻳﺔ وأﺧﺮى روﺳﻴﺔ ﺿﺮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ أﻃ ــﺮاف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ» ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟــﺮﺗــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻘـ ّـﺪم« ،ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﺐ -دﻣﺸﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم
ﻋﻠﻴﻪ.
وﻧ ــﺪد ﻣـﺼــﺪر رﺳـﻤــﻲ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ّ
ﻣﺤﻤﻠﺔ
ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ »ﺳ ــﺎﻧ ــﺎ« ،ﺑــﺪﺧــﻮل »آﻟ ـﻴ ــﺎت

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
اﻟﺨﻀﺮ
ﺑﺤﺚ رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛ ــﺎن اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟــﺮﻛــﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺨـﻀــﺮ ،أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻊ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻐﻼدﻳﺸﻴﺔ ﻟــﺪى ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ اﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﺸﺘﺮك ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ،وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ،ﻟﺪى
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺨﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ
اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ.

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﺧﻄﺎر
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاف ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي وأﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت
ﻗ ــﺎل وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻨﻮاف ،إن رﺟﺎل أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت
ﺟ ــﺰء ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺰأ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
ً
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻧـﻬــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺎﻫ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﺟﺎء ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻺدارة اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻘﺐ اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاف إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎة ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء
اﻷﺣﻤﺪي واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻦ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻟـ ــﻼﻃـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﻴــﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﺗ ـﻔ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻮاﺑــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ اﻻدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺣﺮﺻﻬﻢ
اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ وﺗ ــﺄﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺿـ ــﺪ أي
أﺧﻄﺎر.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺒـﻴــﺎن أن اﻟ ـﻨــﻮاف ﺑﺪأ
اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ ﺑــﺰﻳــﺎرة ﻣـﺼـﻔــﺎة ﻣﻴﻨﺎء
اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪي واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع إﻟـ ــﻰ
ﺷــﺮح ﻋــﻦ ﻋﻤﻞ رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻔﻘﺪ ﺳﻴﺮ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاف ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﺷﺎﻫﺪ اﻻﺟــﺮاء ات
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ اﻟ ـﻤــﺮﻛ ـﺒــﺎت
واﻷﻓ ــﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج.

إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ـ ــﻪ ﺗ ـﻔ ـﻘ ــﺪ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ
ﻣﺮﺳﻰ ﺳﻔﻦ اﻟﻤﻴﻨﺎء واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ

ً
ﺑﺎﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻟﻨﺠﺪة اﻟﻤﻬﺰوﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮة« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ذﻟﻚ »ﻳﺆﻛﺪ
ً
ﻣﺠﺪدا اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وأن
ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻳﻤﺔ وإﺻﺮار اﻟﺠﻴﺶ
ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎردة ﻓﻠﻮل اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن« ﺷﺒﻪ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أداﻧﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ »ﺑﺸﺪة« اﺳﺘﻬﺪاف رﺗﻠﻬﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻗﺘﻞ  3ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﺟﺮح  12آﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻐﺎرة،
ً
واﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إدﻟﺐ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮات
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛﺪ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري
واﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »اﻹرﻫﺎب« ،أﻋﺮب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻣﺎﻛﺮون ﻋﻦ »اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ« إزاء اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ إدﻟﺐ.
وﻗﺎل ﻣﺎﻛﺮون ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إن اﻻﻟﺘﺰام
ً
ﺑﻮﻗﻒ إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ »أﻣــﺮ ّ
ﻣﻠﺢ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﺳﻜﺎن
إدﻟﺐ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺼﻒ ،واﻷﻃﻔﺎل ُﻳﻘﺘﻠﻮن«.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت...

ّ
ً
أن اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﻠﻘﻰ  90ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻘﺪا ،وﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻟﺸﻘﻴﻖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
ً
دﻗﻠﻮ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺪاﻳﺎ ُﺻﺮﻓﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮﻳﺔ.
وأواﺧــﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  113ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ
اﻷوراق اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑ ـﺜــﻼث ﻋ ـﻤــﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﻘـ ّـﺮ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم.
ً
وﺑﺸﺄن ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ،أﻓﺎد اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﺰﻻ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻛﺎﻓﻮري
َ
وﻣــﺰرﻋــﺔ وﺷـﻘــﺔ ،وأن زوﺟـﺘــﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻄﻌﺘﻲ أرض ﻓــﻲ اﻟـﺤــﻲ ذاﺗــﻪ،
وﺑﺎﻋﺖ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﺘﺮﻳﻬﻤﺎ.
ً
ً
ووﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺻﻞ اﻟﺒﺸﻴﺮ ) 75ﻋﺎﻣﺎ( ﺻﺒﺎﺣﺎ

اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻰ.
ً
وﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاف وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺎن إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺂت واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺷﺮح ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ اﻹدارة واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻏــﺮ ﻓــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻃ ـﻠــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻴــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓﻴﻬﺎ
واﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات واﻟـﻨـﻈــﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل

ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
و ﻧ ـﻘــﻞ إ ﻟ ــﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻻدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺤﻴﺎت
وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ً
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮاح ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻟـﻬــﻢ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ.

إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم،
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺎل ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎع أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮ إن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻘﺎدم.
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺒﺎﺷﻲ،
أﻣﺲ ،إرﺟﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﺪة  48ﺳﺎﻋﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻣــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻗ ــﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل
إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدة.
وأﺷ ــﺎر ﻛﺒﺎﺷﻲ إﻟــﻰ أن »اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي« و»اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﻋـﻘــﺪا ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ
ً
ً
اﻟﺠﻤﻬﻮري اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻄﻮﻻ ﺑﺤﺜﺎ ﺧﻼﻟﻪ إﺟﺮاء ات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدة ،وأﻛﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻗﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ّ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺮف أﺳﻤﺎء ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدة وﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ  11ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﻟﻜﻦ ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻬﻠﺔ  48ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وواﺟﻬﺖ »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻛـﺸــﻒ ﻣــﺮﺷـﺤـﻴـﻬــﺎ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدة اﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻣﻊ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺷﺎﻋﺖ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻘﻮات
ُ
ً
ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎك أ ّﺟﻞ ﻣﻌﻬﺎ إﻋﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا
أﻣﺲ اﻷول.
وأﺛﺎر إﻋﻼن ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻮﺟﺔ رﻓﺾ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ﺷﻤﻠﺖ ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻧﻘﻀﺎ ﻟﻘﺮارات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ« اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ وﻛﺎﻻت( 19
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﻮزراء« :ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج
»ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت«
ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة
زﺣﻒ اﻟﺮﻣﺎل
»اﻟﺴﺎﻓﻲ«

إﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﻤﺪن ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
واﻟﺨﻴﺮان واﻟﻤﻄﻼع

ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻪ
اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ
اﻟـﺴـﻴــﻒ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺳﻤﻮ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
وﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺻﺮح ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء أﻧ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ﺑ ــﺄن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻋﻦ
ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳـﻌــﻮد وﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة
واﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺣ ـﻴ ــﻂ ﺑـﻬــﺎ
ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام
ﻃﻴﻠﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺼﺎﻟﺢ :ﻛﻤﺎ أﺷﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﻧﺠﺎح ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻣﺴﺘﻮى رﻓﻴﻊ.
واﺳﺘﻄﺮد اﻟﺼﺎﻟﺢ :ﺛﻢ أﺣﻴﻂ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟ ــﺪوري اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫﺎب ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ )أﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ .(2019
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم
ﺗﻜﺮارﻫﺎ.

اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺛــﻢ ﺗ ــﺪارس اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗــﻮﺻـﻴــﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪن
اﻟـﻌـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ،وﻗ ــﺮر

ﺗﺄﺑﻴﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﺴﺎوي
ّأﺑﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ،ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ م .ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﺎوي ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ
ً
ً
رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺧﻴﺮا ،ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺨﻠﺼﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
واﻟـﻤـﻴــﺎدﻳــﻦ ،ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋــﺰ وﺟــﻞ أن ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑــﻮاﺳــﻊ رﺣﻤﺘﻪ
ورﺿ ــﻮاﻧ ــﻪ وﻳـﺴـﻜـﻨــﻪ ﻓـﺴـﻴــﺢ ﺟـﻨــﺎﺗــﻪ ،وﻳـﻠـﻬــﻢ أﻫ ـﻠــﻪ وذوﻳـ ــﻪ اﻟﺼﺒﺮ
واﻟﺴﻠﻮان.

اﻷﻋﻤﺎل
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ﺻﺮف ً
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟـ  ٦٤٨ﻣﻮﻇﻔﺎ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

رﻓ ـ ــﻊ وﻛـ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ــﺪس ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
ﺑﻮﺷﻬﺮي إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ً
ﻛﺸﻔﺎ ﺑﻤﻠﺤﻖ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴــﻦ ﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓــﺄة اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻪ وﺻﺮف
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ
أﺳـﻤــﺎء  648ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﻓﻲ
"اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء" أن إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﺻــﺮﻓ ـﻬــﺎ
ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻘﺪر ﺑـ  476أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،وأن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ا ﻟـﻜـﺸــﻒ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ
اﻟــﻮزارة وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻏﺮة ،وﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﻟـﺘـﻘــﺪم إﻟـﻴـﻬــﺎ أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﻫــﻲ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ  29أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ
اﻟﺠﺎري.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل

ﻋــﺪة ﻛﺘﺐ وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻹدارات
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أن أوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟ ـﺸــﺎﻏــﺮة ﻫ ــﻲ وﻇﻴﻔﺔ
"ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻓ ـ ـ ــﻲ إدارة ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ا ﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮزﻳﺮ".
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
إدارة ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع ﺷ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ" ،ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
"رﺋـﻴــﺲ ﻗﺴﻢ اﻟـﺘــﺮﺷـﻴــﺪ" وﻣــﺮاﻗــﺐ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ "ﻗ ـﻄ ــﺎع وﻛـﻴــﻞ
اﻟﻮزارة".
وأﻋﻠﻨﺖ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺴﻤﻰ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﻓﻲ
إدارة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع
ﺷ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ،
وﻣ ـﺴ ـﻤ ــﻰ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻮى
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﻄﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه ،وﻣﺪﻳﺮ
إدارة ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع
ﺷ ـ ــﺆون اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻮزﻳﺮ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ )وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ،
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺠﻬﺎت
ً
اﻷﺧ ـ ــﺮى اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ( ﻟـﻠـﻤـﻀــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓﻲ
إﺟــﺮاء ات إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺎ
ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻗ ــﺮر اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣﻊ
ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺣ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﻮﻳ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺣـﺘــﻰ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﻣﺪن اﻟﻌﻤﺎل ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸــﺄن ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـﻀــﺮورة
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟـﺸــﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮدﻫﺎ
ً
ﺑﻨﺪا ﻳﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (1000ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﺗ ــﺪارس ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء أﻳـﻀــﺎ
ﺗــﻮﺻ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن آﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
واﻟﺨﻴﺮان اﻟﺴﻜﻨﻴﺘﻴﻦ ،وﻗــﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟـﺜــﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ )وزارة
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء ،واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ

ً
اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻷﺧ ــﺮى
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ( ﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘـﺸـﺠـﻴــﺮ
اﻟـ ـ ــﻼزﻣـ ـ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ـﺘ ــﻲ ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ
واﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮان اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺘـﻴــﻦ وﻓ ــﻖ اﻟ ـﺠــﺪول
اﻟــﺰﻣ ـﻨــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﻣــﻮاﻓــﺎة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ
اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ﻇﺎﻫﺮة »اﻟﺴﺎﻓﻲ«
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻗ ـ ــﺮر ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﻣــﻦ )وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ووزارة اﻷﺷ ـﻐــﺎل،
وﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ( ﻟـ ـﻀ ــﺮورة إﻳ ـﺠــﺎد
اﻟـﺤـﻠــﻮل اﻟـﻌــﺎﺟـﻠــﺔ واﻟـﻤــﺆﻗـﺘــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻇﺎﻫﺮة زﺣﻒ اﻟﺮﻣﺎل )اﻟﺴﺎﻓﻲ( وﺗﺮاﻛﻢ
اﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ اﻟـﻈــﺎﻫــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻞ اﻟﺠﺬري ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،

اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ »اﻟﺸﻴﺒﺔ« وﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ّ
ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻦ إداﻧﺔ واﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ
ّ
ﻟﻼﻋﺘﺪاء اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﻴﺒﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ دان اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣ ـﺘــﻼل اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ واﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﺣﺎت اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ .وأﻋﺮب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺧﺎﻟﺺ

ً
ً
ﺑﻤﻘﺪار  ٢٦.٥أﻟﻔﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪدﻫﺎ  ٦٤٤أﻟﻔﺎ
●

ً
 41أﻟﻔﺎ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
و 452أﻟﻔﺎ
ﻓﻲ »اﻟﺨﺎص«
و 10آﻻف ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ اﻻدارة ا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ ﻳ ــﺔ
ﻟــﻼﺣـﺼــﺎء ،ان اﻟ ـﻌــﺪد اﻻﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺑـﻤـﻘــﺪار  ٢٦اﻟـﻔــﺎ و ٥٥١ﺷﺨﺼﺎ
ﻟﻴﺼﺒﺢ  ٦٤٣اﻟﻔﺎ و ٩٧٧ﻣﺼﺮﻳﺎ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣.٩٥ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺒﺪاﻳﺔ ا ﻟـﻌــﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ
 ١٠اﻻف ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺸﺮة.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،ان اﻟ ـﻌ ــﺪد اﻻﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻠﻎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ  ٤٠اﻟـﻔــﺎ و ٨٩٧ﻋــﺎﻣــﻼ،
ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟــﺬﻛــﻮر ﻣﻨﻬﻢ  ٢٦اﻟﻔﺎ
و ٥٤٥ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻠ ــﻎ ﻋ ــﺪد
اﻻﻧ ـ ـ ــﺎث  ١٤اﻟ ـﻔ ــﺎ و ٣٥٢ﻋــﺎﻣ ـﻠــﺔ،
ﻻﻓ ـﺘــﺔ اﻟ ــﻰ ان اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص
ﺑﻠﻎ  ٤٥١اﻟﻔﺎ و ٩٦٠ﻋﺎﻣﻼ ﺑﻴﻨﻬﻢ

واﺻﻞ ﺟﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ وﻗﺮارات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﻮاﺟﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
●

واﺻــﻞ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺟــﻮﻻﺗــﻪ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪارس
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﺗ ـﻔ ـﻘــﺪ أﻣ ــﺲ ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﺪارس واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ وﻣﺪى
اﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻻﺛﺎث.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﺗ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ ﻟ ـ
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ان اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﻋﻤﻞ اﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻣ ــﺪى اﻟ ـﺘــﺰام اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﺄداء
أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟـ ـﺘ ــﺎم ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ
أﻧ ــﻪ ﺷ ــﺪد ﺧ ــﻼل اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣــﻦ اﺗـﻤــﺎم اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻣــﻮاﺳــﺎﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﺟ ــﺮاء إﻋـﺼــﺎر »ﻟﻴﻜﻴﻤﺎ« اﻟ ــﺬي ﺿﺮب
ً
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة ﺷﺮق اﻟﺼﻴﻦ أﺧﻴﺮا.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،دان اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي
اﺳﺘﻬﺪف ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﺑﻮل ،واﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﻣﺴﺠﺪا ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻳﺘﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺆﻛﺪا ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب.

»اﻹﺣﺼﺎء« :اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  ٪٤ﻓﻲ ٢٠١٨

اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟـﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪارس :راﻗﺒﻮا
اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺳﻨﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠــﺰراﻋــﺔ واﻟ ـﺜ ــﺮوة اﻟـﺴـﻤـﻜـﻴــﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣــﻊ ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﻸﺑـﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻹﻳـﺠــﺎد أﻓـﻀــﻞ اﻟـﺤـﻠــﻮل ﻟـﻈــﺎﻫــﺮة زﺣﻒ
اﻟــﺮﻣــﺎل )اﻟـﺴــﺎﻓــﻲ( وﺗــﺮاﻛــﻢ اﻷﺗــﺮﺑــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ واﻟـﺨـﻴــﺮان اﻟﺴﻜﻨﻴﺘﻴﻦ
وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،وﻣﻮاﻓﺎة ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ﺛﻢ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻘ ـ ــﺪم ﻣـﻦ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺣـﻮل ﺳـﻴﺮ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻮء اﻟﺨﻄـﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺸـﺮوع
ﻣ ــﺪﻳ ـ ـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ـ ـ ــﻼع اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺣـﺘــﻰ
ﺗــﺎرﻳــﺦ  ،2019/ 4/ 30وﻗ ــﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟـﺜــﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،و"اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ" ،واﻟﺠﻬﺎت
ّ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟـﺴــﺮﻋــﺔ ﺗـﺴــﻠــﻢ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺤــﺰام
اﻟﺸﺠﺮي ،واﺗـﺨــﺎذ اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ

ورﻓـ ــﻊ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻳــﻮﻣـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻻﻋ ـﻤــﺎل
ﻣــﻊ اﻟ ــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑــﺎﺻــﻼح أي ﺧﻠﻞ ﺑﻌﺪ
رﺻﺪه ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ
أﻛــﺪ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ أن اﻟـ ـ ــﻮزارة ﺟ ــﺎدة
ﻓ ــﻲ اﺗ ـﻤ ــﺎم اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد ﻋـﻠــﻰ أﻛ ـﻤــﻞ وﺟ ــﻪ،
وﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺼــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل وﺟــﻮد
أي ﺗـﻘـﺼـﻴــﺮ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﻣـﺒــﺪأ اﻟـﺜــﻮاب
واﻟﻌﻘﺎب ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎزم.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ادارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻧـ ـﺠ ــﺎز ﻗـ ـ ـ ــﺮارات اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ
واﺻـ ـ ـ ــﺪار ﻗـ ـ ـ ــﺮارات اﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ــﻲ ﻟـﻠـﻤــﻮﺟـﻬـﻴــﻦ
اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،اذ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء

ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاء ات واﻋﻼن ﻗﺮارات اﻟﻨﻘﻞ
واﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳ ـﺒــﻮع اﻟ ـﺠــﺎري أو
ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻋﻠﻤﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺎدرﻫــﺎ أن
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﺻــﺪار ﻗــﺮارات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻻﺷــﺮاﻓ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ رؤﺳ ــﺎء أﻗـﺴــﺎم
وﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻦ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮي ﻣ ــﺪارس
اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻮﺟﻪ
ﻓ ـﻨــﻲ واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠــﺐ ﺻـ ــﺪورﻫـ ــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ ﺑــﺪء
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻔﺘﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن اﻻدارة ﺳﺘﻌﻤﺪ إﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻘــﺮارات
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟ ــﻮزارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻤﺠﺮد
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.

 ٤٣٤اﻟﻔﺎ و) ٥٠٠ذﻛﻮر( ،و ١٧اﻟﻔﺎ
و) ٤٦٠اﻧﺎث( .وﺑﻴﻨﺖ ان اﺟﻤﺎﻟﻲ
اذوﻧـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻣــﻦ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ
ﻻﺳـﺘـﻘــﺪام ﻋـﻤــﺎﻟــﺔ ﻣـﺼــﺮﻳــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  ٦٢اﻟﻔﺎ و١٩١
اذن ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻرﻗﺎم
اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗــﺪاوﻟـﻬــﺎ
ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻟـ ـﻐ ــﺎء ٢٣
اﻟﻔﺎ و ٨٨٣اذن ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة
اﻟﻰ ان اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ
 ٣٨اﻟﻔﺎ و ٣٠٨اذوﻧــﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻫﻠﻲ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻻدارة ا ﻟ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ ﻳ ــﺔ
ﻟــﻼﺣ ـﺼــﺎء ان اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  ٥٧٧ﻋﺎﻣﻼ اﻏﻠﺒﻬﻢ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﻃﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺑ ــﺈﻧ ـﺠ ــﺎز أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺮوع
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
اﻟـﻤـﻴــﺎه اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وﻓــﻖ
رؤﻳــﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻣﻮاﻓﺎة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
ﻛ ـﻤــﺎ اﻃ ـﻠ ــﻊ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺻـﻴــﺔ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪم ﻣــﻦ
اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء ﺑ ـﺸــﺄن إﻧـﺸــﺎء
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺗ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗــﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ،واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
ﻛﺎﻓﺔ ،ووﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ا ﻟـﻤـﻨــﺎ ﺳـﺒــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻨــﺎ ﻃــﻖ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ّﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة
اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﺳـ ــﺮادﻳـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ
اﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،وﺣـ ـﺼ ــﺮ ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ
أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺨــﺰﻳــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،ﻻﺗ ـﺨــﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺴﺎﺣﺎت ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸــﺄن ،وﻣ ــﻮاﻓ ــﺎة ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

اﻟﻜﺸﺘﻲ ﻟـ   :ﺳﺄﻛﺸﻒ
ﺻﺤﻴﻔﺘﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ ذﻣﺘﻲ
•

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻒ رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـ ــﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﻜﺸﺘﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧــﻼل أﻳ ــﺎم ،ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ
ً
ذﻣﺘﻪ أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
أي ﺗﻜﺴﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻜـﺸـﺘــﻲ ،ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة"
أ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﻃـﻠـﺒــﺖ ﻣـﻨــﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﺘﻔﻮﻳﻀﻪ
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ
ً
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪرة رﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ ،وﻫ ـ ـ ــﻮ ﺷ ــﺮط
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ إﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ان اﻟـﻀـﻐــﻮط
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟــﻦ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﻋــﻦ أداء
دوره ا ﻟ ــﻮ ﻃ ـﻨ ــﻲ وأداء ا ﻋ ـﻤــﺎ ﻟــﻪ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ً
ﻣـﻤـﺜــﻼ ﻋ ــﻦ اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ان
ﻳـﺘـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳــﺎض
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﺳـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ

ﻓﻬﺪ اﻟﻜﺸﺘﻲ

ﻻﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﺐ
ﻣــﻦ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋـ ـ ــﺮض ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮف
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻳﺪه ،وأن
ﻣﺎ ﻳﻤﺎرس ﺗﺠﺎﻫﻪ اﺳﺘﻌﺮاض
اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ ﻻ اﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﻃﺎرئ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ م .ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،أن ﻗﻄﺎع
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪارس وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
ً
ﻟﻀﻤﺎن ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
أي ﻃﺎرئ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
اﻟـ ـﻌ ــﺎم أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎن اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ م.
ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ وﻣﺪﻳﺮي
اﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﺪارس
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .2020/2019
وﺗﻄﺮق اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻋ ــﺪة ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ وﻣـ ـﺒ ــﺮدات اﻟـﻤـﻴــﺎه

واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺛــﺎث اﻟﻤﺪرﺳﻲ،
ً
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ أرﻗ ــﺎم ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أي ﻃﺎرئ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﺗـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
أﺳ ـﻤــﺎء اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻋــﻦ اﻟ ـﻤــﺪارس
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣــﻊ وﻓــﺪ ﻣﻦ
ﺳﻔﺎرة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻼد
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟـﺸــﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
راﭬــﻲ ﻛـﻨــﺪاداي واﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن وﻳﻦ،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﺗﻢ ﺑﺤﺚ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  PCELTوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ US
 Academyوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Felta Programmeإﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .Stevens Initiative

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻷﺷﻐﺎل« ﻟﻄﺮح ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻃﻠﺒﺖ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ،ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻃﺮح ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ،
واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬه
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وزارة اﻟﻌﺪل.
وﻗﺮر اﻟﺠﻬﺎز ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺖ
ﺑﺎﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ورود ﻛﺘﺎب
ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻳﺘﻀﻤﻦ
أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ
ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻸﺳﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ،
ﻣﻊ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺠﻬﺎز .وﻳﺄﺗﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة
ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع،
اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻮزارة
ﺧﻼل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ،2008/2007
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
واﻓﻖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٥ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ  ٩٤٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

»اﻟﻄﻌﺎم« ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺸﺮوع
»اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﺨﻴﺮي«

أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﻄﻌﺎم ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺘﻮدع
اﻟﺨﻴﺮي ،واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،وإﻋﺎدة
ﻓﺮزﻫﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ،ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن "اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم
واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ واﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد
ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ
ﻟﻬﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ".
وأﺿﺎف اﻟﺤﻤﺮ" :ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أن
ﻳﺒﺎدروا وﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﻄﻌﺎم".

»ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﺤﺬر ﻣﻦ
ﺗﻜﺮار ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻜﻴﻔﺎت

دﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ
إﻧﺠﺎز ﻣﻠﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪارس
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،اﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ﺣﺪوث
ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻜﻴﻔﺎت ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺪث اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ
أﺿﺮت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن ﻣﻠﻒ
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪارس ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت
"اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ،
ﺑﺨﻀﻮع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس
واﻹدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ .وﻃﺎﻟﺐ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
أي ﻗﺼﻮر أو إﻫﻤﺎل ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣﻪ ،ﻟﻴﻨﻌﻢ ﺟﻤﻴﻊ
"أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ" واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﺄﺟﻮاء
ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار.

٤

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

دلبلا
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اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻣـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ﺑـﻤـﻜـﺘـﺒــﻪ اﻣ ــﺲ،
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻣ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﺮ ﺣﺪادﻳﻦ،
وﺣ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻋ ـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل.

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﺣﺪادﻳﻦ

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮاب

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻻﻧﺘﺪاب
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

»ﺳﺄﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈدراج اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ«
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺐ رﻳـ ـ ـ ـ ــﺎض
اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻪ ﺑ ــﺈﻟ ـﻐ ــﺎء
اﻟﻤﺎدة  80ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﺺ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ إﻧ ــﻪ رﻓــﺾ
اﻟﻤﻌﺎش اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ »ﻟﻠﻨﻮاب«
وﺳـﻴـﻈــﻞ ﻋـﻨــﺪ ﻣــﻮﻗـﻔــﻪ ﺑﺮﻓﻀﻪ،
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻗﺘﺮاح
ﻣـﻨــﺬ ﻓـﺘــﺮة ﺑـﺸــﺄن إﻟ ـﻐــﺎء اﻟـﻤــﺎدة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻨــﺪ إﻟـﻴـﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺑﺼﺮف اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
)ﻟﻠﻨﻮاب( ،وذﻟــﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺗـ ــﺮاﻗـ ــﺐ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﺳـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺼﺮف اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
»ﻣ ـﻄــﺎﻃــﻲ« وﻣ ـﻔ ـﺘــﻮح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
»وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﻘﺘﺮح
ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺻ ـ ــﺮف ﺗـﻠــﻚ
اﻟـﻤـﻌــﺎﺷــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛــﻮن
ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺿــﻮاﺑــﻂ وﻻ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
وﻻ ﺳ ـﻘ ــﻒ ﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎش
وﻻ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴــﻪ وإﻧ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺎدة

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ
أي ﺷﺨﺺ ﺑﺄي ﻣﺒﻠﻎ«.
وأﺿ ــﺎف أن »ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺒﻮل وﻳـﺠــﺐ وﺿــﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
وﺷﺮوط وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟ ـﻌــﺪل واﻟـﻤـﺴــﺎواة
دون ﺗ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ ،وﻣـ ـﻨ ــﻊ ﺗ ـﻌ ــﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ«.
وﺑـ ّـﻴــﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻧــﻪ »ﺗﻤﺖ
اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح اﻟــﺬي
ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻪ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء اﻟـﻤـﻌــﺎﺷــﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓــﻲ دور اﻻ ﻧـﻌـﻘــﺎد
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﻲ
ً
ﻣـ ـ ـ ــﺎزال ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدا ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ

اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻧـ ــﻪ »ﺳ ــﻮف
ﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑـ ــﺈدراﺟـ ــﻪ ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﺎدم،
وﺧــﺎﺻــﺔ أن ﺻــﺮف اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﺗـ ـﻌ ــﺎرض
واﺿ ـ ـ ــﺢ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة  119ﻣــﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻌﻴﻦ ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ وﻧﺎﺋﺒﻪ وأﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
إﻻ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ«.
ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟﻤﺎدة  80ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﺺ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ »ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻣــﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎت
أو ﻣﻜﺎﻓﺂت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت أو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ أو ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ
ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻟــﻮ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣﻦ
ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺨــﺎﺿـﻌـﻴــﻦ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن .وﻣ ـ ــﻊ ﻋ ـ ــﺪم اﻹﺧ ـ ــﻼل
ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮره ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻣﻦ
أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺮي ﻋـﻠــﻰ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ﱠـﺪم اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ أﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ
اﻟ ـﺸــﺎﻫ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑــﺮﻏـﺒــﺔ
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ »إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ أوﺿـ ـ ــﺎع اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﺑـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ﻣ ــﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﺻـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ درﺟـ ـ ــﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
)ﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ اﻻﻧ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪاب ﺑـ ـﻐ ــﺮض
اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ( ،وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺷﺮوط
ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ أﻋـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ«.
وﻋ ــﺰا اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ اﻗـﺘــﺮاﺣــﻪ
»ﻟـ ـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ
ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ــﺪﻛ ـ ـﺘـ ــﻮراه اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
اﺑﺘﻌﺜﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﺟﺎزة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ«.

٥
ﺷﻘﻖ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ...ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮدي
دلبلا

•
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا زارت اﻟﻤﺸﺮوع ورﺻﺪت أﺑﺮز اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
•

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوع ﻋﻤﺎرات ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺟﺎﺑﺮ ً
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺪورﻫﺎ ﺟﺎﻟﺖ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
وﺗﻔﻘﺪت ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ وﺷﻘﻘﻪ ،ورﺻﺪت أﺑﺮز
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎرات وواﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ،وﻛﺎن
ﻻﻓﺘﺎ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻞ
ﺷﻘﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪه اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻘﻴﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻃﺎرق اﻟﺪوﻳﺨﻲ،
اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻟـ«اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻀﻢ ﻧﺤﻮ
 ١٠٤ﻋﻤﺎرات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺎرة ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أدوار
ﺑﻮاﻗﻊ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ دور ﺑﻤﺠﻤﻮع  ٥٢٠ﺷﻘﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺪوﻳﺨﻲ أن اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ٤٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻟﻬﺎ ﻣﺪﺧﻼن
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

 104ﻋﻤﺎرات
ﺑﻬﺎ  520ﺷﻘﺔ
ﺑﻮاﻗﻊ  5ﺷﻘﻖ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺎرة

 400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻟﻠﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﺗﻀﻢ  4ﻏﺮف
ﻧﻮم وﺻﺎﻟﺘﻲ
ﻣﻌﻴﺸﺔ
واﺳﺘﻘﺒﺎل
ودﻳﻮاﻧﻴﺔ
وﻏﺮﻓﺘﻴﻦ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ
واﻟﺨﺎدﻣﺔ

اﻟﺪوﻳﺨﻲ

ﺧﺎﺻﺎن ﺑﻬﺎ ،ﻣﺪﺧﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﺳﺮة وﻣﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﻘﻖ ﻋﻦ ﺷﻘﻖ اﻟﺼﻮاﺑﺮ ﻫﻮ ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ
ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻀﻢ  ٤ﻏﺮف
ﻧﻮم وﻏﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺻﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ودﻳﻮاﻧﻴﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﺨﺎدﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﻄﺒﺦ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن واﺟﻬﺎت وﻣﺪاﺧﻞ
اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻌﻤﺎرات ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وأﻟﻮان
ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وأوﺿﺢ أن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺸﻘﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ
اﺳﺮة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  ٥اﻟﻰ  ٦أﻓﺮاد ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﺨﺎدﻣﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ
 ٤ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ ...وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء:
ﺷﻘﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(

• خ ــال ف ـتــرة زمـنـيــة قصيرة
ً
ﺑﺬﻟﺘﻢ ﺟﻬﻮدا واﺿﺤﺔ واﺳﺘﻄﻌﺘﻢ
إﻧ ـﺠ ــﺎز ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب  520ﺷـﻘــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ...ﻣﺘﻰ ﺑــﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻌـﻘــﺪ وﻣ ــﺎ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺘﻲ
واﺟﻬﺘﻜﻢ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬه؟
 ﺗ ــﻢ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوعﻓﻲ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  2016وﺑﺪأﻧﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2017وﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2019
وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ  72ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
و 900أﻟ ـ ــﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﺑـ ـﻤ ــﺪة ﺗـﺒـﻠــﻎ
 900ﻳﻮم.
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ  104ﻋﻤﺎرات
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻋـﻤــﺎرة  5أدوار وﻳﺤﺘﻮي
اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﻤﺠﻤﻮع
 520ﺷ ـﻘ ــﺔ .ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟـﻌـﻘــﺪ
اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣ ـﺴــﺎﺟــﺪ ﺗ ـﺨ ــﺪم ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎرات
وﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﻪ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻣـﻨـﻬــﺎ
ﻣﺴﺠﺪان ﻣﺤﻠﻴﺎن وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻜﻦ اﻹﻣــﺎم ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ ﻣـﺨـﻔــﺮ ﺷــﺮﻃــﺔ وﻣـﺴـﺘــﻮﺻــﻒ
وﻣﺮﻛﺰ إﺳﻌﺎف رﺋﻴﺴﻲ وﻣﺠﻤﻊ
ﺣ ـﻜــﻮﻣــﻲ وﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻃ ـﻔ ــﺎء وأرﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻼت ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﻲ أﻓـ ـ ــﺮع
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
 39ﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ﺗــﻢ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﺗـﺴـﻠـﻴـﻤـﻬــﺎ اﻟــﻰ
وزارة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤــﺎء ،وﻧﺸﻜﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﺎرات
رﺳﻤﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﺎ
اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺑ ـﺒ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ
ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء ﺑـﺸــﺄن إدﺧ ــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ ،وﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺴﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
• بعد عمل ال ـكــوادر الوطنية
ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺠ ــﺎز ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرات ،ﻣﺎ
أﺑ ـ ـ ـ ــﺮز ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
واﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ ﻋ ــﻦ ﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷـﻤــﺎل
ﻏـ ــﺮب اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨــﺎت او ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ واﺣﺪا؟ وﻫﻞ ﺣﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ او اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ؟

 اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟ ـ ــﻲ ﻟ ـﻬ ــﺬهاﻟﻌﻤﺎرات ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ واﺧـﺘـﻴــﺎر اﻷﻟ ــﻮان ،أﻣﺎ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ ﻓﻴﺸﺎﺑﻪ اﻟــﻰ
ﺣ ــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ ﺷ ـﻘــﻖ ﺷـﻤــﺎل
ﻏﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ.
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧـﻤــﻮذﺟــﺎن ﻓﻲ
اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ ،وﻛ ــﻞ ﻧ ـﻤ ــﻮذج ﻟ ــﻪ ﻧــﻮﻋــﺎن
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺎت ،أي ﻧـﻤـﺘـﻠــﻚ ارﺑ ــﻊ
وا ﺟ ـﻬــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣــﻦ ﻧـﻤــﻮذج اﻟــﻰ آﺧــﺮ ﻣﻦ
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ،
وﻫ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ  4ﻏ ــﺮف وﻏــﺮﻓــﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺻــﺎﻟــﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺻــﺎﻟــﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ
وﻣﻄﺒﺦ وﺣـﻤــﺎﻣــﺎت ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﺔ ودﻳـ ــﻮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻣ ـﻘــﺎﺳ ـﻤ ـﻬــﺎ
وﻏــﺮﻗــﺔ ﺳــﺎﺋــﻖ ﺑﺤﻤﺎﻣﻬﺎ وﻏــﺮﻓــﺔ
ﻟـﻠـﺨــﺎدﻣــﺔ ﺑـﺤـﻤــﺎﻣـﻬــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﺗﻐﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻘﻖ ﻫﻮ ﻣﺎ
أدﺧﻠﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎت ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺨﺎزن واﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻷرﺿﻴﺎت
وﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت وأدوات اﻟﺼﺮف
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻲ ،اﻟ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴــﺐ
اﻟ ـﺸ ــﺎور ﺑــﻮﻛــﺲ ﺑ ــﺪل ﻣــﻦ ﺣــﻮض
اﻟـ ـﻘ ــﺪم ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ دﻳ ــﺰاﻳ ــﻦ ﻓﻲ
اﻷﺑﻮاب.

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻌﻤﺎرات ﻓﻲ  ٣ﻗﻄﻊ
ذﻛﺮ اﻟﺪوﻳﺨﻲ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء أن ﻋﻤﺎرات ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗـﻘــﻊ ﻓــﻲ  3ﻗـﻄــﻊ؛ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻻوﻟ ــﻰ ﺗـﻀــﻢ  34ﻋـﻤــﺎرة،
واﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗـﻀــﻢ  ،31أﻣ ــﺎ اﻟـﻘـﻄـﻌــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻓﺘﻀﻢ  39ﻋـﻤــﺎرة،
وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺪﻣﻲ وﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻫﻲ ﻗﻄﻊ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﻊ  5و 6و 7ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﺗـ ــﻼﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎت
واﻻﺧـﻄــﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺷﻘﻖ
اﻟﺼﻮاﺑﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،وﻛ ــﺎن اﻟـ ــﺪور اﻟــﻮاﺣــﺪ
ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻘﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻔ ــﺎدﻳ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ــﺎرات
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة،
اذ إن اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻛــﻞ
ﺷ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﺪاد ﻣـ ـﻴ ــﺎه وﻋ ـ ــﺪاد
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﻛﻞ دور ﺑﻪ
ﺷﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﻢ ﻓﺼﻞ ﺧﺰان
اﻟﻤﻴﺎه وأﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ ﺧﺰان
وﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﻣﻤﺎ
ﻳﻌﺰز ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﺼﻞ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﺧﺎص ،ﻛﻤﺎ ان
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎص،
وﻟﻠﺸﻘﺔ ﻣﺪﺧﻞ رﺋﻴﺴﻲ.

• م ــاذا عــن الصيانة المقدمة
ﻟﻬﺬه اﻟﺸﻘﻖ؟
 ﺻ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ﻟـ ـﻤ ــﺪة ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻋـﻠــﻰﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ،اﻣــﺎ
أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻴ ـﻴــﻒ
واﻟ ـ ـﻌـ ــﻮازل واﻟـ ـﺼ ــﺮف اﻟـﺼـﺤــﻲ
ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺪء
ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ او
ﺗﺴﻠﻢ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻟﻠﺸﻘﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ
اﻟـ ـ ـ ــﻰ  5ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ﻛ ـ ـﻔـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻛﻤﺒﺮوﺳﻮرات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ.

• حــدث ـنــا ع ــن ق ــوة ال ـع ــوازل
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺸﻘﻖ ﺑﻬﺎ؟
 ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻧ ــﻮﻋ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎزلاﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻷﺳﻄﺢ واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت،
ﺳـ ــﻮاء ﺑــﺎﻟــﺪﻫــﺎن أو ﺑــﺎﻟـﻄــﺮﺑــﺎل،
وﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻪ ﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪا ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ أدوات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،وﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﺧﺮﻳﺮ أو ﺷﻲء،
وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ أﻳﻀﺎ،
ﺳﻮاء ﻟﻌﻮازل اﻷﺳﻄﺢ أو ﻋﻮازل
اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت.

• ه ـ ــل ت ـ ــم ت ـغ ـي ـي ــر ش ـ ــيء فــي
ﻣ ـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوف وأﺳ ـ ـﻄـ ــﺢ
اﻟﻌﻤﺎرات؟
 ﻻ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوف،وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺸـﻘــﻖ وﺷـﻘــﻖ ﻏــﺮب
اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت ﺗ ــﻢ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓﻲ

• ماذا عن خصوصية الشقة،
وﻫﻞ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻐﺮف؟
 ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﺸـﻘــﺔ ﺗـﺒـﻠــﻎ 400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،واﻟﻌﻤﺎرة ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
 1000ﻣ ـﺘ ــﺮ ﻣـ ــﺮﺑـ ــﻊ ،واﻟـ ـﺤ ــﻮش

ً
ﻣﺘﻔﻘﺪا دﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻀﻴﻮف ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻳﺨﻲ
اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

وﻓﺎة ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺤﺮﻳﻖ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﺴﺮة
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ذﻛﺮت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم ﻓـ ــﻲ اﻹدارة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ،أن ﺣﺮﻳﻘﺎ اﻧﺪﻟﻊ ،ﻣﺴﺎء
اﻷول ،ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺮة ،أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻓﺎة
ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ.
وﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫــﺎ
ﻣ ــﺪ ﻳ ــﺮ اﻹدارة ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﺧـﻠـﻴــﻞ
اﻷﻣﻴﺮ ،أن ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻃﻔﺎء
ً
ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ
ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮة ،ﻣـ ــﻊ وﺟـ ـ ــﻮد أﺷ ـﺨ ــﺎص
ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻮﺟﻬﺖ
ﻓــﺮق اﻹﻃـﻔــﺎء ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰي إﻃﻔﺎء
اﻟﺸﻬﺪاء وﺣﻮﻟﻲ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ اﻷﻣ ـﻴــﺮ أﻧــﻪ
ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻓﺮق اﻹﻃﻔﺎء ﻟﻠﻤﻨﺰل
اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  3ﻃﻮاﺑﻖ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ
أن اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ﻧ ـﺸ ــﺐ ﻓـ ــﻲ ﺻــﺎﻟــﺔ

اﻟﻨﻴﺮان اﻟﺘﻬﻤﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰل
اﻟ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻖ اﻷرﺿ ـ ـ ــﻲ ،وأﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻋﻦ
وﻓــﺎة ﻣــﻮاﻃــﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ رﺟــﺎل
اﻹﻃ ـﻔــﺎء ﻣــﻦ إﻧ ـﻘــﺎذ اﻣــﺮأﺗـﻴــﻦ و3
أﻃﻔﺎل وﺗﻢ إﺧﺮاﺟﻬﻢ وﻫﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ
ﺟﻴﺪة ،وأﺧﻠﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
وﺗـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻨ ــﺖ ﻓـ ـ ـ ــﺮق اﻹﻃـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎء ﻣــﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ وإﺧﻤﺎده.
وذﻛـ ــﺮ أن ﻓــﺮﻳ ـﻘــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣــﻮادث اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺣﻀﺮ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ ،وﻋ ــﺎﻳ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎدث
ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ أوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻓــﻲ
أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮﻳﻖ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺟﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ
ٍ
ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﻠﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وﺳﻴﺒﺪأ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم

ﻛﻞ ﺷﻘﺔ ﺗﺘﺴﻊ
ﻷﺳﺮة ﻣﻦ 5
إﻟﻰ  6أﻓﺮاد ﻣﻊ
ﺳﺎﺋﻖ وﺧﺎدﻣﺔ
وﻟﻬﺎ  4ﻣﻮاﻗﻒ
ﺳﻴﺎرات

ﻗﺎل اﻟﺪوﻳﺨﻲ إن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وﻫــﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻋـﻤــﺎل اﻟـﻄــﺮق واﻷﺳـﻔـﻠــﺖ وأﻋـﻤــﺎل
اﻟـﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ وأﻋـﻤــﺎل ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣـﻄــﺎر وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻮﻫــﺎت اﻟـﺤــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ ــﻺدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻧــﺎرة اﻟـﺸــﻮارع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑـ ــﻪ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ ﺣـ ـ ــﺎرس وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎم ﻓــﻲ
اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ ،وﻫﻨﺎك أﺣﻮاض
زراﻋ ــﺔ وﻏــﺮﻓــﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء وﻏﺮﻓﺔ
ﻟﻠﺨﺰاﻧﺎت وﻣﻀﺨﺎت اﻟﻤﻴﺎه.

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
• كم تبلغ مساحة الغرفة في
ﻫﺬه اﻟﺸﻘﻖ؟
 اﻟـﺸـﻘــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﻏــﺮﻓـﺘــﺎن ﻣﺎﺳﺘﺮﺑﻬﻤﺎ ﺣـﻤــﺎم ﺧ ــﺎص ﺑـﻜــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،
وﻏ ـ ــﺮﻓ ـ ـﺘ ـ ــﺎن ﻟـ ــﻸﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪة  4×4ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎم ﻣـﺸـﺘــﺮك
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﻓﺔ ﺿﻴﻮف
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت.
• ما الطاقة االستيعابية لكل
ﺷﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد؟
 اﻟ ـﺸ ـﻘــﺔ اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪة ﺗـﺴـﺘــﻮﻋــﺐأﺳــﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  5اﻟﻰ 6
أﻓﺮاد ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺳﺎﺋﻖ وﺧﺎدﻣﺔ،
وﻫ ـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﺪروس ﺟ ـﻴ ــﺪا ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺒﻠﻜﻮﻧﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
وﺿـﻤـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺼــﺎﻟــﺔ ،ﺧــﻼﻓــﺎ ﻟﺸﻘﻖ
ﺷﻤﺎل ﻏــﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،وﻣﻦ
ﺛــﻢ ﺗـﻤــﺖ زﻳـ ــﺎدة ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﺼــﺎﻟــﺔ
ﻧﺤﻮ  1.5ﻣﺘﺮ ،وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻠﻜﻮﻧﺔ
ﺑﺄﺧﺮى ﺻﻐﻴﺮة ،ﺑﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻐﺴﻞ
واﻟﻨﺸﺮ.
• بصفتكم مسؤوال فنيا ،هل
ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻌــﻮﻳــﺾ اﻟـﺒـﻠـﻜــﻮﻧــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻐــﺎة
ﺑﻤﻨﺎور ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﻘﻖ؟
 ﺗ ــﻢ اﻟ ـﻐ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﻜــﻮﻧــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎﻟــﻢ ﺗﻐﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ
ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺗ ـ ـﻄـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ

ﺻﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل وأﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ

ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺤﺮي
ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻻﺣ ـ ـﻈ ـ ــﺖ
»ا ﻟ ـ ـﺠـ ــﺮ ﻳـ ــﺪة« ان ﻧ ـﺤ ــﻮ  10أو 11
ﻋﻤﺎرة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ  1ﻫﻲ اﻷﻗﺮب
اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ان ﻧﺤﻮ
 50ﺷـﻘــﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻨﻈﺮ ﺑـﺤــﺮي،
أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرات واﻟﺸﻘﻖ ﻓﺘﻘﻊ
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎت ﻣـ ــﺰودة
ﺑﺸﻔﺎﻃﺎت ﺗﻬﻮﻳﺔ ،وﻫـﻨــﺎك ﺣﻤﺎم
واﺣــﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻮر
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺷﻔﺎط ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟــﺬي ﺑــﻪ ﺑــﺎب ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻠﻜﻮﻧﺔ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
• ما الخدمات المركزية التي
ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﻘﻖ ﺑﻬﺎ؟
 ﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ،ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎكاﻟ ـﺒــﺎﻣ ـﺒــﺎت ،واﻗ ـﺘــﺮﺣ ـﻨــﺎ أن ﺗـﻜــﻮن
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺎﻧـ ــﺎت ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت،
أﻣﺎ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻀﺨﺎت
ﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ،
وﻫﻨﺎك ﺑﺎﻣﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺢ ﻟﺰﻳﺎدة
ﺿﻐﻂ اﻟﻤﻴﺎه اﻟـﺼــﺎﻋــﺪة ﻟــﻸدوار
اﻟﻌﻠﻴﺎ.
• ماذا عن الدرج والمصاعد؟
 ﻛﻞ ﻋﻤﺎرة ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻌﺪان ،ﻃﺎﻗﺔﻛــﻞ ﻣﺼﻌﺪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ 8
اﻟﻰ  10أﺷﺨﺎص ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ
ﻋﻤﺎرة ﺑﺴﻼﻟﻢ واﺳﻌﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺛﺎث.
• حدثنا عــن تجهيزات األمــن
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﺎرات؟
 ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎرج ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪاتوﻓ ـ ـ ــﻮﻫ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ،وﺗـ ــﻮﺟـ ــﺪ
ﻣـﻀـﺨــﺎت ﻣ ـﻴــﺎه وﻃـﻔـﻴــﺎت ﺣﺮﻳﻖ
ﻟﻜﻞ دور ،ﻛﻤﺎ أن أﺑــﻮاب اﻟﻄﻮارئ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ.
• ماذا عن مواقف السيارات؟
 ﻛــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋ ـﻤــﺎرات ﺗﻀﻢﻋــﺪة ﻣــﻮاﻗــﻒ ،وﺗـﺼــﻞ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻛﻞ
ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎرات ﻣﻦ  3اﻟﻰ
 4ﻣﻮاﻗﻒ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺗﺤﺎد
اﻟﻤﻼك .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ،وﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎص
ﻟـ ـ ــﺬوي اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻌﻮد
ﻟﻠﺸﻘﻖ.
• في مشروع شقق شمال غرب
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺷﻘﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ،
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك ﻣ ـﻌــﺎﻧــﺎة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓﻲ
ّ
إﻳـﺠــﺎد ﻣﻘﺮ ﻻﺗـﺤــﺎد اﻟ ـﻤــﻼك ،ﻓﻬﻞ
ﺗﻐﻠﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺸﺮوع؟

 ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص"اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ" ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﺰت
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.

اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت
• ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن م ـ ـ ــدى ج ـ ــودة
واﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
أدوات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
 ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﻊ واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاداﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﺪ "اﻟﺼﺮف
اﻟـﺼـﺤــﻲ أو اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء" ،ﻻﺑ ــﺪ أن
ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻣــﻦ إدارة ﺿﺒﻂ
اﻟ ـﺠ ــﻮدة ﻓ ــﻲ "اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ" ،ﻛـﻤــﺎ أن
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻟـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻦ ﻟ ــﺪى
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ،ﺳ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮا ﻣــﻦ
اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ أو اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴـﻴــﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت،
وﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻒ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﺟـ ـ ــﻮدﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ
واﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﺤــﺺ إدارة
ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة.
• مـ ــاذا ع ــن طـبـيـعــة األص ـبــاغ
واﻷﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻌﻤﺎرات؟
 ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻷﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان،واﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻨــﺎ اﻟـ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام أﻟـ ــﻮان
ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻟﻮان وأﺻﺒﺎغ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﺤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.
أﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎرات
ﻓ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻫـ ـﻨ ــﺎﻟ ــﻚ
ﻧﻤﻮذﺟﺎن و 4أﺷـﻜــﺎل ﻟﻠﻌﻤﺎرات،
وﻗــﺪ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻣ ــﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻮاﺟﻬﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
واﻟﺠﻴﺮي ﻣﻊ دﻳﻜﻮر ﺟﻲ آر ﺳﻲ
وﺳﻴﻐﻤﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮﻣﻴﺪ.
• حدثنا عن التكييف وطبيعة
اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰات واﻟ ـ ـﺠ ـ ــﻮدة وﻣـ ــﺪى
اﺳﺘﻌﺪادات اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
 ﻟـﻜــﻞ ﺷـﻘــﺔ ﺗـﻜـﻴـﻴــﻒ ﻣﻨﻔﺼﻞ،وﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻛ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﻨ ـﺘ ــﺎن،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﻛـ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺔ  5ﺳـ ـﻨ ــﻮات
ﻟﻠﻜﻤﺒﺮوﺳﻮر.
أﻣــﺎ أﺑــﻮاب اﻟﺸﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺸﺐ،
وأﺑﻮاب اﻷدوار اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ ،وﻫــﻲ ﺣﺪﻳﺪ ،أﻣــﺎ أﺑــﻮاب
اﻟـﺒـﻠـﻜــﻮﻧــﺔ وﻏ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟـﻐـﺴـﻴــﻞ ﻓﻬﻲ
اﻟ ـﻤــﻮﻧ ـﻴــﻮم ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺑ ــﺎب اﻟﺴﻄﺢ
واﻟﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺪور اﻷرﺿﻲ.

»اﻹﻃﻔﺎء« :إﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة »ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة« :رﻳﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺠﺴﻮر ﺑﺎﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷﻣﻴﺮ

ﺷ ــﺪد اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ــﻺدارة
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻼﻃ ـﻔــﺎء اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﻤﻜﺮاد ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ إﻟﺰام
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔــﺬة ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﺠ ـﺴــﻮر ،ﻗـﻴــﺪ اﻹﻧـ ـﺸ ــﺎء ،وﺿــﻊ
اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم
ﺑـ"اﻹﻃﻔﺎء" ،ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺮاد ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟ ـﺒــﺮي م .ﺳـﻬــﻰ أﺷـﻜـﻨــﺎﻧــﻲ ،ﻓﻲ
إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮص ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻗـ ـﻴ ــﺪ اﻹﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء ﻣــﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮاﺋﻖ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﺑـﺤـﺜــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓﻲ
ﺷـﺘــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻜـﺒــﺮى

ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ أي ﻣ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ﻗــﺪ
ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺗﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة
ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي
اﻧــﺪﻟــﻊ ﻓــﻲ  2أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟـﺠــﺎري
ﺑﺠﺴﺮ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن )اﻟﺪاﺋﺮي
اﻟﺨﺎﻣﺲ(.
وﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ اﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
إدارة اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،وﻣﻦ
ﺟــﺎﻧــﺐ "اﻹﻃ ـﻔ ــﺎء" ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻠــﻮاء
ﺟﻤﺎل اﻟﺒﻠﻴﻬﻴﺺ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻠ ــﻮاء
ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ.

ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،إن اﻟﺒﻴﺖ
راﺋﺪ ﻣﻦ رواد اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ا ﻟــﺬي ﻳـﺤــﺮص ﻛــﻞ ا ﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ً
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ان ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة دوﻣﺎ ﻣﻦ
أواﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ ﻫـﻴـﺌــﺎت ﺧـﻴــﺮﻳــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ وﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻳﺼﺎل
ا ﻟـﻤـﺴــﺎ ﻋــﺪات ا ﻟـﻄــﺎر ﺋــﺔ واﻻ ﺳـﺘـﺠــﺎ ﺑــﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ واﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ.
و ﺗــﺎ ﺑــﻊ :ﻛﻤﺎ ﻟــﻪ ﺣﻤﻼت إﻏﺎﺛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻼت
اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل وﺑﻮرﻣﺎ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﺻــﺎد ﻗــﺔ و ﻣـﺸــﺎر ﻛــﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻌﻄﺎء.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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وزﻳﺮا اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل ﻳﺘﻔﻘﺪان ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
ﺗ ـﻔ ـﻘ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ،
ووزﻳ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐــﺎل وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎن د .ﺟـ ـﻨ ــﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي ،أﻣــﺲ ،ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﺮم
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﻤــﺆدﻳــﺔ
ﻟــﻪ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧــﺮ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪادات
ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﺖ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺤﺮم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﻲ ،2020/ 2019
ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻣــﺪﻳــﺮ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﺣـﺴـﻴــﻦ اﻷﻧـ ـﺼ ــﺎري ،واﻷﻣ ـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،

وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ــﻲ د.
ﻗﺘﻴﺒﺔ رزوﻗﻲ ،وﻗﻴﺎدﻳﻲ "اﻷﺷﻐﺎل"
و ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﻲ وزارة ا ﻟـ ــﺪا ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ،
ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮور واﻟﻨﺠﺪة واﻷﻣﻦ
اﻟﻌﺎم.
وﻗـ ﱠـﺪم د .رزوﻗــﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺮﺋﻴﺎ
ﺣ ــﻮل ﺧـﻄــﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﺷ ـ ــﺮح ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﺧــﺮﻳ ـﻄــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ
وﺧﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ـﻴ ــﺎ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﺔ
ﻣﻦ "اﻟﻤﺪاﺧﻞ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،اﻟﺸﻮارع
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،اﻷﺳ ــﻮار

اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ".
وﺗـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻟـ ــﺔ زﻳ ـ ـ ــﺎرة
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺴﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )اﻵداب،
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳــﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم
اﻟـﺤـﻴــﺎﺗـﻴــﺔ ،اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ واﻟـﺒـﺘــﺮول،
واﻟﻌﻠﻮم( ،واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ
وﻓ ــﻖ ﻣ ــﺎ أﻗـ ــﺮه اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻷﺧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮة ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ،
واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
واﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم ،ﺣﺮﺻﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎل
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺜﻠﻰ.

academia@aljarida●com

اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑـ »اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ  ٢٤اﻟﺠﺎري
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ أﻣﺲ

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻠﺒﺎت
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﺺ ﻓــﻲ
اﻻ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﻮع اﻻول ﻣ ــﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ إﻟﻰ ان
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ا ﻟـﺜــﺎ ﺑـﺘــﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ
ﺑ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
اﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮم
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
ﻣ ـ ــﻦ اﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﺮى
ﻳـ ــﻮ ﻣـ ــﻲ  8و 9ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻓـ ـ ـ ــﺎدت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑ ــﺄن
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ
واﺧ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺔ
اﻻﻧـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻮﻟ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ـ ـﺼ ــﻞ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ
 2020/2019ﺳﺘﺠﺮى 20
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻋـﻠــﻦ اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ د .ﺣﺒﻴﺐ أﺑــﻞ ،أن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول  2020/2019ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  24إﻟﻰ  28اﻟﺠﺎري ،وﺳﻴﻐﻠﻖ
ً
ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ 12ﻇﻬﺮا.
وذﻛﺮ أﺑﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻮل
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻮدون اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻏﺒﺔ
أو ﻟ ــﻰ ،وا ﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ور ﻗــﺔ ا ﻟـﻘـﺒــﻮل ،وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت
ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ.

زوايا ورؤى
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سقطت ذنوبك يا حاج...
ّ
وبقيت مظالم الناس معلقة

أ .د .فيصل الشريفي

ً
وارتق
أيها الحاج الكريم :أكمل توبتك ،إن كنت صادقا فيهاِ ،
بطاعتك ،وبادر اليوم بالتحلل من المظالم التي في رقبتك إن
ُ
بيتك أو أقربائك أو موظفيك أو شركائك
و ِجدت ،سواء ألهل ً
أو من تتعامل معهم ،أيا كان جنسهم ودينهم ،وتذكر أنه بينما
كنت ترفع كفيك للدعاء عند المشعر الحرام ترجو رحمة ربك قد
يكون هناك من ظلمته أو قهرته بجوارك قد رفع يده بنفس
هيئتك ونفس مكانك ونفس لحظتك يدعو المولى القدير أن
يأخذ حقه منك في الدنيا واآلخرة.
الحمد لله ،أكمل حجاج بيت الله الحرام َحجتهم وأنهوا هذه
العبادة العظيمة بكل يسر وأريحية ،وندعو الله تعالى أن يقبل
حجتهم ،ويغفر لهم ذنوبهم ،فيعودوا كما ولدتهم أمهاتهم ،ال
ذنب لهم كما جاء في الوعد النبوي العظيم «من حج فلم يرفث
ً
ولــم يفسق رجــع كـيــوم ولــدتــه أم ــه» ،فهنيئا لهم تلك الجائزة
الكبرى الـتــي يسعى إليها كــل مسلم ب ــأداء حـقــوق الـلــه تعالى
والتوبة الخالصة.
يخلط الـبـعــض بـيــن الـتــوبــة الــواج ـبــة وبـيــن حـقــوق الـنــاس،
فيظن أن أداءه للطاعات المختلفة مثل الصالة والزكاة والصوم
والحج كفيل بإسقاط ظلمه للناس واستيالء ه على حقوقهم
وتبرئة ذمته ،فيتساهل في التبرؤ منها في حياته وال يعلم
أنها ستظل معلقة في رقبته حتى وفاته ما لم يتخلص منها،
وهذا يخالف ما ورد في الشريعة الغراء مثل قول النبي صلى
الله عليه وسلم« :مــن كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو
شيء فيتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم ،إن كان له
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن لم يكن له حسنات أخذ
من سيئات صاحبه فحمل عليه» .رواه البخاري ،فهل نسي هذا
المجتهد في الطاعة أن الله سبحانه الذي أمرنا بهذه الواجبات
ً
كالصالة والــزكــاة والـحــج قــد نهانا أيـضــا عــن الظلم واالفـتــراء
وبخس الحقوق؟
قصص يومية نسمعها عن شركاء يتطاول بعضهم على
حقوق بعض في تجارتهم ،وأشقاء ينتقصون حقوق إخوانهم
في إرثهم ،وأوصياء يتالعبون بتركة اليتامى ،وأغنياء يبخسون
حقوق العمال عندهم ،وموظفون يحتالون على أموال وظيفتهم،
ومسؤولون يقهرون مرؤوسيهم ،وأزواج يحتقرون زوجاتهم،
وأبناء يعقون والديهم ،وجيران يؤذون جيرانهم ،وهكذا ينسى
بعض الـنــاس حقيقة العبادة وجوهرها فــي تنقية الــروح من
شوائب الدنيا وتطهير النفس من حقوق الناس حتى تتحقق
ً
التوبة الخالصة فعال.
ً
فيا أيها الحاج الكريم :أكمل توبتك ،إن كنت صادقا فيها،
ـق بطاعتك ،وب ــادر الـيــوم بالتحلل مــن المظالم الـتــي في
وارت ـ ِ
رقبتك إن ُو ِجــدت ،سواء ألهل بيتك أو أقربائك أو موظفيك أو
ً
شركائك أو من تتعامل معهم ،أيا كان جنسهم ودينهم ،وتذكر
أنه بينما كنت ترفع كفيك للدعاء عند المشعر الحرام ترجو
رحمة ربك قد يكون هناك من ظلمته أو قهرته بجوارك قد رفع
يده بنفس هيئتك ونفس مكانك ونفس لحظتك يدعو المولى
الـقــديــر أن يــأخــذ حقه منك فــي الــدنـيــا واآلخ ــرة ،وهــو مكسور
الجناح ،مفطور القلب ،فاقد للحيلة ،فمن تراه أولى باإلجابة
والنصرة بينكما؟ والله الموفق.

faisal.alsharifi@hotmail.com

الوافدون والتركيبة السكانية

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

وصول عدد السكان إلى أكثر من خمسة ماليين مواطن ومقيم عام
ً
 2020جاء خالفا لما هو متوقع لعددهم حتى عام  2030وللمخطط
الهيكلي الثالث للدولة ،والذي تم إصداره في  ،2008وتلك الزيادة
ً
تضع ضغطا غير مسبوق على الخدمات والبني التحتية والميزانية
العامة للدولة.
زيادة أعداد الوافدين بهذه الصورة تحتاج إلى وقفة تشريعية
ومراجعة شاملة لمعالجة منظومة التوزيع السكاني للدولة من
ً
خالل إعــادة النظر في متطلبات الحاجة من العمالة ،تماشيا مع
خطط وبرامج التنمية إن أراد القائمون على رؤيــة الكويت 2035
الوصول إلى أهدافها وإشراك شباب الكويت فيها دون النظر إلى
التبعات السياسية أو إلى مصالح المتنفذين.
نعم هناك حاجة إلى العمالة األجنبية ،آنية ومستقبلية في بعض
القطاعات بسبب عزوف أغلبية المواطنين عن بعض المهن أو بسبب
سوء التخطيط لمخرجات مؤسسات التعليم التي لم تستطع مواكبة
متطلبات السوق من الوظائف الفنية في قطاعيه العام والخاص،
ً
فضال عن ضعف القوانين الحالية التي أثبتت عدم فاعليتها في
تمكين المواطن من العمل بالقطاع الخاص.
وبالرغم من وجود بيانات وافية لدى وزارتي الداخلية والشؤون
حول أعداد الوافدين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص،
فإن أصحاب القرار يقفون وقوف المتفرج من اتخاذ أي قرار يجنب
الكويت ويحمي المواطن مــن هــذه العمالة الفائضة عــن الحاجة
ً
خوفا على كراسيهم.
معالجة االختالالت في المنظومة السكانية ليست باألمر الصعب،
وال الهدف منها جالية بعينها ،فالقضية مرتبطة باألمن الوطني
ومكافحة تجار اإلقامات الذين مألوا الكويت بالعمالة الهامشية
التي تحولت عالة على المجتمع.
مجمل هذه العمالة الهامشية جاء عن طريق العقود المبرمة مع

ً
أيها أشد خطرا؟
السفير يوسف عبدالله العنيزي

الحكومة ولمتنفذين بأعينهم ولشركات ومؤسسات تمت مكافأتها
من خالل إعطائها تقدير احتياج يفوق الطاقة التشغيلية ،والنتيجة
تضخم أعداد الوافدين بصورة مخيفة ،ولك أن تتصور أن جنسية
واحدة قارب عدد عمالتها عدد المواطنين الكويتيين.
من غير تحامل على أي من الجنسيات ،ومنهم من نقدر دورهم
ومساهمتهم في البناء ،فإن تقنين وجودهم بحسب الحاجة الفعلية
أصبح ضرورة ،وللتأكد من وجود هذه العمالة الهامشية وكشاهد
على حجم التحايل وااللتفاف على قوانين العمل ،ما عليك سوى
الــوقــوف بضع دقائق أمــام أجهزة الصرف اآللــي للبنوك لتشاهد
ً
ً
مندوبا واح ــدا بيده العشرات من بطاقات الصرف يقوم بسحب
المبالغ من البنوك فور إيداعها.
هذه األعداد الكبيرة لم تساهم في تخفيض قيمة أجور العمالة
الوافدة ،أسوة بما هو حاصل في دول الجوار ،والعلة األخرى أنهم
ال يخضعون ألي اختبارات مهنية ،والطامة أن بعضهم يعمل في
وظــائــف إداري ــة وفنية ولــديــه شـهــادات غير معتمدة مــن «التعليم
العالي» ،ورغم كل ذلك مازالت أعدادهم في تزايد وعلى عينك يا بلد.
ومن أهم العوامل التي ساهمت في اختالل المنظومة السكانية
في الدولة هو عدم الوعي االجتماعي باحترام الكثير من الوظائف،
وسياسة التوظيف بالقطاع الخاص ،وتخلف مؤسسات التعليم
الـعــالــي عــن مــواكـبــة احـتـيــاجــات ســوق العمل الفعلية فــي القطاع
الصناعي والنفطي والصحي ،مع غياب مفهوم اإلرشاد والتوجيه
للطلبة نحو الفرص الحقيقية للعمل ،وغياب التنسيق بين الجهات
الـمـســؤولــة عــن الـتــوظـيــف ومــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ،إل ــى جــانــب فشل
صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير الدراسات
والمعلومات للمبادرين ورفــع نسبة العاملين من المواطنين في
القطاع الخاص.
ودمتم سالمين.

ً
الربيع العربي بثوراته صار خريفا يجرف بعواصفه كل ما
يأتي عليه ،وتجاوزت أعداد القتلى والجرحى والالجئين
والمشردين من جرائه الماليين ،وما زالت األعداد في تزايد،
لتتحول تلك الثورات إلى صراعات وحروب أهلية ال يبدو
أن لها نهاية.
ت ـت ـعــرض مـنـطـقـتـنــا ودولـ ـن ــا ال ـعــرب ـيــة لـمـخــاطــر ج ـمــة ن ـ َـح ــار في
مواجهتها أو التصدى لها ،ومن تلك المخاطر ،على سبيل المثال
ال الحصر:
ً
• الـمــذاهــب الدينية الـتــي غــدت تشكل هاجسا ألنظمة المنطقة
ً
وأجهزتها ،خصوصا أن تلك المذاهب بكل اتجاهاتها قد تجاوزت
مرحلة التسلح باألفكار والـفـتــاوى إلــى مرحلة التسلح بكل أنــواع
ً
األسلحة من متفجرات وسـيــارات مفخخة ومدافع رشاشة وصــوال
إلى صواريخ بعيدة المدى ،والجانب األخطر من هذه األسلحة أنه
يصعب مناقشة المنتمين إلى تلك المذاهب أو تحويل انتماءاتهم أو
التشكيك في إيمانهم ،بل هم على استعداد للموت دونها.
ً
• الربيع العربي بثوراته ،الذي صار خريفا يجرف بعواصفه كل ما
يأتي عليه ،وتجاوزت أعداد القتلى والجرحى والالجئين والمشردين
من جرائه الماليين ،وما زالت األعداد في تزايد ،لتتحول تلك الثورات
إلى صراعات وحروب أهلية ال يبدو أن لها نهاية.
• تــزايــد المطالبات بــاإلصــاحــات والديمقراطية واالنـتـخــابــات
النيابية والمشاركة في الحكم ،وتحقيق عدالة اجتماعية تسعى إلى
تضييق الهوة الساحقة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع وتوفير
العيش الكريم لتلك الفئات من الشعوب التي تعاني ضيق العيش.
• الجماعات واألحــزاب الدينية التي غرست جذورها في أعماق
الـمـجـتـمـعــات فــأصـبــح مــن الـصـعــب اقـتــاعـهــا ،وم ــا زال ــت فــي تمدد
وانتشار ،ال في منطقتنا فحسب ،بل على نطاق العالم كله ،وأصبحت
لها إمبراطوريات اقتصادية ومراكز عالمية ومواقع إعالمية تنشر
ً
أفكارها وتبث تسجيالت عملياتها الجهادية التي أصبحت مثال
أعلى للكثير من عمليات القتل الجماعى.
ً
• أجهزة إعالم وقنوات فضائية مألت الفضاء أكاذيب وتحريضا
ً
وكراهية وأخبارا بعيدة عن المصداقية ،بل تجاوزت ذلك إلى نشر
«الغسيل» مهما كان شكله أو لونه.
• التدخالت األجنبية التي تدافع عن مصالحها ومناطق نفوذها
ً
والتي غالبا ما تتعارض في اتجاهاتها ،ويكون الخاسر هو الدول
العربية وشعوبها ،لكن هذه األخيرة لألسف ال تستطيع عمل شيء
فلم نعد نملك حق تقرير مصير أوطاننا الذي أصبح بيد دول أخرى،
فعلى سبيل المثال الحرب في سورية لن تتوقف إال بتوافق أميركى
روسي تركي إيراني ،وكذلك الحال في اليمن وليبيا.
ولعلنا نالحظ بعد سرد بعض تلك األخطار التي تواجه الدول
ً
العربية استبعاد «إسرائيل» بعد أن أصبحت طرفا في معادلة األمن
والسالم ،يسعى الجميع إلى كسب صداقته وتقوية العالقات معه.
واآلن الـســؤال األصـعــب :هل نستطيع مواجهة هــذه المخاطر أو
بعضها؟! من ناحية أخرى فقط للتساؤل :هل هناك خالف بين أميركا
ٍ
وإيران أم هو تبادل لألدوار؟!
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

عيب والله عيب!
شاشي ثارور *

علي البداح

الهند كما يتصورها نارندرا مودي
يـعـشــق رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي ن ــارن ــدرا م ــودي
ممارسة ما يسميه الجنراالت األميركيون «الصدمة
والــرعــب» ،وكانت آخــر مــرة أذهــل فيها مــودي الهند ـ
وقوبل بالتصفيق في مستهل األمر لحسمه ورؤيته
الجريئة ـ عندما أعلن ،في غضون ساعات قليلة ،سحب
 %96من ُعملة الهند (من حيث القيمة) من التداول ،وال
يزال االقتصاد الهندي يتعامل مع العواقب.

في الخامس من أغسطس ،صدم مودي الهند بإعالن
آخر ربما يتبين أنه المعادل السياسي لكارثة سحب
العملة من التداول ،فبعد سبعين عاما من اطمئنان
شعب جامو وكشمير ـ الوالية الوحيدة التي تسكنها
أغلبية مسلمة في الهند ـ والمجتمع الدولي إلى أن
الوالية ستظل محتفظة بمكانتها الخاصة بموجب
الــدسـتــور الـهـنــدي ،أص ــدرت الـحـكــومــة ق ــرارا أحــاديــا

بتقسيمها .اقتطعت إدارة مودي منطقة اتحادية على
الهضبة العليا وتــال الداخ في النصف الشرقي من
الوالية ،وقلصت الوضع الشرعي للقسم المتبقي ـ الذي
ال يزال يسمى جامو وكشمير ـ من ذلك لمصلحة والية
لمنطقة اتحادية (تدار بشكل مباشر من ِق َبل الحكومة
الفدرالية ،رغــم أنها ربما تحظى بمجلس تشريعي
ومجلس وزراء منتخبين ،بصالحيات محدودة).
يخشى كثيرون في الهند أن يفوق الضرر الناجم
عن قــرار مــودي في األمدين القريب والمتوسط ،كما
حــدث مــع مسألة سحب العملة مــن ال ـتــداول ،الفوائد
النظرية في األمد البعيد بدرجة كبيرة .فأوال وقبل كل
شيء ،هناك الخيانة المذهلة للديمقراطية في الهند؛
فقد غيرت الحكومة العالقة الدستورية لشعب جامو
وكشمير إلى جمهورية الهند دون التشاور معهم أو
ممثليهم المنتخبين.
َّاد َع ــت الحكومة أنـهــا حصلت على مــوافـقــة واليــة
جامو وكشمير (كما ينص الدستور الهندي) ،لكن هذا
كان قائما على تالعب قانوني صــارخ .ذلك أن والية
جامو وكشمير خاضعة للحكم الـفــدرالــي المباشر،
ُ
ـرجـ َـمــت كلمة «واليـ ــة» بحيث تعني الحاكم
ول ـهــذا تـ ِ
َ
المعين من ِقبل نيودلهي ،أي أن الحكومة تلقت في
واقع األمر موافقتها الشخصية على تعديل الدستور!
األسوأ من ذلك أن القرار جرى تقديمه إلى البرلمان،
حيث ضمنت أغلبية حــزب بهاراتيا جاناتا الحاكم
إقـ ــراره ال ـف ــوري ،دون اسـتـشــارة األحـ ــزاب السياسية
المحلية .وتــم وضــع الـقــادة السياسيين المنتخبين
ديمقراطيا في الوالية رهن االعتقال ألغراض «وقائية».
ُ َ
غلقت المؤسسات التعليمية وسبل االتصال ـ
كما أ ِ
شبكات التلفزيون ،والـهــاتــف المحمول ،والخطوط
األرضية ،واإلنترنت .وحتى لو تمكنت الحكومة من
إقناع المتشككين بأنها ملتزمة بنص القانون ،فإن
القرار ُي َعد خيانة لروح الديمقراطية الهندية.
وقد بات الضرر الواقع واضحا بالفعل ،فقد ُد ِّم َرت
السياحة التي تمثل شريان الحياة لكشمير؛ وضاعت
عقود مــن الجهود التي بذلتها الحكومات الهندية
المتعاقبة لدحض تحذيرات الحكومات األجنبية من
السفر إلى كشمير من خالل تصوير المنطقة على أنها
آمنة .ومن عجيب المفارقات هنا أن مودي ،في زيارة
قام بها إلى كشمير في عام  ،2017دعا شباب الوالية
(حيث البطالة أعلى كثيرا من المتوسط في الهند)
إلى االختيار بين السياحة واإلرهــاب .فالسياحة من
الممكن أن تستوعب الـعــديــد مــن الـشـبــاب العاطلين
عن العمل ،ولكن اآلن ،عادت الحكومات األجنبية إلى
إص ــدار تـقــاريــر النصيحة والـمـعـلــومــات ،فأصبحت
ال ـمــراكــب السكنية خ ــارج ال ـخــدمــة ،وأفـلـســت أس ــواق
الحرف اليدوية ونساجو السجاد (الحرفيون العظماء
في كشمير) ،وقوطع بغلظة مزار أمارناث ياترا ـ الرمز
المبجل للعلمانية الهندية ـ الــذي يمر عبره سنويا
اآلالف من الحجاج الهندوس إلى مزار مقدس لهم في
شمال الوالية الثلجي.
الواقع أن الهنود فخورون بالقول إن أهل كشمير
مواطنون إخــوة لهم ،لكن ظروفهم المعيشية اليوم
م ــروع ــة؛ فــالـمـتــاجــر ومـحـطــات ال ــوق ــود مـغـلـقــة؛ وبــدأ
مخزونهم من الوقود وغيره من اإلمدادات األساسية
ينفد ؛ وال يستطيع الناس حتى أن يشاهدوا التلفزيون
م ــا ل ــم ي ـكــن بــوس ـع ـهــم االتـ ـص ــال ع ــن ط ــري ــق األق ـم ــار
الـصـنــاعـيــة ،وه ــي مـيــزة يتمتع بـهــا ِقـلــة مــن الـنــاس،
ويعيش الغالبية العظمى من مواطنينا في كشمير
في إظالم شبه كامل.
األمـ ــر األسـ ــوأ م ــن ذل ــك ه ــو أن ال ـح ـكــومــة ،بحبس

القادة الديمقراطيين ،تخلق الحيز الالزم للقوى غير
الديمقراطية ،وقد ادعت الحكومة أنها تقترب من الفوز
فــي الـمـعــركــة ضــد اإلرهـ ــاب ،لكنها اآلن أعـطــت حياة
جــديــدة لإلرهابيين .وجعلت الحكومة مــن األحــزاب
الرئيسية المؤيدة للهند في الوالية بال حول أو قوة
فــي مـنــع المتطرفين (بـحـبــس قــادت ـهــا) .واآلن ،ربما
نرى أعدادا أكبر من أي وقت مضى من شباب كشمير
المضللين ينضمون إلى المتطرفين ويعرضون المزيد
مــن جـنــود الهند ل ــأذى .وعـنــدمــا تنسحب الــواليــات
المتحدة في نهاية المطاف من أفغانستان ويكتمل
ان ـت ـصــار «ط ــال ـب ــان» ،ف ـســوف يـصـبــح ع ــدد كـبـيــر من
الجهاديين الساكنين جاهزين لتعزيز جهود باكستان
التي دامــت ثالثة عقود مــن الــزمــن إلرس ــال «مقاتلين
مسلحين» إلرهــاب الهند .لقد أعطتهم حكومة الهند
سببا إضافيا للحرب.
والـعــواقــب الــدولـيــة مـحــرجــة ومـقـلـقــة ،فـفــي ضربة
واحدة ،لم تتخل الحكومة عن سبعين عاما من طمأنة
المجتمع الدولي واألمم المتحدة فحسب ،بل أغضبت
أيضا باكستان ،الجارة المعادية التي تطالب بالسيادة
على كشمير .وقد خفضت باكستان بالفعل العالقات
الدبلوماسية مــع الهند ،وط ــردت المفوض السامي
ال ـه ـنــدي ،وأوق ـف ــت كــل ال ـت ـجــارة الـثـنــائـيــة ،وكـمــا كــان
متوقعا ،أحالت القضية إلى األمم المتحدة ،وتحدثت
مع أصدقائها األجانب.
فــي حـيــن أعــربــت بـعــض ال ـح ـكــومــات عــن تفهمها
لتصرفات الهند ،فمن السابق لألوان أن نتنبأ بما قد
يحدث عندما تخف الحملة الصارمة أو ترفع (كما
يجب أن يكون في عيد األضحى اإلسالمي) .وسوف
تتزايد حتما االضـطــرابــات الــداخـلـيــة ،بمساعدة من
الموارد ،والمقاتلين ،واألسلحة القادمة من الخارج.
ك ـمــا أع ـطــت ح ـكــومــة مـ ــودي لـلـعــالــم اإلشـ ـ ــارة إلــى
تخليها عن تأكيدها السابق على النمو االقتصادي
واالسـتـثـمــار األجـنـبــي ،فالمستثمرون ،الــذيــن كانوا
يتقاطرون إلى خارج الهند بالفعل ،ال يحبون مناطق
الـحــرب؛ وربما يفرون اآلن بــأعــداد ضخمة .بعد فوز
م ــودي بــالـسـلـطــة فــي بــدايــة األم ــر عـلــى وع ــد بــوضــع
التنمية في المرتبة األولى من األهمية ،سعى إلى إعادة
انتخابه بخوض حملته االنتخابية بوصفه مرشح
األمن الوطني والتأكيد على الشوفينية الهندوسية
التقليدية الـتــي تميز ح ــزب بـهــاراتـيــا جــانــاتــا .ومــع
تصرفه في كشمير ،يعيد مودي تشكيل الهند في هيئة
حزب بهاراتيا جاناتا ـ وإنها لمسافة شاسعة بعيدا
عن أرض المهاتما غاندي وجواهر الل نهرو ،اللذين
بشرا باالمتناع عن العنف ،والتعايش السلمي بين
األديان ،وقبول االختالف.
ال ـح ــق أن أم ـثــال ـنــا م ــن ال ــذي ــن ظ ـل ــوا ف ـت ــرة طــويـلــة
يعتبرون التنوع الديمقراطي في الهند موطن قوتها
األع ـظــم ي ـجــدون أنـفـسـهــم اآلن فــي مــواج ـهــة حكومة
عازمة على محو كل عالمة من عالمات هذا التنوع وال
تبدي إال أقل القليل من االحترام للدستور ،إنها حقبة
مشؤومة لألقليات والمعارضين في الهند.
* وكيل األمين العام األسبق لألمم المتحدة،
ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة
لشؤون تنمية الموارد البشرية في الهند سابقا،
ً
ويشغل حاليا منصب رئيس اللجنة البرلمانية
الدائمة للشؤون الخارجية ،وهو عضو البرلمان عن
حزب المؤتمر الوطني الهندي.
« بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ً
ً
الناقد المحايد قد يجد أسبابا مهمة وموضوعية للنقد بعيدا
عن "الشخصنة" والبهرجة ،وأي نظام في العالم
ال يخلو من عيوب ،والنقد من المفترض أن يصب في مجرى
المصلحة العامة وإصالح المسار ،غير أنه يكون خيانة إذا
انحرف إلى الهدم والتخريب.
ُ
مــا إن أعـلــن نبأ زي ــارة رئيس جمهورية مصر العربية
للكويت حتى ارتفعت أبواق السوء بقيادة التنظيم المقهور
لضرب عالقة الكويت بمصر ،آملين حدوث القطيعة بين
البلدين الشقيقين ،نكاية في الرئيس السيسي الذي خرب
ً
خططهم ،وأمــا في التفرد بالكويت ،وعزلها واالستيالء
عليها.
لو كان هؤالء أصحاب فكر ووجهة نظر سليمة للجأوا
إل ــى أســالـيــب مـحـتــرمــة ،لـكــن ألن الـحـقــد هــو الـغــالــب وألن
التخريب هو الهدف فإنهم لجأوا إلى أحط وأسفل اللغات
واألساليب وإهانة بلد عظيم مثل مصر ،السند األكبر لألمة
العربية قاطبة ،ومما يؤسف له أنهم جروا إلى مخططهم
مجموعة ال تعي وال تدرك هذه المخطط وصاروا يرددون
لغتهم الفجة الهابطة.
اآللة اإلعالمية لإلخوان المسلمين صرفت على حمالت
ضـخـمــة لـلـهـجــوم عـلــى الــرئ ـيــس الـسـيـســي ،والـ ــذي يتابع
محطاتهم في تركيا وتغريداتهم في كل وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي ي ــرى م ــدى ال ـف ـجــور الـ ــذي ي ـقــوم ب ــه اإلخـ ــوان
وم ـس ـتــوى الـتـلـفـيــق وال ـتــزويــر بــال ـصــور واألف ـ ــام لـكــل ما
ينطق به أو يعمله الرئيس السيسي ،يبدو لي أن اإلخوان
قد جندوا كل عناصرهم لضرب هذا الرئيس الذي أسقط
ً
رئيسهم ،و قــد أ فـتــوا بــأن شتيمة السيسي تعتبر جهادا
يدخلهم الجنة ،فال تمر دقيقة إال وتصل تغريدة أو رسالة
ً
ً
أو فيلم ،وكلها مزور تزويرا مكشوفا إلهانة السيسي والنيل
من شخصيته ،ولو أمعن أي متلق لمحتوى تلك الرسائل
ً
واألفالم لوجد التلفيق والتزوير واضحا مثل الشمس.
ً
إن الناقد المحايد قد يجد أسبابا مهمة وموضوعية
ً
للنقد بعيدا عن «الشخصنة» والبهرجة ،فأي نظام في العالم
ال يخلو من عيوب ،والنقد عادة يصب في مجرى المصلحة
العامة وإصالح المسار ،غير أنه يكون خيانة إذا انحرف
إلى الهدم والتخريب.
قد تحب الرئيس عبدالفتاح السيسي أو ال تحبه ،هذا
يعتمد على تقييمك لما يحدث في مصر ،وقد قرأت الكثير
ً
عن منجزاته االقتصادية وقــرأت أيضا عن تقديمه لألمن
الداخلي على الحريات العامة ،لكنه نقد يقصد به مصلحة
م ـصــر ومـكــانـتـهــا ف ــي مـحـيـطـهــا ال ـعــربــي ،ن ـقــد ف ـيــه الـحــب
والتقدير واالحترام واالهتمام بالحريات وبالتقدم ،انقد
من تشاء لكن بأدب ودون خروج عن أصول األمانة واللياقة.
إن ال ــذي ــن ي ـت ـحــدثــون ع ــن عــاقــة ال ـكــويــت بـمـصــر بـهــذا
التسطيح والجهل يدركون قبل غيرهم أن البلدين مرتبطان
بمصالح مشتركة كبيرة تصب في مصلحتهما ،وليس في
ذلك منة وال فضل ،فاستثمارات الكويت والكويتيين في
مصر كثيرة ،وفوق هذا تجمع بين الشعبين محبة وتواصل
منذ سنين طويلة ،وتاريخنا يزخر بالمنافع المشتركة بين
البلدين والشعبين.
ً
إن مــن يستقبل ضـيـفــا بــاإلهــانــة ال ي ـخــرج عــن تقاليد
وش ـ ــروط الـضـيــافــة فـحـســب ،ب ــل ي ـخــرج ع ــن دي ـنــه ويهين
شعبه وناسه وحكومته ،ما يفعله هؤالء عيب بحقنا وحق
الضيف الكريم.
ً
فأهال برئيس مصر بين أهله وإخوانه ،وليدرك إخوتنا
ال ـم ـصــريــون أن ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ي ـكــن ك ــل ال ـحــب لمصر
والمصريين ،ويأسف أن تصدر من عنده أصوات نشاز ال
تفهم معنى العيب.

ةديرجلا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

6.005

السوق األول السوق الرئيسي

6.605

4.825

2.710 2.960 3.284

السوق األول يعود لالرتفاع ...والسيولة  29.63مليون دينار

ً
الرئيسي يعوض بعض الخسائر وتعامالته تصل إلى  24.54مليونا
عيسى عبدالسالم

مع ارتداد مؤشرات السوق
األميركي خالل تعامالت
أمس ،بفعل هدوء المخاوف
في األسواق العالمية رغم
إلشارات الركود،
ترقب حذر ً
وتعويضه جزءا من الخسائر
كذلك ارتداد أسعار النفط،
تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

أقـ ـفـ ـل ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
الثالثة لبورصة الكويت على تباين
بتعامالت أمس ،إذ نما مؤشر السوق
ال ـعــام  0.35فــي الـمـئــة ت ـعــادل 20.98
نقطة ليقفل على مستوى 6005.39
نـ ـق ــاط ،وسـ ــط س ـيــولــة ب ـل ـغــت 29.63
مليون دينار ،وبكمية أسهم متداولة
بلغت  155.92مليون سهم ،نفذت من
خالل  6556صفقة.
كذلك ارتفع المؤشر األول بنسبة
 0.51في المئة هي  33.6نقطة ليقفل
على مستوى  6605.9نقاط بسيولة
بلغت  24.54مـلـيــون دي ـنــار وبكمية
أسـهــم مـتــداولــة بلغت  57.04مليون
سهم نفذت عبر  3449صفقة.
في المقابل ،انخفض مؤشر السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ب ـن ـس ـبــة  0.11فـ ــي ال ـم ـئــة
تساوي  5.23نقاط ليقفل على مستوى
 4825.41نقطة بسيولة بلغت 5.04
ماليين دينار وبكمية أسهم متداولة
بلغت  98.87مليون سهم نـفــذت من
خالل  3107صفقات.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن خـ ـس ــائ ــر
مؤشرات بورصة الكويت خالل بداية
األس ـ ـبـ ــوع ال ـت ــي ع ـص ـفــت ب ـه ــا س ــواء
أجواء جيوسياسية أو المخاوف من
حــدوث حالة من الركود االقتصادي
التي تأثرت بها كل المؤشرات نتيجة
عمليات البيع على مؤشرات بورصة
ً
ً
الـكــويــت ف ــإن هـنــاك ارت ـفــاعــا واضـحــا
للسيولة إذ تمت عمليات بيع على
األسهم القيادية.
لـكــن مــع ارت ـ ــداد م ــؤش ــرات الـســوق
األميركي خالل تعامالت أمس ،بفعل
هدوء المخاوف في األسواق العالمية
رغـ ــم ت ــرق ــب حـ ــذر إلش ـ ـ ــارات ال ــرك ــود،
ً
وتعويضه جــزء ا من الخسائر كذلك
ارتداد أسعار النفط  ،تباينت مؤشرات

بورصة الكويت ،وسجل أداء السوق
ً
األول أداء إيجابيا خالل جلسة أمس.
وا سـتـقـطـبــت األ س ـه ــم التشغيلية
ذات المالءة الجيدة في السوق األول،
السيما أسهم البنوك ،أغلب السيولة
ال ـم ـت ــداول ــة ف ــي هـ ــذا الـ ـس ــوق ،بينما
ش ـهــدت ب ـعــض األس ـه ــم الـمـضــاربـيــة
ً
الرخيصة نوعا من الزخم ،ولم تنجح
تلك ال ـتــداوالت على هــذه األسـهــم في
دف ــع ال ـســوق الــرئـيـســي مــن المنطقة
الحمراء ليقفل على خسارة محدودة.
وتلونت أغلب مؤشرات القطاعات
باللون األخضر إذ ارتفعت مؤشرات
 7ق ـطــاعــات ه ــي االتـ ـص ــاالت ب ـ ـ 10.9
نقاط والبنوك بـ  5.64نقاط والتأمين
بـ  2.51نقطة وخدمات استهالكية بـ
 0.66نقطة وخدمات مالية
بـ ـ  6.64نـقــاط وال ـم ــواد األســاسـيــة
بـ  1.03نقطة والنفط والـغــاز بـ 1.28
نقطة ،بينما انخفض مــؤ شــر قطاع
الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة بـ ـ  9.17نـقــاط،
والصناعة ب ـ  3.23نـقــاط ،والـعـقــار بـ
 0.89نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة
قـ ـط ــاع ــات هـ ــي س ـل ــع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
والــرعــايــة الـصـحـيــة ومـنــافــع وبقيت
دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم
األكـثــر قيمة إذ بلغت تــداوالتــه 6.56
مــايـيــن دي ـنــار وبـنـمــو بـنـسـبــة 1.05
في المئة تاله سهم زين بتداول 3.53
ماليين دينار وبارتفاع بنسبة 1.07
في المئة ثم سهم برقان بتداول 3.13
ماليين دينار وبارتفاع بنسبة 0.61
ً
في المئة ورابعا سهم الدولي بتداول
 2.54مليون دينار وبنمو بنسبة 0.37
ً
في المئة وأخيرا سهم وطني بتداول
ً
 1.7مليون دينار ومرتفعا بنسبة 0.6
في المئة.

أخبار الشركات
مجلس التأديب يغرم «البزيع»
أعلنت هيئة أس ــواق الـمــال ص ــدور ق ــرار مجلس الـتــأديــب فــي جلسته
المنعقدة يــوم االثنين الموافق  2019/8/19فــي المخالفة المقيدة برقم
( 34/2019مجلس تأديب) ( 65/2019هيئة) ضد نايف مساعد البزيع – مكتب
البزيع وشركاهم ( ،)Rsmلمخالفته بصفته مراقب الحسابات الخارجي
للشركة الكويتية للمقاصة حكم المادة ( )5 - 2من الكتاب السابع (أموال
الـعـمــاء وأصــولـهــم) مــن الــائـحــة التنفيذية للقانون رقــم  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،والتعميم الصادر من هيئة أسواق المال رقم ( )6لسنة 2016
بشأن التقرير السنوي لمراقب حسابات األشخاص المرخص لهم ،لعدم
قيامه بتسليم التقرير السنوي الخاص بسنة  2018للهيئة والمتعلق
بالتزام الشخص المرخص له (الشركة الكويتية للمقاصة) بأحكام الكتاب
السابع (أمــوال العمالء وأصولهم) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالتهما.
ولذلك صدر القرار "بتغريم المخالف مبلغ ألف دينار عما أسند إليه
ً
ً
على أن تتجدد الغرامة شهريا اعتبارا من  2019/9/30ولحين تصويب
المخالفة ،وذلك لعدم تقديم تقرير سنوي عن الشخص المرخص له".

ً
بخش مديرا
ً
ماليا لـ «ياكو»

وم ــن حـيــث قــائـمــة األس ـه ــم األكـثــر
ً
ك ـم ـي ــة ،جـ ــاء أوال س ـه ــم أن دي ـج ـتــال
سـيــرفــس الـقــابـضــة إذ تـ ــداول بكمية
بلغت  18.04مليون سهم وبارتفاع
ً
بنسبة  5.35فــي المئة و ج ــاء ثانيا
سـهــم أجـ ــوان ب ـت ــداول  12.39مليون
سهم وبنمو بنسبة  16.03في المئة
ً
وجاء ثالثا سهم برقان بتداول 9.45

ً
مــايـيــن سـهــم ومــرتـفـعــا بـنـسـبــة0.61
ً
فــي المئة وج ــاء راب ـعــا سهم الــدولــي
بتداول  9.35ماليين سهم وبارتفاع
ً
بنسبة  0.37في المئة وجــاء خامسا
سهم ارزان بتداول  8.76ماليين سهم
بمكاسب بلغت  0.37في المئة .
وت ـ ـصـ ــدر ق ــائـ ـم ــة األس ـ ـهـ ــم األكـ ـث ــر
ً
ارتفاعا سهم المنتجعات إذ ارتفع

بـنـسـبــة  37.5ف ــي ال ـم ـئــة ت ــاه سهم
أجوان بنسبة  16.03في المئة ثم سهم
تحصيالت بنسبة  14.38فــي المئة
ً
ورابعا سهم قيوين أ بنسبة  9.77في
ً
المئة وأ خ ـيــرا سهم صلبوخ بنسبة
 8.61في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم
مــراكــز إذ انخفض بنسبة  18.8في

«أبيار» تعيد تقييم بعض األصول للتوصل إلى قيمة أعلى

ُ
الشركة تراجع تسوية خسرت بسببها  17.8مليون دينار
●

قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة
«يــاكــو» الطبية ،إن
ألطاف سيد أحمد
قــد مــت استقالتها
مــن منصب مديرة
مـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة،
و ت ــم تعيين باسل
ً
طلعت بخش بديال
عنها.

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة،
أن مجلس اإلدارة الجديد لشركة أبيار
للتطوير العقاري يعمد الى اعادة تقييم
بعض األصول وعددها  5أراض مملوكة
للشركة ،والتي تم بموجبها تنفيذ بنود
مــذكــرة تفاهم مــع أحــد البنوك المحلية
لتسوية التزامات مالية ممنوحة للشركة
على شكل تسهيالت ائتمانية تتجاوز الـ
 20مليون دينار.
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ال ـشــركــة تـنــوي
اعادة النظر في بعض األصول المملوكة
لها ،للوصول الى اعلى تقييم لها ،ومن

ضمنها األصــول التي دخلت في عملية
التسوية ،بعدما أبدت تحفظها عن بعض
العمليات التي أتمها المجلس السابق،
ً
وتدرس اعادة النظر قانونيا في التسوية
األخـيــرة التي تسببت فــي تكبد الشركة
خسائر دفترية بقيمة  17.8مليون دينار.
وبينت الـمـصــادر أن اإلج ــراء السابق
سيترتب عليه انخفاض التزامات البنك
المذكور بقيمة  4.7ماليين دينار ،بنسبة
انخفاض قدرها  23في المئة من التزامات
الشركة للبنك ،وانخفاض إجمالي دائني
التمويل اإلسالمية بنسبة  11في المئة،
وتحقيق الشركة خسائر دفترية بقيمة
 17مليون دينار ،مشيرة الى أنه يصار

ً
«الوطني» :عائدات السندات الخليجية تشهد تراجعا
قال تقرير البنك الوطني إن
التوترات التجارية المستمرة
والبيانات االقتصادية الضعيفة
نسبيا وانخفاض معدالت
التضخم وتوقعات خفض
أسعار الفائدة أدت إلى تراجع
عائدات السندات العالمية
المعيارية.

واصلت عائدات السندات العالمية
المعيارية تراجعها في الربع الثاني
م ـ ــن ع ـ ـ ــام  ،2019ف ـ ــي ظ ـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـت ــوت ــرات ال ـت ـجــاريــة وات ـب ــاع الـبـنــوك
المركزية سياسات نقدية تيسيرية،
إلى جانب المؤشرات الواضحة على
تباطؤ النمو االقتصادي.
وتبعت عــائــدات الـسـنــدات فــي دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،حسب
تـقــريــر لبنك الـكــويــت الــوطـنــي ،خطى
ن ـظ ـيــرات ـهــا ال ـعــال ـم ـيــة ،ح ـيــث شـهــدت
ً
ً
تراجعا حادا فيما يعزى جزئيا لزيادة
الطلب نتيجة لالنضمام إ لــى مؤشر
سندات األسواق الناشئة.
ويبدو أن المستثمرين لم يتأثروا
إلى حد ما بالتوترات الجيوسياسية
األخيرة في منطقة الخليج ،وذلك على
الرغم من انه في حالة حدوث تصعيد
جديد أو هبوط فــي أسـعــار وعــائــدات
ال ـن ـفــط ،ق ــد ي ـت ـعــرض ال ــوض ــع الـمــالــي
للخطر ،بما يشكل مخاطر سلبية على
أسواق الدخل الثابت في دول مجلس
التعاون.
وفي ذات الوقت ،سجلت إصــدارات
ً
ً
أدوات الــديــن اإلقليمية رقـمــا قياسيا
قدره  40مليار دوالر في الربع الثاني
م ــن عـ ــام  ،2019والـ ـت ــي غ ـل ــب عـلـيـهــا
اإلصدارات السيادية وشبه الحكومية
بصدارة السعودية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر :أدت ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة والـ ـبـ ـي ــان ــات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ن ـس ـب ـي ــا
وانخفاض معدالت التضخم وتوقعات
خ ـف ــض أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة إلـ ــى ت ــراج ــع
عائدات السندات العالمية المعيارية
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي .وال ـت ــي جـ ــاءت في
مقدمتها سـنــدات الـخــزانــة األميركية
ألج ـ ــل ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،ح ـي ــث ش ـهــدت
ً
أعلى معدل تراجع ،مسجلة انخفاضا
بواقع  41نقطة أساس على أساس ربع

ال ـم ـئــة تـ ــاه س ـهــم ال ـم ـســاكــن بنسبة
 14.62فــي المئة ثــم سهم وطـنــي دق
ً
بنسبة  10.74في المئة ورابعا سهم
ً
كفيك بنسبة  7.19في المئة وأخيرا
سهم الراي بنسبة  5.94في المئة.

ً
س ـنــوي ،وص ــوال إل ــى  %2.00بنهاية
الربع الثاني.
وأدى ذلـ ــك إلـ ــى ان ـع ـك ــاس منحنى
ً
ال ـعــائــد بـشـكــل أك ـثــر وض ــوح ــا بـفــارق
كبير بلغ  12نقطة أساس بين عوائد
ال ـس ـنــدات المستحقة خ ــال  3أشـهــر،
وت ـل ــك الـمـسـتـحـقــة ب ـعــد  10س ـن ــوات،
واتسع هذا الفارق ،ليصل إلى  32نقطة
أساس مع هبوط العائد على السندات
ألجل  10سنوات إلى أدنى مستوياته
المسجلة منذ  3أعوام ،لتبلغ ،%1.68
كما في منتصف الشهر الجاري.
وأض ــاف :يــدفــع مــزيــج مــن العوامل
من ضمنها ضعف معدالت التضخم
وال ـم ـخ ــاوف الـمـتـعـلـقــة ب ــآف ــاق الـنـمــو
االقتصادي ،بسبب التوترات التجارية
إلى إضافة المزيد من الضغوط على
ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات طــويـلــة األجـ ــل في
المستقبل ،إال أن سياسة االحتياطي
ً
الفدرالي ستكون األكثر تأثيرا.
فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـي ــام "ال ـف ــدرال ــي"
بخفض سعر الفائدة بمقدار  25نقطة
ً
أس ــاس فــي يــولـيــو ،كما كــان متوقعا،
ً
إال أنه أشار أيضا إلى أن تلك الخطوة
ال تمثل بداية لــدورة تيسيرية أوسع
ً
نطاقا .وقــد يــؤدي اتخاذ االحتياطي
ال ـف ــدرال ــي لـمــوقــف أك ـثــر ح ـيــاديــة إلــى
وض ـ ـ ــع ح ـ ــد ل ـ ـتـ ــراجـ ــع عـ ــائـ ــد سـ ـن ــدات
الخزانة األميركية على المدى القريب
إلــى الـمـتــوســط ،وذل ــك على الــرغــم من
تسعير أسواق العقود اآلجلة لألصول
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس تـ ــوقـ ــع خـ ـف ــض أسـ ـع ــار
الفائدة ،ولــو لمرة واحــدة أخــرى على
األقل هذا العام ،وسط تصاعد وتيرة
النزاع التجاري بين الواليات المتحدة
والصين.

سياسة تيسيرية
وفـ ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه ،ت ـس ـبــب ضعف

ال ـن ـمــو ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ،ال سيما
تــراجــع قـطــاع الـصـنــاعــات التحويلية
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات ف ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا بـضـغــط
م ــن ض ـعــف ب ـي ـئــة ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع
الـ ـخ ــارج ــي ،ف ــي تـ ـح ــول ال ـع ــائ ــد عـلــى
الـسـنــدات األلمانية ألجــل  10سنوات
لتسجيل أداء سلبي ،حيث انخفض
بمقدار  25نقطة أس ــاس على أســاس
ربع سنوي ،ليصل إلى  %0.33-بنهاية
الربع الثاني  -أقل حتى من اليابان -
وتسارعت وتيرة هبوط العائد ليسجل
 %0.61بحلول منتصف أغسطس.وقد ساهم البنك المركزي األوروبي
ً
في هذا التراجع ،نظرا لتبنيه سياسة
نـقــديــة تيسيرية بـنـحــو م ـتــزايــد ،بما
ي ـعــزز إمـكــانـيــة خـفــض سـعــر الـفــائــدة
والتفكير في إعــادة برنامج التيسير
ً
الكمي مجددا.
كما تعرضت السندات البريطانية
ً
النخفاضات حــادة نسبيا ( -25نقطة
أسـ ــاس إل ــى م ـس ـتــوى ق ـيــاســي جــديــد
بلغ  ،)%0.5في ظل حالة عدم اليقين
المحيطة بانفصال المملكة المتحدة
عن االتحاد األوروبي واستقالة رئيسة
ال ــوزراء تيريزا مــاي ،وتــولــي بوريس
جونسون المتشدد تجاه مغادرة بالده
لالتحاد زمام السلطة.
ً
وأخيرا ،فقد كانت عائدات سندات
ً
الـحـكــومــة الـيــابــانـيــة هــي األق ــل تــأثــرا
ب ــاألح ــداث الـعــالـمـيــة الـسـلـبـيــة ،حيث
انخفضت بواقع  7نقاط أســاس فقط
على أساس ربع سنوي.
ال ــرس ــم ال ـب ـي ــان ــي  :2ال ـت ـغ ـي ـيــر رب ــع
السنوي في عوائد السندات السيادية
العالمية

تراجع حاد
وبـ ّـيــن الـتـقــريــر أن عــائــدات سـنــدات
ً
دول مجلس التعاون شهدت تراجعا

أكثر حدة من نظيراتها العالمية بصفة
عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة،
بــاإلضــافــة إل ــى ان ع ــائ ــدات الـسـنــدات
الخليجية لديها نقطة انطالق أعلى،
بدعم من تجاوز سعر مزيج خام برنت
ً
 75دوالرا للبرميل في منتصف الربع
الثاني من العام (إال انها تراجعت منذ
ذلك الحين) وإدراج السندات الخليجية
ضمن مؤشر السندات العالمي.
وقد تراجع عائد السندات الخليجية
متوسطة األج ــل (آج ــال  8-7سـنــوات)
فقد تصدرت سندات كل من السعودية
وال ـك ــوي ــت وأب ـ ــو ظ ـبــي بــانـخـفــاضــات
قدرها  65و 61و 60نقطة أساس على
التوالي في الربع الثاني.
وقد يكون الطلب على أدوات الدين
السعودية قــد ع ــززه تدشين المملكة
لتداول السندات والصكوك من خالل
السوق المالية السعودية "تداول" في
أبــريــل الـمــاضــي ،فــي حـيــن ع ــزز ســوق
ّ
الــديــن اإلمــاراتــي قيام الحكومة بسن
قانون الدين العام في أواخر عام 2018
وإنشاء مكتب ادارة الدين العام ،وهو
األمــر الــذي أدى إلــى تحسين اللوائح
المنظمة وتسهيل الوصول إلى السوق
وزيادة مستوى الشفافية.
أم ــا بــالـنـسـبــة ل ـل ـكــويــت ،ف ـقــد عــزز
تصنيفها االئتماني القوي وانخفاض
مستويات الــديــن الحالية مــن تراجع
ً
عــائــدات السندات فيما يعزى جزئيا
لـغـيــاب اإلص ـ ــدارات ال ـجــديــدة .وكــانــت
ً
الـعــائــدات العمانية هــي األق ــل تغيرا،
حيث تأثرت بتأخر تطبيق اإلصالحات
وت ــوق ــع زيـ ـ ــادة ال ـت ـحــديــات الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ــوض ــع ال ـم ــال ــي لـلـسـلـطـنــة م ـقــارنــة
ب ـب ـع ــض أقـ ــران ـ ـهـ ــا م ـ ــن دول مـجـلــس
التعاون الخليجية األخرى.
ُ
وأكـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر :س ــاه ــم ايـ ـض ــا فــي
تـ ـع ــزي ــز الـ ـطـ ـل ــب اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي اإلدراج
ال ــوشـ ـي ــك ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن دول مـجـلــس

الى مراجعة العقود الخاصة باالتفاقية
وال ـت ــواص ــل م ــع الـبـنــك ال ــدائ ــن المـكــانـيــة
اع ــادة تقييم األص ــول وإع ــادة النظر في
تلك التسوية ،من أجــل مصلحة الشركة
ومساهميها ودائنيها.
ي ــذك ــر أن ال ـشــركــة م ــرت ب ــأزم ــة مــالـيــة
ك ـب ـي ــرة م ـن ــذ ت ــداعـ ـي ــات األزم ـ ـ ــة ال ـمــال ـيــة
العالمية التي انطلقت عشية عام ،2018
كونها تعاني مديونيات كبيرة وخسائر
م ـتــراك ـمــة ،األمـ ــر الـ ــذي اس ـتــدعــى ات ـخــاذ
ً
بعض مساهمي الشركة ق ــرارا بتشكيل
مـجـلــس إدارة ج ــدي ــد ،يـمـكــن م ــن خــالــه
تصحيح مسار الشركة والنهوض بها
من أزمتها الحالية.

ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ضـ ـم ــن م ــؤش ــر
ج ــي ب ــي م ــورغ ــان ل ـس ـنــدات األسـ ــواق
الـنــاشـئــة .وف ــي ظــل ت ـقــديــرات وصــول
قيمة األصــول المدارة إلى  300مليار
دوالر وتخصيص وزن مرجح بنسبة
 %11.3ل ـل ـس ـنــدات الـخـلـيـجـيــة ضمن
المؤشر ،تشير التقديرات إلى إمكانية
ت ــدف ــق ح ــوال ــي  30م ـل ـي ــار دوالر مــن
االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة إل ــى سـنــدات
المنطقة ،مع تركيز أكثر من نصفها
ألســواق الدين األكبر مثل السعودية
وقطر.
وتوقع أن تواصل عائدات السندات
فــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
تأثرها بـعــائــدات الـسـنــدات العالمية،
والـتــي تراجعت على خلفية مخاوف
النمو كما أسلفنا الــذكــر .إال انــه على
الرغم من ذلك ،قد يكون تراجع عائدات
ً
السندات الخليجية محدودا إذا تسبب
ضـعــف الـنـمــو الـعــالـمــي فــي انخفاض
أسعار النفط ،بما يعني وجــود عجز
مالي أكبر وزيادة متطلبات التمويل،
إضافة إلى مساهمة تصاعد التوترات
الـجـيــوسـيــاسـيــة اإلقـلـيـمـيــة المتعلقة
ب ـ ــإي ـ ــران فـ ــي الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ع ــائ ــدات
السندات الخليجية.
وارت ـف ـعــت قيمة إص ـ ــدارات سـنــدات
دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك
فــي ظــل تــراجــع ال ـعــائــدات لتصل إلــى
مستوى قياسي بلغ  40مليار دوالر في
الربع الثاني من عام  ،2019متخطية
بذلك أعلى مستوياتها المسجلة في
الــربــع األول مــن عــام  2019بقيمة 32
مليار دوالر ،بما يشير إلى أداء سنوي
قوي لعام .2019

«المالية السعودية»
ّ
في طريقها لتملك
حصة في «زين»
أعلنت شركة االتصاالت
الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
"زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن" ،دخـ ــول ـ ـهـ ــا أمـ ــس
ف ــي م ـنــاق ـشــات م ــع وزارة
المالية السعودية ،بهدف
ت ـح ــوي ــل كـ ــل أو ج ـ ــزء مــن
الديون المستحقة للوزارة
إلـ ـ ــى أس ـ ـهـ ــم فـ ــي ال ـش ــرك ــة
ً
عــن طريق التعهد جزئيا
ب ــالـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة فـ ـ ــي حـ ـق ــوق
األولوية التي ستصدرها
أو بأي شكل آخر.
وأض ــاف ــت ال ـشــركــة ،في
ب ـي ــان ل ـهــا ع ـلــى "ت ـ ـ ــداول"،
أن إتمام الصفقة سيكون
ً
مـعـلـقــا ب ـمــا ق ــد يـنـتــج عن
تلك النقاشات ،وخاضعا
الستيفاء جميع الموافقات
ال ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
كهيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات وهيئة السوق
المالية وجمعية الشركة
العامة غير العادية.
وأش ـ ـ ــارت ال ـش ــرك ــة ،في
بـيــانـهــا ،إل ــى أن ــه ال يمكن
احتساب األثر المالي لهذا
التغير في الوقت الحالي.
وي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ــان
ً
إلحاقا بما ذكر على موقع
تــداول بتاريخ  25أكتوبر
 2017المتعلق بتوصيات
مجلس إدارتها بتخفيض
رأسـمــال الـشــركــة ،والقيام
بعد ذلك بزيادة رأس المال
ع ــن طــريــق إص ـ ــدار أسـهــم
حقوق أولوية.
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«غلوبل فاينانس» تمنح «الوطني» جائزتي أفضل
بنك في تقديم الخدمات المصرفية وعبر الموبايل
 %40نمو معامالت البنك المصرفية عبر الهاتف خالل 2018

ذكر البنك «الوطني» أن
التحول الرقمي من أهم الركائز
األساسية االستراتيجية
لمجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية ،التي تدعم الهدف
الرئيسي للمجموعة من خالل
تلبية متطلبات واحتياجات
عمالئها.

يعد التحول
الرقمي من أهم
الركائز األساسية
الستراتيجية
مجموعة الخدمات
المصرفية الشخصية

مـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة «غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــل
فاينانس» بنك الكويت الوطني
ج ــائ ــزة أف ـضــل ب ـنــك ف ــي تـقــديــم
الخدمات المصرفية الشخصية
الرقمية وجائزة أفضل بنك في
تقديم الخدمات المصرفية عبر
الموبايل على مستوى الكويت
لعام .2019
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــي بـ ـيـ ــان
صحافي أمس ،إنه يتم اختيار
البنوك الفائزة عن طريق لجنة
تحكيم من خبراء في القطاعين
ال ـم ــال ــي وال ـت ـك ـنــولــوجــي تحت
إشراف شركة  Infosysالعالمية
الــرائــدة في مجال االستشارات
والتكنولوجيا والتحول الرقمي
بالتعاون مع فريق عمل المجلة.
واستندت المجلة في اختيار
البنوك الفائزة إلى مجموعة من
المعايير الدقيقة ،أبــرزهــا قوة
استراتيجية البنك في اجتذاب
عمالء الخدمات الرقمية وتقديم
أف ـض ــل الـمـنـتـجــات الـمـصــرفـيــة
ل ـه ــم ،وم ـ ــدى ن ـج ــاح ال ـب ـنــك في
ح ــث ال ـع ـم ــاء ع ـلــى ت ـجــربــة ما
ي ـقــدمــه م ــن خ ــدم ــات مـصــرفـيــة
رقمية ،معدل نمو أعداد العمالء
ال ــذي ــن يـسـتـخــدمــون الـخــدمــات
الرقمية ،اتساع قاعدة المنتجات
المصرفية للبنك ،وتقديم دالئل
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـق ـي ــاس لـ ـم ــدى تـلـبـيــة
م ـن ـت ـج ــات الـ ـبـ ـن ــك ال ـم ـصــرف ـيــة
الحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـعـ ـم ــاء ومـ ــدى
تفوق البنك في تقديم الخدمات
الـمـصــرفـيــة عــن طــريــق الـمــوقــع
اإللكتروني وعبر الموبايل.
وي ـ ـحـ ــرص «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـلــى
االحتفاظ بمكانة ريــاديــة على
ص ـع ـيــد ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة

الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق إطـ ـ ــاق
خدمات رقمية جديدة وتطبيق
م ـعــاي ـيــر ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي فــي
فروع البنك التقليدية.
كما تعد الخدمات المصرفية
عـبــر اإلن ـتــرنــت وال ـمــوبــايــل من
أهــم الخدمات الرئيسية للبنك
ً
نظرا إلــى ما تتميز به الكويت
مــن ارت ـفــاع فـئــة الـشـبــاب ضمن
الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة ،إذ تمثل
ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة األقـ ـ ــل مـ ــن 30
ً
عاما أكثر من  63في المئة من
إجمالي السكان ،إضافة إلى ما
تتمتع به الكويت من مستويات
استخدام اإلنترنت والموبايل
والتي تعد من بين األكبر على
مستوى العالم.
ً
ً
وحقق «الوطني» نموا هائال
في المعامالت المصرفية عبر
الموبايل خالل عام  ،2018بنمو
بلغت نسبته  40في المئة على
أساس سنوي مما يؤكد نجاح
جـهــود الـبـنــك ،الـتــي تـهــدف إلى
تشجيع العمالء على استخدام
القنوات المصرفية الرقمية.
ك ـم ــا ي ـع ــد ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
مـ ــن أهـ ـ ــم الـ ــركـ ــائـ ــز األس ــاسـ ـي ــة
السـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية الشخصية،
ال ـت ــي ت ــدع ــم الـ ـه ــدف الــرئـيـســي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة مـ ــن خ ـ ــال تـلـبـيــة
متطلبات واحتياجات عمالئها.
وي ـ ــوف ـ ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ــوط ـن ــي
عـ ـب ــر الـ ـم ــوب ــاي ــل فـ ــرصـ ــة آم ـن ــة
إلدارة األمـ ـ ـ ـ ــوال ب ـك ــل س ـهــولــة
و فـ ـ ـ ـ ــي أي و قـ ـ ـ ـ ـ ــت ،إذ ي ـس ـم ــح
ل ـل ـع ـمــاء ال ـق ـي ــام بــال ـم ـعــامــات
ال ـم ـصــرف ـيــة الـمـخـتـلـفــة ومـنـهــا
فـتــح ح ـســاب ج ــدي ــد ،واالطـ ــاع

على المعامالت التي تمت على
الحساب والبطاقات االئتمانية،
واالطـ ـ ــاع عـلــى مـجـمــوع نـقــاط
مـ ــاي ـ ـلـ ــز ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وم ـ ـكـ ــافـ ــآت
ال ــوط ـن ــي ،وسـ ـ ــداد مـسـتـحـقــات
البطاقات االئتمانية والفواتير
اإللكترونية المختلفة ،وتحديد
مــواقــع ف ــروع الــوطـنــي ومــواقــع
أجـهــزة الــوطـنــي للسحب اآللــي
وأج ـ ـهـ ــزة اإليـ ـ ـ ــداع ال ـن ـق ــدي فــي
ً
الكويت ،فضال عن تقديم طلب
كـشــف ح ـســاب ودف ـت ــر شـيـكــات
وغيرها من الخدمات.

ويشهد برنامج الوطني عبر
ً
ً
الموبايل تطويرا مستمرا من
خ ــال إض ــاف ــة خ ــدم ــات جــديــدة
وتـحـسـيــن ال ـخ ــدم ــات الـقــائـمــة،
ومـ ـ ــن أب ـ ـ ــرز مـ ــا ت ـم ــت إض ــاف ـت ــه
ً
لـلـبــرنــامــج أخ ـي ــرا خــدمــة إدارة
البطاقات أثـنــاء السفر وزيــادة
ال ـ ـحـ ــد الـ ـشـ ـه ــري ل ـل ـت ـح ــوي ــات
الـمـصــرفـيــة وت ـحــديــث بـيــانــات
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ،م ـ ــا ي ـجـ ـع ــل خ ــدم ــة
ال ــوط ـن ــي ع ـبــر ال ـم ــوب ــاي ــل خير
صديق أثناء السفر.

economy@aljarida●com

الهاشل« :المركزي» حريص على مشاركة الخبراء
المختصين في مؤتمر «صياغة المستقبل»
كبار مسؤولي البنوك وواضعي السياسات يتحدثون في جلساته
أكد العديد من المسؤولين
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن وال ـم ــوظ ـف ـي ــن
رفـيـعــي الـمـسـتــوى مــن قــادة
القطاع المصرفي مشاركتهم
ك ـم ـت ـحــدث ـيــن ف ــي «ال ـمــؤت ـمــر
المصرفي العالمي :صياغة
المستقبل» ،الذي سيعقد يوم
االثنين  23سبتمبر في فندق
فورسيزونز.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال «ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي» ف ــي
ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن
المؤتمر يـقــام بــرعــايــة سمو
أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
ً
األحمد ،وسيجمع عديدا من
ّ
ص ــن ــاع الـ ـق ــرار وق ـ ــادة قـطــاع
ال ـخــدمــات الـمــالـيــة الـعــالـمــي،
وم ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة
ال ـ ــرق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة :د.
محمد الهاشل محافظ بنك
الكويت المركزي ،ود .أحمد
الـخـلـيـفــي ،مـحــافــظ مؤسسة
ال ـن ـق ــد الـ ـع ــرب ــي الـ ـسـ ـع ــودي،
ومـ ـب ــارك راشـ ــد الـمـنـصــوري
م ـح ــاف ــظ مـ ـص ــرف اإلمـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة ا لـمــر كــزي،
ورش ـ ـيـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــراج م ـحــافــظ
مـصــرف الـبـحــريــن الـمــركــزي،
ود .رض ــا بــاقــر مـحــافــظ بنك
باكستان الـمــركــزي ،ودات ــوك
نـ ــور ش ـم ـس ـيــه م ـح ــاف ــظ بـنــك
ماليزيا المركزي.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد د .ال ـ ـهـ ــاشـ ــل فــي
ت ـص ــري ــح بـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة
بـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـمـ ـتـ ـح ــدثـ ـي ــن
ً
فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،م ـض ـي ـف ــا أن
ً
«ال ـ ـمـ ــركـ ــزي «كـ ـ ـ ــان ح ــري ـص ــا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــة م ـ ــزي ـ ــج مــن
ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــراء ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن
بجوانب عديدة من الصناعة
الـمـصــرفـيــة والـمــالـيــة لتقدم
ً
ً
ال ـن ـق ــاش ــات تـ ـص ــورا شــامــا

محمد الهاشل
لمستقبل هذه الصناعة وإثراء
النقاش والحوار بأفكار متجددة
وع ـم ـي ـقــة ت ـس ـهــم ف ــي دفـ ــع هــذه
الصناعة إلى مزيد من التطور.
ومن قطاع الخدمات المالية
ال ـع ــال ـم ــي ،سـ ــوف ي ـت ـحــدث في
المؤتمر كل من:
عبدالعزيز ا لـغــر يــر الرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـم ـ ـشـ ــرق،
وناوت ويللينك محافظ البنك
ال ـم ــرك ــزي ال ـهــول ـنــدي األس ـبــق،
وع ـم ــر ال ـغ ــان ــم رئ ـي ــس مجلس
إدارة بـ ـن ــك ا لـ ـخـ ـلـ ـي ــج و ع ـ ـ ــادل
ال ـمــاجــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي في
بنك بوبيان ،ومــازن الناهض،
الرئيس التنفيذي للمجموعة
بـ ـبـ ـي ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي
«بـيـتــك» وشـيـخــة خــالــد البحر،

ن ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للمجموعة ،في «الوطني».
ً
ومـ ــن ال ـم ـش ــارك ــات أي ـضــا
مـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــن تـ ـ ــري ـ ـ ـكـ ـ ــو ،رئ ـ ـيـ ــس
ت ـن ـف ـي ــذي ،ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشـ ـم ــال إف ــري ـق ـي ــا ،ف ــي بـنــك
«إتـ ـ ـ ــش إس بـ ــى سـ ـ ـ ــي» ،ود.
غ ــربـ ـي ــس إيـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ــان ،كـبـيــر
االقتصاديين ،الشرق األوسط
وش ـم ــال إفــريـقـيــا ف ــي معهد
الـتـمــويــل ال ــدول ــي ،وكــاثــريــن
م ــان ،كـبـيــرة االقـتـصــاديـيــن،
س ـي ـتــي غـ ـل ــوب ــال ،وج ـي ـمــس
كليف ،المدير اإلداري ،منطقة
أوروبـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ــط
وإف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا ،ري ـف ـي ـن ـي ـت ـي ــف
وأنـ ــوار الـمـحـمـيــد ،الشريكة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،شـ ــركـ ــة إي ـس ــت
تشين.

«المتحد» يعلن الرابحين في سحب «الحصاد» «بوبيان» يكرم المشاركين في «بدينا »6
أكد الحماد أن بنك بوبيان
يؤمن دائما أن الشباب هم
المحرك ألي خطط تنموية
تسعى الدولة إلى تنفيذها ،لما
يمتلكونه من طاقات كبيرة.

أعلن البنك األهـلــي المتحد فــي الثامن عشر مــن أغسطس الجاري
أسماء الرابحين في السحب األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي،
حساب السحب على الجوائز اإلسالمي األول في الكويت ،الذي استطاع
أن يعيد رســم حياة اآلالف مــن الرابحين مــن سـعــداء الـحــظ ،إذ يقدم
لعمالئه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خالل ما يزيد
ً
على  850جائزة سنويا.
وقــال البنك في بيان صحافي أمــس ،إن السحب أسفر عن حصول
الــرابــح وجيه حليم جرجس على الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة
ً
 10000دينار ،إضافة إلى حصول  20فائزا على  1000دينار لكل رابح
وهم :صالحة محمد جعفر ،وعصام حميد عباس ،وناصر ضيف الله
العتيبي ،ووضحة عبدالله الزيد ،وشريفه جبر جازع ،وعائشة علي أحمد،
ويوسف جوهر حسن ،وفلومينا جون ديسوزا ،ومحمد سعد العتيبي،
وحمد خالد العنزي ،وجميله حنانيا أنسطاس ،ومحمد صاحب صالح،
وعادله إبراهيم الرميح ،وصادق عبدالله صفر ،ونادية سعدون اليعقوب،
وأبا ذر عبدالله الحلواجي ،وحبيب عباس عبدالله ،ومارتينا حوران،
وسعيد محمد ج ــواد ،ورب ــاب جعفر صــالــح .ويتيح حساب الحصاد
اإلسالمي لعمالء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى
بقيمة  250000دينار للرابح ،التي تمكنه من تحقيق أحالمه وتطلعاته،
إضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة  100000دينار.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
أق ـ ـ ــام ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان م ـ ــؤخ ـ ــرا ح ـف ــل ت ـكــريــم
لـلـمـشــاركـيــن ف ــي بــرنــامـجــه الـصـيـفــي المميز
(بدينا  ،)6ا لــذي نظمه بالتعاون مــع جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،والذي حرص
ال ـب ـنــك م ــن خ ــال ــه ع ـلــى اس ـت ـك ـشــاف الـ ـق ــدرات
الكامنة لدى طالب المرحلة الثانوية ،والعمل
عـلــى تــدريـبـهــم بـمــا يحقق لـهــم قـضــاء إج ــازة
صيفية مليئة باألنشطة التثقيفية والترفيهية.
وبـلــغ عــدد الـمـشــاركـيــن فــي الـبــرنــامــج على
م ــرح ـل ـت ـي ــه نـ ـح ــو  50أع ـ ــرب ـ ــوا ج ـم ـي ـع ـهــم عــن
شـكــر هــم للبنك ،إل عـطــا ئـهــم ا لـفــر صــة لحضور
هـ ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
مختلف أنشطته ،والذي قدم برعاية كاملة من
«بوبيان» ،حيث قضى الطالب من خالله إجازة
مليئة بــالـمـتـعــة ،واكـتـسـبــوا م ـهــارات جــديــدة
تساعدهم في االستعداد لمرحلة جديدة في
حياتهم.
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـم ــوارد
البشرية عادل الحماد ،إن «البرنامج التدريبي

ع ـب ــارة ع ــن ف ــرص ــة م ـم ـيــزة يـمـنـحـهــا بــوب ـيــان
لتدريب النشء من طالب المرحلة الثانوية من
عمر  14إلى  17سنة ،ويعتمد من خالله القيم
النابعة من قيم البنك نفسه التي ترتكز إلى
العمل الجماعي والنزاهة واإلبداع».
ونـ ـ ــوه إل ـ ــى أن ب ــوبـ ـي ــان «يـ ــؤمـ ــن دائ ـ ـمـ ــا أن
الشباب هم المحرك ألي خطط تنموية تسعى
الدولة إلى تنفيذها ،لما يمتلكونه من ُطاقات
كبيرة يمكن أن تفيد المجتمع إذا ما أ حسن
استغاللها والتعامل معها».
ي ــذك ــر أن ب ــرن ــام ــج «ب ــديـ ـن ــا» فـ ــي نـسـخـتــه
السادسة تضمن فعاليات وأنشطة مختلفة
غ ـي ــر ت ـق ـل ـيــديــة ت ـم ـكــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ـي ـهــا مــن
اكتشاف قدراتهم وإ طــاق طاقاتهم الكامنة،
باإلضافة إ لــى ز يــارة إدارات البنك الرئيسية
مع تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي
مميز يهدف إلى شغل أوقات الصيف للشباب
بأنشطة و فـعــا لـيــات مفيدة تؤهلهم لمرحلة
جديدة من حياتهم.

«زين» ِّ
تكرم طلبة برنامج التدريب الميداني في «»H&S Store
خالل حفل الختام في مركز زين لإلبداع ZINC

أسعار صرف العمالت العربية

مسؤولو «زين» و H&S Storeمع الطالب والطالبات في ZINC

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قالت «زين» إن برنامج شبكة
شباب زين ُ FUNيعد من
أكبر المشاريع المستدامة
التي تقوم الشركة
بتطويرها وتنميتها منذ
إطالق نسختها األولى في
عام  2008والموجهة إلى
قطاع الشباب

كـ َّـرمــت شــركــة زي ــن ال ـطــاب والـطــالـبــات من
منتسبي برنامج التدريب الميداني الصيفي في
 ،H&S Storeبالتعاون مع برنامج شبكة شباب
زين  ،FUNخالل حفل الختام الــذي استضافه
مركز زين لإلبداع ( )ZINCبمقر الشركة الرئيسي
في الشويخ.
وذك ـ ــرت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
شــراك ـت ـهــا ل ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج أتـ ــت ت ـحــت مظلة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية واالسـتــدامــة ،والتي ترتكز بشكل
كـبـيــر حـ ــول تـنـمـيــة وت ـط ــوي ــر ق ـط ــاع الـشـبــاب
والـتـعـلـيــم ،وب ــاألخ ــص فـيـمــا يـتـعـلــق بتنمية
م ـهــارات العمل اإلداريـ ــة لــدى الـفـئــات العمرية
ال ـش ــاب ــة ،ح ـيــث ت ــؤم ــن «زي ـ ــن» بــأهـمـيــة تـعــزيــز
العالقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه،
كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع
الخاص الكويتي.
وب ـي ـنــت «زي ـ ــن» أن ـه ــا اس ـت ـضــافــت ال ـطــاب
والطالبات ومسؤولي  H&S Storeفي مركزها
لإلبداع ( )ZINCبمقر الشركة الرئيسي بالشويخ،
حـيــث ت ــم تـكــريــم منتسبي بــرنــامــج الـتــدريــب

ال ـم ـيــدانــي الـصـيـفــي ال ــذي ام ـتــد خ ــال موسم
الصيف ،بالتعاون مــع برنامج شبكة شباب
زين .FUN
وه ـ ـ ــدف الـ ـب ــرن ــام ــج إل ـ ــى إك ـ ـسـ ــاب ال ـط ــاب
والطالبات العديد من الخبرات اإلداريــة ،مثل:
تسويق المنتجات وخدمة العمالء والخبرات
التقنية ،مثل :صيانة األجهزة الذكية وغيرها،
إضافة إلى تأسيس وتأهيل الطالب والطالبات
المقبلين على الحياة العملية ،بعد استكمال
دراستهم عن طريق العمل بــدوام جزئي خالل
موسم العطلة الصيفية.
وأفادت الشركة بأن برنامج شبكة شباب زين
ُ FUNيعد من أكبر المشاريع المستدامة التي
تقوم «زيــن» بتطويرها وتنميتها منذ إطالق
نسختها األولى في عام  2008والموجهة إلى
قطاع الشباب ،والتي تقدم من خاللها فرصة
ثمينة لطالب وطالبات الجامعات ،لالستفادة
مــن خبرة العمل الفعلية ،حيث يعمل الطلبة
المشاركون فــي البرنامج بنظام عمل جزئي
فــي مختلف إدارات الـشــركــة ،لكسب وتطوير
المهارات والخبرات المتعددة واألساسية التي

يحتاجونها لخوض سوق العمل ،سواء على
الصعيد المهني أو الشخصي.
وأوض ـح ــت «زيـ ــن» أن ـهــا ت ـحــرص عـلــى دعــم
مجموعة كبيرة من البرامج واألنشطة التعليمية
ال ـتــي تـعـنــى بتنمية مختلف ال ـم ـهــارات لــدى
ُ
ال ـش ـبــاب ،منها بــرنــامــج «كـ ــن» لتطوير ري ــادة
األعمال االجتماعية لدى الشباب الذي تنظمه
مؤسسة لوياك ،بالتعاون مع كلية بابسون في
ُ
بــوسـطــن ،الـتــي تـعــد إح ــدى أرق ــى المؤسسات
الـتـعـلـيـمـيــة الـمـخـتـصــة ب ــري ــادة األعـ ـم ــال في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وحـ ــول ال ـع ــال ــم ،ودعـمـهــا
ألكاديمية «لوياك أي سي ميالن لكرة القدم»،
وغيرها.
وأكدت الشركة أنها تكرس المزيد من الجهود
وال ـم ـب ــادرات ال ـتــي ت ـعــزز مــن تـطــويــر التنمية
البشرية بالدولة وفي جميع المجاالت ،حيث
لــن تدخر جهدا لتسخير إمكانياتها لتعزيز
الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى
بالتعليم وتطوير الموارد البشرية ،إلى جانب
دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل
فعال في مجاالت التنمية البشرية.
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اقتصاد

أكد أن العالقة وثيقة بين «بيتك» ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة
ذكر الناهض أن الخطوات
التي تشهدها بورصة الكويت
وهيئة أسواق المال هدفها
ضمان وجود بيئة أكثر قوة،
ً
التدفقات
شأن
من
أن
مبينا
ً
الحرة أن ًتحقق نظاما
النقدية ً
ً
ماليا مستقرا وقويا.

المشاركة
الفاعلة
للقطاع
الخاص
تخفف
العبء المالي
عن كاهل
الحكومة

أكـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـم ـج ـم ــوع ــة بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي (ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك) ،مـ ـ ــازن
ال ـ ـنـ ــاهـ ــض فـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
مجلة The Oil & Gas Year
أن الـتـنــويــع االق ـت ـصــادي في
الكويت أمر ال بد منه ،مشيرا
إل ـ ــى أن ال ـت ـق ـل ــب ف ــي أس ـع ــار
ال ـن ـف ــط ي ـج ـع ــل مـ ــن ال ـص ـعــب
التنبؤ بتحقيق هــذا القطاع
إيرادات مستقرة.
وذكـ ـ ــر أن تـ ــراجـ ــع أس ـع ــار
ا ل ـن ـف ــط خ ـ ــال ع ــا م ــي /2015
 2016ك ـ ـ ــان بـ ـمـ ـن ــز ل ــة د ع ـ ــوة
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــاظ ل ـ ـ ـيـ ـ ــس فـ ـق ــط
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وإن ـ ـمـ ــا لـ ـك ــل دول
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي،
َ َ
وبرز ت حينها بشكل واضح
حاجة هــذه االقتصادات إلى
التنويع ،بعيدا عن اعتمادها
على قطاع الهيدروكربونات.
وأضاف الناهض أن تنويع
االقتصاد يأتي ضمن أهداف
رؤية الكويت  2035لتحقيق
ً
ناتج أكثر استقرارا .ومع أن
الواقع يشير إلى أن ما يزيد
على  50في المئة من الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي لـلـكــويــت
يأتي من النفط والغاز ،إال أنه
البد من األخذ بعين االعتبار
اإليرادات االستثمارية للهيئة
العامة لالستثمار.
ول ـفــت أي ـضــا إل ــى أن ــه إلــى
جــانــب مــا سـبــق ،فــإن تطوير
الـتـكـنــولــوجـيــا ورأس ال ـمــال
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــري يـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــان أي ـ ـضـ ــا
مـفــاتـيــح أســاسـيــة فــي نجاح
خ ـطــة ال ـك ــوي ــت ن ـحــو تـنــويــع
اقتصادها.
وأكـ ـ ـ ــد أن األهـ ـ ـ ــم م ـ ــن ه ــذا
كله هــو أن الحكومة تحاول
أيـ ـ ـض ـ ــا إت ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
الفرص أمام القطاع الخاص
لـتـشـجـيــع االسـ ـت ــدام ــة ،الفـتــا
إل ــى أن ــه مــن ش ــأن الـمـشــاركــة
الفاعلة للشركات الخاصة أن
تزيد مــن ديناميكية السوق
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــبء الـ ـم ــال ــي
الملقى على كاهل الحكومة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــض بـ ـ ـق ـ ــدرة
الـقـطــاع ال ـخــاص عـلــى قـيــادة

مسيرة التنمية في الكويت.
وفي رده على سؤال المجلة
عن مدى قوة وصالبة القطاع
الـ ـم ــال ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،أشـ ــار
الناهض إلــى الخطوات التي
أقـ ـ ـ ــدم ع ـل ـي ـه ــا بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
الماضية ،ومنها فرض تطبيق
مـعــايـيــر الـمـحــاسـبــة الــدولـيــة
 ،IFRS9الــذي يقيس نقص أو
فائض مخصصات البنوك.
وقـ ـ ـ ــال إن ج ـم ـي ــع ال ـب ـن ــوك
ً
حاليا تتمتع بفوائض بفضل
المخصصات االحترازية بناء
ع ـل ــى ت ـع ـل ـي ـمــات "الـ ـم ــرك ــزي"،
مشيرا إلــى اإلصــاحــات التي
ّ
طبقها في النظام المصرفي
بهدف تقليص الفوائض.
ول ـفــت إل ــى أن ــه م ـقــارنــة مع
ت ـلــك ال ـب ـن ــوك الـ ـم ــوج ــودة في
دول أخـ ــرى ،مـثــل الـسـعــوديــة
واإلمارات ،يتضح أن جميعها
عــانــى ع ـج ــزا ،وكـ ــان الب ــد من
ت ـعــزيــز مـخـصـصــاتـهــا ،حيث
تكون قادرة على تلبية معايير
 ،IFRS9وهو ما يعطي صورة
عن مــدى تحفظ بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي ،والـ ـم ـ ّـص ــدات الـتــي
تتمتع بها البنوك الكويتية،
ً
وي ـع ـكــس أي ـض ــا ق ــوة الـقـطــاع
المالي المحلي.

دور القطاع الـخــاص وقــوتــه،
ق ـ ــال ال ـن ــاه ــض إن ـ ــه سـيـجـعــل
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق أكـ ـ ـث ـ ــر دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة
وم ــرون ــة وك ـ ـفـ ــاءة ،الف ـت ــا إلــى
أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي الـ ـخ ــارج
أسـ ـه ــل ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـك ــوي ــت.
وع ـ ـ ــزا الـ ـسـ ـب ــب فـ ــي ذلـ ـ ــك إل ــى
ارتفاع مستوى البيروقراطية،
وطـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــل وتـ ــرس ـ ـيـ ــة
الـمـنــاقـصــات فــي ال ـبــاد ،مما
ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى تـ ـع ــري ــض ع ـمــل
النظام بأكمله للخطر.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال إن
القطاع الـخــاص أكـثــر كـفــاء ة،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن أمـ ـل ــه ف ــي تـنـفـيــذ
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ب ـيــن
ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
ً
لما قد ينجم عنها مستقبال
مــن نـجــاحــات كـبـيــرة ،ويحث

بشكل كبير مــن خ ــال قـيــادة
"ب ـي ـت ــك" ألغ ـل ــب ال ـم ـشــروعــات
التي يساهم بتمويلها.
وأضـ ــاف أن "ب ـي ـتــك" شــارك
حـ ـت ــى اآلن ف ـ ــي مـ ـش ــرو ع ــات
مـهـمــة ت ـق ــوم ع ـلــى تـطــويــرهــا
شـ ــركـ ــات ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـمــؤس ـســة
مثل شركة البترول الوطنية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وش ــرك ــة ال ـب ـتــرول
الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة ،وشــركــة
صناعة الكيماويات البترولية،
والشركة الكويتية للصناعات
الـبـتــرولـيــة الـمـتـكــامـلــة ،ســواء
داخل الكويت أو خارجها.
وأشار إلى أن "بيتك" يلتقي
ممثلي الشركات بشكل دوري
بـ ـه ــدف م ــواكـ ـب ــة م ـس ـت ـجــدات
ال ـم ـشــروعــات ّ ،بـحـيــث يتمكن
ال ـب ـنــك م ــن ت ــوق ــع ال ـم ـجــريــات
واتخاذ اإلجراءات وفقا لتطور
سير العمل في هذه المشاريع.

«بيتك»
شريك رئيس
شراكات حكومية
للخطط
ً
وردا على سؤال حول مدى
االستراتيجية
التعاون بين "بيتك" ومؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها
لمؤسسة
التابعة ،أجــاب الناهض بأن
قطاع أقوى
العالقة وثيقة بين الطرفين،
البترول
وعن المزايا التي ستنعكس السـ ـيـ ـم ــا م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الكويتية
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ح ـ ـ ــال ت ـع ــزي ــز ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وه ـ ــو م ــا يـتـضــح

تطوير
التكنولوجيا
ورأس المال
البشري
أساسيان
في نجاح
خطة الكويت
نحو تنويع
اقتصادها

رؤية الكويت 2035
أك ــد الـنــاهــض دور «بـيـتــك» كـشــريــك رئيس
لـلـخـطــط االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـمــؤسـســة ال ـب ـتــرول
ً
الكويتية ،متوقعا حــدوث طفرة في مشاريع
الـنـفــط والـ ـغ ــاز ،إض ــاف ــة إل ــى م ـشــاريــع البنية
التحتية لتوليد الكهرباء.
وأض ــاف أن «بيتك» جاهز للمشاركة في
تـمــو يــل ا لـمـشــرو عــات المستقبلية وتوفير
ا لـخــد مــات المصرفية البسيطة والمعقدة،
وغ ـ ـيـ ــر ذل ـ ـ ــك م ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
واالستشارات.
وق ـ ــال« :يـ ـش ــارك «ب ـي ـتــك» ف ــي ك ــل الـصـفـقــات
ً
التمويلية الرئيسة تقريبا في الكويت ،وتمويل
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،عـلــى

الصعيدين المحلي والخارجي ،ونريد مواصلة
لعب هذا الدور الحيوي».
ً
وت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا مـ ـ ــع رؤيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،2035
والـمـشــروعــات الحكومية المرتقب ترسيتها
فــي المستقبل القريب ،أعــرب عــن ثقته بقدرة
القطاع المصرفي االضطالع بدوره الحيوي في
دعم خطط التنمية في الكويت ومشروعاتها
المزمعة في  2020والسنوات الالحقة.
وفي هذا السياق ،أشار إلى أن «بيتك» جزء
رئ ـيــس ف ــي تـحـقـيــق رؤيـ ــة  2035بــالـنـظــر إلــى
مركزه كمؤسسة مالية إسالمية رائدة عالميا
ق ــادرة عـلــى المساهمة فــي التنمية الوطنية
ونمو صناعة الخدمات المالية.

«التجارة» 145 :ألف دينار رسوم
وسم معادن ثمينة
أعـلـنــت وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
أن إ ج ـم ــا ل ــي وزن ا ل ـم ـع ــادن ا لـثـمـيـنــة
الموسومة خالل شهر يوليو الماضي
بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  2.9ط ـ ــن ح ـ ّـصـ ـل ــت ع ـن ـهــا
ً
رسوما تقدر بنحو  145.8ألف دينار
"نحو  476ألف دوالر".
وقــالــت ال ــوزارة ،فــي بـيــان صحافي
أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،إن وزن ا ل ـ ـ ــذ ه ـ ـ ــب ا لـ ـمـ ـحـ ـل ــي
وال ـخــارجــي ال ـمــوســوم بـلــغ نـحــو 2.8
ً
ّ
حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 124.3
ألف دينار (نحو  410آالف دوالر).
وأوضحت أن كمية الذهب المحلي
ال ـمــوســومــة مــن ع ـيــار  22بـلـغــت 270
ً
كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب
ً
الخارجي  725كيلوغراما .
وذك ـ ــرت أن ك ـم ـيــة ال ــذه ــب الـمـحـلــي

وأشــار إلى الخطوات التي
ت ـش ـه ــده ــا بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
وهيئة أســواق المال لضمان
وجــود بيئة أكثر قــوة ،مبينا
أن من شأن التدفقات النقدية
ً
ً
الحرة أن تحقق نظاما ماليا
ً
ً
مستقرا وقويا.

على تعزيز مساهمة القطاع
الخاص في المشروعات.

ً
ال ـمــوســومــة م ــن ع ـيــار  21بـلـغــت طـنــا
ً
و 57ك ـ ـي ـ ـلـ ــو غـ ــرا مـ ــا ف ـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغــت
كـمـيــة الــذهــب ال ـخــارجــي نـحــو 452.5
ً
كيلوغراما .
و ب ـي ـنــت أن ك ـم ـيــة ا ل ــذ ه ــب ا لـمـحـلــي
ا لـمــو ســو مــة مــن عـيــار  18بـلـغــت نحو
ً
 25كـيـلــو غــرا مــا فــي حـيــن بلغت كمية
ً
الــذهــب ال ـخــارجــي  263.6كـيـلــوغــرامــا
مشيرة إلى أن كمية السبائك الذهبية
ً
ا ل ـمــو ســو مــة بـلـغــت  35.6ك ـي ـلــو غــرا مــا
ً
حـ ّـص ـلــت ع ـن ـهــا رس ــوم ــا ت ـق ــدر بـنـحــو
ً
ً
 1781دينارا (نحو  5851دوالرا).
وأ ضــا فــت وزارة ا ل ـت ـجــارة أن كمية
الفضة الموسومة خالل شهر يوليو
ً
ا لـ ـم ــا ض ــي ب ـل ـغ ــت  53.8ك ـي ـل ــو غ ــرا م ــا
ً
ح ـص ـلــت رسـ ــومـ ــا ع ـن ـهــا ب ـن ـحــو 868

ً
ً
دينارا (نحو  2850دوالرا).
و بـيـنــت أن إدارة ا لـمـعــادن الثمينة
ً
بـ ــالـ ــوزارة أص ـ ــدرت  155ك ـش ـفــا حــول
الـ ـمـ ـشـ ـغ ــوالت ل ـل ـت ـخ ـل ـيــص وم ـطــاب ـقــة
ً
ا لـ ـبـ ـي ــان ا لـ ـجـ ـم ــر ك ــي ف ـ ـضـ ــا عـ ــن 211
شهادة للسبائك والماركات والمعادن
ال ـم ـع ـفــاة م ــن ال ـخ ـتــم وحـ ّـص ـلــت عـنـهــا
ً
ً
رسوما تقدر بنحو  1464دينارا (نحو
 4800دوالر).
وأ شـ ـ ــارت إ لـ ــى أن اإلدارة فـحـصــت
ً
أ ي ـض ــا  2376عـيـنــة ت ــم إد خ ــا ل ـه ــا إ لــى
البالد كما أجرت  253معاملة لتدقيق
وفحص الذهب.

استقرار الدوالر
واليورو
واإلسترليني

اس ـت ـقــر س ـعــر صــرف
الدوالر األميركي مقابل
الــديـنــار الكويتي أمس
عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى 0.303
دينار ،في حين استقر
اليورو عند  0.337دينار
مقارنة بأسعار صرف
يوم األحد.
وق ـ ـ ــال ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي فـ ــي ن ـشــرتــه
ال ـي ــوم ـي ــة ع ـل ــى مــوقـعــه
اإل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرو نـ ـ ـ ـ ـ ــي إن
سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـيــه
اإلسترليني استقر عند
مـسـتــوى  0.369ديـنــار،
والـ ـف ــرن ــك ال ـســوي ـســري
عند  0.310دي ـنــار ،في
حين ظل الين الياباني
عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى 0.002
دينار دون تغيير.

استراتيجية 2040
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـم ـش ــارك ــة
"بيتك" في بعض المشروعات
الـكـبــرى ال ـتــي تـتـمـحــور حــول
استراتيجية مؤسسة البترول
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـع ــام  ،2040أف ــاد
الـنــاهــض بــأن "بـيـتــك" يشارك
بقوة في مختلف المشروعات
ال ـك ـبــرى ال ـتــي تـشـكــل حــاضــر
ومستقبل قطاع النفط والغاز
في الكويت.
ّ
وأوضح أن "بيتك" وقع في
عـ ــام  2016ات ـفــاق ـيــة لـتـمــويــل
مشروع الوقود البيئي لشركة
الـبـتــرول الــوطـنـيــة الكويتية.
وفي حين بلغت حصة البنوك

مازن الناهض
اإلسالمية  490مليون دينار
م ـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،قـ ـ ــاد "ب ـي ـت ــك"
شــريـحــة الـتـمــويــل اإلســامــي
بمساهمة تبلغ قيمتها 275
مليونا.
َّ
وبـ ّـيــن أن "بـيـتــك" وق ــع عقد
تمويل مــع الشركة الكويتية
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة
المتكاملة "كيبيك" لمشروع
إنشاء وإنجاز مرافق استيراد
الغاز الطبيعي المسال البالغة
تكلفته  2.3مليار دوالر .وفي
هذا العقد ،تم اختيار "بيتك"
ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة ش ــريـ ـح ــة ال ـت ـم ــوي ــل
اإلسالمي وبلغت حصته 500
مليون دوالر.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــدولـ ــي،
نـ ـ ـج ـ ــح "ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ف ـ ـ ــي قـ ـ ـي ـ ــادة
ال ـش ــري ـح ــة اإلس ــامـ ـي ــة ألك ـبــر
عـمـلـيــة ت ـمــويــل م ـتــواف ـقــة مع
الشريعة االسالمية في سلطنة
ُعمان لمصفاة الدقم الجديدة،
إح ـ ـ ـ ـ ــدى أه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
الحيوية في السلطنة ،والتي
تـعــد فـيـهــا مــؤسـســة الـبـتــرول
ً
ال ـكــوي ـت ـيــة م ـســاه ـمــا رئـيـســا،
وتبلغ قيمة التسهيالت 4.6
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر .وف ـ ــي حـيــن

شــاركــت  29مــؤسـســة تمويل
معروفة من  13دولــة في هذا
المشروع ،بلغت حصة "بيتك"
م ــن ال ـت ـس ـه ـيــات االئـتـمــانـيــة
لـمـشــروع مـصـفــاة الــدقــم 500
مليون دوالر.

ممول رئيسي
وأكد الناهض قيادة "بيتك"
للشريحة اإلســام ـيــة فــي كل
عقد يتعلق بمشروعات نفط
وغاز تابعة لمؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة،
م ـش ـيــرا إل ــى ال ـت ـع ــاون الـقــائــم
ب ـي ــن "ب ـي ـت ــك" وك ــاف ــة ال ـب ـنــوك
اإلسالمية المحلية ،بحيث تتم
تغطية السوق بأكمله وتوفير
التمويل الالزم.
وأضاف أن هناك رغبة لدى
ا لـشــر كــات الحكومية لتوفير
ال ـت ـمــويــل بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة
ل ـل ـب ـنــوك ل ـت ـعــزيــز مـحــافـظـهــا
وح ـص ـت ـه ــا فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،م ـ ـنـ ــوهـ ــا ب ـ ــال ـ ــدور
ال ــذي يلعبه "بـيـتــك" فــي هــذه
الصفقات.
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 %30نمو األرباح التشغيلية لـ «األهلي الكويتي  -مصر»
ةديرجلا
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• ُّ %34
تحسن صافي الدخل من الفوائد ليصل إلى  643مليون جنيه
• معرفي :البنك واصل توسيع نطاق وجوده الجغرافي في السوق المصري

قال خالد السالوي إن البنك
الكويتي  -مصر يواصل
األهلي ً
المضي قدما نحو تحقيق
أهدافه االستراتيجية ،إذ
قام بإضافة خدمات ومنتجات
جديدة من شأنها جعل
المصرفية أكثر
تجربة العمالء ً
سهولة وأكثر قربا منهم.

أعلن البنك األهلي الكويتي
 مصر ،تحقيق نتائج ماليةقــويــة لــأشـهــر الـسـتــة األول ــى
من عام  ،2019إذ ارتفع صافي
األرب ـ ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة بنسبة
 30في المئة ليصل إلــى 440
مليون جنيه مصري ،مقارنة
ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ذاتـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــن الـ ـع ــام
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ف ـ ــي حـ ـي ــن تـحـســن
ص ــاف ــي الـ ــدخـ ــل مـ ــن ال ـف ــوائ ــد
بنسبة  34في المئة ليصل إلى
ً
 643مليونا.
ونمت ودائ ــع العمالء لدى
ال ـب ـن ــك ب ـن ـس ـبــة  8فـ ــي ال ـم ـئــة
لتصل إلى  25.96مليار جنيه،
وارتـفــع إجمالي الموجودات
بواقع  11في المئة ليتجاوز
مـ ـبـ ـل ــغ  31مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارا .وخـ ـ ــال
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ش ـه ــد إج ـم ــال ــي
محفظة الـقــروض لــدى البنك
نـ ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة  13ف ــي الـمـئــة
مـ ـتـ ـج ــاوزا م ـب ـلــغ  18م ـل ـيــارا،
بينما استقرت نسبة القروض
المتعثرة عند  2.39في المئة،
وب ـل ـغــت ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن
 2.89مليار.
وتعليقا على هذه النتائج،
صـ ــرح رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
البنك األهلي الكويتي – مصر
علي معرفي بأنه «من دواعي

ف ـخــرنــا أن يـتـمـكــن ال ـب ـنــك من
إحراز هذه النتائج اإليجابية
التي جاءت استمرارا للنجاح
الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـق ـ ـق ـ ـنـ ــاه فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام
الماضي».
وأضاف معرفي« :لقد تمكنا
من تحقيق أرباح صافية غير
مسبوقة مما يعكس الجهود
ال ـح ـث ـي ـث ــة والـ ـ ـ ــدؤوبـ ـ ـ ــة ال ـت ــي
يبذلها البنك لتقديم خدمات
متميزة وفريدة إلى عمالئنا».
وذك ــر أن «األه ـلــي – مصر»
واصـ ـ ـ ـ ـ ــل أي ـ ـ ـضـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذا
الـعــام توسيع نـطــاق وجــوده
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
المصري« ،مع االهتمام بشكل
ّ
مركز على بلورة هدفنا طويل
األمـ ـ ـ ــد ال ـم ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ت ـقــديــم
تجربة مصرفية أكثر سهولة
وسالسة (بنك أسهل) ،وبفضل
قـ ــاعـ ــدة رأس ال ـ ـمـ ــال ال ـق ــوي ــة
للبنك ،فإنني على ثقة تامة
بــأنـنــا س ـنــواصــل ه ــذا الــزخــم
المتنامي لتحقيق مــز يــد من
النمو واالزدهار في مصر».
وم ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الــرئـيــس
التنفيذي والعضو المنتدب
للبنك األهلي الكويتي – مصر
خ ــال ــد الـ ـ ـس ـ ــاوي« :نـ ـح ــن فــي
البنك األهلي الكويتي – مصر

ً
ن ــواص ــل ال ـم ـضــي ق ــدم ــا نحو
تحقيق أهدافنا االستراتيجية.
فـ ـق ــد ق ـم ـن ــا ب ـت ــوس ـي ــع ن ـط ــاق
خدماتنا في السوق المصري،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال إض ـ ــاف ـ ــة
خدمات ومنتجات جديدة من
شأنها جعل تجربة عمالئنا
المصرفية أكثر سهولة وأكثر
ً
قربا منهم ،كما أننا في الوقت
ذات ــه نــواصــل االسـتـثـمــار في
دعم وتنمية قدرات موظفينا.
ح ـي ــث ن ـت ـط ـلــع ب ـ ــدورن ـ ــا ،إل ــى
االس ـت ـم ــرار ف ــي تـحـقـيــق نمو
م ـ ـس ـ ـتـ ــدام وت ـ ـقـ ــديـ ــم تـ ـج ــارب
وخـ ــدمـ ــات م ـصــرف ـيــة ت ــواك ــب
احتياجات عمالئنا».
ويـ ــواصـ ــل ال ـب ـن ــك تــوس ـيــع
ش ـب ـك ــة ف ـ ــروع ـ ــه ال ـ ـتـ ــي وص ــل
ع ــدده ــا إلـ ــى  42ف ــرع ــا خ ــال
عــام  ،2019إلــى جانب توفير
 81جهاز صــراف آلــي موزعة
ف ــي م ــواق ــع اسـتــراتـيـجـيــة في
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـج ـم ـهــوريــة.
كما افتتح البنك ثالثة مراكز
متخصصة في مجال خدمات
التمويل التجاري ،وهي تغطي
مناطق شرق ووسط القاهرة
واإلسكندرية لتلبية متطلبات
عمالء البنك من الشركات.
يشار إلــى أن البنك األهلي

علي معرفي
ال ـكــوي ـتــي – م ـصــر كـ ــان طــرح
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
وا ل ـخــد مــات المبتكرة ومنها
ال ـم ـح ـف ـظــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة مــن
البنك األهلي الكويتي ،وهي
تطبيق على الهاتف المحمول
يتيح للعمالء إجــراء مختلف
المعامالت المصرفية ،إضافة
إلى الخدمات المصرفية اآللية
عـ ـب ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف .وخـ ـ ـ ــال ه ــذا
العام ،قام البنك بطرح بطاقة

خالد السالوي
االئتمان “ ”World Eliteالتي
مفهوم
تـتـخـطــى ام ـت ـيــازات ـهــا
ّ
الـمـكــافــآت الـتـقـلـيــديــة ،لـتــوفــر
لـلـعـمــاء ال ـك ــرام بــاقــة واسـعــة
من الخدمات المصممة وفق
متطلباتهم الشخصية ،إضافة
إلى بطاقة الخصم البالتينية.
ونال البنك األهلي الكويتي
– مصر جائزة «البنك األسرع
ً
نـ ـم ــوا ف ــي م ـص ــر» م ــن جــانــب
م ـ ـج ـ ـلـ ــة «إنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــون ـ ــال

ً
فاينانس» ،وذلك تقديرا لألداء
القوي الــذي حققه البنك منذ
دخ ـ ــول ـ ــه الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـمـ ـص ــري،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى حـ ـص ــول ــه عـلــى
ً
جــائــزة «البنك األكـثــر ابتكارا
فــي مـصــر» .كما حصد البنك
أخـيــرا جــائــزة «البنك األســرع
ً
نموا في المنطقة» من جانب
مجلة «بزنس اليف» ،في حين
أدرجــت صحيفة «فاينانشال
ت ـ ــايـ ـ ـم ـ ــز» م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـبـ ـن ــك

األه ـلــي الـكــويـتــي عـلــى قائمة
ً
ال ـم ــؤس ـس ــات األكـ ـث ــر ت ــأث ـي ــرا
« »Moversفــي المنطقة لعام
.2019

«التجاري» يختتم البرنامج التدريبي الصيفي ألبناء موظفيه وأقاربهم

المشاركون في البرنامج مع مسؤولي البنك

اختتم البنك ا لـتـجــاري الكويتي البرنامج
الـتــدريـبــي الصيفي ،ال ــذي نظمه البنك خالل
ش ـه ــري يــون ـيــو وي ــول ـي ــو ال ـمــاض ـي ـيــن ألب ـنــاء
وأقارب موظفي البنك الذين تتراوح أعمارهم
ً
بين  16و 22عاما بغرض شغل أوقات فراغهم
وإلحاقهم بالتدريب في فروع وإدارات البنك
المختلفة.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن
البرنامج التدريبي الصيفي يهدف إلى معايشة
الطالب والطالبات واقــع الحياة المهنية عن
ط ــري ــق م ـش ــارك ــة مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك ف ــي تــدريــب
ميداني وإنجاز بعض األعمال المصرفية في
بيئة العمل المصرفي التفاعلية ما ساهم في
إكسابهم خـبــرات وم ـهــارات جــديــدة مــن خالل
التعامل مع العمالء والتدريب العملي المكثف.
وب ـم ـنــاس ـبــة اخ ـت ـت ــام ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي
الـصـيـفــي ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام لـقـطــاع ال ـمــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ف ــي «ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري» ال ـك ــوي ـت ــي ص ــادق
عبدالله« ،إن البرنامج أتاح للطلبة المتدربين
الفرصة لإلطالع على كيفية العمل في فروع
ً
البنك وإداراتــه المختلفة ،فضال عن تعريفهم
بأساسيات العمل المصرفي من خالل حلقات
تدريبية نظرية وعملية».

وأضــاف عبدالله أن تنظيم البنك مثل هذه
ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة يـعـكــس ال ـت ــزام الـتـجــاري
بالمسؤولية االجتماعية تجاه موظفيه وفئة
الـطــاب والـطــالـبــات الــواعــدة كــذلــك دعـمــه لهم
بتوفير الفرص التدريبية المناسبة لهم.
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ح ـ ـفـ ــل ت ـ ـخـ ــريـ ــج وتـ ـك ــري ــم
المتدربين ،الــذي أقيم في أكاديمية التجاري
بفرع الفيحاء ،منح البنك المتدربين شهادات
تقدير ومكافآت مالية ،إذ عبر المتدربون عن
سعادتهم بالمشاركة في برنامج التدريب الذي
ساهم بفعالية فــي صقل مهاراتهم وتطوير
خبراتهم العملية من خالل التدريب الميداني
في فروع وإدارات البنك المختلفة.
وال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـك ــويـ ـت ــي إذ ي ـه ـنــئ
المتدربين على إتمام تدريبهم بنجاح ،فإنه
يــؤكــد ج ـه ــوده ال ــرام ـي ــة إل ــى ب ـنــاء المستقبل
معهم ،التي تترجم على أرض الواقع من خالل
برامج التدريب ،التي ينظمها البنك من أجل
استقطابهم للعمل لديه بهدف خلق جيل واعد
من المصرفيين الجدد.

تراجع التضخم في منطقة
اليورو إلى %1

أظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرات
م ـ ـ ـعـ ـ ــدلـ ـ ــة ن ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــا مـ ـكـ ـت ــب
إح ـص ــاء االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
(يــوروس ـتــات) تــراجــع معدل
التضخم في يوليو الماضي
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ب ــدول
م ـن ـط ـقــة ال ـع ـم ـلــة األوروب ـ ـيـ ــة
الموحدة إلى  1في المئة.
وي ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا تـ ـ ــراجـ ـ ــع
التضخم على أساس سنوي
بـ ـ ـ  0.3فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة
بيونيو ،مبتعدا بصورة أكبر
عن النسبة التي يستهدفها
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي،
دون الـ ــ 2فــي الـمـئــة لمنطقة
اليورو ،التي تضم  19دولة.
وك ــان ــت ت ـق ــدي ــرات ســابـقــة
أش ــارت إلــى ارتـفــاع متوسط
ت ـك ـل ـفــة ال ـم ـع ـي ـشــة بـ ـ ـ ــ 1.1فــي
المئة في يوليو على أساس
سنوي.
وإذا ما تم تعديل التضخم
في يوليو الستبعاد عناصر
الـ ـط ــاق ــة واألغـ ـ ــذيـ ـ ــة وال ـت ـب ــغ
والـ ـكـ ـح ــول ،وهـ ــي الـعـنــاصــر
األكـ ـ ـث ـ ــر ت ـق ـل ـب ــا ،فـ ـ ــإن م ـع ــدل
التضخم يكون قد ارتفع 0.9
في المئة ،مقابل  1.1في المئة
بيونيو.

وكان «المركزي» األوروبي
أن ـهــى ف ــي أواخـ ــر ع ــام 2018
خطة تحفيز طــار ئــة تبناها
فـ ــي  2015ل ـت ـح ـف ـيــز ا ل ـن ـمــو
االقتصادي ،وتعزيز التضخم
في أعقاب األزمة المالية التي
شهدتها أوروبا.
وخ ــال األش ـهــر الماضية
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ف ــي
ظ ــل ت ـبــاطــؤ ال ـن ـمــو وت ــراج ــع
الـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا دون
المستهدف.
وف ـتــح رئ ـيــس «ال ـمــركــزي»
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــاريـ ــو دراغ ـ ـ ــي،
أخ ـي ــرا ،ال ـبــاب أم ــام إمكانية
تـبـنــي ال ـمــزيــد م ــن الـتــدابـيــر
التحفيزية إذا ما لم تتحسن
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ويرتفع التضخم في منطقة
اليورو.
(د ب أ)
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عمدت مصر إلى تغيير
أماكن عدد من آثارها ،إلبراز
أهميتها من خالل نقلها من
أماكن إلى أخرى.
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استغرق المطرب تامر
عاشور نحو عامين في
اإلعداد أللبومه الجديد
"أيام".
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يشهد مهرجان صيفي ثقافي انتهى الفنان القدير سعد
الفرج من كتابة مسلسلين
عرض مسرحيتين هما
جديدين هما «رجال وأقدار»
«عودة ريا وسكينة»
و «الخصب» وإعادة فيلم
و«التابعة».
«الرحلة األخيرة».

كيت أبتون :لم أقطع عالقتي بدار
«فيكتوريا سكريت»
تحدثت عارضة األزي ــاء كيت أبتون
ع ــن عــاق ـت ـهــا ال ــوطـ ـي ــدة بـ ـ ــدار األزيـ ـ ــاء
فيكتوريا سكريت ،عندما حلت ضيفة
في برنامج " "Tonight Showاألميركي،
ً
إذ قــدمــت عــرضــا مــع مضيفها جيمي
فـ ــالـ ــون فـ ــي مـ ـح ــاك ــاة ت ـق ـل ـي ــد ح ــرك ــات
الرقص من مجموعة من أشرطة فيديو
التدريبات فــي الثمانينيات مــن القرن
الماضي.
ون ـفــت خ ــال الـمـقــابـلــة الـمـتـلـفــزة أن
تـكــون قطعت عالقتها ب ــدار فيكتوريا
سكريت ،مشيرة إلى أن عدم مشاركتها
في عرض للدار ال يعني أنها ستغادر
أعرق بيوت األزياء العالمية.
ً
وت ـط ــرق ــت أب ـت ــون أي ـض ــا لـصــورتـهــا
التي نشرت على غالف مجلة "الصحة"،

ً
ً
ً
وقالت "لقد كــان قــرارا صعبا حقا ألنه
بعد شهور من والدة طفلي الصغير".
وتــابـعــت "اعـتـقــدت أن نشر الـصــورة
ً
ً
كـ ـ ـ ــان م ـ ـه ـ ـمـ ــا حـ ـ ـق ـ ــا ألنـ ـ ـن ـ ــا مـ ـح ــاط ــون
بالكثير من وسائل التواصل والتنقية
االجتماعية وبالنسبة لــي كــا نــت هذه
خطوة كبيرة لوضع صورة جيدة لكي
يتعرف الجمهور علي بشكل طبيعي
ً
بعيدا عن الموضة والعمل الفني الذي
امتهنه".
وأنـ ـجـ ـب ــت أب ـ ـتـ ــون ط ـف ـل ـت ـهــا األولـ ـ ــى
جنيفيف من زوجها جوستين فيرالندر
في نوفمبر الماضي.
وك ــان ــت أبـ ـت ــون أط ـل ـقــت ح ـم ـلــة على
مــواقــع ال ـتــواصــل ،فــي الـثـلــث األول من
الـشـهــر الـ ـج ــاري ،ت ـهــدف إل ــى مـســاعــدة

صوفيا ريتشي

اآلخرين ونشر اإليجابية تحت هاشتاغ
 ،ShareStrongمــن أج ــل ال ـحــديــث عن
جـمـيــع ال ـصــراعــات ون ـقــاط ال ـقــوة التي
تواجهنا.
واسـ ـتـ ـم ــرت ال ـم ـم ـث ـل ــة فـ ــي تـشـجـيــع
معجبيها على االنضمام إلى المحادثة
ومشاركة ما يجعلهم أقوياء باستخدام
الهاشتاغ ،وقامت ببث فيديو لها وهي
تلعب مع ابنتها جنيفيف ،مستشهدة
بالطفلة البالغة من العمر ثمانية أشهر
كدافع رئيس لها في الحياة ،وربما هو
السبب الرئيسي ا لـتــي جعلتها تطلق
ه ــذه الـحـمـلــة م ــن أج ــل اك ـت ـشــاف الـقــوة
الكامنة داخل كل شخص.
يــذكــر أن كـيــت أبـتــون ول ــدت يــوم 10
يونيو  1992فــي ميشيغان ،الــواليــات

المتحدة األميركية ونشأت في فلوريدا
والتحقت بأكاديمية الثالوث المقدس
وانتقلت لنيويورك عام  2008من أجل
العمل كعارضة ونجحت في أن تكون
وج ــه دار أزي ـ ــاء ( )Guessخ ــال عــامــي
 2010و.2011
كعارضة أزياء كانت أبتون من أنجح
العارضات إذ عملت مع عدد من بيوت
األزياء الشهيرة.
وبـ ــدأت أب ـتــون م ـشــوارهــا الـفـنــي في
ال ـت ـم ـث ـيــل ع ـ ــام  2011مـ ــن خ ـ ــال فـيـلــم
( ،)Tower Heistفي العام التالي شاركت
في فيلم ( ،)The Three Stoogesفي عام
 2014شــاركــت كيت أبـتــون فــي الفيلم
الكوميدي (.)The Other Woman

بوستر الفيلم

سايرس وهيمسورث

صوفيا ريتشي تحتفي
بعيد ميالد كايلي جينر

هيمسورث مكتئب بعد
انفصاله عن سايرس

«أوالد طيبون» يتصدر
إيرادات السينما األميركية

استمتعت النجمةصوفيا ريتشي بيوم صيفي
في إيطاليا ،على متن يخت ضخم ،احتفاال بعيد
ميالد صديقتها كايلي جينر ،وهو اليخت الذي
أثار الجدل ،حيث وصلت قيمته إلى  250مليون
دوالر.
و يـبــدو أن ريتشي قــررت أن تستكمل أوقاتها
الـمـمـتـعــة ،حـيــث ظ ـهــرت أث ـنــاء جـلــوسـهــا لـتـنــاول
وجبة الغداء في قرية ليغوريا اإليطالية.

يبدو أن الممثل األسترالي ليام هيمسورث يعيش
اآلن حالة من الكآبة عقب انفصاله عن زوجته مايلي
سايرس؛ إذ ألغى جميع التزاماته العملية المقررة من
المقابالت الصحافية ،والعروض الترويجية المتعلقة
بإطالق فيلمه الجديد "."The Killerman
واختار هيمسورث البقاء بين عائلته من أجل الشفاء
من العالقة المدمرة.

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "أوالد طيبون" (جود
بويز) إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع األسبوع،
مسجال  21مليون دوالر.
والفيلم بطولة جاكوب تريمبالي وكيث وليامز وبرادي
نون ومولي غوردون.
وجاء "هوبس آند شاو" بالمركز الثاني ،في حين احتفظ
فيلم "األسد الملك  "2019بالمركز الثالث.
(رويترز)

نقاد ينتظرون بشغف «»The Eternals
لسلمى حايك وأنجلينا جولي
الفيلم مرشح لجوائز عديدة ومن المقرر عرضه بصاالت السينما في 2020
مازالت النجمة العالميةسلمى حايك ،المكسيكية واللبنانية األصل ،محط
إعجاب واهتمام في عالم «هوليوود» ،حيث يتم ًمتابعتها ومالحقتها من
وهم المصورون األشهر عالميا المطاردون للنجوم ،حيث
قبل «الباباراتزي»ً ،
التقطوا خلسة صورا لها مع زوجها الملياردير فرانسوا هنري بينولت.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوري
"ال ـ ـبـ ــابـ ــارتـ ــزي" ص ـ ـ ــورا عـ ـ ــدة لـلـنـجـمــة
العالمية سلمى حايك خــال توجهها
لتناول العشاء مع زوجها الملياردير
فرانسوا هنري بينولت ذي الـ  57عاما.
وظ ـ ـهـ ــرت ح ــاي ــك م ــرت ــدي ــة ف ـس ـتــانــا
فضفاضا بأكمام طويلة من تصميم دار
أزيــاء " ،"Gucciووصــل سعر التصميم
إل ــى  2500جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ،وف ــق ما
أكدت بعض التقارير الصحافية.
و كــا نــت سلمى قــد تعرضت لهجوم
حـ ــاد م ــن ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ع ـب ــر صـفـحـتـهــا
ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى أحـ ــد م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،بعد أن نشرت صــورة لها
اعتبروها مهينة وغير الئقة.
وظ ـه ــرت حــايــك ف ــي ال ـص ــورة بينما
كــا نــت مستلقية على كــر ســي المسبح،
مرتدية اللون األحمر ووضعت الكاميرا
مقابلها.
وبـ ـسـ ـب ــب هـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــورة ت ـعــرضــت
الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية
سلمى حايك لهجوم حاد من المتابعين
عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،بـعــد أن نشرت
صورة لها اعتبروها مهينة وغير الئقة.
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،ت ـج ـت ـمــع

كما تستعد حايك لعرض فيلمها ،The Eternalsمع أنجلينا جولي العام
المقبل حيث ينتظر النقاد ماذا ستفعل النجمتان الكبيرتان في هذا الفيلم
المميز ،المرشح لكثير من الجوائز العالمية.

سلمى حايك وزوجها الملياردير فرانسوا بينولت
الـنـجـمـتــان جــولـي وح ــاي ـك ،فــي بطولة
فيلم  .The Eternalsوسبق أن حضرت
أنجلينا وسلمى مؤتمر "كوميك كون"،
حـيــث أعـلـنـتــا مـشــاركـتـهـمــا فــي بطولة
الفيلم ،إ لــى جانب النجمين ريتشارد
مادن وكميل نانجياني.

ً
وردا عـلــى س ــؤال عــن اسـتـعــدادهــا
ألداء ش ـخ ـص ـيــة "ث ـي ـن ــا" ف ــي ال ـف ـي ـلــم،
قــالــت جــولــي" :ســأعـمــل بجد أكـبــر 10
ً
م ـ ــرات ،ون ـع ـلــم جـمـيـعــا الـمـهـمــة الـتــي
نحن بصددها ونعلم ما تستحقون،
ً
ل ــذل ــك سـنـعـمــل جـمـيـعــا ب ـجــد شــديــد،

وس ـ ـ ــأخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــري ـ ــن وأش ـ ـ ـعـ ـ ــر
بالحماس".
ً
ومــن المقرر أن ُيعرض الفيلم رسميا
فــي صــاالت السينما حــول الـعــالــم ،خالل
عام .2020
يذكر أن أحدث أعمال حايك ،فيلم The
 Hummingbird Projectأو " م ـش ــروع
الطائر الطنان" ،وعرض للمرة األولى في
مهرجان تورنتو السينمائي.
وتعتبر سلمى األشهر بين األوســاط
الفنية العربية الى جانب شاكيرا ،حيث
سبق أن ش ــارك الممثل المصريمحمد
كــر يـم المتابعين عبر صفحته الخاصة
عـلــى أح ــد م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،ص ــورا من
أج ـ ــواء ل ـق ــائ ــه بــال ـم ـم ـث ـلــة الـمـكـسـيـكـيــة
سلمى حايك على هامش حضورهما
فعاليات الدورة الـ 72من مهرجان كان
السينمائي.
ّ
وعلق كريم على الصور" :في احتفالية
 ،vanity fairم ــع الـجـمـيـلــة والـمـحـبــوبــة
سلمى حايك".
ُ ّ
ّ
الممثل
يــذكــر أن محمد كــريــم يـشــارك
األميركي نيكوالس كيج في فيلم A Score
 ،To Settleوتدور قصته حول مجرم يعود
لالنتقام مــن رؤســائــه السابقين بعد 22
ً
عاما قضاها في السجن.

كيت أبتون

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
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ً
مصر تنقل قطعا أثرية إلى مدن سياحية جديدة
ّ

مسلة رمسيس إلى العلمين وتابوت توت للمتحف الكبير ...ومقبرة توتو للعاصمة اإلدارية
القاهرة -أحمد َّ
الجمال

عمدت مصر إلى تغيير
أماكن عدد من آثارها إلبراز
أهميتها والتاريخ الكبير لها
من خالل نقلها من أماكن إلى
أخرى.

في خطوة من شأنها تعزيز
ال ـس ـي ــاح ــة األثـ ــريـ ــة ف ــي م ـصــر،
أعـلـنــت وزارة اآلثـ ــار المصرية
ن ـق ــل ع ـ ــدد م ــن ال ـق ـط ــع األث ــري ــة
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدن س ـيــاح ـيــة
ج ــدي ــدة ،إلل ـق ــاء ال ـض ــوء عليها
ووضعها على خريطة المزارات
التاريخية ،حيث تم نقل مسلة
الـ ـمـ ـل ــك رمـ ـسـ ـي ــس الـ ـث ــان ــي مــن
مـنـطـقــة ال ـج ــزي ــرة ف ــي ال ـقــاهــرة
إلــى مدينة العلمين الـجــديــدة،
ونقل تابوت توت عنخ آمون إلى
المتحف الكبير ،ومقبرة توتو
من منطقة الديابية بمحافظة
ســوهــاج إلــى متحف العاصمة
اإلدارية.
وأ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت وزارة اآل ث ـ ـ ـ ـ ــار
ال ـم ـص ــري ــة ،ق ـبــل أيـ ـ ــام ،وص ــول
مسلة الملك رمسيس الثاني إلى
مدينة العلمين الجديدة (مطلة
على ساحل البحر المتوسط)،
حيث كانت معروضة في حديقة
األنــدلــس فــي ضــاحـيــة الــزمــالــك
بالقاهرة.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــن
الـعــام للمجلس األعـلــى لآلثار،
م ـص ـط ـف ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــري ،أن "قـ ـ ــرار
النقل جــاء بعد موافقة اللجنة
الــدائـمــة لــآثــار الـمـصــريــة ،وأن
فريق العمل من أثريي ومرممي
الوزارة أجروا دراسة ووضعوا
ً
ً
تقريرا شامال عن حالتها قبل
عملية النقل".

حمود الشايجي

إجراءات السالمة

المسلة واحدة من
مجموعة أقامها
الملك رمسيس
الثاني لتزيين
معبده

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري فـ ــي
ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة" :ج ــرى
اتـخــاذ كــافــة إجـ ــراء ات السالمة
والـتــأمـيــن لـهــا ،وق ــام فــريــق من
مرممي الوزارة بأعمال الترميم
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى وت ـ ــدع ـ ـي ـ ــم وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة
أجــزاء منها بـ "الـفــوم المقوى"،
ووض ـ ـعـ ــت ال ـم ـس ـل ــة فـ ــي قـفــص
ح ــدي ــدي ل ـض ـم ــان ث ـبــات ـهــا مــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام وح ـ ـ ـ ـ ــدات مـ ـض ــادة
لالهتزازات أثناء عملية النقل".
وأشار إلى أن المسلة واحدة
مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة أق ــامـ ـه ــا ال ـم ـلــك
رمسيس الثاني لتزين معبده
فــي "بــررعـمـســو" ،ثــم نقلت إلى
مدينة "صان الحجر" بمحافظة
الشرقية (شمال شرقي القاهرة)،
ومن ثم إلى حديقة األندلس في
الزمالك عام .1956
والمسلة مصنوعة من حجر
الـ ـغ ــرانـ ـي ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوردي ،وي ـص ــل

مسلة الملك رمسيس الثاني
ً
وزنها إلى نحو  90طنا ،ويبلغ
ً
ارتفاعها نحو  14مترا ،وتزين
جوانبها األربعة نقوش وألقاب
الملك رمسيس الثاني.
وق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر اآلث ـ ـ ـ ـ ــار خ ــال ــد
العناني ،في تصريحات له ،إن
"ق ــرار نقل المسلة جــاء نتيجة
عدم االستفادة منها في حديقة
الجزيرة ،حيث يكاد ال يزورها
أحد" ،مؤكدا أن المسلة ستوضع
في متحف العلمين أمام القصر
الرئاسي الجديد ،حيث سيراها

زوار مصر من الملوك والرؤساء.

معدات حديثة
وواجهت عملية نقل المسلة
ص ـع ــوب ــات ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـشـهــر
ً
الماضي ،نظرا ألنها مثبتة في
قاعدتها بقوة ،لكن وزارة اآلثار
استعانت بآالت ومعدات حديثة
ل ـت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة نـ ـق ــل ،ورفـ ــع
الـمـسـلــة الـثـقـيـلــة م ــن مــوقـعـهــا،
ً
الذي قضت فيه نحو  55عاما.

مقبرة توتو
جاء الكشف عن "مقبرة توتو" بالمصادفة بعد إلقاء القبض
على لصوص آثار ،عثروا على المقبرة عن طريق الحفر خلسة،
وقامت وزارة اآلثار بحفائر إنقاذ الكتشاف المقبرة ،التي تقع
في منطقة معزولة ،وفي أرض ال تتبع وزارة اآلثار ،ومن هنا
جاء قرار تفكيكها ونقلها بهدف حمايتها والحفاظ عليها من
التلف والسرقة.

مقبرة توتو

انهيار
دكتاتورية ّ
الكم

وتعتبر المسلة أحد رموز إله
الشمش الذي كان مقره منطقة
المطرية في القاهرة ،وكان أول
مذهب ديني في مصر القديمة
هـ ــو مـ ــذهـ ــب ال ـ ـتـ ــاسـ ــوع ،الـ ــذي
يشرح قصة الخلق عند قدماء
الـمـصــريـيــن ،وك ــان يـ ـ ّ
ـدون على
المسلة اسم الملك الذي أسسها،
وألقابه ،وأهــم أعماله ،وتكرس
ألح ــد اآلل ـهــة الـقــديـمــة ،آت ــون أو
رع ،أو آمون.
ويعد الملك رمسيس الثاني
صاحب أكبر عدد من المسالت،
خاصة في منطقة صان الحجر،
عاصمة مصر القديمة ،في عصر
الرعامسة ،ومن أشهر مسالته
تـ ـل ــك ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة أمـ ـ ـ ــام مـعـبــد
األقصر (أقصى جنوب مصر)،
وأخ ـ ـ ــرى مـ ــوجـ ــودة ف ــي م ـي ــدان
الكونكورد في باريس.

ً
أخيرا خطة لتجهيز المتاحف
الجديدة التي يجري إنشاؤها
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف أنـ ـ ـح ـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد،
تـتـضـمــن ن ـقــل ق ـطــع أث ــري ــة من
أماكنها األصلية ،أو من أماكن
ال ت ـح ـظــى بـ ــزيـ ــارة ك ــاف ـي ــة إل ــى
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـت ــاح ــف ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
مقبرة توتو الواقعة في منطقة
ال ــدي ــاب ــات بـمـحــافـظــة ســوهــاج
(بصعيد م ـصــر) ،حـيــث أعلنت
الوزارة انتهاء أعمال تقطيعها
ً
وف ـك ـه ــا ،ت ـم ـه ـي ــدا ل ـن ـق ـل ـهــا إل ــى
مـ ـتـ ـح ــف الـ ـع ــاصـ ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـج ــدي ــدة ،كـمــا ي ـجــري اإلع ــداد
لفك ونقل حمام تل الحير األثري
ال ـب ـط ـل ـم ــي ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي ش ـمــال
سيناء إلى متحف شرم الشيخ،
ً
المقرر افتتاحه قريبا.

ً
الحركة الكمية غالبا تحمل فــي جيناتها إمكانية
ً
التغيير ،ربما يكون هذا التغير بطيئا ،ألنه يعتمد على
التراكمية ،ولعمل حالة من التراكم نحتاج إلى كثير من
الوقت لتغيير ما هو سائد.
ً
صغيرة مبدعة تخترق حالة الكم السائد،
فغالبا فكرة ً ُ
فال تلقى رواجا وتوأد في مكانها ،ويأتي من يستثمرها
بعد عشرات وربما مئات السنين ،وهذا ما الحظناه في
أهــم األفكار والكتب والموسيقات التي لم تستقبلها
الجماهير في وقتها ،والقــت الرفض والتنكر وحتى
الحرق ،نجدها اليوم من أهم األفكار وأهم الكتب وأهم
ّ
الموسيقات حول العالم ،لكن هناك فرقا شاسعا بين
األمس واليوم.
وهذا الفرق يقع في صف الكيف ال الكم ،أي في صف
الفرد ال الجماهير ،أي في صف اإلبداع ال الجمود ،وهذا
الفرق يمكن اختصاره بكلمة واحدة هي "الوقت".
فالسرعة التي يتحرك بها العالم ووسائل التواصل
االجتماعي لم تعد بالسرعة ذاتها التي كــان يتحرك
بـهــا الـعــالــم فــي الـســابــق ،مـمــا يــزيــد مــن تــراكــم األفـكــار
بشكل أسرع.
واألفكار الحالية التي يغلب عليها السطحية تبخرها
ً
سريع ،أما األفكار األصيلة فغالبا ما تبقى راسخة إلى
أمد طويل ،لذلك الزمن يلعب لمصلحة الكيف ،والسرعة
الـمـتــزايــدة هــي ذاتـهــا مــن ستنقذ الـعــالــم وتطلقه إلى
ً
األفكار األصيلة واألكثر إبــداعــا ،إن كانت في السابق
تستغرق عشرات السنين ،فاليوم صارت هذه السنين
ً
شـهــورا وربـمــا أقــل ،بسبب السرعة التي يتحرك بها
الـعــالــم ،لــذلــك ستكون الـســرعــة الـتــي استخدمها الكم
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـك ـي ــف ،ع ــن ط ــري ــق فـ ــرض ح ــال ــة من
السطحية ،هي نفسها من ستنقذ الكيف من دكتاتورية
الكم الحالية.
ً
وم ــن األم ـ ــور ال ـفــارقــة أي ـض ــا سـهــولــة ال ــوص ــول إلــى
أص ـحــاب األف ـكــار اإلبــداع ـيــة األصـيـلــة المتشابهة في
وسائل التواصل االجتماعي ،مما يسمح ببناء كيانات
مبدعة ،تخلق عالمها الخاص ،وهــذا ما شهدناه في
الـكــويــت خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة مــن إن ـشــاء بعض
الكيانات والمنصات اإلبداعية الشبابية التي انطلقت
من وسائل التواصل االجتماعي ،وهذه الحالة ال تقتصر
على الكويت فقط ،فهناك على امتداد العالم حركات
جدية قائمة على أسس الفكر اإلبداعي المعتمد على
الـكـيــف ،وال ـخــارجــة عــن مـفـهــوم ال ـســوق والــرأسـمــالـيــة
المتوحشة التي َّ
حولت كل القيم إلى مجرد أرقام.
فالقدرة على التواصل والسرعة آليتان مهمتان في
كسر دكتاتورية الكم المسيطرة على وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي والـمـسـيـطــرة عـلــى الـعــالــم ب ــأس ــره ،وهما
ً
ً
ذاتهما اللذان سيبدآن عصرا جديدا قائما على الوعي.
(نهاية سلسلة مقاالت دكتاتورية الكم).

إصدار

مملكة الليل ...رواية
تتصدى لإلرهاب

تجهيز المتاحف
وقـ ــد وضـ ـع ــت وزارة اآلثـ ــار

«ثقب ماريانا األسود» تتبع رحلة اإلنسان في حقبة العولمة
رواية من أدب الخيال العلمي للكاتب العماني حيدر الكشري
ً
حديثا رواية «ثقب ماريانا األسود» للكاتب ُ
العماني
صدرت
ّ
حيدر بن علي الكشري عن «اآلن ناشرون وموزعون»
ّ
بعمان .وتندرج أحداث هذه الرواية ،التي تقع في 18
ً
فصال ،ضمن أدب الخيال العلمي ،وتبرز رغبة اإلنسان في
حلم الطيران ،وتصف توقه الختراق باطن األرض وكشف
أسرارها.
"يـقــف الـبـشــر عــاجــزيــن عن
إدراك خفايا هذا الكون ...ما
نــؤمــن بـصـ ّـحـتــه ال ـيــوم ،قــد ال
ً
يكون كذلك غــدا  ..إن الخيال
ً
ق ــد أص ـب ــح واق ـ ـعـ ــا ،وال ــواق ــع
ً
ً
ربما لم يكن واقعا أبدا ".
بهذه الكلمات يلقي الكاتب
الـ ـ ُـع ـ ـمـ ــانـ ــي ح ـ ـيـ ــدر الـ ـكـ ـش ــري
ا لـضــوء على روا يـتــه بعنوان
"ثـ ـ ـق ـ ــب م ـ ــاري ـ ــان ـ ــا األس ـ ـ ـ ـ ــود"،
ال ـصــادرة عــن "اآلن نــاشــرون
ومـ ــوزعـ ــون" ب ـع ـ ّـم ــان ،وال ـتــي
ت ـب ـح ــث عـ ــن حـ ـي ــاة فـ ــي رح ــم
األرض.

المؤلف يختار
أسماء أجنبية
لبطلي الرواية
إلضفاء نوع من
الواقعية

األدب العلمي
تندرج أحــداث هذه الرواية
ض ـمــن أدب ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي،
وه ــي تـعــاكــس رغـبــة اإلنـســان
في حلم الطيران ،وتصف توقه
الختراق باطن األرض وكشف
أسرارها.
وإذا ك ـ ــا ن ـ ــت ا لـ ـشـ ـخ ــوص
خ ـي ــال ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،ف ــإن
ال ـ ـم ـ ـكـ ــان (خـ ـ ـن ـ ــدق مـ ــاريـ ــانـ ــا)
ح ـ ـقـ ـي ـ ـقـ ــي ،وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـقـ ــع غـ ــرب
الـمـحـيــط ال ـهــادي ش ــرق جــزر

م ــاري ــان ــا ،وي ـب ـل ــغ ط ــول ــه 69
كم ،وعمقه نحو  11كم تحت
سطح البحر ،ويبلغ الضغط
ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوي فـ ـ ـي ـ ــه  109م ـي ـغ ــا
ب ــا س ـك ــل ،أي م ــا يـ ـع ــادل أ لــف
ض ـع ــف ل ـل ـض ـغــط ال ـق ـي ــاس ــي؛
و ق ــد كـشـفــت درا س ــات علمية
مـطـلــع ع ــام  2010عــن وجــود
نـ ــوع م ــن ال ـح ـي ــاة ف ــي أع ـمــق
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ب ـ ـخ ـ ـنـ ــدق م ـ ــاري ـ ــان ـ ــا،
"ش ـظــايــا م ــن أش ـك ــال الـحـيــاة
ل ـ ـ ـعـ ـ ــوالـ ـ ــق وط ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـن ــت
بـيــو تـهــا مــن م ــواد السيليكا
ومعادن الكوارتز".

الحقائق الجغرافية
تـبــدأ الــروايــة الـتــي تقع في
 18فصال بنهاية الحدث الذي
ق ـ ـ ّـوض ال ـح ـقــائــق الـجـغــرافـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـعـ ــروفـ ــة ق ـبــل
الزلزال االفتراضي الذي ّ
تخيله
الراوي ،فلم تعد قمة "إفرست"
هي أعلى نقطة في األرض ،ولم
يعد خندق ماريانا الموجود
فــي المحيط ال ـهــادئ أخفض
نقطة بالكرة األرضية.

ّ
تحدي الظروف
وبموازاة ذلك ،تتجه الرواية
ل ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر رح ـ ـ ـلـ ـ ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان
ً
رم ـ ـ ــزي ـ ـ ــا فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــاق ن ـف ـســه
ّ
بحقبة الـعــولـمــة ال ـتــي غــيــرت
كــل المفاهيم والقيم ،ويسرد
الـ ـبـ ـط ــل ط ـف ــول ـت ــه وانـ ـفـ ـص ــال
وال ـ ـ ــدي ـ ـ ــه ،وت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض والـ ــدتـ ــه
ل ـل ـح ــري ــق ونـ ـج ــات ــه هـ ــو م ـنــه،
وإصراره على مواجهة الحياة

ً
متحديا كل الـظــروف ،قبل أن
يتم اختياره لخوض الرحلة
ّ
ستغير وجه التاريخ.
التي
ويـ ـخـ ـت ــار الـ ـم ــؤل ــف أس ـم ــاء
أج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـطـ ـل ــي ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة
"م ــارك ــوس" و"سـتـيـفــن" ،ربما
إلض ـ ـفـ ــاء ن ـ ــوع مـ ــن ال ــواق ـع ـي ــة
على تلك الرحلة العلمية التي
تـشـغــل ال ـغ ــرب الـ ــذي استنفد
الكشف والسيطرة على األرض
والـ ـفـ ـض ــاء ،واتـ ـج ــه إلـ ــى سبر
باطن األرض وأعماقها.
وخــال رحلته التي يصف
م ـ ـخـ ــاطـ ــرهـ ــا وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزاتـ ـه ــا
وأجواء المحيط ومخلوقاته،
ي ــواج ــه ال ـب ـط ــل تـ ـح ــدي م ــوت
رف ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــه ،وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض الـ ـثـ ـق ــب
لالنهيار ،واكتشاف مخلوقات
تعيش تحت ماء المحيط ،بعد
أن ّ
تكيفت للحياة تحت الماء.

غالف الرواية

مؤامرة غامضة
وفـ ـ ــي األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ي ـت ـعــرض
البطل بعد عــودتــه إلــى مركز
ً
ً
ال ـب ـح ــوث ،مـصـطـحـبــا واحـ ــدا
من الكائنات المائية ،لمؤامرة
غامضة لتحطيم إنجازه ،لكنه
يـصــر عـلــى مــواص ـلــة كـفــاحــه،
َّ
فـيـكــلــف بــال ـعــودة م ــرة أخ ــرى
بمرافقة الكائن المائي وعدد
مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـك ـب ـســوالت
جديدة ،وخالل الرحلة الثانية
ت ـت ـعــرض ال ـمــرك ـبــات النـهـيــار
ثقب ماريانا ،لتنتهي الرواية
ب ـت ـص ــري ــح م ـق ـت ـض ــب ل ـمــديــر
ال ـمــركــز الـبــروفـيـســور إدوارد
عـ ــن "فـ ـ ـق ـ ــدان إش ـ ـ ـ ــارة ال ـط ــاق ــم
بسبب الزلزال وانسداد الثقب".

غالف الرواية
ثـمــة رمــزيــة تسقطها الــروايــة
على إنسان العصر من خالل
الرحلة الصامتة للبطل بعد
موت رفيقه.

ّ
السيطرة والتملك

وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ذل ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد
الكاتب بــذكــاء مــذكــرات رفيقه
ع ـب ــر ق ـص ـتــي "الـ ـ ـف ـ ــأر" و"أن ـ ــت

ن ـص ـف ــي" ال ـل ـت ـيــن ت ـت ـن ــاوالن
طبيعة البشر في صراعاتهم
وم ـســؤول ـي ـت ـهــم ع ــن الـعـنــف
وال ـحــروب الـتــي تقع بينهم
ن ـت ـي ـج ــة لـ ـن ــزع ــة ال ـس ـي ـط ــرة
والـ ـتـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي ال تـ ـف ــارق
اإلنسان.

ً
صـ ــدرت حــدي ـثــا ع ــن دار الـنـسـيــم لـلـنـشــر ٬رواي ــة
"مملكة الليل" ،للكاتب أحمد قرني .تــدور أحداثها
حول مواجهة بين الفتى الحالم وبين إرهابي ،وكيف
تجتمع الفكرة مع الرصاصة ،كيف تقف البراءة أمام
الغدر والعدوان؟ الصراع يحتد داخل الغرفة بين من
يملك البندقية ومن يملك الحلم والفكرة ،المواجهة
األصعب بين طاقة الحب وطاقة الشر ،الرواية تنحي
منحى الــواقـعـيــة السحرية حيث الـخـيــال والــواقــع
ً
ً
يشتبكان معا ليصنعا عالما من األحداث الشائقة
المثيرة.
ت ـ ـتـ ــراوح أدوات ال ـك ــات ــب ب ـيــن ال ـخ ـي ــال وال ـس ــرد
السهل واللغة البسيطة والحوار الرشيق ٬األحداث
الـمـتــاحـقــة ل ــن تـجـعــل ال ـق ــارئ ي ـتــرك ال ــرواي ــة منذ
سطرها األول حتى النهاية ...لعبة الحكاية لم تكن
ً
واقعية ولم تكن خياال لكنها رحلة الحلم حيث لن
يخرج القارئ من الرواية إال وهو يحاول مرة بعد
مرة أن يلعبها ،وألنها تحتاج إلى تمارين الحب ال
إلــى تمارين القسوة فلن يتمكن من أن يلعبها إال
الطيبون واألخيار فقط ،أما األشرار فلن يتمكنوا من
أن يلعبوها مهما حاولوا ألنها تحتاج إلى تمارين
الحب ال إلى تمارين القسوة.
يــذكــر أن الــروائــي أحـمــد قــرنــي حصل عــام 2017
عـلــى جــائــزة ك ـتــارا فــي ال ــرواي ــة الـعــربـيــة عــن رواي ــة
"جبل الخرافات" ،وفي ذات العام حصل على جائزة
مـصـطـفــى ع ـ ــزوز ب ـتــونــس ع ــن روايـ ـ ــة "بـ ــا ف ــائ ــدة"
لليافعين ،وحصل على جوائز عديدة ،منها "الشارقة
فى الرواية العربية ،وجائزة نادي القصة ،وجائزة
اتـحــاد الكتاب الـمـصــري ،وجــائــزة الهيئة العربية
للمسرح ،وص ــدرت لــه رواي ــات" :آخ ــر ســالــة عائلة
البحار ٬وصالة إبليس ٬وكما يليق بحفيد ٬وشادي
في دنيا الحواديت الحائزة جائزة ســوزان مبارك
في أدب األطفال.

توابل ةديرجلا
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تامر عاشور :سوء التسويق يظلم األغنيات الجيدة
يعتبر التمثيل خطوة مؤجلة بالنسبة له في الوقت الحالي
القاهرة – هيثم عسران

ينتظر الفنان تامر عاشور
الردود اإليجابية التي يتمناها،
بعد طرح ألبومه الجديد
«أيام» الذي استغرق نحو
عامين في تحضيره.
المطرب المصري كشف
الخبايا في حديثه لـ«الجريدة»
عن األلبوم وكواليس تحضيره،
إضافة إلى موقفه من التمثيل
وغيرها من التفاصيل.

*عــدت إلى سوق الكاسيت
من خالل ألبوم "أيام" ،حدثنا
عن تفاصيل العودة واأللبوم؟
 الـعـمــل عـلــى أل ـب ــوم كــامــلم ــن جـمـيــع ال ـنــواحــي ل ــم يعد
أمـ ـ ـ ــرا سـ ـه ــا عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق،
وكنت حريصا على التعامل
مــع اخـتـيــاراتــي الفنية بشكل
مختلف والحفاظ على التنوع
ف ــي األل ـ ـبـ ــوم ،وهـ ـن ــاك ظ ــروف
خ ــارج ــة ع ــن إرادتـ ـ ـ ــي جـعـلــت
األلبوم يتأخر فترة ،وحرصت
عـلــى االع ـت ــذار إل ــى الجمهور
بسبب هذا األمر ،السيما أنني
أعلنت طــرح األلـبــوم الصيف
الماضي ،وتأخر حتى بداية
ال ــربـ ـي ــع ،ل ـك ــن ردود األف ـع ــال
ج ــاء ت أكـثــر مــن جـيــدة وعلى
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــورة ال ـت ــي
طرحت أيضا.

تقليل المدة
*ه ــل ت ــرى أن فـتــرة عامين
لتحضير األلبوم طويلة؟
 أسـ ـع ــى إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــل ه ــذهالـ ـ ـم ـ ــدة ،ل ـك ـن ـهــا ل ـي ـس ــت ف ـتــرة
طويلة بالنسبة أللبوم يضم
 12أغ ـن ـي ــة ،ول ـي ـســت قـصـيــرة
ً
أي ـ ـضـ ــا ،وأع ـت ـق ــد أن أل ـبــومــي
المقبل لن يستغرق هذه المدة،
خاصة أنني بدأت العمل عليه
بالفعل.
*وبـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة
المنتجة؟

اختيار
األغنيات جاء
بعد مناقشات
كثيرة
ولحرصي على
تقديم أفكار
جديدة

 الشركة المنتجة دعمتنيفي األلبوم بشكل كبير ،وطوال
الــوقــت كــان الـهــدف األساسي
بالنسبة لنا كفريق عمل هو
تـقــديــم أل ـبــوم جـيــد ،والـشــركــة
عـمـلــت ع ـلــى ذل ــك م ـعــي خــال
فترة التحضير ،وكذلك اهتمت
بـ ـ ــاألمـ ـ ــور ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة ب ـعــد
صـ ــدور األلـ ـب ــوم ،وهـ ــذا األم ــر
ً
مـهــم ج ــدا ألن ه ـنــاك أغـنـيــات
جيدة تتعرض للظلم بسبب

بدأ عدد كبير من صناع
الدراما التلفزيونية
والسينما في مصر
التحضير لتصوير
الجزء الثالث لعدد
من األعمال ًالتي
حققت نجاحا في
جزأيها األول والثانيً ،
واعتبروا ذلك استثمارا
لنجاحات سابقة،
ومضمونة أكثر من
البحث عن عمل يقدم
للمرة األولى.

 5حلقات

السيناريست
صالح الجهيني
مؤلف فيلم «والد
رزق» يلمح إلى
تقديم أجزاء
جديدة

وان ـت ـه ــى ص ـن ــاع مسلسل
"ن ـ ـص ـ ـي ـ ـبـ ــي وق ـ ـس ـ ـم ـ ـتـ ــك" م ــن
تـصــويــر نـحــو  5حـلـقــات من
الـجــزء الـثــالــث مــن المسلسل
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ل ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــه خـ ـ ــال
الموسم الشتوي القادم على
شــاشــة قـنــوات ســي بــي سي،
وال ـم ـس ـل ـســل ال ـج ــدي ــد ع ـبــارة
عن قصص مختلفة على غرار
الـجــزء الـثــانــي مــن المسلسل
وكــل قصة لها أبطالها وهم
مختلفون عن كل قصةز
ويـ ـ ـق ـ ــف ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـح ـمــد
س ــام ــة ع ـل ــى إخ ـ ـ ــراج ال ـج ــزء
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل،
ويـ ـش ــارك ف ـيــه ال ـف ـنــان هــانــي
عـ ــادل وأح ـم ــد ج ـم ــال سعيد
وه ـن ــا شـيـحــة وه ـب ــة مـجــدي

شريهان مفاجأة مهرجان
الرياض بـ  6عروض

وجهة نظر
* فنانون يرون أن  12أغنية
عدد كبير في ألبوم واحد؟
 تختلف مــن أل ـبــوم آلخــر،ومــن شخص آلخــر بالتأكيد،
وك ـ ــل فـ ـن ــان يـ ـك ــون لـ ــه وج ـهــة
ن ـظــره ال ـتــي يـتـعــامــل بـهــا مع
األمر ،وبالنسبة إلى تجربتي
األخيرة في "أيــام" ،فإن العدد
كـ ــان م ـنــاس ـبــا جـ ــدا بــالـنـسـبــة
إلى مضمون األلبوم والتنوع
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــود فــي
اغنياته ،فلم يكن هناك تكرار
في األشكال الموسيقية التي
أقدمها ،ربما مستقبال يكون
العدد أقل أو أكثر ،فلكل ألبوم
ظروفه.
*هل تناقش مع الملحنين
ت ـف ــاص ـي ــل األلـ ـ ـح ـ ــان وت ـط ـلــب
تعديلها في األغنيات؟
 األغـنـيــة الـجـيــدة ال يمكنأن تـنـجــح م ــن دون أن يـكــون
هـنــاك كلمات مكتوبة بشكل
جـيــد ولـحــن ق ــادر عـلــى جــذب
الـمـسـتـمــع ،وك ــذل ــك ال ـتــوزيــع،
وأي أغنية تسبقها نقاشات
ً
بين فــريــق الـعـمــل ،ونـ ــادرا ما
أقـ ـ ــوم ب ــال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـل ـحــن،
ألنــه في النهاية كل ملحن له
ما يميزه ،ولــو أردت ان اضع
ذوقي في جميع االلحان التي
أقدمها لقمت بتقديم االلحان
ً
ب ـن ـف ـســي ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون
م ــع مـلـحـنـيــن آخـ ــريـ ــن ،وه ـنــا
ً
افصل جيدا بين كوني مطرب
االغـنـيــة وبـيــن عملي كملحن
في اغنيات اخرى.

التنوع الموسيقي
*هـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذا االمـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـب ــب
اكتفائك بتلحين ثالث اغنيات
فقط؟
 -بالتأكيد ،ألنني كمطرب

شريهان

تامر عاشور
يـهـمـنــي ال ـت ـنــوع الـمــوسـيـقــي،
ولـ ــدي ـ ـنـ ــا مـ ـلـ ـحـ ـن ــون م ـه ـم ــون
ف ـ ــي ال ـ ــوط ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي ي ـم ـكــن
ان ا سـ ـتـ ـفـ ـي ــد مـ ـ ــن خ ـب ــر ت ـه ــم
وتجاربهم ،كما ان اختياراتي
ً
ف ــي الـكـلـمــات لـيــس ض ــروري ــا
أن تـتـنــاســب م ــع اخ ـت ـيــاراتــي
كملحن ،ومــا يهمني ان اقــدم
اغنيات مميزة ومختلفة.
*ل ـم ــاذا لــم تـفـكــر فــي تـكــرار
تجربة التوزيع الموسيقي؟
 ال أع ـت ـق ــد انـ ـن ــي س ــأق ــومبـ ـتـ ـك ــراره ــا م ـ ــرة اخـ ـ ـ ــرى ،هــي
تجربة مرهقة جدا ،وانشغالي
بااللبوم وتحضيراته وكذلك
بألحاني اعتقد انه يجعل من
الصعب تكرارها.
*صـ ـ ـ ـ ــورت  3أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات مــن
االلبوم ،كيف تم االختيار؟
 اختيار األغنيات جاء بعدمناقشات كـثـيــرة ،ولحرصي

على تقديم أفكار جديدة فيما
أق ـ ـ ــوم بـ ـتـ ـص ــوي ــره والـ ـتـ ـط ــرق
ل ـم ــوض ــوع ــات ف ــي االغ ـن ـي ــات
المصورة لم أقدمها من قبل،
خاصة أن الفيديو كليب من
العناصر المهمة في الترويج
ل ـ ــأغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ــاص
واأللبوم بشكل عام.
*هــل تستمع لبعض اآلراء
في األغنيات قبل إصدارها؟
 بالتأكيد ،لــدي مجموعةم ـ ــن االص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ال ـ ــذي ـ ــن أث ــق
ف ــي ذوق ـه ــم ويـسـتـمـعــون إلــى
ً
األغنيات أوال ويبدون رأيهم
فيها ،كذلك شقيقي آسر فهو
ل ــدي ــه حـ ــس م ــوس ـي ـق ــي كـبـيــر
وي ـ ـقـ ــول رأي ـ ـ ــه بـ ـص ــراح ــة فــي
االغاني.
*لماذا اخترت أغنية "أيام"
لتكون اسم األلبوم؟
 -ش ـعــرت ب ــأن االغـنـيــة هي

االكـثــر مــاء مــة لتكون عنوان
األلبوم ،وما ال يعرفه البعض
أن االغـنـيــة فــي الـبــدايــة كانت
تـ ـحـ ـم ــل اس ـ ـ ــم "غ ـ ـيـ ــابـ ــه ط ـ ــال"
وت ـح ــدث ــت م ــع ال ـش ــاع ــر تــامــر
حسين لتغيير االسم ،ووافق
بالفعل ،وكذلك الملحن تامر
حسين ،كما أنني اخترت اسم
"أي ــام" ليكون اســم مولودتي،
وشـ ـ ـع ـ ــرت بـ ــأنـ ــه اس ـ ـ ــم م ـم ـيــز
وستجده منتشرا خالل الفترة
المقبلة.
*ه ـ ـ ـ ــل ت ـ ـف ـ ـكـ ــر ف ـ ـ ــي خ ـ ــوض
تجربة التمثيل؟

انتهت شركة "العدل غروب" من وضع التصور
الـنـهــائــي لتفعيل بــروتــوكــول الـتـعــاون مــع هيئة
الترفيه السعودية ،ويتضمن عرض  6مسرحيات
جــديــدة للنجمة الـعــائــدة مــن االع ـت ــزال شــريـهــان،
ض ـمــن م ـهــرجــان ال ــري ــاض ،ع ـلــى أن ي ـتــم تـحــديــد
الموعد النهائي لبدء العروض بعد انتهاء شريهان
من الفحص الطبي الدوري بأوروبا.
العروض المسرحية المنتظرة تم االنتهاء من
تجهيزاتها الفنية ،كما حرصت شريهان على شراء
المالبس واالكسسوارات الخاصة بها أثناء قضاء
عطلتها الصيفية بأوروبا ،ومن المنتظر تحديد
موعدها النهائي الشهر الجاري ،على أن يفتح باب
الحجز في سبتمبر المقبل ،ويتم تقديم العروض
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وت ـ ـقـ ــدم ش ــريـ ـه ــان خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــروض أكـ ـث ــر مــن
 50إط ــال ــة ،م ــع االس ـت ـعــانــة بمصممي راق ـصــات
أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،وسـ ـيـ ـت ــم ت ــوفـ ـي ــر ك ــاف ــة اإلمـ ـك ــان ــات
التكنولوجية على المسرح ،واالستعانة بكاميرات
ديجيتال لعرضها بالتلفزيون بعد انتهاء عرضها
الـمـبــاشــر عـلــى م ـســارح الــريــاض وج ــدة ،الـتــي تم
بناؤها خصيصا لعروض شريهان.

حكم بحبس أحمد الفيشاوي
في دعوى نفقة ابنته

 أع ـت ـب ــر ال ـت ـم ـث ـيــل خ ـطــوةمـ ــؤج ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ــي فــي
الــوقــت الحالي ،لكنها ليست
مرفوضة ،ويمكن ان تجدني
فـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــربـ ــة تـ ـمـ ـثـ ـيـ ـلـ ـي ــة إذا
وجــدت الــدور الــذي يناسبني
ويقدمني للجمهور بالطريقة
التي اراها مناسبة.

صناع «أفراح إبليس» ينتظرون الضوء األخضر لبدء التصوير في سبتمبر
القاهرة  -محمد قدري

أخبار النجوم

سوء التسويق والدعاية.

«أبو العروسة» و«نصيبي وقسمتك» و«البيت
الكبير» مسلسالت تبدأ اإلعداد للجزء الثالث
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت رح ـ ـلـ ــة اإلع ـ ـ ـ ــداد
الـ ـ ـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ـ ــي
والـسـيـنـمــائــي لـلـجــزء الثالث
ل ـع ــدد م ــن األفـ ـ ــام الـنــاجـحــة،
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــأة كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت م ــع
ال ـتــرت ـي ـبــات ال ـف ـع ـل ـيــة لـلـجــزء
ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن م ـس ـل ـس ــل "أب ـ ــو
العروسة" بعد اتفاق الشركة
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ــع
األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن فــي
الجزأين األول والثاني ،كذلك
القناة العارضة للعمل.
وب ــدأ الـمــؤلــف هــانــي كمال
ك ـت ــاب ــة ال ـم ـعــال ـجــة ال ــدرام ـي ــة
ل ـل ـم ـس ـل ـس ــل وان ـ ـت ـ ـهـ ــى م ـن ـهــا
بــال ـف ـعــل ،وب ـم ـجــرد الـمــوافـقــة
عليها سيقوم بكتابة الحلقات
م ــع تــرش ـيــح األبـ ـط ــال ال ـجــدد
المشاركين في العمل كتدعيم
ألبطال الجزأين السابقين.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع ت ـص ــوي ــر
أول ح ـل ـقــات الـمـسـلـســل بعد
شهر من اآلن إذ بــدأت القناة
الـ ـع ــارض ــة ف ــي إذاع ـ ـ ــة ال ـج ــزء
األول م ـ ــن ا ل ـم ـس ـل ـس ــل لـيـتــم
عرض الجزء الثالث بالتتابع
ب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ـ ــرض أول جـ ـ ــزأ يـ ـ ــن،
والعمل من بطولة سوسن بدر
وسيد رجب ومحمود حجازي
ووالء الشريف ومدحت صالح
ونرمين الفقي.
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مزاج

أحمد الفيشاوي

أصدرت محكمة األسرة بالخليفة حكما قضائيا
بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس شهرا
المـتـنــاعــه عــن س ــداد نفقة ابـنـتــه لينا م ــدة سنة،
ورد الفيشاوي سريعا على شائعة أكدت هروبه
خارج البالد عقب صدور الحكم ،ونشر صورة له
برفقة زوجته ،مؤكدا أنه في الطريق إلى العودة
لمصر دون التعليق على األزمات المتتالية بينه
وبين ابنته.
وأقام محامي لينا الفيشاوي دعوى ضد والدها
لدفع  234ألف جنيه مصري قيمة نفقة متجمدة
لالبنة ،والصادر بها حكم نهائي وال يمكن الطعن
عليه ،وال يوجد خيار أمام الفيشاوي إال الدفع أو
الحبس.
وتعود األزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها
لتدرس بلندن ،إال أن الفيشاوي أقــام دعــوى ضد
األخيرة يتهمها باإلهمال في رعاية ابنته والزواج
من آخر ،وطلب إسقاط الحضانة عنها لمصلحة
وال ــدت ــه سـمـيــة األل ـف ــي ،لـكــن ال ـجــدة ل ــأم تــدخـلــت،
ونجحت فــي الـحـصــول على حكم قضائي بضم
لينا إلى حضانتها.

إليسا :الوسط الفني «مافيا»
وألبومي المقبل هو األخير

من كواليس تصوير « نصيبي وقسمتك «
ويـ ـ ـس ـ ــرا ال ـ ـم ـ ـس ـ ـعـ ــودي وم ــي
فخري وفراس سعيد وعبير
صبري.
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات الـ ـت ــي
صورت "براد شاي واتفضلوا
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــون" ،وانـ ـتـ ـه ــى
المؤلف الشاب عمرو محمود
ي ــاس ـي ــن مـ ــن ك ـت ــاب ــة ح ـل ـقــات
ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ــذي ك ـت ــب أول
جزأين له قبل ذلــك وبــرع في
ً
العمل مؤلفا أكثر من تواجده
ً
ممثال.

محمد النقلي
ويستعد ا لـمـخــرج الكبير
محمد النقلي لـبــدء تصوير
الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث م ــن مسلسل
"الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر" خـ ـ ــال
أسبوعين مــن اآلن ،وبعد أن
انتهى الكاتب أحمد صبحي
مـ ـ ــن ك ـ ـتـ ــابـ ــة ثـ ـلـ ـث ــي ح ـل ـق ــات
ال ـم ـس ـل ـس ــل الـ ـصـ ـعـ ـي ــد وزاد
ع ــدد مــن الـشـخـصـيــات خــال
الـحـلـقــات ال ـجــديــدة لتطعيم
الخطوط القديمة ،يتفاوض
المخرج مــع المنتج ممدوح

ً
شاهين حاليا لتحديد موازنة
العمل والـتـعــاقــدات الجديدة
لبدء التصوير ليعرض العمل
خالل موسم الشتاء القادم.
ومن المقرر أن يكون الجزء
ً
الجديد مكونا مــن  45حلقة
بعد أن كان االتفاق األول 60
حلقة ،لكن الظروف اإلنتاجية
األخيرة قلصت عدد الحلقات،
والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن ب ـط ــول ــة أح ـمــد
بــديــر وســوســن بــدر ولوسي
وح ـجــاج عبدالعظيم وديـنــا
ولـ ـ ـق ـ ــاء سـ ـ ــويـ ـ ــدان وع ــرض ــت
ش ـب ـك ــة ق ـ ـنـ ــوات الـ ـنـ ـه ــار أول
جزأين للعمل.
وع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ينتظر
صناع مسلسل "أفراح إبليس"
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر مـ ــن شـبـكــة
قنوات إم بي سي لبدء تصوير
الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث م ــن الـمـسـلـســل
ال ـص ـع ـي ــدي ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف عـلــى
بـطــولـتــه الـنـجــم الـكـبـيــر جمال
سـلـيـمــان وم ــن تــأل ـيــف مـجــدي
صابر ومن إخراج أحمد خالد
أم ـي ــن ،وم ــن الـمـتــوقــع أن يـبــدأ
التصوير خالل شهر سبتمبر
الـمـقـبــل ،وي ـشــارك فــي بطولته

الفنان أحمد صفوت وصابرين
وم ـن ــى ع ـبــد ال ـغ ـنــي وع ـ ــدد من
النجوم.

السينما تتأهب
وألمح السيناريست صالح
الجهيني مــؤ لــف فيلم "والد
رزق" بـجــزأيــه إل ــى أن صناع
الـ ـعـ ـم ــل يـ ـسـ ـتـ ـع ــدون ل ـت ـقــديــم
أجزاء جديدة من العمل الذي
يعرض الجزء الثاني منه في
ً
ال ـس ـي ـن ـمــات خ ـص ــوص ــا بـعــد
ت ـح ـق ـيــق نـ ـج ــاح ك ـب ـيــر خ ــال
األيام األولى لعرضه ،كما ترك
ً
صناع العمل في النهاية عددا
م ــن ال ـم ـفــاجــآت ال ـت ــي تسمح
بتقديم جزء جديد.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج طـ ـ ــارق
العريان عقب العرض الخاص
للفيلم إلى أن الفكرة موجودة
ل ـك ـن ـه ــا ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ال ـخ ـط ــوة
ال ـق ــادم ــة ح ـتــى ت ــأخ ــذ وقـتـهــا
فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر
بــاإلضــافــة إل ــى تـعــاقــد أبـطــال
العمل على عــدد مــن األعمال
األخ ــرى ومنهم النجم أحمد

عز الــذي تعاقد على فيلمين
آخ ــري ــن ،ك ـمــا أن إعـ ـ ــداد مثل
ً
ه ــذه ال ـت ـجــارب يـحـتــاج وقـتــا
ً
طـ ـ ــويـ ـ ــا إذ أخـ ـ ـ ــذ الـ ـفـ ـيـ ـل ــم 4
سـ ـن ــوات ت ـح ـض ـيــريــة إلن ـتــاج
ال ـج ــزء ال ـثــانــي مـنــه وي ـشــارك
في بطولته أحمد الفيشاوي
وعمرو يوسف وأحمد داوود
وكريم قاسم.

إرجاء الفكرة
واتـفــق صـنــاع فيلم "الفيل
األزرق" ال ــذي يـعــرض الـجــزء
ً
الثاني منه حاليا ،على تقديم
الجزء الثالث من العمل ،لكن
ت ـ ـقـ ــرر إرج ـ ـ ـ ــاء الـ ـفـ ـك ــرة حـتــى
تــأخــذ وقـتـهــا ف ــي التحضير
ً
خصوصا أن الفيلم من األفالم
الثقيلة التي تحتاج إلى وقت
طويل ومزيد من التحضيرات
واهتم بطل العمل كريم
عبدالعزيز والمؤلف أحمد
مــراد والمخرج مــروان حامد
بــال ـت ـفــاص ـيــل ال ــدق ـي ـق ــة ال ـتــي
تأخذ مزيدا من الوقت لتقديم
عمل قليل األخطاء.

إليسا
كـشـفــت ال ـف ـنــانــة إل ـي ـســا أن األلـ ـب ــوم ال ـج ــدي ــد ،ال ــذي
ً
ستصدره قريبا ،هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها
الفنية.
وقالت إليسا ،عبر حسابها على "تويتر"" :أنا أستعد
لهذا األلبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة"،
مشيرة إلى إن هذا األلبوم سيكون األخير في مسيرتها
الفنية.
وقالت" :أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة
بذلك ،فأنا ال أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا"،
وختمت" :ال أستطيع أن أكون منتجة بعد اآلن".
إليسا قدمت مؤخرا أغنية "قبل أي حد" من كلمات
ت ــام ــر ح ـب ـيــب ،وألـ ـح ــان إي ـه ــاب ع ـب ــدال ــواح ــد ،وت ــوزي ــع
ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله ،وإنتاج شركة
سـيـنــرجــي ،وتـحـقــق األغـنـيــة ردود أف ـعــال كـبـيــرة منذ
طرحها على موقعي فيسبوك ويوتيوب.
يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية المصورة كان
كليب "كــرهـنــي" ،ال ــذي طرحته قبل فـتــرة عبر قناتها
على الــ"يــوتـيــوب" ،واألغـنـيــة مــن كلمات علي المولى،
وألحان فضل سليمان ،توزيع كميل خــوري ،وإخــراج
إنجي جمال.
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ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ع ـلــى
 9م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ت
كـ ـبـ ـي ــرة ()3×3
 ،كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــر بـ ـ ــع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.

الحمل

2
9

9

2

5

6

الجوزاء

9
5

7

8

7

9

6

4

5
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كلمات متقاطعة
كراكوف

كلمة السر

ا
ن
ا
و
د
ا
ل
ب

8
ل
ى
ل
ر
ر
ط
ا
خ
ى

م

10 9
ا
ر م
ا
ى
ت

( - 1يـ ـ ـ ـ ـ ــوري )...أول رائ ــد
8
فضاء سوفياتي  -للنفي.
 - 2للتمني (م) من حروف
متشابهة.
9
 - 3مـســح (م) تـجــدهــا في
رباب  -بحر.
يهمسون
الذين
( - 4ال)...
10
في أذن الناس  -حمق.
 - 5مـ ـ ــا ص ـ ـلـ ــح لـ ـل ــر ك ــوب
( - 8ال )...جعل الله سكنا  - 10 -وال ــدة  -متحدات في
والحمل من اإلبل (م)  -لجأ «سماء».
(م).
المعنى مع اختالف اللفظ.
 - 7اال س ــم العلمي لنبات يجازف (م).
 - 9شاهدت.
 - 6نــرشــد (م) الـجـمــع من «ست الحسن» (م).

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ب

7

ً
مهنيا :يشير الفلك الى قدرتك على القيام بعمل
خالق ومثمر.
ً
عاطفيا  :اعتمد التفهم مــع شــر يــك العمر ا لــذي
يعمل طوال اليوم من أجلك.
ً
ّ
ّ
وجدية
تصرف مع اآلخرين بلباقة
اجتماعيا:
ً
جانبا.
ودع الهزء
رقم الحظ27 :

القوس
م
ر
ا
د
ف
ا
ت

6

 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :اح ـ ـ ــذر مـ ــن احـ ـتـ ـك ــاك ــات إداريـ ـ ـ ـ ــة مــع
المسؤولين فلن تكون في مصلحتك.
ً
عاطفيا :قد تنفعل بطريقة ال إرادية مما يؤذي
مشاعر الشريك ويحزنه.
ً
اجتماعيا :تجري أمور المنزل بشكل طبيعي
لوال بعض الضيق المادي.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :قد تقوم بعمل خالق يلفت نظر المسؤولين مهنيا :تهتم بشؤون كثيرة ضاغطة وتالحق
بعض األعمال غير المنجزة.
اليك.
ً
ً
ً
عاطفياّ :
ثمة إمكانية للقائك بشخص كنت مرتبطا عاطفيا :يتم اتصال بك من الطرف اآلخر هدفه
ً
طلب موعد.
عاطفيا.
به
ً
ً
ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـع ــدك األف ـ ــاك ب ـج ــو ع ــائ ـل ــي م ـلــيء اجتماعيا :تفرح ببعض المغامرات التي تقوم
بها مع األصحاب.
بالسعادة أو بخبر مفرح.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku
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 23يوليو  22 -أغسطس
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السرطان

ً
ً
مهنيا :تتسهل بعض أمورك المالية واالستثمارية مهنيا :شخص نافذ وقــوي يحاول السيطرة
عليك لتنفيذ ما يريده.
ابتداء من اليوم.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـبــرز مـشــاعــرك الـقــويــة فــي ه ــذه الفترة عاطفيا :تواجه مشكلة صغيرة مع الحبيب فال
تحاول تضخيمها.
وتحاول التعرف إلى الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :تسترجع ما أضعته منذ زمن وتفرح اجتماعيا :ابتعد عن النزاعات القانونية قدر
اإلمكان وال تزج نفسك في المحاكمات.
بإيجاده.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول
10

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :إذا كان عليك التوقيع على عقد أو اتخاذ م ـه ـن ـي ــا :أدر ج ـم ـيــع ت ـفــاص ـيــل ع ـم ـلــك أح ــدث
ً
التصحيحات اذا لزم األمر.
أي قرار فأجله راهنا.
ً
ً
عاطفيا  :تـبــدأ عــا قــة عاطفية صاخبة ستنتهي عاطفيا :حاول أن تحمي نفسك في هذه الفترة
وتحمي من تحب.
بحب عارم.
ً
ً
ً
اجتماعيا :اسـتــرح أي ــام عطلتك وال تجلب معك اجتماعيا :ابــق متحفظا تـجــاه صــديــق يريد
التدخل في شؤونك الخاصة.
أوراق عملك إلى البيت.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

9

2
4
1
7
9
6
8
5
3

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل
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 ...( - 1نهرو) زعيم هندي
راحل.
 - 2من أسماء الله الحسنى
 يصلح. - 3م ــا ي ـط ـلــق ع ـلــى اإلب ــل
والبقر واألغنام (م).
 - 4والد  -شتم  -بحر.
( - 5جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان )...ف ـي ـل ـســوف
فرنسي.
 - 6آخر سالطين المماليك
(م).
 - 7لهب  -إمداد (مبعثرة).
 - 8فارغة (م).
 - 9يتعاقب.
 - 10ا لـ ـ ــر تـ ـ ــب وا لـ ـمـ ـن ــز ل ــة
الرفيعة  -حسم.

5

7

7

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:
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9
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ثقافة
فن
مركز
تجارة
عن
دين
عمل
سكان
حياة
عاصمة
جبال
هطول
حدود
روسيا
عرض
ناخب
مقال
رابط
تراث
بل

sudoku

من  6أحرف و هي اسم ثاني أكبر المدن البولندية.
ط
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :خ ـف ــف ن ـم ــط ع ـم ـلــك واال ف ـل ــن تـسـتـطـيــع مهنيا :تعود إلــى طــرح بعض القضايا التي
أجلتها في السابق.
االستمرار بهذا األسلوب.
ً
ً
عاطفيا :ربما تحمل األفالك اليك ً
لقاء مع شخص عاطفيا :يتسبب لك الحبيب في بعض االنزعاج
بدون قصد منه.
ويكون بداية عالقة حب.
ً
ً
اجتماعيا :أحد األقرباء يريد لك كل الخير فاستمع اجتماعيا  :تتضح رؤ يـتــك لعالقة خاصة مع
صديق وتفكر في اختصارها.
لتوجيهاته واعمل بها.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنياّ :
توسع أسواقك في هذه األثناء وتجد من مهنيا :ال تفقد األمل بتحسين وضع عملك ولو
يدير أعمالك.
شعرت ببعض الضيق.
ً
ً
عاطفيا :تتعثر عالقتك العاطفية قليال ثم تعود عاطفيا :تصادفك فرصة مميزة للتعرف إلى
ً
الى وضعها الطبيعي.
شخص قد يصبح حبيبا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بــانــزعــاج صـ ّـحــي ي ـعــاودك من اجتماعيا :حاول أن تخطط لمستقبل عائلتك
ّ
وقت إلى آخر.
بطريقة أكثر جدية.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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«كان» تنظم فعالية «الرياضة ...منهج حياة»
أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) فعالية
رياضية ،وذلك بتنظيم مباراة للعبة كرة السلة بالتعاون مع األولمبياد
الخاص الكويتي تحت شعار «الرياضة ...منهج حياة».
وضمت المباراة عددا من الرياضيين ،وهي موحدة بين البنين
والبنات ،ويتكون الفريقان من ذوي الهمم واألصحاء.
وبهذه المناسبة ،أكد نائب رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان (كان) د .خالد الصالح ضرورة االهتمام بنمط حياة صحي
يعود بالفائدة على صحة اإلنسان ويساعد في حمايته من األمراض.
ومن جانبها ،أشادت الشيخة شيخة العبدالله بإقامة المباراة
وباألنشطة والفعاليات الرامية لدعم ورعاية القطاع الصحي الوثيق
الصلة بحياة كل أفراد المجتمع الكويتي ،مطالبة بمزيد من الفعاليات
الرياضية التي تعزز دور حملة كان للتوعية بمرض السرطان من أجل
رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن األمراض للوقاية منها وتفادي
تطورها.

ً
مشارك متحدثا عن هدفه في المشاركة

توزيع الهدايا على المشاركات

الشيخة شيخة متوسطة الحضور

إحدى المشاركات متحدثة عن إنجازات المرأة

«جونيور شيف كلوب» ينظم ورش عمل لألطفال
نظم "جونيور شيف كلوب" ،باالتفاق مع المشاريع
المصاحبة المختصة بتنويع الورش ،فعالية نادي
ً
ً
األطفال الصيفي ،باعتباره راعيا استراتيجيا
للحدث ،وتضمنت ورش عمل متنوعة وممتعة
ما بين أنشطة ترفيهية ومفيدة كالحرفية والفنية
واليدوية والتعليمية والطهو ،والسيما "تزيين
الكيك" ،وذلك في "أرابيال" ،وقدمت الورش لألطفال
ً
مجانا.
واستهدفت الفعالية شريحة األطفال من عمر ٦
إلى  ١٢سنة ،إذ يسعى المسؤولون عن الفعالية
ً
دائما إلى خلق أجواء ممتعة لألطفال تمأل أوقات
فراغهم في العطلة الصيفية بالمشاركة في مثل هذه
الفعاليات.
ً
وشارك أيضا في الفعالية طهاة من مشاهير
"السوشيال ميديا".
تدريب أحد األطفال على القطع المستخدمة في تزيين الكيك

صورة جماعية للمشاركين

صورة جماعية للمشاركين

مجتمع

18

مسك وعنبر

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4197الثالثاء  20أغسطس 2019م  19 /ذو الحجة 1440هـ

tawabil@aljarida●com

سعد الفرج لـ ةديرجلا• :انتهيت
من «رجال وأقدار» و«الخصب»

خبريات
سامو زين يطلق ًكليب
«ورد البستان» غدا

ً
المسلسل األول عن الفنطاس قديما والثاني تقع أحداثه في الوقت الحاضر
يوجد الفنان سعد الفرج حاليا في مصر ،حيث اعتاد قضاء
إجازته السنوية ،بعد موسم مزدحم بالنشاط الفني شارك
خالله في عملين دراميين بالكويت ،هما« :إفراج مشروط»
و«سبع أبواب» ،إضافة إلى «سدرة» في سلطنة عمان.
الفرج في حواره مع «الجريدة» قال إنه انتهى من كتابة نصين
دراميين جديدين ،هما« :رجال وأقدار» و«الخصب» ،أحدهما
تراثي واآلخر حديث ،الفتا إلى أن كال العملين متاح تنفيذه
للموسم الدرامي الرمضاني المقبل ،وإلى تفاصيل الحوار:
محمد جمعة

أعاد إحياء نص
فيلم «الرحلة
األخيرة» الذي كتبه
خالل ستينيات
القرن الماضي

• تحمل فــي جعبتك بعض
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـف ـن ـيــة ال ـج ــدي ــدة،
حدثنا عنها؟
 انتهيت حاليا من كتابة 3أع ـم ــال؛ األول هــو إعـ ــادة إحـيــاء
سيناريو فيلم «الرحلة األخيرة»،

ال ـ ــذي ُع ـ ــرض ف ــي ال ـس ـت ـيـن ـيــات،
إضافة إلى مسلسلين دراميين،
هما« :الخصب» و«رجال وأقدار»،
واألخير كتبته قبل سنوات ،لكنه
ض ـ ــاع بـ ـم ــرور ال ــوق ــت وبـسـبــب
انشغالي ،فقررت إعــادة إحيائه
مجددا ،وهو عمل تراثي يتحدث
عن أهل الفنطاس في الماضي،
وك ـي ــف ك ــان ــت ت ـس ـيــر ح ـيــات ـهــم،
وي ــزخ ــر بــال ـعــديــد م ــن األحـ ــداث
التي تتشابك جميعها وتصب
بنهاية المطاف في خط درامي
واحد سوف تكشف عنه األحداث.
• و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـس ــل
«الخصب»؟
 عمل درامي تقع أحداثه فيوقتنا الحاضر ،وربما يعكس
االسـ ــم ف ـحــوى األح ـ ـ ــداث ،حيث
إن فكرته مستمدة مــن األرض
الخصبة التي تطرح الخيرات.

«الرحلة األخيرة»
• لماذا قررت إحياء سيناريو
فيلم «الرحلة األخيرة»؟
 كـ ـتـ ـب ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث «الـ ــرح ـ ـلـ ــةاألخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة» خ ـ ـ ـ ــال س ـت ـي ـن ـي ــات
ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وف ـقــدتــه ،لذلك
انـ ـتـ ـه ــزت الـ ـف ــرص ــة ل ـب ــث ال ـ ــروح
ف ــي ال ـن ــص م ـ ـجـ ــددا ،خـصــوصــا
أن أحـ ــداثـ ــه مـ ــازالـ ــت ع ــال ـق ــة فــي
ذهـ ـن ــي ،وك ـن ــت أن ـت ـظــر ال ـفــرصــة
المواتية لترجمتها على الورق
مــن جــديــد ،وت ـ ّـدور أحــداثــه حول
قـصــة ب ــوم س ــف ــار ،وأيـ ــام مـجــده

ف ـ ــي رحـ ـ ـ ــات م ـ ــن الـ ـك ــوي ــت إل ــى
الخليج وب ــاد والـسـنــد والهند
وإفريقيا ،ويحتوي على الكثير
م ــن «الـ ـ ـ ـف ــاش ب ـ ـ ــاك» .أول األم ــر
ي ــرى الـبـحــار ال ـبــوم وق ــد أصــابــه
التكسير بفعل األطفال ،فتنتابه
الحسرة على أيام مجده ،وتعود
به الذاكرة إلى الوراء مع الرحلة
األخـ ـي ــرة ،حـيــث ي ـق ــاوم األمـ ــواج
العالية ،ج ــراء م ــرور ناقلة نفط
ع ـمــاقــة ،ك ــدالل ــة عـلــى أن النفط
بدأ بإخماد آثارنا القديمة ،وفي
الـنـهــايــة عـنــد ع ــودت ــه إل ــى بيته
القديم يرى انتشار السيارات.
• كانت لك إطاللة رمضانية
م ـم ـي ــزة ف ــي «إف ـ ـ ـ ــراج مـ ـش ــروط»،
حدثنا عنها؟
 استفزني النص ،كونه يحملم ـض ــام ـي ــن جـ ــديـ ــدة ،ف ـض ــا عــن
المخرج المتمكن عيسى ذيــاب،

َّثمن جهود «الوطني للثقافة» في دعم األعمال الهادفة

محمد جمعة

عبير أحمد

عزة إبراهيم

ص ـ َّـرح الـفـنــان داود حسين
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،ب ــأن فــريــق عمل
مسرحية «عودة ريا وسكينة»
يستعد للمشاركة في مهرجان
ص ـ ـي ـ ـفـ ــي ث ـ ـقـ ــافـ ــي الـ ـخ ـم ـي ــس
والجمعة ( 22و 23الجاري).
وعـ َّـبــر حسين عــن سعادته
باستمرار المشاركة فــي هذا
المهرجان المهم ،الــذي شهد
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي فـ ــي دورتـ ـ ــه
الـ 13االحتفاء بفيلمه الوطني
(سرب الحمام) ،بمشاركة طاقم
ال ـع ـم ــل ،وال ـم ـن ـت ـجــة الـشـيـخــة
ان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـعـ ـل ــي الـ ـصـ ـب ــاح،
وال ـم ـخــرج رم ـض ــان خ ـســروه،
حيث تم عرضه ضمن أنشطة
ال ـم ـهــرجــان ف ــي ال ــذك ــرى الـ ــ28
ل ــاح ـت ــال الـ ـع ــراق ــي ال ـغــاشــم
للكويت.
وأكد حسين أهمية مثل هذه
المهرجانات الثقافية الصيفية
الـ ـت ــي تـ ـث ــري ال ــوس ــط ال ـف ـنــي،
وتدعم الفنانين ،وهو ما يولي
لــه المجلس الوطني للثقافة
وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب ا ه ـت ـمــا مــا
خـ ـ ــاصـ ـ ــا ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إطـ ـ ــاق
العديد من المهرجانات الفنية
خصوصا خالل فترة الصيف،

صــرح الفنان ناصر الــدوب لـ«الجريدة»
أنــه يستعد ألول مــرة إلطــاق برنامج فني
عـبــر منصة «يــوت ـيــوب» مــن نــوعـيــة بــرامــج
المنوعات االجتماعية.
وق ــال إن الـبــرنــامــج سيستضيف كبار
النجوم والفنانين الكويتيين والخليجيين
مـثــل ط ــارق الـعـلــي ،وعـبــدالـعــزيــز المسلم،
وجمال الردهان وغيرهم مدة  20دقيقة ،يتم
خاللها مناقشتهم في قضايا اجتماعية،
مضيفا أنه أوشك على االنتهاء من تجهيزات
االستوديو المخصص للتصوير النطالقه
خالل أيام.
وأض ـ ـ ــاف أن اخ ـت ـي ــار «ي ــوتـ ـي ــوب» ج ــاء
نتيجة اإلقبال الهائل من الشباب العربي
والخليجي والـعــالـمــي عليه حـتــى أصبح
م ـن ــاف ـس ــا ش ــرس ــا ل ـل ـش ــاش ــات وال ــوس ــائ ــل
اإلعالمية األخرى« ،لذلك قررنا كفريق عمل
الوصول إلى المشاهد عبر المنصة الرقمية
األولى بالعالم ،بطابع شبابي وتقني يليق
بالمنصة الشهيرة ،في برنامج من إخراج
أحمد البناي».
أمـ ــا ع ــن ال ـ ـعـ ــروض ال ـف ـن ـيــة ف ـك ـشــف عن

مثمنا جهود المجلس في دعم
األعمال الهادفة.

عروض السعودية
وذك ــر حسين أن «ع ــودة ريــا
وس ـك ـي ـن ــة» ح ـق ـقــت ردود فـعــل
طيبة خالل عرضها باالحساء
في السعودية خالل موسم عيد
األضحى ،وقبلها عــروض عيد
الفطر الماضي بالكويت على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا،

ناصر الدوب في مشهد من مسرحية «درس»
الــوطــواط» ،كما شــارك في عــدد من عروض
مسرحية «شبح األوبــرا» ،ولكن لم يستكمل
العروض ،لظروف خاصة لم يفصح عنها،
ومــن قبلها «عــايــش وشــايــش» وغيرها من
األعمال الناجحة.
وعــن اكتفائه بالمسرح وتــوقــف أعماله
التلفزيونية عند مسلسل «هجر الحبيب» عام
 ،2012تالها آخر أعماله اإلخراجية من خالل
مسرحية «امرأة ال تريد أن تموت» في ،2013
أكد الدوب أن السبب هو انشغاله بالدراسة
في المعهد العالي للفنون المسرحية ،ليعود
بقوة خالل الفترة المقبلة إلنهاء دراسته.

ريهام حجاج تتكفل
بعالج أطفال مرضى

في لفته إنسانية من ريهام
حجاج ،قررت الفنانة التكفل
بعالج بعض الحاالت
المرضية لألطفال ،الذين
يعجز ذووهم عن تحمل
نفقات العالج المرتفعة لهم.
وكتبت ريهام عبر حسابها
على «انستغرام»« :اللي عنده
ال قدر الله طفل مريض
ومش قادر على عالجه
يكتب باختصار الحالة
والمبلغ المطلوب في
تعليق».
وتابع« :سيتم اختيار عدد
من الحاالت وهبعتلهم
رسالة للتواصل معاهم،
ربنا يشفي كل أطفالنا
يارب».
يشار إلى أن ريهام حجاج
ً
مؤخرا مسلسل
عرض لها
«كارمن» ،بطولة والء
الشريف ،ومحمد مهران،
ومحمد مرزبان ،وعمر
الشناوي ،وشيرين ،تأليف
سامح مجدي ،وإخراج
حسين شوكت.

داود حسين مع هيا الشعيبي وإلهام الفضالة في «عودة ريا وسكينة»

يستعد إلطالق برنامج فني عبر منصة «يوتيوب» خالل أيام
●

يستعد المطرب سامو زين
لطرح أحدث أغانية ،حيث
أعلن موعد طرح الكليب
المصور الجديد «ورد
البستان» ،الذي بدأ في
التنويه عنه منذ فترة.
وكشفت الصفحة الرسمية
لزين على الـ«فيسبوك»
ً
أن األغنية ستطرح غدا،
وتحديدا في الـ 4عصرا.
كما نشر البرومو الخاص
باألغنية عبر حسابه على
«انستغرام» للتنويه عن
قرب موعد طرح األغنية.
وكان سامو زين طرح
مؤخرا أغنيته المصورة
«حب حب» من كلمات
قصي باسل ،وألحان معتز
أمين ،وتوزيع أسامة
عبدالهادي.

محمد رمضان يعود إلى
المسرح بتجربة غنائية

الدوب :أشارك بـمسرحية «درس» في مهرجان األردن
عزة إبراهيم

• أيضا شاركت في مسلسل
«سبع أبواب»؟

داود حسين« :عودة ريا وسكينة» في «صيفي ثقافي»
●

م ـش ــارك ـت ــه ض ـم ــن ف ــرق ــة «مـ ـس ــرح الـخـلـيــج
ال ـع ــرب ــي» ف ــي م ـهــرجــان األردن الـمـســرحــي
الدولي ،بدورته الـ  26المقرر انطالقها في
نوفمبر المقبل ،من خالل مسرحيته األخيرة
«درس» ،التي حصل من خاللها على جائزة
أف ـض ــل مـمـثــل دور أول ،وهـ ــي م ــن تــألـيــف
ل ــؤي ع ـي ــادة ،وإخـ ــراج إبــراه ـيــم الشيخلي،
وبطولة ناصر الــدوب ،ومحمد األنصاري،
ومشاري مجيبل ،وعثمان الصفي ،وعبدالله
البصيري.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـم ـســرح ـيــة حـصـلــت على
جائزتين ،األولى مخصصة له كأفضل ممثل،
والثانية كأفضل عــرض مسرحي متكامل،
وذلك في ختام مهرجان الكويت المسرحـي
بدورته الـ  ،19وهو ما أهلها لتمثيل الكويت
بمهرجان األردن.
وتــابــع أنــه يجسد دور بطل المسرحية
وهــو يدعى «ع ــادل» ،والــذي يقدم من خالل
األحداث درسا في الطريقة المنهجية لتعلم
الوصولية ،وكيف استطاع أن يحقق مكانة
مرموقة بعمله من خالل المؤامرات وإيذاء
زمالئه.
أمــا عن أحــدث أدواره المسرحية فكانت
مــن خــال دوره بمسرحية األطـفــال «عــودة

ضيف شرف

«سدرة» دراما اجتماعية ُعمانية

الفرج في مشهد من «إفراج مشروط»

ك ـش ـفــت ال ـف ـن ــان ــة ع ـب ـيــر أح ـم ــد ع ــن ع ــودة
م ـس ــرح ـي ــة «سـ ـي ــرك ــو» م ـ ـجـ ــددا ل ـل ـج ـم ـهــور
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن  22ال ـ ـج ـ ــاري عـ ـل ــى م ـس ــرح
كيفان لـمــدة ثــاثــة أي ــام ،وبحلة جــديــدة.
وأضافت عبير في تصريح لـ «الجريدة»،
أن « سـيــر كــو» مسرحية عائلية حققت
ردود أفـعــال طيبة عند عرضها خالل
ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،ق ـب ــل أن ت ـتــوقــف،
لتعود مجددا مع بعض التغييرات
واإلض ــاف ــات تـحــت ق ـي ــادة الـمـخــرج
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ــويـ ــس ،الـ ـ ــذي ي ـش ــارك
أي ـضــا ف ــي الـتـمـثـيــل ،إل ــى جــانــب
الفنان عيسى ذياب ،والعديد من
الممثلين المتميزين.
وتابعت« :المسرحية من تأليف
فـ ـج ــر ص ـ ـبـ ــاح ،وت ــألـ ـي ــف مــوس ـي ـقــي
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــوي ــس ،وه ــي مختلفة
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـشـ ـك ــل
وال ـم ـض ـم ــون ع ــن أي م ـش ــروع
سابق شاركت فيه ،خصوصا
أننا نقدم نوعا مختلفا من
اإلب ـهــار وص ــورة جــديــدة
وديكورات ضخمة».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
المشرف العام على َّالعمل
عـبــدالـلــه الــويــس ،وف ــر بيئة
مناسبة».

إضافة إلــى النجوم المشاركين
ف ــي الـمـسـلـســل .ك ــان يخالجني
شعور متناقض بين االستمتاع
بــأجــواء التصوير ،والــرغـبــة في
االنـ ـتـ ـه ــاء س ــري ـع ــا ،ح ـت ــى ي ـتــاح
للجمهور مشاهدة العمل.
المسلسل حـقــق ردود أفـعــال
طيبة ،خصوصا أنــه كــان شكال
درام ـ ـيـ ــا م ـخ ـت ـل ـفــا عـ ــن ال ـس ــائ ــد،
فــأحــداث الثمانينيات ومــا بعد
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ب ــال ـع ـم ــل ك ــان ــت
ك ـث ـي ــرة ،وأبـ ـط ــال قـصـتـنــا م ــروا
ب ـ ـظـ ــروف ج ـع ـل ـت ـهــم ي ـن ـت ـظ ــرون
ال ـ ـفـ ــرج ،وهـ ـ ــذا الـ ـف ــرج ك ــان ــت لــه
شروط معينة ليتحقق.

 مشاركتي بالمسلسل ،الذيُعـ ـ ــرض ع ـب ــر أحـ ــد الـتـطـبـيـقــات
ال ــذك ـي ــة ،كــانــت كـضـيــف ش ــرف،
ومن المتوقع عرضه قريبا عبر
الفضائيات.
وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــأل ـ ـ ـيـ ـ ــف
عبدالمحسن الروضان ،وإخراج
سلطان خسروه ،وتدور أحداثه
فــي إط ــار اجتماعي رومانسي
يطرح العديد من الموضوعات،
م ـ ــن خـ ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة قـصــص
ت ـق ــع ف ــي ث ـن ــائ ـي ــات وث ــاث ـي ــات
وخـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــات وس ـ ـبـ ــاع ـ ـيـ ــات،
بــأسـمــاء مختلفة ،مـثــل« :حــالــة
حـنــان»« ،عريس ليلة خميس»،
«مـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاوي أكـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــب»
وحـكــايــات أخ ــرى ،وش ــارك فيه
مجموعة مميزة من الفنانين.

شارك الفنان سعد الفرج في المسلسل العماني «سدرة» ،الذي ُعرض خالل
رمضان الماضي ،وهو عمل اجتماعي درامي إنساني ،يتحدث عن أسرة فتاة
من ذوي االحتياجات الخاصة ،إذ تتخلص أسرتها منها ،بوضعها أمام دار
لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
وتقع الفتاة في أيدي حارس هذه الدار ،وهو رجل كبير بالعمر ،ساقه القدر
ً
إلى العمل في هذا المكان ،بعد أن جحده أبناؤه ،ليشق طريقه للعمل حارسا
للدار ،دون أن يعرف أبناؤه ،فيكون اللقاء بين الرجل العجوز والفتاة لقاء
ً
إنسانيا ذا ٍّ
هم مشترك ،وتبدأ بعدها حكايات كثيرة تروى من خالل قصص
أبطال المسلسل ،وهناك الكثير من القضايا االجتماعية يعالجها العمل.
مسلسل «ســدرة» من تأليف الكاتب العماني نعيم نور ،وإخــراج الفنان
يوسف البلوشي ،ويشارك في العمل نخبة من فناني دول الخليج والمغرب
العربي ،على رأسهم الفنان سعد الفرج ،والفنانة البحرينية أمينة القفاص،
والفنانة التونسية منال عبدالقوي ،إلى جانب عمالقة الفن العمانيين :صالح
زعل ،شمعة محمد ،سعود الخنجري ،خليل السناني ،وعدد من الفنانين
الشباب ،وعرض المسلسل عبر شاشة قناة سلطنة عمان ،إلى جانب عدد
من المحطات الخليجية.

عبير أحمد« :سيركو» تعود
بحلة جديدة  22الجاري
●

• أي من المسلسلين مرشح
للعرض خالل رمضان المقبل؟
 ان ـت ـه ـيــت م ــن صـيــاغـتـهـمــا،وكالهما متاح لبدء تنفيذه خالل
الفترة المقبلة.

سعد الفرج

ورغـ ــم قـلــة أع ـمــالــه ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
فإنه عبر عن سعادته بما قدمه من أعمال
وم ــا حققه مــن رص ـيــد ،س ــواء بالعمل مع
مخرجين كبار منهم عبدالعزيز المسلم،
وم ـح ـمــد ال ـح ـم ـلــي ،وإب ــراه ـي ــم الـشـيـخـلــي،
وعبدالعزيز صـفــر ،كما ش ــارك فــي أعمال
لفنانين كبار منهم ط ــارق العلي ،وسعد
الفرج ،وسعاد علي وغيرهم ،وأخرج أكثر
من  10مسرحيات كويتية وخليجية ومنها
أع ـم ــال م ــن إن ـتــاجــه الـ ـخ ــاص ،إل ــى جــانــب
تكريمه محليا وخليجيا ،وكان آخرها عن
مسرحية «درس».

مـ ـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـ ــدا اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرار ع ـ ـ ــرض
الـمـســرحـيــة مـحـلـيــا وخليجيا
خالل الفترة المقبلة ،لما حققته
من نجاح.
ُيذكر أن مسرحية «عودة ريا
وسكينة» بطولة الفنانين :داود
حـسـيــن ،هـيــا الـشـعـيـبــي ،إلـهــام
الفضالة ،خالد البريكي ،ثامر
الشعيبي ،نورهان طالب ،علي
الـفــرحــان ،وعـبــدالـلــه الـحـمــادي،
وم ـ ــن ت ــأل ـي ــف ه ـي ــا ال ـش ـع ـي ـبــي،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ثـ ـ ــامـ ـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــي،

وإش ـ ـ ــراف عـ ــام ه ــان ــي ال ـط ـبــاخ،
وإنتاج مؤسسة هيونة لإلنتاج
الفني والمسرحي.
ُ
وي ـ ـشـ ــار إلـ ــى أن ال ـم ـهــرجــان
يـعــرض أيـضــا ضمن فعالياته
مـ ـس ــرحـ ـي ــة «ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة» ي ــوم ــي
األربـ ـع ــاء والـخـمـيــس ( 28و29
الـجــاري) على مسرح الشامية،
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن م ـش ــاري
البالم وهبة الدري وأحمد إيراج
ورانيا شهاب ،والمسرحية من
تأليف وإخراج عبدالله الرميان.

أنغام عربية وغربية تفتتح مهرجان
القلعة الدولي للموسيقى والغناء
تزينت قلعة صالح الدين األثرية في قلب القاهرة ،واكتست
جــدران ـهــا ب ــاألض ــواء الـســاطـعــة ،السـتـقـبــال اآلالف مــن عشاق
األلحان الغربية والنغمات الشرقية ،الذين توافدوا لحضور
افـتـتــاح مـهــرجــان القلعة الــدولــي للموسيقى والـغـنــاء ،مساء
أمس األول.
ويقدم المهرجان ،الذي تنظمه دار األوبرا المصرية بالتعاون
م ــع وزارة اآلثـ ـ ــار ،أك ـث ــر م ــن  40ح ـفــا خ ــال دورت ـ ــه الـثــامـنــة
والعشرين ،بمشاركة فرق وفنانين من مصر ،وتونس ،والجزائر،
وسورية ،والصين ،والهند ،وناميبيا ،وغينيا ،وفنزويال.
ومن أبــرز المغنين المشاركين هذا العام التونسية غالية
بــن عـلــي ،وال ـســوري مجد الـقــاســم ،واللبنانية تانيا قسيس،
والمصري مدحت صالح.
وفــي أولــى ليالي المهرجان قــدم فريق بــراس ساوند باند
للنفخ واإليقاع ،المكون من  12شابا ،معزوفات ألغان غربية
وأخرى ألشهر أغاني الفلكلور المصري ،بعد إعادة توزيعها
موسيقيا ،وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور.
وب ـعــد ذلـ ــك ،ق ــدم ال ـفــريــق الـمــوسـيـقــي ال ـم ـصــري -األلـمــانــي
كايرو ستيبس مقطوعات موسيقية بمصاحبة المنشد علي
الهلباوي ،والشيخ إيهاب يونس.
وجاء الختام بصوت مي فاروق ،التي قدمت باقة من أغاني
الطرب الشرقي بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.
ويحظى المهرجان ،الذي تأسس في  ،1990بإقبال جماهيري
كبير ،لتزامنه مع عطلة الصيف ،وتنوع الحفالت وإقامتها على
مسارح مكشوفة ،إضافة إلى السعر الزهيد لبطاقة الدخول.
(رويترز)

أعلن الفنان محمد رمضان
خوضه تجربة مسرحية
جديدة ،مع المخرج تامر
ً
موضحا أنهما
كرم،
سيتعاونان في مسرحية
غنائية جديدة.
ً
وشارك رمضان منشورا
لتامر كرم عبر حسابه على
«فيسبوك» ،قال فيه معلقا
ً
«قريبا
على صورة لهما:
ًّ
جدا النجم محمد رمضان،
بمسرح ،musical show
انتظروا تعاوننا في عدة
أعمال فنية».
ً
وعلق محمد رمضان ،قائل:
«مخرج أقوى حفلة في
الساحل ،تامر كرم مخرج
الملك لير ،ثقة في الله
نجاح».
وتعد المسرحية الغنائية،
التي يستعد لها محمد
رمضان هي الثانية بعد
ً
مسرحية «أهل رمضان»
التي عرضت مدة  3سنوات
على المسرح ،ولرمضان
عمل مسرحي آخر عرض
قبل سنوات بعنوان «رئيس
جمهورية نفسه».
ويستعد محمد رمضان
إلحياء حفله الغنائي
الثاني في مصر ،مساء
الجمعة المقبل ،في «غولف
بورتو مارينا» بمنطقة
العلمين.
ُيذكر أن آخر أعمال رمضان
الغنائية ،كان «ديو غنائي»
مع النجم المغربي سعد
لمجرد ،وحمل عنوان
«إنساي» ،وحقق نسبة
مشاهدة قاربت  100مليون
بعد شهر من طرحه.
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دوليات

ُ ّ
نتنياهو يخطط الجتياح غزة ...و«صفقة القرن» بعد االنتخابات
• البرلمان األردني إللغاء معاهدة السالم مع إسرائيل • أشتية :تل أبيب تعمل على تغيير الوضع في «األقصى»

ّلوح رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو بتنفيذ
عملية ًواسعة النطاق في
غزة ردا على عمليات إطالق
الصواريخ من القطاع ،في
وقت ألمح الرئيس األميركي
دونالد ترامب إلى أنه قد
يعلن «صفقة القرن» بعد
االنتخابات اإلسرائيلية
المقررة في  17سبتمبر المقبل.

ّ
مع عودة التوتر بين الفصائل
الفلسطينية وإسرائيل بعد حالة
سبات ألكثر من ثمانية أسابيع،
أع ـلــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة الـعـبــريــة
بنيامين نتنياهو أن ــه قــد يدعو
ّ
لـشــن عملية واس ـعــة الـنـطــاق في
قطاع غزة.
و ق ــال نتنياهو للصحافيين،
قـ ـب ــل م ـ ـغـ ــادرتـ ــه فـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أوك ــرانـ ـي ــا« :أود أن أه ـن ــئ ق ــوات
الدفاع اإلسرائيلية على قضائها
على خمسة إرهابيين في منطقة
غ ــزة أم ــس األحـ ـ ـ ــد ...مـهـمـتــي هي
الـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـس ــام واألم ــن
وسنتخذ كل اإلجراءات الضرورية
لضمان ذل ــك .إذا دعــت الـضــرورة
سنقود حملة موسعة بغض النظر
عن االنتخابات .باالنتخابات أو
من دونها سنقوم بما يلزم من أجل
أمن إسرائيل».
مــن ناحيته ،أكــد وزي ــر الطاقة
يــوفــال شتاينتس ،أن «إســرائـيــل
تستعد لعملية عسكرية واسعة»،
ً
في غــزة ،رافـضــا االنـتـقــادات التي
ّ
توجه إلى نتنياهو ،بشأن التعامل
مع األوضاع في القطاع.
وقـ ــال شـتــايـنـتــس« :أع ـت ـقــد أن
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء يـتـصــرف بـحــزم،
لكن بحكمة وعناية ،نحن نستعد
لعملية واسعة في غزة» .وأشار إلى
أن «إسرائيل تتخذ االستعدادات
الحتمال القيام بعملية عسكرية
موسعة فــي الـقـطــاع ،فــي حــال لم
يـكــن هـنــاك أي خـيــار آخـ ــر» ،لكنه
اس ـت ــدرك ف ـقــال« :ل ـكــن لــديـنــا قــرار
آخر ،بمنع التموضع اإليراني في
سورية ،نقوم هناك بمئات العملية

نتنياهو وزيلينسكي يستعرضان حرس الشرف في كييف أمس
المعلنة والسرية» ،في إشارة إلى
مهاجمة أهـ ــداف تـقــول إســرائـيــل
إنها تابعة إليران في سورية.
ووس ـ ــط ارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد الـقـتـلــى
إلى تسعة في عمليات محاوالت
تسلل منذ مطلع الشهر الجاري
معظمهم من حركة «حماس» التي
لم تتبن ذلك وقالت إنها عمليات
فردية ضد «جرائم» إسرائيل ،ذكر

َّ
وعلق مكتب رئيس الوزراء على الحادثة ،بقوله:
«كــان هناك سوء تفاهم تم توضيحه على الفور،
ما نشرته وسائل اإلعالم محاولة لتشويه صورة
نتنياهو».
وبعد نزولها من سلم الطائرة ،حشرت سارة
ـان ،بنفض أصابعها
زوجـهــا فــي موقع محرج ث ـ ٍ
من قطعة كعك تقليدية تقدمها فتيات أوكرانيات
ً
عـنــد مــدهــا إلـيـهــا ،وأسقطتها أرض ــا وابتسامة
تعلو محياها.

الجيش االحـتــال أمــس األول ،أن
قواته أطلقت النار على مسلحين
فـلـسـطـيـنـيـيـ ن ل ـ ــدى م ـحــاول ـت ـهــم
عبور حدود غزة ،وقال مسعفون
فلسطينيون إن ثالثة منهم قتلوا.

أول زيارة
وفي أول زيارة يقوم بها رئيس
وزراء إسرائيلي إلى الجمهورية
ً
السوفياتية السابقة منذ  20عاما،
الـتـقــى نتنياهو أم ــس بالرئيس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي،
قـ ـب ــل أق ـ ـ ــل م ـ ــن شـ ـه ــر م ـ ــن إج ـ ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
مــن الـمـقــرر أن يـخــوضـهــا فــي 17
سبتمبر.
وت ـع ـت ـب ــر ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـن ــاخ ـب ـي ــن
اإلسرائيليين الذين لهم عالقات
مع االتـحــاد السوفياتي السابق،
ً
ً
عــامــا مهما .وقــال نتنياهو ،في
بيان له قبيل الزيارة« :لدينا مئات
اآلالف من المواطنين اإلسرائيليين
ً ً
من أوكرانيا ،يشكلون جسرا حيا

خطة السالم
وف ــي واشـنـطــن ،ق ــال الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إنــه
س ـي ـع ـل ــن عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح خ ـطــة
ال ـســام الـتــي صــاغـهــا مستشار
البيت األبيض جاريد كوشنير
تحت مسمى «صفقة القرن» بعد
ً
االنتخابات اإلسرائيلية ،موضحا
أن وضـعـهــا والـتــوصــل إل ــى حل
يعتبر أح ــد أص ـعــب الـتـحــديــات
التي «تواجهه على اإلطالق».
وكوشنير صهر ترامب وهو
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـخ ـطــة
تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة
 50مليار دوالر للفلسطينيين
ومـصــر واألردن ولـبـنــان بهدف
إحالل السالم في المنطقة ،وباتت
تعرف بـ«صفقة القرن».
وفـ ـ ــي رام ال ـ ـلـ ــه ،قـ ـ ــال رئ ـيــس
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

وزارة النقل تهدد بعدم توقف القطارات في محطات «الرشق بالحجارة»
●

ق ـ ــررت مـحـكـمــة ج ـن ــاي ــات ال ـق ــاه ــرة الـمـنـعـقــدة
بــأكــادي ـم ـيــة ال ـش ــرط ــة ،ش ـمــالــي ش ــرق الـعــاصـمــة
ال ـم ـصــريــة ،أم ــس ،مـعــاقـبــة  6متهمين ب ــاإلع ــدام
ً
شنقا ومعاقبة  41آخرين بالسجن المؤبد ،و7
بالسجن المشدد  15سنة وسجن حدث  3سنوات
ً
في القضية المعروفة إعالميا بـ «لجنة المقاومة
الشعبية بكرداسة» ،في حين حكمت ببراء ة 14
ً
متهما.
وأسـنــدت النيابة العامة للمتهمين وعددهم
ً
 70شخصا ،تهم «تأسيس وإدارة عصابة لجنة
المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة في عام ،2013
بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع
مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ،واستخدام
العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض
الجماعة ،عبر حيازة أسلحة نارية ومتفجرات،
ً
فضال عن قتل مواطنين اثنين لظن أفراد التنظيم
بتعاونهما مع الشرطة».
إلى ذلك ،وفي حين تسعى الحكومة المصرية
لبدء أكبر عملية تطوير في تاريخ هيئة السكك
الحديدية التي تعود بعمرها إلى أكثر من 150

وزيرة الدفاع األلمانية
الجديدة تزور األردن

ً
عاما ،حــذرت وزارة النقل ،في بيان أمــس ،من أن
القطارات لن تتوقف بالمحطات التي يتم رشقها
فيها بالحجارة ،وذلك بسبب تكرار الظاهرة على
خـطــوط ال ـضــواحــي ،األم ــر ال ــذي يـعــرض الــركــاب
وسائقي القطارات للخطر ،مطالبة المواطنين
بالمساهمة في الحفاظ على سالمة المرفق الذي
يخدم ماليين الركاب.
«الـ ـنـ ـق ــل» ق ــال ــت إن ظ ــاه ــرة رش ـ ــق الـ ـقـ ـط ــارات
بالحجارة تتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات،
ال ـتــي يـتــم إصــاحـهــا مــن مـيــزانـيــة هـيـئــة السكك
ً
الحديدية ،مما يشكل عبئا على تلك الميزانية
ال ـتــي يـفـتــرض أن يـتــم تــوجـيـهـهــا إل ــى الـصـيــانــة
ال ـ ــدوري ـ ــة ،واس ـت ـك ـم ــال الـ ـمـ ـش ــروع ــات الـضـخـمــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــدات الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ــرب ــات
ً
والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها أخيرا
وتعتبر األضـخــم فــي تــاريــخ الـمــرفــق ،لــذا أنــذرت
الــوزارة أن القطار الذي يتم رشقه بالحجارة لن
يقف في المحطة التي تعرض فيها للرشق.
وفـيـمــا هــدمــت مـحــافـظــة اإلس ـك ـنــدريــة مسجد
سـ ـي ــدي الـ ــزرقـ ــانـ ــي ب ـم ـن ـط ـقــة كـ ــرمـ ــوز ب ـع ــد نـقــل
الجثامين وموافقة الطرق الصوفية في هدوء تام،
الستكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية ،فجر

أمس ،تفقد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار،
أعمال الترميم الجارية للمعهد القومي لألورام،
ال ــذي تـضــرر إث ــر االن ـف ـجــار اإلره ــاب ــي ال ــذي وقــع
قربه في  5أغسطس الجاري وأسفر عن مقتل 22
ً
شخصا ،إذ وجه عبدالغفار بإعادة ترميم المنطقة
الداخلية غير المستغلة بالمعهد ،وإعادة تجهيز
مـنـطـقــة الـ ـط ــوارئ ل ــزي ــادة ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة
الستقبال المرضى.
في سياق منفصل ،أعــرب الرئيس عبدالفتاح
الـسـيـســي عــن خــالــص تـقــديــره لـشـعــب وحـكــومــة
اليابان الستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو
ال ــدول ــي الـســابــع للتنمية اإلفــريـقـيــة «تـيـكــاد ،»7
ال ـم ـق ــرر ع ـقــدهــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن  28ح ـتــى 30
أغسطس الجاري ،بمشاركة منظمات دولية في
مقدمتها األمم المتحدة والبنك الدولي واالتحاد
اإلفريقي.
السيسي ،الــذي تتولى بــاده رئــاســة االتحاد
اإلف ــري ـق ــي ،ق ــال ف ــي رس ــال ــة إل ــى قـمــة «ت ـي ـكــاد ،»7
إن تبني أجـنــدة إفريقيا  ،2063وإط ــاق منظمة
التجارة الحرة على مستوى القارة ،يعدان بمثابة
حجر الــزاويــة للمساعي اإلفــريـقـيــة الــرامـيــة إلى
تحقيق التكامل اإلقليمي واالقتصادي المنشود.

ً
العراق يعتقل قياديا
ً
مقربا من البغدادي

(أ ف ب)

ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ح ـيــث تـ ـ ــزداد قــوة
الصلة بيننا».

مصر :اإلعدام لـ  6بقضية «لجنة مقاومة كرداسة»
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

زارت وزيرة الدفاع األلمانية
الجديدة أنيجريت كرامب
كارنباور ،أمس ،مملكة األردن،
وهي أول زيارة خارجية
رسمية لها منذ توليها مهام
منصبها .وتدعم كارنباور
خالل زيارتها تمديد مهمة
القوات األلمانية التي تدعم
مكافحة تنظيم «داعش»
في سورية والعراق .إلى
ذلك ،صرح متحدث باسم
السلطات الكردية في سورية
بأنه تم للمرة األولى تسليم
 3أطفال ،بنتان وصبي ،كان
آباؤهم من ألمانيا من مقاتلي
«داعش» ،إلى جمهورية ألمانيا
االتحادية على الحدود بين
سورية والعراق.

سارة تحاول اقتحام قمرة القيادة!
أثــارت زوجــة رئيس الــوزراء اإلسرائيلي سارة
نـتـنـيــاهــو «ف ـض ـي ـحــة» ع ـلــى م ـتــن الـ ـط ــائ ــرة ،بعد
هبوطها في مطار العاصمة األوكرانية (كييف)،
بسبب عدم ترحيب الطيار بهما عبر مكبر الصوت.
ووفـقــا لصحيفة جيروزاليم بــوســت ،نهضت
سارة وطالبت غاضبة بالسماح لها بدخول قمرة
القيادة ،لكن رجال األمن منعوها من الدخول ،وبعد
مــرور بعض الــوقــت ،قــام قائد الطاقم بالترحيب
بالزوجين عبر مكبر الصوت.
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أم ــس ،إن إســرائ ـيــل تـعـمــل على
تغيير الوضع القائم في المسجد
األقصى شرق مدينة القدس.
واعتبر أشتية ،لدى افتتاحه
االجتماع األسبوعي لحكومته،
أن «إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـل ـع ـبــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة م ـت ـع ـل ـقــة
بالمسجد األقصى عبر الهجمات
المتكررة للمستوطنين عليه في
محاولة لكسر األمر الواقع».
وذك ــر أن «عـبــاس والحكومة
ي ـتــاب ـعــان م ـج ــري ــات هـ ــذا األم ــر
بـشـكــل يــومــي وحـثـيــث ،وهـنــاك
تنسيق مــع األخـ ــوة فــي األردن
ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــول ــى اإلش ـ ـ ـ ـ ــراف عـلــى
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــات اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
القدس».

تهديد أردني
وفـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــان ،ط ــال ــب رئ ـيــس
مجلس الـنــواب األردن ــي عاطف
ال ـطــراونــة الـحـكــومــة ب ــأن تبعث
ً
بــرســالــة جـ ــادة تـجـســد تـهــديــدا

ً
واض ـحــا «إل ــى دول ــة االح ـتــال»،
مفادها بأن «السالم بيننا مهدد
في ظل استمرار اعتداءاتها على
القدس واألقصى».
جـ ـ ــاء ح ــدي ــث ال ـ ـطـ ــراونـ ــة فــي
اجتماع طارئ عقده النواب في
«قاعة عاكف الفايز» بدار مجلس
النواب بحضور الحكومة.
وق ــال ال ـطــراونــة« :نـقــف خلف
جهود الملك المفدى في الدفاع
عن حقوق الشعب الفلسطيني،
وال ـ ــوق ـ ــوف ف ــي وج ـ ــه إج ـ ـ ــراءات
االحـتــال المرفوضة والـمــدانــة،
ون ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـع ـكــس
تصريحاتها إلى إجــراءات على
األرض ،تبعث من خاللها برسالة
إل ــى ال ـعــالــم م ـفــادهــا ب ــأن دول ــة
االحتالل مازالت تمثل بؤرة من
بؤر الظلم والتطرف واالحتالل،
ً
وسببا من أسباب عدم استقرار
المنطقة نتيجة أفعالها التي ال
تــرقــى إال لـمـسـتــويــات التجريم
والمحاسبة».
(عواصم  -وكاالت)

السودان :خالفات تبقي «العسكري»
وترجئ تشكيل مجلس السيادة
واج ـ ـ ــه ت ـح ــال ــف «ق ـ ـ ــوى إع ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
والتغيير» حملة انتقادات واسعة في أعقاب
كـشــف مــرشـحـيــه لـمـجـلــس ال ـس ـيــادة ال ــذي
ّ
سيتولى الحكم مع القوات العسكرية خالل
االنتقالية الجديدة ،وشاعت حالة من
الفترة ُ
االرتباك أجل معها إعالن تشكيل المجلس
بعد أن كان مقررا أمس األول.
وأثـ ـ ـ ـ ـ ــار إعـ ـ ـ ـ ــان تـ ـسـ ـمـ ـي ــة خ ـ ـم ـ ـسـ ــة مــن
الشخصيات موجة رفض كبيرة مست عددا
من الكيانات المهنية التي اعتبرت اختيار
بعض المرشحين نقضا ل ـقــرارات سابقة
بعدم مشاركة «تجمع المهنيين» ،الذي قاد
الحراك الشعبي في السلطة االنتقالية.
واختار التحالف بعد نقاشات مضنية
كال من عائشة موسى وصديق تاور ومحمد
الفكي سليمان وطــه عثمان وحسن شيخ
إدريس .وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان
كممثل لـ «تجمع المهنيين» برفض واسع
ً
باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة
المتخذ من «التجمع» قبل أن يعلن الرجل
اعتذاره عن عدم شغل المقعد.
وأدت حالة االرتباك والحمالت اإلعالمية
الشرسة في وسائط التواصل االجتماعي

ضد «تجمع المهنيين» و«قوى التغيير» إلى
تأخير إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة
بتعيين أعضاء المجلس السيادي.
ودع ــا «تـجـمــع الـمـهـنـيـيــن» ش ــرك ــاءه في
«التغيير» إلى احترام قرارات «التجمع».
ك ـمــا دف ـع ــت ح ــال ــة االرت ـ ـبـ ــاك ،الـمـجـلــس
العسكري االنتقالي ،الى اعالنه أمس ،إرجاء
تشكيل مجلس السيادة  48ساعة بناء على
طلب من «قوى الحرية والتغيير».
وقال الفريق الركن شمس الدين الكباشي،
رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي
باسم المجلس العسكري ،إن «قوى الحرية
والتغيير طلبت اإلرج ــاء حتى تتمكن من
الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة
مرشحيها لمجلس السيادة».
ال ــى ذل ــك ،أج ــرى ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
األمير محمد بن سلمان ،اتصالين هاتفيين
بكل من رئيس المجلس السيادي الفريق
أول عبدالفتاح الـبــرهــان ،والـقـيــادي بقوى
الحرية والتغيير أحمد ربيع ،عبر خاللهما
عن التهنئة باالتفاق التاريخي الذي توصلت
إليه جميع األطراف.
(الخرطوم ،الرياض  -وكاالت)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية،
أمس ،القبض على أحد أمراء
«داعش» المقربين من زعيم
التنظيم أبوبكر البغدادي ،في
األنبار غربي البالد .وذكرت
الوزارة في بيان مقتضب،
أن «االستخبارات العسكرية
تمكنت من اإلطاحة بأحد
أمراء «داعش» ،في قاطع هيت
ً
بمحافظة األنبار» .وأخيرا ،زاد
نشاط التنظيم المتشدد في
محافظات :نينوى ،األنبار،
ديالى ،كركوك وصالح الدين،
حيث نفذ عناصره سلسلة
عمليات استهدفت عناصر أمن
ومدنيين.

تونس :انسحابات متوقعة
من السباق الرئاسي

سحب رئيس حزب «تونس
بيتنا» فتحي الورفلي ترشحه
لخوض االنتخابات الرئاسية،
أمس األول ،وسط توقعات
بتسجيل انسحابات أخرى
خالل األيام المقبلة لمصلحة
ً
المرشحين البارزين ،تفاديا
للتصادم االنتخابي الذي
ً
قد يحصل ،وتجنبا لتشتت
أصوات الناخبين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات أعلنت أن عدد
المرشحين الذين تم قبولهم
للتنافس على منصب الرئاسة،
منتصف سبتمبر المقبل ،بلغ
 26مرشحا ،يتوزعون على 4
تيارات سياسية ،هي التيار
الوسطي الحداثي ،والتيار
اإلسالمي ،والتيار اليساري،
والتيار الليبرالي ،ودفع كل
تيار منهم بأكثر من مرشح.

ُ
ّ
عون :لم أخرق «الطائف» وأنا من يطبق الدستور
وزير الدفاع :ال أختبئ خلف المؤسسة العسكرية ونحن أم وأب ملف الحدود غير الشرعية
●

عون خالل حديث مع الصحافيين في قصر بيت الدين أمس

(داالتي ونهرا)

بيروت  -ةديرجلا

•

عادت عجلة الحياة السياسية
في لبنان إلى الدوران وسط أجواء
انفراجات داخلية ،أحدثتها لقاءات
ت ـمــت ومـ ـه ــدت ل ـل ـم ـعــال ـجــات بين
األط ــرافالمعنية بحادثة الجبل،
وتعززت بلقاء رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون فــي الـمـقــر الصيفي
فــي بيت الــديــن بــوفــد مــن «الـحــزب
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي»و«ال ـل ـق ــاء
الديمقراطي» ،ممثال برئيس الحزب
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ول ـي ــد جـنـبــاط
ورئ ـيــس التكتل تيمور جنبالط،
وم ـ ــن ث ــم ب ــوف ــد ك ـب ـيــرض ــم زه ــاء
 300شخص من فاعليات الشوف
للترحيب بالرئيس.
وفــي دردش ــة مــع الصحافيين،
ّ
ّ
أك ــد عــون أن «الــورقــة االقتصادية

سـتـتـحـ ّـول خ ــال شـهــريــن لخطط
ً
تنفيذية يجدر العمل بها» ،مبشرا
ب ـ ــأن «ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن س ـي ـش ـع ــرون
ب ـت ـحـ ّـســن ت ــدري ـج ــي ع ـلــى صعيد
االقتصاد».
ّ
وإذ أوض ـ ــح أن «واش ـن ـط ــن لم
ً
ـا ُ
طبعنا ال
تضغط علينا ،وأص ـ
ّ
يتقب ّل أي ضغوط» ،أشار الرئيس
ّ
إل ــى أنـ ــه «لــدي ـنــا بــرنـ ّـامــج م ـتــدرج
ُ
لإلصالح ،وما طلب منا في مؤتمر
ً
ّ
سيدر سنطبقه تباعا ،وبعض ما
هو مطلوب قد ال نستطيع تطبيقه
بسبب أوضــاعـنــا المالية الـتــي ال
تسمح».
وعن ملف التعييناتّ ،
شدد عون
ّ
على أن «التعيينات ستناقش في
وقـتـهــا ،وآلـيــة إجــرائـهــا كــانــت لها
ظروفها ،ولكنها ليست دستورا»،
ّ
مضيفا« :يتهمني البعض بخرق

ُ
الطائف ،فليقولوا لي أين خرقته،
بل أنا من ُي ّ
طبق الدستور».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ال ي ـ ــري ـ ــدون إلـ ـغ ــاء
الطائفية في الوظائف وال يريدون
الـحـفــاظ عـلــى ال ـت ــوازن الــوظـيـفــي،
ل ــذا طـلـبـ ُـت تفسير ال ـم ــادة  ٩٥من
ً
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور» ،ك ــاشـ ـف ــا أن «ب ـعــض
السياسيين أت ــوا إل ـ ّـي كــي أضغط
على الــوزيــر جـبــران باسيل ،فكان
جوابي :ال أضغط على أحد ،وعليكم
أن تتكلموا معه وتعترفوا بموقعه
كرئيس أكبر كتلة برلمانية».
في موازاة ذلك ،قال باسيل بعد
لقائه البطريرك الماروني بشارة
الــراعــي في الديمان« :تحدثنا عن
الدستور وضرورة المحافظة عليه
والميثاقية التي نعيش من خاللها
ومن خالل ما هو مطروح في المادة
ّ
 95م ــن ال ــدسـ ـت ــور والـ ـت ــي تـشــكــل

الشراكة بين بعضنا والحفاظ على
ميثاقنا .وبرعاية غبطته ،مقتنعون
بتوحيد الجهد وتــوحـيــد الكلمة
ونكون أكثر من منفتحين ،ويدنا
ً
ممدودة لنكون جميعا في الموقف
الـصـحـيــح ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى هــذا
ّ
ونوحد الكلمة ،ألننا عندما
الميثاق
نكون ّ
موحدين من الصعب خرقنا
ونحافظ على هذا الجبل وعلى هذه
األرض والهوية والثقافة المتنوعة
في بلدنا».
في سياق منفصل ،اعتبر وزير
الدفاع إلياس بوصعب أن «الهجوم
الذي حصل خالل الفترة الماضية
هــو ه ـجــوم سـيــاســي يستهدفني
ويستهدف المؤسسة العسكرية».
وأضـ ــاف بــوصـعــب فــي مؤتمر
صحافي« :أنا مستعد ألتحمل كل
ش ــيء قـبــل الـمــؤسـســة العسكرية،

ً
ولست مضطرا ألختبئ خلف هذه
ً
المؤسسة» ،مؤكدا أن «الهجوم ليس
على الجيش بل على وزير الدفاع،
وأنـتــم تـعــرفــون على مــن تطلقون
النار ،وال أحد يعتقد أنني أختبئ
خلف المؤسسة العسكرية لعمل
أقوم به».
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل« :مـ ـ ــن أط ـ ـلـ ــق مـلــف
الحدود غير الشرعية قبل حزب
ً
ال ـقــوات»؟ مضيفا« :أن ــا مــن أعلن
مـ ـهـ ـم ــات الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي مـجـلــس
الوزراء وشرحتها للنائب جورج
عدوان».
وق ــال« :م ــا فعلته ال ـقــوات ظلم،
ون ـحــن أم وأب ه ــذا الـمـلــف ،وهــي
تعتبر أنها تحيد الجيش وتحمل
وزير الدفاع المسؤولية ،والجيش
م ـســؤول عــن إق ـفــال ال ـح ــدود وهــو
يحقق إنجازات يومية».
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إيران« :حرب اآليات» تستعر ...وتحذيرات من تشويه النظام
«صيانة الدستور» يتهم «مجمع النظام» برعاية الفساد ...ونهاية سعيدة ألزمة الناقلة
طهران  -فرزاد قاسمي

استعرت الحرب الكالمية بين
رئيسي السلطة القضائية
السابقين في إيران آية الله
محمد يزدي ،وآية الله صادق
الريجاني ،في وقت أعلن وزير
الخارجية محمد جواد ظريف
عن سعادته بانتهاء أزمة
احتجاز ناقلة النفط في "جبل
طارق".

ّ
طهران تحذر من
مالحقة «غرايس»1
ً
وتطلب تعويضا
من لندن

في خطوة غير مسبوقة بإيران،
هاجم آيــة الله محمد ي ــزدي ،أحد
كبار مراجع التقليد ،رئيس مجمع
تشخيص مصلحة النظام ،آية الله
صــادق الريجاني ،وانتقده بشدة
بسبب الرسالة التي كتبها األخير
لـلـمــرشــد األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي،
وهدده بأنه سيهاجر إلى النجف
إذا اسـتـمــرت الـسـلـطــة القضائية
باعتقال أعوانه.
وم ــع نـفــي الري ـجــانــي تـهــديــده
المرشد ،أكد يــزدي ،وهو الرئيس
األس ـ ـ ـبـ ـ ــق ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة
وعضو مجلس صيانة الدستور
ً
حاليا ،قيام الريجاني بالتهديد
الــذي سبق لـ "الجريدة" أن نشرت
ً
سبقا عنه.
وق ـ ـ ــال يـ ـ ـ ــزدي ،خ ـ ــال لـ ـق ــاء مــع
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي م ـ ــرک ـ ــز "ال ـ ـبـ ــاس ـ ـيـ ــج"
لألساتذة ونخبة الحوزة العلمية،
إن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق لـلـسـلـطــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ه ـ ــدد ب ــال ــذه ــاب إل ــى
النجف ،بسبب اعتقال أكبر طبري،
وهو مدير مكتب الريجاني أثناء
رئاسته للسلطة القضائية.
وأضاف أن "الريجاني يتصور
أنــه يستطيع أن يصل إلــى مكان
ما في الـحــوزة العلمية بالنجف،
ً
ً
فــي حين أن ــه ك ــان تلميذا كسوال
بالحوزة العلمية في قم ،ولم يكن
في مستوى يستطيع أن يصل فيه
إلى أي مكانة ،لوال أن حالفه الحظ".

أحفاد ومناصب
وت ــاب ــع ف ــي ت ـصــري ـحــات أدل ــى

بها السبت الماضي أن "البعض
مثل أحفاد آية الله الريجاني وآية
الله بــروجــردي ،مؤسس الحوزة
العلمية في قم ،من الذين يريدون
أن ي ـص ـلــوا إل ــى م ـنــاصــب ديـنـيــة
عالية ألنهم أحفاد رجال كبار ،في
حين أن الشهادات الدينية ال يتم
توزيعها بسبب النسب العائلي".
وأكد يزدي ،الذي رأس السلطة
الـقـضــائـيــة اإليــران ـيــة بـيــن عامي
 1989و ،1999وهــو األمين العام
لـ ـج ــامـ ـع ــة مـ ـ ــدرسـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــوزات
ُ
ال ـع ـل ـم ـيــة ،أن حـ ــوزة ق ــم ل ــم تـعــط
بــروجــردي أو الريـجــانــي شهادة
آية الله ،وإذا ما تم إعطاؤهم هذا
ً
المنصب ،فإنه شخصيا سيمزق
شهاداتهم ،ألنهم ال يستحقونها
بأي شكل.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر آي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــه م ـح ـم ــد
جـ ـ ـ ــواد بـ ـ ــروجـ ـ ــردي ،ح ـف ـي ــد آي ــة
الـلــه بــروجــردي ،أحــد المنتقدين
لـلـمــرشــد ،وي ــرى أن عــامــة الـنــاس
ه ــم ال ــذي ــن ي ـجــب أن يـ ـق ــرروا من
ه ـ ــو "م ـ ــرج ـ ــع ت ـق ـل ـي ــد" وم ـ ـ ــن هــو
ل ـيــس مــرج ـعــا ،والـ ـح ــوزة ليست
جامعة لتصدر شـهــادات علمية.
ويصر بروجردي على االستمرار
ف ــي خ ـط ــى جـ ــده واعـ ـتـ ـق ــاده ب ــأن
رج ــال ال ــدي ــن يـجــب أال يـتــدخـلــوا
بــالـسـيــاســة ،وه ــو بــذلــك يـعــارض
أصول والية الفقيه.

خرف ونوم
في المقابل ،رد الريجاني على
يــزدي بشدة أمس األول ،ووصفه

المنامة تشارك واشنطن في تأمين المالحة
ّ
ً
ّ
أك ــدت البحرين ،أم ــس ،أنـهــا ستكون ج ــزءا من
جهود تقودها الواليات المتحدة بالتعاون مع دول
أخرى لتأمين المالحة البحرية في مياه الخليج ،في
أعقاب هجمات ّ
تعرضت لها ناقالت نفط وسفن
تجارية.
وأثنى العاهل البحريني ،الملك حمد بن عيسى،

خالل لقاء مع قائد القيادة المركزية كينيث ماكينزي
على «الدور الفاعل الذي تضطلع به اإلدارة األميركية،
بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار
ّ
المنطقة» ،مبينا أن المملكة «ستقوم بدورها في هذا
العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة
والطاقة وحرية المالحة في المنطقة».

بأنه من رجال الدين "الخرفانين"،
مضيفا أن األخير ال يستطيع أن
ً
يحضر اجتماعا لمجلس صيانة
ال ــدس ـت ــور أو م ـج ـمــع تشخيص
مصلحة النظام لساعة كاملة وهو
يقظ ،وكل ما يستفيق من النوم في
االجتماعات يعارض كل القرارات
دون أن يكون قد تابع البحث!
واعتبر أن مشكلة يزدي تكمن
في أن العديد من أعوانه وأقربائه
خ ـس ــروا مـنــاصـبـهــم ف ــي السلطة
القضائية عندما تبوأ الريجاني
رئ ــاس ــة الـ ـجـ ـه ــاز ،واتـ ـه ــم أع ـ ــوان
وأنصار يزدي بالفساد ،قائال إن
صدره مملوء من المعلومات عن
فساد أشخاص مقربين من كبار
م ـســؤولــي ال ـب ــاد ،وإذا م ــا زادت
الضغوط عليه فإنه سيفشيها.

فضح النظام
وه ـ ــدد الريـ ـج ــان ــي ب ـ ــأن لــديــه

ماكرون يلجأ للواقعية السياسية مع بوتين
وميركل تحتفل بانهيار «الستار الحديدي»
بينما احـتـفــل رئـيــس ال ـ ــوزراء الـمـجــري فيكتور
أوربان ،أمس ،مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
في مدينة سوبرون بالذكرى الثالثين النهيار "الستار
ال ـحــديــدي" ،استقبل الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
ً
م ــاك ــرون ،أم ــس أي ـض ــا ،نـظـيــره ال ــروس ــي فالديمير
بوتين "الجار المهم" واألســاســي في ملفات أزمــات
عدة جارية ،في محاولة للتخفيف من وطــأة غياب
موسكو عن قمة مجموعة السبع خالل عطلة نهاية
األسبوع المقبل.
ونظم االحتفال الرسمي في سوبرون في ذكرى
"الـنــزهــة األوروب ـيــة" التي جــرت عــام  1989فــي هذه
ّ
المدينة الصغيرة المحاذية للنمسا .وشــكــل هذا
الحدث أول ثغرة في خط انقسام أوروبا إلى كتلتين
بعد الحرب العالمية الثانية ،وسمح بفرار جماعي
لنحو  600ألماني شرقي عن طريق المجر ،هو األول
من نوعه منذ أن بني جدار برلين في عام .1961
وقالت ميركل ،أمس ،خالل إحياء ذكرى "النزهة
األوروبية"" :من هذه النزهة انبثق أكبر فرار جماعي
من ألمانيا الشرقية سابقا منذ بناء الجدار عام ،1961
ومن هذه النزهة نشأ حدث عالمي".
وذك ــرت مـيــركــل خ ــال كلمتها ،الـتــي ألقتها في
الكنيسة البروتستانتية في سوبرون ،أن هذه المدينة
المجرية مثال على ما يمكن أن يحققه األوروبيون
إذا "دافعنا بشجاعة عن قيمنا غير القابلة للتجزئة"،
ودعت دول االتحاد األوروبي إلى التوصل إلى حلول
وسط في القضايا الخالفية ،وقالت" :يتعين أن نكون
على وعي دائما بأن المصلحة الوطنية متوقفة أيضا

نهاية أزمة
إلى ذلك ،أعرب وزير الخارجية
اإليراني محمد جــواد ظريف عن
سـعــادتــه بالنهاية الـتــي وصلت
إليها أزمة احتجاز سلطات "جبل

ط ـ ـ ــارق" ن ــاق ـل ــة ال ـن ـف ــط اإلي ــران ـي ــة
"غــرايــس ،"1في وقــت قــال القضاء
اإليــرانــي إنــه سيتحرك للمطالبة
بتعويض عن الخسائر الناجمة
عن توقيف البحرية البريطانية
السفينة  5أسابيع.
فــي م ــوازاة ذلــك ،كشفت وزارة
الخارجية اإليــرانـيــة أنها حــذرت
واش ـن ـط ــن م ــن تــوق ـيــف نــاقـلـتـهــا
ال ـت ــي غـ ـ ــادرت ج ـبــل طـ ـ ــارق ،بعد
رفض طلب أميركي باحتجازها،
على اعتبار أنها متورطة في نقل
شحنات ممنوعة إلى سورية عبر
"ال ـح ــرس الـ ـث ــوري" ال ـم ــدرج على
الئحة المجموعات اإلرهابية في
واشنطن.
مــن جــانــب آخ ــر ،نـفــت حكومة
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي مـنــح
موانئ إيرانية لروسيا أو الهند،
وقــالــت إنـهــا مستعدة إلب ــرام أي
اتفاقية ثنائية للتعاون مع الدول
الخليجية.

« 5نجوم» :سالفيني ليس محل ثقة
ريتشارد غير يصف وزير داخلية إيطاليا بـ «ترامب الصغير»

بوتين بمطار مارسيليا أمس (رويترز)
على المصلحة األوروبية العامة".
من ناحية أخرى ،وبعد عامين من تجديد العالقات
الفرنسية  -الروسية ،استقبل ماكرون ،أمس ،نظيره
ّ
المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في
الروسي في
بريغانسون ،حيث يحرس عشرات من عناصر األمن
المداخل وسير زورقان تابعان للبحرية دوريات في
البحر .ورغم اختالفهما في العديد من الملفات ،لكن
العالقة الصريحة بينهما والمتوترة في الوقت نفسه
ً
لم تنقطع أبدا.
ولجأ مــاكــرون ،أمــس ،إلــى "الواقعية السياسية"

وأكد مصدر مقرب من رئيسي
لـ "الجريدة" أنــه أمــر بسير حملة
مكافحة الفساد بعدة اتجاهات
بشكل م ـتــواز ،كــي ال يتم اتهامه
بأنه يدعم جهة سياسية مقابل
جهة أخرى.
ومـ ــع اس ـت ـع ــار ال ـم ـع ــرك ــة ،دعــا
رجل الدين البارز ،ناصر شيرازي،
رئيسي مجلس القضاء السابقين
يزدي والريجاني إلى إنهاء التوتر
والتالسن بينهما ،لقطع الطريق
أمــام تشويه النظام ،قائال لهما:
"ن ـحــن نـحـتــرمـكـمــا ،ونـطـلــب بكل
ّ
تواضع إغالق هذا الباب .فكرا في
ُسمعة النظام ورجال الدين".

خ ــال بحثه الـمـلـفــات الـخــافـيــة مــع مــوسـكــو ،وفــق
اإلل ـيــزيــه ال ــذي اقـتـبــس مــن ش ــارل دي ـغــول قــولــه "ال
نقارب السياسة إال من منظور الواقع" ،مع التشديد
على أن لباريس "مصالح مشتركة" مع روسيا في
الوقت نفسه.
ويسعى ماكرون كذلك إلى احتواء فالديمير بوتين
داخ ــل التعددية الــدولـيــة المتمثلة بالقمة المقبلة
لمجموعة السبع التي استبعدت منها روسيا عام
 ،2014على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.
(بودابست ،باريس -أ ف ب ،د ب أ)

أعلنت "حركة  5نجوم" اإليطالية ،ان
زعيم "حــزب الرابطة" لليمين المتطرف
ماتيو سالفيني ،لم يعد شريكا موضع
ثقة مــا يغلق الـبــاب فيما يـبــدو أم ــام أي
إمكانية إلحياء االئتالف الحاكم.
والـ ـتـ ـق ــى كـ ـب ــار مـ ـس ــؤول ــي "الـ ـح ــرك ــة"
المناهضة للمؤسسات في فيال مؤسس
الحركة الممثل الكوميدي بيبي غريلو
لبحث موقفهم بعد الكلمة التي ألقاها
رئـيــس الحكومة جــوزيـبــي كونتي أمــام
مجلس الشيوخ الثالثاء الماضي ،وتناول
فيها األزمة الحكومية.
وأكــدت "حركة  5نجوم" في بيان "كل
الحاضرين هنا اتفقوا على أن سالفيني
لم يعد شريكا موثوقا به".
وك ـ ـ ــان ب ـي ــن مـ ــن ح ـ ـضـ ــروا االج ـت ـم ــاع
زعيم "الحركة" لويغي دي مايو ورئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب الـمـنـتـمــي ل ـهــا روبــرتــو
فـيـكــو وأل ـي ـســانــدرو دي بــاتـيـسـتــا وهــو
ليس عضوا بالبرلمان لكنه ربما يكون
السياسي األكثر شعبية في الحركة وله
أتباع كثيرون.
وف ــي مـحــاولــة لــاسـتـفــادة مــن تنامي
شـعـبـيـتــه ،أع ـل ــن ســالـفـيـنــي ،وه ــو وزي ــر
الــداخـلـيــة ونــائــب رئ ـيــس الـحـكــومــة ،في
ال ـث ــام ــن م ــن أغ ـس ـط ــس ،أن ت ـحــال ـفــه مــع
" 5ن ـج ــوم" ل ــم ي ـعــد قــائ ـمــا ودعـ ــا إلج ــراء
انتخابات قد تأتي به رئيسا للوزراء.
وطــرح "الرابطة" مذكرة لحجب الثقة

عــن الـحـكــومــة لـكــن " 5ن ـجــوم" و"ال ـحــزب
الديمقراطي" المعارض رفضا مناقشتها
ويـبـحــث سـيــاسـيــون مــن الـجــانـبـيــن اآلن
علنا تشكيل ا ئـتــاف بينهما لتهميش
سالفيني.
من ناحيته ،وصــف الممثل األميركي
ريـ ـتـ ـش ــارد غـ ـي ــر ،ســال ـف ـي ـنــي بـ ـ ـ "ت ــرام ــب
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــر" ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـغ ــل م ـ ـخـ ــاوف
المواطنين لكسب األصوات.
ً
وكان غير ( 69عاما) اشتبك لفظيا مع
سالفيني بسبب سفينة تابعة لجماعة
"اوبــن ارمــز" الخيرية ،وعلى متنها أكثر
مــن  100مهاجر ،وتــم منعها مــن دخــول
إيطاليا.
وقـ ــال غ ـيــر لـصـحـيـفــة "ك ــوري ــري ديــا
س ـ ـيـ ــرا" أم ـ ـ ــس" ،وزيـ ـ ـ ــر داخـ ـلـ ـي ــة ب ــادك ــم
لــديــه نـفــس عـقـلـيــة الــرئ ـيــس ت ــرام ــب .في
الحقيقة أ ن ــا أ طـلــق عـلــى سالفيني لقب
ت ــرام ــب ال ـص ـغ ـيــر ،ف ـهــو يـسـتـخــدم نفس
الجهل الــراديـكــالــي ،هــو يستغل الخوف
والكراهية".
يـشــار إل ــى أن ــه مـنــذ أسـبــوعـيــن ،صعد
غير على متن السفينة لكي يوصل الغذاء
ومواد اإلغاثة للمهاجرين .وردا على ذلك،
طالبه سالفيني باصطحاب المهاجرين
إلى هوليوود والسماح لهم باإلقامة في
"الفيالت التي يمتلكها".
(روما  -رويترز ،د ب ا)

ترامب يتمسك ببنس ويدرس حصار مادورو

َّ
حذر الصين من تكرار سيناريو «تيان آنمين» في هونغ كونغ
أع ـلــن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
أنه سيبقي على نائبه مايك بنس ،ليخوض
معه االنتخابات الرئاسية المقبلة ،مؤكدا أنه
"سعيد جدا معه".
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـف ــوز ت ــرام ــب بـسـهــولــة
بـتــرشـيــح ال ـحــزب الـجـمـهــوري ل ــه ،للحصول
على فترة ثانية بانتخابات الرئاسة المقررة
في نوفمبر .2020
وقـ ـب ــل أن ي ـس ـت ـق ــل طـ ــائـ ــرة الـ ــرئـ ــاسـ ــة مــن
نيوجيرزي ،عاد الرئيس األميركي ،لبحث سبل
فــرض حصار بحري على نظيره الفنزويلي
نيكوالس م ــادورو ،بعد فشل المعارضة في
قلب نظامه.
ووفـ ــق مــوقــع  Axiosاإلل ـك ـت ــرون ــي ،اق ـتــرح
ترامب نشر سفن البحرية األميركية على طول
ساحل فنزويال لمنع نقل وتسليم البضائع
إليها .وأوضح الموقع أن ترامب بدأ مثل هذه
الـمـنــاقـشــات أكـثــر مــن م ــرة مـنــذ أكـثــر مــن عــام
ونصف العام.
َّ
على صعيد متصل ،حذر الرئيس األميركي،
الصين مــن مغبة قمع الـتـظــاهــرات المدافعة
عن الديمقراطية في هونغ كونغ ،على غرار
ما فعلت بساحة "تيان آنمين" في بكين قبل

 30عــامــا ،معتبرا أن حـصــول مثل هــذا األمــر
سيضر بالمفاوضات التجارية الجارية بين
بالده والصين.
وق ـ ــال ت ــرام ــب ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن" :أع ـت ـق ــد أنــه
سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق إذا
مارسوا العنف إذا حصلت تيان إنمين أخرى".
وأتـ ـ ــى ت ـص ــري ــح ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
س ــاع ــات ع ـلــى م ـس ـي ــرات اح ـت ـجــاج ـيــة ش ــارك
فـيـهــا م ـئــات آالف الـمـتـظــاهــريــن الـمـطــالـبـيــن
بالديمقراطية فــي هــونــغ كــونــغ تحت أمطار
غزيرة.
كما أكد ترامب من ناحية أخــرى ،موافقته
على بيع طــائــرات مقاتلة مــن ط ــراز  F16إلى
تــايــوان ،مشيرا إلــى أن قيمة الصفقة تبلغ 8
مليارات دوالر ،وستدعم الوظائف في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،مـعـتـبــرا أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ت ــزال
تتطلب موافقة الكونغرس.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــاهـتـمــامــه ب ـش ــراء جــزيــرة
غرينالند ،أكد الرئيس األميركي أنه مهتم ،لكنه
أوضح أن ذلك ليس من أولويات إدارته .وكانت
صحيفة وول ستريت جورنال أوردت الخميس
الماضي ،أن ترامب أبدى اهتمامه بالجزيرة
الدنماركية الـتــي تتمتع بحكم ذات ــي ،والتي

يغطي الجليد نحو  80في المئة من مساحتها.
وق ــال تــرامــب إن ال ـجــزيــرة "تـلـحــق أض ــرارا
اق ـت ـص ــادي ــة بــال ـغــة ب ــال ــدن ـم ــارك ،وتـخـســرهــا
نحو  700مليون دوالر سنويا ،ومن الناحية
االستراتيجية ،بالنسبة للواليات المتحدة،
ً
سيكون مفيدا االستحصال عليها".
في المقابل ،أكــدت رئيسة وزراء الدنمارك
ميتى فريدريكسن أن غرينالند "ليست للبيع"،
لدى وصولها إلى الجزيرة الواقعة في القطب
الشمالي.
وأض ــاف ــت" :غــري ـنــانــد لـيـســت دن ـمــارك ـيــة،
بــل تخص غرينالند .إنها مناقشة سخيفة،
ورئ ـي ــس وزراء غــري ـنــانــد ك ـيــم كـيـلـســن أكــد
بشكل واضح أن غرينالند ليست للبيع ،واألمر
انتهى اآلن".
وتابعت" :مــن ناحية أخــرى ،هناك بالفعل
الكثير من األمور األخرى التي نود مناقشتها
مع الرئيس األميركي".
وك ــان ــت ال ــدن ـم ــارك اسـتـعـمــرت إب ــان الـقــرن
الـثــامــن عشر الـجــزيــرة الـتــي تبلغ مساحتها
مليوني كلم مربع ،والبالغ عــدد سكانها 57
ألف نسمة ،غالبيتهم من اإلسكيمو.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

إقالة  3رؤساء بلديات
أتراك متهمين باإلرهاب

أعلنت وزارة الداخلية
التركية ،أمس ،إقالة كل من
رئيس بلدية دياربكر عدنان
سلجوق ميزراكلي ورئيس
بلدية ماردين أحمد تورك
ورئيسة بلدية فان بديعة
أوزغوكتشي إرتان ،الذين
انتخبوا على رأس هذه
املدن الواقعة جنوب غرب
تركيا خالل االنتخابات
البلدية في  31مارس.
وأوضحت الداخلية أن
رؤساء البلديات الثالث
من حزب «الشعوب
الديمقراطي» املوالي
لألكراد ،متهمون خصوصًا
باالنتماء إلى «منظمة
إرهابية» والقيام «بدعاية
إرهابية».

ً
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو مستقبال ظريف في هلسنكي أمس (رويترز)
وثائق ومعلومات عن مخالفات
واخـ ـت ــاس ــات ألنـ ـص ــار وأع ـ ــوان
كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ك ـ ـبـ ــار رج ـ ـ ـ ــال ال ــدي ــن
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،ل ـك ـن ــه يـحـتـفــظ
ب ـه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات ،ألن ــه يــراعــي
المصالح العليا للبالد ،وال يريد
أن ي ـعـ ّـرض ـهــا لـلـخـطــر .وأكـ ــد أنــه
ط ـلــب إذن ال ـم ــرش ــد ل ـكــي يــذهــب
إلـ ــى ال ـن ـجــف ل ـل ــدراس ــة الــدي ـن ـيــة،
لكن ليس كتهديد ،بل ألنــه يريد
االختالء بنفسه وتجنب الدخول
في المهاترات.
وكانت شائعات قد انتشرت في
اآلونــة األخيرة مفادها أن رئيس
السلطة القضائية الحالي ،إبراهيم
ً
رئيسي ،قد أمر شخصيا باعتقال
أع ـ ــوان وأنـ ـص ــار الري ـج ــان ــي في
حملته لمكافحة الفساد في البالد،
وتــم منع أف ــراد عائلة الريجاني
المتنفذة مــن الـخــروج مــن البالد
دون الحصول على إذن خاص من
مكتب المرشد.

سلة أخبار

على وقع احتفاالت أفغانستان أمس بالذكرى المئوية الستقاللها ،كرر الرئيس األميركي
ترامب تأكيد أن مفاوضات السالم الجارية مع حركة "طالبان" وحكومة كابول
دونالد
ّ
ً
ً
تقدما وتسير بشكل
عاما ،تحقق
إلنهاء التدخل العسكري األميركي المستمر منذ 18
جيد جـ ً
ـدا .وفي كل األنحاء ،يحتفل األفغان بالذكرى المئوية لالستقالل عن النفوذ
البريطاني في  19أغسطس  ،1919لكن األجــواء عكرها السبت اعتداء دموي لتنظيم
"داعش" على حفل زفاف أسفر عن مقتل  63وإصابة  ،182ونحو عشرة انفجارات صباح
أمس أصيب فيها  52على األقل.
وفي الصورة أفغان يحتفلون في كابول امس بذكرى االستقالل (أ ف ب)

«داعش» نيجيريا
يقتل  4جنود

قتل أربعة جنود نيجيريني
شرقي البالد
في شمال
ّ
ّ
في هجوم شنه مسلحون
تابعون لتنظيم «داعش»
االرهابي.
وقال ضابط في الجيش
ّ
إن املهاجمني من عناصر
تنظيم «داعش» في غرب
إفريقيا أطلقوا النار على
دورية عسكرية في قرية
موغوال قرب الحدود مع
الكاميرون ،مما أسفر عن
مقتل أربعة جنود واستيالء
االرهابيني على مدفعني
رشاشني.

مقتل  19أوغنديًا
بانفجار شاحنة

ذكرت شرطة أوغندا ،أمس،
أن  19شخصا لقوا حتفهم
عندما اصطدمت شاحنة
محملة بالوقود بمركبات
أخرى وانفجرت في بلدة
مزدحمة في غرب أوغندا.
وقال املتحدث باسم
الشرطة اإلقليمية مارتيال
توموسيمي «توفي
عشرة أشخاص على
الفور ،عندما فقد السائق
السيطرة على الشاحنة
التي اصطدمت بثالث
مركبات أخرى ،ما نجم عنه
عدد كبير من االنفجارات
واحتراق  25من االكشاك»،
مساء أمس األول.
وأضاف« :نقل عدد من
الجرحى إلى املستشفى،
توفي تسعة منهم الحقًا».

تأجيل محاكمة رئيس
وزراء ماليزيا السابق

أجل قاض ،أمس ،محاكمة
يتورط فيها رئيس وزراء
ماليزيا السابق نجيب
عبدالرزاق ،تتعلق بصندوق
التنمية الحكومي املعروف
باسم « 1إم دي بي» ،في
أكبر محاكمة حتى اآلن
مرتبطة بفضيحة فساد
بمليارات الدوالرات.
وسيمثل نجيب أمام
املحكمة في  21تهمة تتعلق
بغسل األموال ،و 4تهم
بسوء استخدام السلطة،
بسبب مزاعم تفيد بأنه
اختلس  2.3مليار رينغت
ماليزي ( 551مليون دوالر)
من الصندوق.
وقرر كولني سيكويراه،
قاضي املحكمة العليا،
تأجيل املحاكمة إلى 26
الجاري ،بعد السماح
بطلب تأجيل من جانب
املدعي العام ،الذي قدم 15
حزمة من الوثائق وبيانات
شهود.

دلبلا
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٢١

رﻳﺎﺿﺔ
»أزرق اﻟﺸﺒﺎب« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ دورة ودﻳﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺸﺎرك ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ دورة
دوﻟﻴﺔ ودﻳﺔ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺻﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﺎ أﻣﺲ،
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
وﺑﺎﺷﺮ ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ.

ﻗــﺮر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﺤﺖ  19ﺳﻨﺔ
ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ،ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
اﻟﻜﺮواﺗﻲ دﻳﻨﻜﻮ ،ﻣﻨﺢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
راﺣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟـﻴــﻮم ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳ ـﻌ ــﺎودوا ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎﺗـﻬــﻢ ﻣـﺠــﺪدا
ﻏ ـ ــﺪا ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻻﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎط أﻧ ـﻔــﺎﺳ ـﻬــﻢ،
ﺑـﻌــﺪ أن ﺧ ــﺎض اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣـﺒــﺎراﺗــﻪ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أﻣﺲ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟـﻤـﻌـﺴـﻜــﺮ اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﻮض ﻏﻤﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟ ـﻌ ــﺮاق اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻀﻢ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ
وﻋ ـﻤ ــﺎن وﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻦ وﺑــﺎﻛ ـﺴ ـﺘــﺎن،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻷزرق ،وذﻟ ــﻚ ﺿﻤﻦ
اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب.

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي

اﻟﺤﺮﺑﻲ :ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻧﺎﺟﺢ
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ ،ﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ،أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ دورة ودﻳﺔ
دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﺗـﺤــﺎد اﻟﻜﺮة
ﺗـﻠـﻘــﻰ دﻋـ ــﻮة ،وﺗ ــﻢ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻋــﺮﺿـﺘـﻬــﺎ
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎزﻳــﻦ اﻟﻔﻨﻲ
واﻹداري ﻟﺘﺘﻢ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ أﺟﺮﺗﻪ
ﻣـﻌــﻪ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪورة
ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻊ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟـﻤــﺪرب

وﻣـ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﻮه اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎت اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات ﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت ﻛــﺄس
آﺳﻴﺎ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮ
اﻟـ ـﻬ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪي ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ ﻳـ ـ ــﻮم 26
اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد اﻟﻼﻋﺒﻮن
إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ــﺪﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـ ــﺪوري اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻘﺮر اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﺷﺎد اﻟﺤﺮﺑﻲ

ﺑـ ــﺄﺟـ ــﻮاء اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي،
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣ ـﺘــﺎﺣــﺔ أﻣـ ــﺎم اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﺣﻘﻖ
اﻟـﻤـﻌـﺴـﻜــﺮ ﺣـﺘــﻰ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻷﻫـ ــﺪاف
اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ
أو اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم ﻣ ـ ــﻦ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ،وﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎت ﻋﻀﻮ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ،رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺘــﺮأس ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﻮﻓﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي.

واﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﻪ
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك
ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻼﺋﻞ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺒﺎب ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
أﻣ ـ ـ ــﺎم أي ﻻﻋ ـ ــﺐ ﻳ ـﺜ ـﺒ ــﺖ أﺣ ـﻘ ـﻴ ـﺘــﻪ
وﺟﺪارﺗﻪ ﺑﺎرﺗﺪاء ﺷﻌﺎر اﻷزرق ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري.

»اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ« ﻳﺘﺪرب
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،وﺻﻞ ﺻﺒﺎح
أﻣ ـ ــﺲ وﻓ ـ ــﺪ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨــﺎ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻟـﻠـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ ﺗ ـﺤــﺖ  17ﺳ ـﻨــﺔ إﻟــﻰ

ً
ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺪم اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻐﺎدر ﻏﺪا
إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﺣﺮاس ﻣﺮﻣﻰ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺬار
اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ودﺷﺘﻲ
ﺑﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺎم
أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺬار
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻌﻮد اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ
وأﺣﻤﺪ دﺷﺘﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ
ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪة ﻧ ـﺸ ــﺮاﻫ ــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ" أن ﻫ ــﺬا اﻻﺑ ـﺘ ـﻌــﺎد ﺟ ــﺎء ﻟـﻈــﺮوف
ﺧﺎﺻﺔ.
وﺗـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﺎن ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ ﻟــﺰﻣــﻼﺋ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
واﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺮﺑــﺎوﻳــﺔ ﻓـﻘــﻂ ،دون اﻟـﺘـﻄــﺮق ﻟـﻜــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻻداري وﺣﺘﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻋﺮﺑﺎوﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﺑﺘﻌﺎد اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ
ودﺷﺘﻲ ﺟﺎء اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪرب ﺣﺮاس
اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺸﻄﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،إﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻄﻲ واﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻻداري.

•

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗﻘﺎم اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  25اﻏﺴﻄﺲ
اﻟﺠﺎري.
وﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻣــﻊ ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻟـﻘـﻄــﺮي ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ً
ﻋﺼﺮا ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺪ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ واﻻﻣﺎرات ﻣﻊ ﻋﻤﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ أﻗﺎم ﻣﻌﺴﻜﺮا اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻟﻌﺐ ﺧﻼﻟﻪ ﺧﻤﺲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ ،وﻓﺎز ﺑﻮاﺣﺪة أﻣﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﺧﺴﺮ
أرﺑﻌﺎ اﻣﺎم اﻧﺪﻳﺔ اﻻﻫﻠﻲ واﻟﺰﻣﺎﻟﻚ واﻟﺠﻴﺶ واﻟﺠﺰﻳﺮة.
وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻣــﻮاﻫــﺐ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﻤﻴﺰة اﻣـﺜــﺎل ﺳﻬﻮ اﻟﺴﻬﻮ
ودﻋﻴﺞ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ وﻃﻼل ﻣﺸﻌﻞ وﻧﻮاف اﻟﺪﺣﻴﻢ ،وﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻢ
إﻟــﻰ اﻟـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳـﻴــﺎ ،ﺣﻴﺚ ان اﻻول واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺳﻴﺘﺄﻫﻼن
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻳﻐﺎدر ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻏــﺪا إﻟــﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
واﺧﺘﺘﻢ أﺑﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻮدﻳﺔ أﻣﺲ أﻣﺎم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻓﺘﺮة اﻹﻋﺪاد اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ أواﺧﺮ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻊ أي ﻣﺤﺘﺮف ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ان
ﺗﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺰﻧﻜﻲ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺴﻌﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺠﻠﺐ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ
اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
وأﺿﺎف ان إدارة اﻟﻨﺎدي ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا ان
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ وﺳﻂ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎز.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺸﺒﺎب اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
ﺻﻔﻮﻓﻪ.

اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﻬﺰم اﻟﺠﻬﺮاء وﻳﻐﺎدر اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة
•

اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ )اﻟﻘﺎﻫﺮة( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﺘﻰ  3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳ ـﻀ ــﻢ وﻓ ــﺪ "أﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـﺸ ــﺮف"  34ﻓ ـ ــﺮدا ،ﻣﻦ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ  26ﻻﻋـ ـﺒ ــﺎ .وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﻳ ـﺨــﻮض
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺧــﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮه  3ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ  27و 31اﻟﺠﺎري و 2ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﺠــﺮي اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻌﺴﻜﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ.
وأﻛﺪ اﻟﺼﻘﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ؛ ﺻﺒﺎﺣﺎ
وﻣﺴﺎء ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ.
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أن اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك ﻳﺴﻌﻰ ﺑـﻘــﻮة إﻟــﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻤﻴﺰة وأداء ﻗﻮي وﺗﻨﺎﻓﺴﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﻓﺎز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻋـﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ ا ﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟــﻮدﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻷول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺼﺒﺎح،
ﺿـ ـﻤ ــﻦ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺪادات اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﻦ ﻻﻧـ ـﻄ ــﻼق
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟـﻜــﺮوي اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺳﺠﻞ
اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺠﻒ وﻋﺬﺑﻲ ﺷﻬﺎب.
وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺮ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ،
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺧﺴﺮ اﻟﺠﻬﺮاء أﻣﺎم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺑﺪى ﻣﺪرب اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ،
ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻣــﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮر
أداء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻴﻮم إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺧﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ أﻧﺪﻳﺔ
اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،وﻋﺪم اﻟﻌﻮدة
إﻟﻰ ﻣﺼﺎف أﻧﺪﻳﺔ دوري اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ.
ﺑ ــﺎت اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮف اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻫﻮﻏﻮ ﺧﺎرج ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻴﺮﻣﻮك،
ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﺎل
رﺿ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز ﺧ ــﻼلل ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﻮدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺑـ ــﺪأت إدارة اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﺘـﺤــﺮك
ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻤﺤﺘﺮف آﺧﺮ ُﻳﻜﻤﻞ
ﻋﻘﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺳﺎم اﻻدرﻳﺴﻲ،
واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻜﻮر ،واﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ
ﻳﺎﻧﻴﻚ ،واﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﻓﺮاﻧﻚ.

ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ

»ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ« اﺗﺤﺎد اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺗﺤﻴﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟـﻠﻜﺎرﺗﻴﻨﻎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺗﺄﻫﻞ أﺻﻐﺮ ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﻜﺎرﺗﻴﻨﻎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ أﻣﺲ اﻻول ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.
وأﻋــﺮب ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺘﻴﻬﺎ
ﻟــﺪى اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻻوروﺑـ ــﻲ وﺣـﻠــﻒ ﺷـﻤــﺎل اﻻﻃـﻠـﺴــﻲ )ﻧــﺎﺗــﻮ(
ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﺒــﺪﻳــﻮي ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑﺘﺄﻫﻞ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ان
اﻟﺴﻔﺎرة ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل واﻟﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ إن
اﺑﻨﻪ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻜﺎرﺗﻴﻨﻎ ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺷﺎرك ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وذﻛﺮ أن اﺑﻨﻪ ﻓﻬﺪ ﺑﺪأ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺳــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﺷــﺮة ،ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ ﺷ ـﻜــﺮه ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ اﻟـﺒــﺪﻳــﻮي
وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ وﻧ ــﺎدي اﻟـﺴـﻴــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻪ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎرﺗﻴﻨﻎ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  150ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﻣﺒﺘﺪﺋﺎ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

•

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
آ ﺧ ـ ــﺮ ،ﻋﻠﻤﺖ
"اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة"
أن ﻣ ـ ــﺪا ﻓ ـ ــﻊ
اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺗ
ﻐ
ﺮﻳﺪة اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ
ـﻲ
اﻟ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ
...
ودﺷﺘﻲ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ دﺧﻞ ﻓﻲ
داﺋﺮة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ ﺧــﺮوﺟــﻪ ﻣﻦ ﻣﻊ َ ﻧﺠﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﺬﺑﻲ ﺷﻬﺎب ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﻴﺔ ،إذ ﻟﻢ
ﻳﺮق ﻋﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺘﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺻﻔﺮ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻓﺘﺤﺖ ادارة اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻟﻢ ﺗﻤﺎﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺠﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣــﺎدي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ً
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ.
إذا وﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ذاﺗ ــﻪ ،ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﺧﻀﺮ

أزرق ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ

ﺳ ـﻠ ــﻮﻓ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻓــﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺐ ﻳﺴﺘﻤﺮ ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟ ـﺨ ــﻮض ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻷردن
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛــﺄس آﺳـﻴــﺎ ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ.
ودﺷﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
ﺗ ـﺤــﺖ إﺷ ـ ــﺮاف اﻟ ـﻤ ــﺪرب إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ
ﻋﺒﻴﺪ ،و ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة  -رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ
ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع

ﻣـ ــﻊ اﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ
ﺿﺮورة ﺑﺬل أﻗﺼﻰ ﻣﺠﻬﻮد ﻣﻤﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤــﺄﻣــﻮل ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
ﻳ ــﺬ ﻛ ــﺮ أن اﻷزرق ﺳ ـﻴ ـﺨــﻮض
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮه اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻮﻓـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ 6
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺎت ﺗ ـﺠ ــﺮﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺪرﺟ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ،ﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ
ﻋﺒﻴﺪ وﻣﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ.

•

ﻓﻬﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ "اﻟﻌﺎدﻳﺔ" ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓــﻲ  1ﻣ ــﺎرس  ،2019وﻛــﺬﻟــﻚ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺗـﺤــﺎد واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ  2020-2019إﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻺﻓﺎدة ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،إذ
ً
إﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻻﺗﺤﺎد ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﺣﻀﻮر أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ
ﻓ ــﻮزي اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق وأﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﺧﻠﻒ
اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ﺣﻴﺚ واﻓــﻖ  7أﻋﻀﺎء ﻣﻦ أﺻﻞ
 ،،9اﻟـﺤـﻀــﻮر ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ،وﻫــﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺠﻬﺮاء واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ وﺑﺮﻗﺎن ،ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
واﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ إﻟــﻰ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﻔ ــﻆ ﻧ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ

واﻋﺘﺮض ﻧﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻛـﻤــﺎ واﻓ ـﻘ ــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨـﺘــﻲ اﻻﻧـﻀـﺒــﺎط
واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد ،ﺣﻴﺚ ﺗــﺮأس ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻫﺰاع اﻟﺴﻌﻴﺪي
وﺳﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮﻳﺤﺎن وﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي أﺣﻤﺪ وﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻼ ﻳﻮﺳﻒ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮأس ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮ وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
أﺣـﻤــﺪ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي وﻣـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﻌـﻤـﻴــﺮي وﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺎس وﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻤﺮي .وﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد.

ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ
وﻋ ـﻘ ــﺐ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ،ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺷﻮر إن اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻟﺴﻮﺑﺮ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧــﺎد ﻳــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻛــﺎﻇـﻤــﺔ وﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗ ـﺤــﺪد ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ ﻓــﻲ وﻗــﺖ
ً
ﻻﺣﻖ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎم
ً
ﺧــﺎص وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻦ
ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
»ﺳﻠﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ« ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ
ﻻﻋﺐ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﻧﺠﺤﺖ إدارة ﻧﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﻌﺎب ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ،
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
اﻷول ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ إﺿﺎﻓﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺼﻔﻮف اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ
أن ﻟﻌﺐ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ واﻟﻨﺼﺮ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وﻋﺎﻧﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﻌﺎب وﺣﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻨﺠﻢ
أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،إذ ﺳﻴﻜﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺧﻴﺮ راﻓﺪ
ﻟﻠﺒﻠﻮﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺴﻠﺔ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻻﻋﺐ ارﺗﻜﺎز
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮراد.

اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ دﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي
دﻋﻴﺞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أﻧﻪ ﺗﻢ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮاﻣﻴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﺮﺷﻴﺪي وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻀﻒ،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻔﻞ
ﻛﺄﻓﻀﻞ اﻟﺮﻣﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺮﻣﺎﻳﺔ "اﻟﺴﻜﻴﺖ" و"اﻟﺘﺮاب"
اﻷوﻟﻤﺒﻲ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

»ﻧﺎﺷﺌﻲ اﻟﻴﺪ« ﺑﺪأ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺑﺪأ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ أﻣﺲ ﻓﻲ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ "اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ"
ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ً
ً
اﻟﻤﻘﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
أﺣﺮز ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ "ﺳﻴﻠﻲ
ﻛﺎب" اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺟﺮت أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺧﻼل اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪم
ً ً
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻴﺰا ﺟﺪا ،وﻋﻘﺐ
ذﻟﻚ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ.
وأﻛﺪ ﻣﺸﺮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮض أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺪأ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
وﺳﻴﻠﻌﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﻫﻨﺎك
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻌﻮد اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ إﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ  28اﻟﺠﺎري.

»ﻓﻴﻔﺎ« ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻹدارة اﻟﺠﺒﻼﻳﺔ

اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
)ﻓﻴﻔﺎ( ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻣﻦ  5أﻋﻀﺎء ﻹدارة ﺷﺆون
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻤﺼﺮي
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ
ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء دورة اﻷﻟﻌﺎب
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
ﻋﻮدة ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻼﻣﺒﺎرد إﻟﻰ »ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4197اﻟﺜﻼﺛﺎء  20أﻏﺴﻄﺲ 2019م  19 /ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440ﻫـ

sports@aljarida●com

ﺑﺮﻳﺪج«

ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﺣﻘﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﻚ ﻻﻣﺒﺎرد ﻋﻮدة
ﻣﺨﻴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد
ﺑﺮﻳﺪج ،ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻔﺎء ﺗﺸﻠﺴﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ  ١-١أﻣﺲ اﻷول.

ُﻣﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﻚ ﻻﻣﺒﺎرد ﺑﻌﻮدة
ﻣﺨﻴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑــﺮﻳــﺪج ،اﻟﺬي
ﺗ ــﺄﻟ ــﻖ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻛ ــﻼﻋ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪى  ١٣ﻣــﻮﺳ ـﻤــﺎ
) ،(٢٠١٤-٢٠٠١ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻔﺎء ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ  ١-١أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻛــﺎن ﻻﻣﺒﺎرد
ﺳـﻌـﻴــﺪا ﺑــﺎﻟـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ "ﺳـﺘــﺎﻣـﻔــﻮرد ﺑــﺮﻳــﺪج"،
ﻣﻮﺿﺤﺎ" :اﻟﺸﻌﻮر ﻛــﺎن راﺋـﻌــﺎ .ﻣــﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ .إﻧﻬﺎ
أﻣ ــﻮر ﻣــﻦ اﻷﺣـ ــﻼم )ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ(،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻫﺎﺋﻼ .أﻧﺎ ﱢ
أﻗﺪر ذﻟﻚ
)اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮر( ،ﻟـﻜـﻨــﻲ ﻫـﻨــﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم

ﺑﻌﻤﻠﻲ ،وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ا ﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑــﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ اﻟﻴﻮم".
ورأى ﻻﻋ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،أن "ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ،راﺋﻌﺔ ،وﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻬــﺪﻓ ـﻴــﻦ أو ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ .ﻛ ـﻨ ــﺎ ﺳــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﻦ،
ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺳﻤﺤﻨﺎ ﻟﻠﻴﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ُ
ﻟﺴﺖ ﺳﻌﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﻤﺒﺎراة.
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺳﻤﺤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص
ُ
ﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻌﺐ ﻛﺮة
ﻣــﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟـﻤــﺮﺗــﺪة.
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻷﻫــﺪاف ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت
ﻣﺮﺗﺪة".
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺿﺪ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻧﺠﺢ ﻻﻋﺒﻮ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻇﻬﻮرﻫﻢ

اﻷول ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ أﻣﺎم ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ "ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد
ﺑﺮﻳﺪج" ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﺣـﻴــﻦ ﻧـﺠــﺢ ﻣــﺎﻳ ـﺴــﻮن ﻣ ــﺎوﻧ ــﺖ )٢٠
ﻋــﺎﻣــﺎ( ،اﻟ ــﺬي ﻋ ــﺎد إﻟ ــﻰ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑـﻌــﺪ ﻣﻮﺳﻤﻲ
إﻋ ــﺎرة ﻣــﻊ ﻓﻴﺘﻴﺲ أرﻧـﻬــﻢ اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي ودرﺑــﻲ
ﻛ ــﺎوﻧـ ـﺘ ــﻲ ،ﻓـ ــﻲ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ
ﺧـﻄــﻒ اﻟ ـﻜــﺮة ﻣــﻦ ﻻﻋ ــﺐ اﻻرﺗ ـﻜ ــﺎز اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي
وﻳﻠﻔﺮﻳﺪ ﻧﺪﻳﺪي ،وأودﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس
اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻛﺎﺳﺒﺮ ﺷﻤﺎﻳﻜﻞ.
وأﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺢ ﻣ ـ ـ ــﺎوﻧ ـ ـ ــﺖ ،وﻓـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ أوﺑـ ـﺘ ــﺎ
ﻟ ــﻺﺣـ ـﺼ ــﺎء ات ،أول ﻻﻋـ ــﺐ إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﻳﺴﺠﻞ
ﻟﺘﺸﻠﺴﻲ ﺗـﺤــﺖ ﻗ ـﻴــﺎدة ﻣ ــﺪرب إﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻣﻨﺬ
ﻣﺎﻳﻮ  ١٩٩٦ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ذﻟﻚ دﻳﻨﻴﺲ واﻳﺰ ﺿﺪ

ً
ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻳﻨﻀﻢ ﻣﻌﺎرا إﻟﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻣﺲ .إﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ إﻋﺎرة ﻻﻋﺒﻪ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ إﻟﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﺳﻢ
 ٢٠٢٠ -٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٨٫٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،،إن "ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻨﻄﻮي
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٢٠ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو".
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻛﺪ ﺑﺎﻳﺮن إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻗﺎﺋﻼ
إن "اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ
أﻣﺲ اﻷول ووﻗﻊ ﻋﻘﺪه".
وأﺷﺎد ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ.
ً
ً
ﻳﻤﺜﻞ ﻫــﺬا اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ ﺑﻠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣــﻊ أﺣــﺪ أﺑــﺮز
اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ .أﻧــﺎ ﻣﺘﺸﻮق ﻟــﺮؤﻳــﺔ ذﻟ ــﻚ .وﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار ﺑﺎﻳﺮن
أﻣﻠﻚ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة" .وﻫﻨﺄ ﻛﺎرل ﻫﺎﻳﻨﺘﺲ روﻣﻴﻨﻴﻐﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻄﻞ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل "ﻧﺸﻜﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ
ﻋ ــﺮض اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل .ﻣــﻊ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ .ﻳـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻻﻋ ــﺐ ﺳﻴﺪﻋﻢ
ﺧﻴﺎراﺗﻨﺎ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ إﺑﺪاﻋﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺘﻘﻨﻲ".
وﻋﻨﻮﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺳﺒﻮرت" اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪة اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ "ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ .ﻗﺼﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﻛﺒﻴﺮة".

ً
ً
واﻧـﻀــﻢ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ " ٢٧ﻋــﺎﻣــﺎ" إﻟــﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣﻦ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٢٠ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو .إﺿﺎﻓﺔ
ً
إﻟﻰ  ٤٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻛﺤﻮاﻓﺰ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ .ﻓﺎن ﻗﺪوم ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ
اﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﻚ رﻳﺒﻴﺮي واﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
"اﻟـﻄــﺎﺋــﺮ" ارﻳـﻴــﻦ روﺑ ــﻦ وﻋ ــﻮدة اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ
ﺧ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺲ رودرﻳـ ـﻐـ ـﻴ ــﺰ إﻟـ ــﻰ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة إﻋﺎرﺗﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻓﺎري ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣــﻊ ﻟ ــﻮروا ﺳﺎﻧﻴﻪ ﻣــﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ إﺛﺮ
ﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻼﻋﺐ
واﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎده ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻼﻋ ــﺐ ﻓ ـﺘــﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ

ً
ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻳﻌﻮد رﺳﻤﻴﺎ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ

ﻋﺎد اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ "اﻟﻤﺸﺎﻛﺲ" ﻣﺎرﻳﻮ
ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
أﻟــﻮان ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ،اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺠﺪدا اﻟﻰ
اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻷﺧﻴﺮ
اﻣﺲ اﻷول.
ووﻗ ـ ــﻊ ﺑــﺎﻟــﻮﺗ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻋ ـﻘ ــﺪا ﻟـﻌــﺪة
أﻋ ـ ــﻮام ﺑـﺤـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ أﻓـ ــﺎد ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ
اﻟــﺬي أﺷــﺎر اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﻘﺪم ﻻﻋﺒﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻣﺎرﻳﻮ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ
ﻣﻮﻃﻨﻪ .اﻟﻌﻮدة اﻟــﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﻏﻴﺎب ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣــﺎرﻳــﻮ وﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﻰ ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن :ﻣﻨﺬ أن
ﻛﺎن ﻃﻔﻼ ،ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻤﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وأﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻰ أن
ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ اﻟ ــﺬي وﻟ ــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ

ﻟـﻜــﻦ ﺗــﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ وﺗــﺮﺑـﻴـﺘــﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣ ــﻦ ﺑــﺮﻳـﺸـﻴــﺎ ،واﻓـ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋــﻮام ﻣﻊ ﺑﻄﻞ دوري

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻓﺘﺮق
ﻋﻦ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺗ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻣﻊ
ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺟﻞ ﻷرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﻤﻴﺺ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺣ ـﺘــﻰ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة  25ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺿﺪ
ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﺑـ ـﻄ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وذﻛﺮت ﺷﺒﻜﺔ "ﺳﻜﺎي ﺳﺒﻮرﺗﺲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ" أن ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﺳﻴﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳ ــﻮرو ﻋــﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻷول ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
أﺧ ــﺮى ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﺑـﻘــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﻲ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺛﻢ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺷﺮط
اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.

ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن روﻓﺮز ﺑﻘﻴﺎدة ﻏﻠﻴﻦ ﻫﻮدل ﻛﻤﺪرب
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ.
وﺣﺎﻓﻆ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣــﻦ اﻟـﺸــﻮط دون أن ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ اﻟﺸﺒﺎك
ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﺛﻢ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺑﺪا ﻟﻴﺴﺘﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ،
ﺟﻬﻮده ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ) (٦٧ﻋﺒﺮ
وﻛﻮﻓﺊ ﻋﻠﻰ ﱠ
ﻧﺪﻳﺪي ،اﻟﺬي ﻛﻔﺮ ﻋﻦ ذﻧﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول،
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻛﻴﺒﺎ
أرﻳﺰاﺑﺎﻻﻏﺎ ﺑﻜﺮة رأﺳﻴﺔ ،إﺛﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ.
وﺑـ ــﺪا ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ ﺗــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﻬ ــﺪف ،وﻛ ــﺎن
ﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎن ﻟـﻴـﺴـﺘــﺮ أن ﻳـﺨـﻄــﻒ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم ﻓ ــﻲ أﻛـﺜــﺮ
ﻣــﻦ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﻠـﻨــﺪﻧــﻲ أﻓـﻠــﺖ ﻣﻦ

اﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻄــﺎف وﺣـﺼــﺪ ﻧﻘﻄﺘﻪ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﻪ
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﺗ ـﻌــﺎدل أﻳ ـﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻣﻊ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن.
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ،ﺣﻘﻖ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻓﻮزه اﻷول ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٧ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس -١ﺻﻔﺮ.
وﻛ ــﺎن ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ اﺳـﺘـﻬــﻞ ﻋــﻮدﺗــﻪ إﻟ ــﻰ دوري
اﻷﺿﻮاء ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺳﻢ ٢٠٠٧-٢٠٠٦
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻣﺎم ﺑﻮرﻧﻤﻮث )،(١-١
ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﻨﺠﺢ أﻣ ــﺲ اﻷول ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻮزه
اﻷول ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻜـﺒــﺎر ﻣـﻨــﺬ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋـﻠــﻰ واﺗ ـﻔــﻮرد
ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ٢٨أﺑﺮﻳﻞ .٢٠٠٧

ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﻳﺒﺪي اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮﻳﺒﻴﺮي
أﺑــﺪى ﻧــﺎدي ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻀﻢ ﻻﻋﺐ اﻟﺠﻨﺎح
ً
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﻚ رﻳﺒﻴﺮي اﻟﺬي رﺣﻞ أﺧﻴﺮا ﻋﻦ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺑﻄﻞ اﻟــﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻦ داﻧﻴﻴﻠﻲ
ﺑﺮادي اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﻗﺎل ﺑﺮادي ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻧﺰا  ١-٣ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ً
"رﻳـﺒـﻴــﺮي؟ ﻧﺤﺒﻪ ﻛـﺜـﻴــﺮا ،وﻟـﻜــﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟـﻜـﺒــﺎر ،ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻜﺮ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻻت".
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ،
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﻤ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺮوﺳﻴﺔ" ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ" :وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل
أراد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻓﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮه".
وﻏﺎدر رﻳﺒﻴﺮي ،اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٣٦ﻋﺎﻣﺎ ،ﺻﻔﻮف ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻣﻊ
اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻣﻀﻰ  ١٢ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب ،ﺑﺎﻟﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﺮات وﺑﺎﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﺖ ﻣﺮات ودوري
أﺑﻄﺎل اوروﺑﺎ  ٢٠١٣ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ .ﻛﻤﺎ
داﻓﻊ ﻋﻦ أﻟﻮان اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ  ٩١ﻣﺒﺎرة دوﻟﻴﺔ ﺳﺠﻞ
ً
 ١٦ﻫﺪﻓﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ.

ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ
ﺣﺴﻢ إﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ،ﺳﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﻊ
ﺿﻴﻔﻪ ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ -١ﺻﻔﺮ ،ﺑﻬﺪف ﺳﺠﻠﻪ ﺑﻌﺪ  ٣٦ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق
اﻟﻠﻘﺎء ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺟــﺎء اﻟﻬﺪف اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة إﺛــﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﻗﺼﻴﺮة
ﻟﻠﺼﺮﺑﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺳﺘﻴﺘﺶ ،ﻓﺤﻮﻟﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ اﻟــﻰ اﻟﻨﻤﺴﻮي ﻣﺎرﺗﻦ
ﻫﻴﻨﺘﻴﺮﻳﻐﺮ ،اﻟﺬي ﺳﺪدﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس أوﻟﻴﻔﺮ ﺑﺎن.
وﺣﺎول ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ ﺟﺎﻫﺪا اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء ،وﺳﻨﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ،ﺳﺠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﻴﻦ أﻟﻐﻴﺎ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ ،ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺪف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ٣٦اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
أﺳﺮع ﻫﺪف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ  ٩ﺛﻮان ﻣﺮﺗﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ  ٢٠١٥-٢٠١٤ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ
ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن وﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ )-٢ﺻﻔﺮ( ،وﻛﻴﻔﻦ ﻓﻮﻻﻧﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ  ٢٠١٦-٢٠١٥ﺑﻴﻦ ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ وﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ).(٢-١
وﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻹﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ،
اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳــﺬق ﻃﻌﻢ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻣﻨﺬ  ٩أﺑــﺮﻳــﻞ ٢٠١٦
)-٢ﺻﻔﺮ(.

رﻳﺒﻴﺮي

آﺷﻠﻲ ﻛﻮل ﻳﻌﻠﻦ اﻋﺘﺰاﻟﻪ
أﻋـﻠــﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي اﻟﺴﺎﺑﻖ
آﺷﻠﻲ ﻛﻮل ،أﻣﺲ اﻷول ،اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪه ﻣﻊ دﻳﺮﺑﻲ ﻛﺎوﻧﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ.
وأﻓﺎد ﻻﻋﺐ ارﺳﻨﺎل وﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٣٨ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺒﻜﺔ "ﺳﻜﺎي ﺳﺒﻮرﺗﺲ"
ﺑﺄﻧﻪ "ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻼﻋﺘﺰال
واﻟﺘﻄﻠﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ".
وأﺣــﺮز ﻛﻮل  ١٣ﻟﻘﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ،
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز،
وﻛﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ارﺳﻨﺎل اﻟﺘﻲ اﺣﺮزت ﻟﻘﺐ
اﻟﺪوري ﻣﻮﺳﻢ  ٢٠٠٤-٢٠٠٣دون أن ﺗﺘﻠﻘﻰ أي
ﻫﺰﻳﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺐ اول ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻣﻮﺳﻢ
 ٢٠٠٢-٢٠٠١أﻳﻀﺎ.
وﻏﺎدر ﻛﻮل أرﺳﻨﺎل ﻋﺎم  ٢٠٠٦ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ

اﻟﺠﺎر ﺗﺸﻠﺴﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ،٢٠١٤
واﺿﺎف اﻟﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﻣﻊ ﻧﺎدي ﻏﺮب ﻟﻨﺪن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪوري ) ،(٢٠١٠ودوري
اﺑ ـﻄــﺎل اوروﺑ ـ ــﺎ ) ،(٢٠١٢واﻟـ ـ ــﺪوري اﻷوروﺑـ ــﻲ
"ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ) (٢٠١٣ﺧﻼل  ٨أﻋﻮام ﻣﻊ اﻟـ"ﺑﻠﻮز".
وﺗﻨﻘﻞ ﻛﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻣﻠﻌﺐ "ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد
ﺑــﺮﻳــﺪج" ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﺑﻴﻦ ﻋــﺪة اﻧــﺪﻳــﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ
ﺑﺮوﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ) ،(٢٠١٦-٢٠١٤وﻟﻮس اﻧﺠﻠﻴﺲ
ﻏــﺎﻻﻛـﺴــﻲ اﻻﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ) ،(٢٠١٨-٢٠١٦وأﺧ ـﻴــﺮا
دﻳﺮﺑﻲ ﻛﺎوﻧﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﺣـﻴــﺚ ﻟـﻌــﺐ ﺑــﺈﺷــﺮاف زﻣـﻴـﻠــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ وﻣ ــﺪرب
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻧﻚ ﻻﻣﺒﺎرد.

ﻣﻮراﺗﺎ ﻳﻬﺪي أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻫﺪى أﻟﻔﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ
ﻓﺮﻳﻘﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ وﺻﻴﻒ
اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺿﻴﻔﻪ
وﺟﺎره ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ -١ﺻﻔﺮ اﻣﺲ
اﻻول.

أﻫ ـ ـ ــﺪى أﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرو ﻣ ـ ــﻮراﺗ ـ ــﺎ ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ وﺻﻴﻒ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﻮز
ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﺿـﻴـﻔــﻪ وﺟ ـ ــﺎره ﺧـﻴـﺘــﺎﻓــﻲ -١ﺻ ـﻔ ــﺮ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوري اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺒﺎراة
أﻛـﻤـﻠـﻬــﺎ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن ﺑـﻌـﺸــﺮة ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺸﻮط اﻷول.
وﺳ ـ ـﺠـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻮراﺗـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ــﺪف ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪرب اﻷرﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻲ دﻳ ـﻴ ـﻐ ــﻮ
ﺳـﻴـﻤـﻴــﻮﻧــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  ٢٣ﺑـﻜــﺮة
رأﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـ ـﻤـ ــﺮﻳـ ــﺮة ﻋ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻺﻧﻜﻠﻴﺰي ﻛــﺮﻳــﺎن ﺗﻴﺮﺑﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎدم
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي،

ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺮد ﺧﻮرﺧﻲ ﻣﻮﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٣٨ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟ ــﻮن اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ إﺛ ــﺮ اﻟــﺮﺟــﻮع ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "ﻓﻲ أﻳﻪ آر" ،ﺛﻢ رﻳﻨﺎن ﻟﻮدي
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ٤٢
ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺬار ﺛﺎن.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ أﻣـ ــﺎم
ﻣ ـ ــﻮراﺗ ـ ــﺎ ﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺪف ﺛـ ـ ــﺎن ﻣــﻦ
رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء اﻧﺘﺰﻋﻬﺎ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﺟـ ــﻮاو ﻓـﻴـﻠـﻴـﻜــﺲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟ ـﺤ ــﺎرس داﻓ ـﻴ ــﺪ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺎ ﺗــﺄﻟــﻖ ﻓﻲ
وﺟﻪ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
وﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ وﺗﺸﻠﺴﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.

ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
ذﻛــﺮ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
دﻳـﻴـﺠــﻮ ﺳـﻴـﻤـﻴــﻮﻧــﻲ ،أﻧ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪل اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﺟ ــﻮاو
ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  66ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ،ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ ﻟـ "ﺷﺪ ﻋﻀﻠﻲ" ،إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ أن اﻟﻼﻋﺐ
اﻟﻤﻨﻀﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻠﺮوﺧﻴﺒﻼﻧﻜﻮس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة.
وﻗﺎل ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻔﻴﻠﻴﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ "ﺟﻮاو

ﺗـﻌـ ّـﺮض ﻟﺸﺪ ﻋﻀﻠﻲ ،ﻓﻘﺮرﻧﺎ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﻴﺪة".
وﻛــﺎن ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻗــﺪ دﻓــﻊ ﺑﻔﻴﻠﻴﻜﺲ ﻓــﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺑﻤﺒﺎراة ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز
اﻷﺗﻠﺘﻲ ﺑـﻬــﺪف دون رد ،ﻟﻜﻨﻪ اﺿـﻄــﺮ إﻟــﻰ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  66ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺸﺪ ﻋﻀﻠﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺎرﻛﻮس ﻳﻮرﻳﻨﺘﻲ.
)إﻓﻲ(

إﻻ أن اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﺠ ـﻠــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﺸﻮط اﻷول ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻨﺢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻓﻮزه اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻟ ــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺬق
ﻃ ـﻌ ــﻢ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـ ـ ــﺎره ﻣـﻨــﺬ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .(٢-٣) ٢٠١١
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ،ﺑﺪأ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاره ﺑـ ـﻔ ــﻮز أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺧ ــﺎرج
ﻗﻮاﻋﺪه ﻋﻠﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ
-٢ﺻﻔﺮ.
وﺧﺎض اﻟﻨﺎدي اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة ﻣـ ــﺪرب
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮﻟﻦ
ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ
ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺧ ـﻠ ـﻔــﺎ ﻟ ـﺒــﺎﺑ ـﻠــﻮ ﻣــﺎﺷـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎل ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒــﻪ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧــﺮوج اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ
اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻳﻮروﺑﺎ
ﻟﻴﻎ" ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑﺮاغ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ.
واﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻞ ﻟــﻮﺑـﻴـﺘـﻴـﻐــﻲ ﻣـﻐــﺎﻣــﺮﺗــﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺎدس
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑـﻔـﻀــﻞ
اﻟــﻮاﻓــﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ رﻳﻐﻴﻠﻮن
اﻟـﻤـﻌــﺎر ﻣــﻦ رﻳ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،إذ اﻓﺘﺘﺢ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،٤٤ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳــﺆﻛــﺪ ﻧﻮﻟﻴﺘﻮ اﻟـﻔــﻮز اﻟــﺮاﺑــﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻹﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﺑﻬﺪف ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٨٦

ﻣﻮراﺗﺎ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻵﺧﺮ
رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ﻣﻮﻓﻘﺎ ﺑﻘﺪر إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ،
إذ ﺳ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ أرﺿ ـ ــﻪ ﺑ ـﻠــﺪ اﻟــﻮﻟـﻴــﺪ
ﺑﻬﺪف ﻟﻠﻮرﻳﻦ ﻣــﻮرون ) (٦٨ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮﺟ ـﻴ ــﻮ ﻏـ ـ ــﻮاردﻳـ ـ ــﻮﻻ

) (٦٣وأوﺳـﻜــﺎر ﺑﻼﻧﻮ ) ،(٨٩ﻣﺘﺄﺛﺮا
ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﺪدي ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻣﻨﺬ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﺟﻮﻳﻞ
روﺑﻠﻴﺲ.
وﺗـ ـﻐـ ـﻠ ــﺐ دﻳـ ـﺒ ــﻮرﺗـ ـﻴـ ـﻔ ــﻮ أﻻﻓـ ـﻴ ــﺲ

ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﺑﻬﺪف ﺳﺠﻠﻪ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻏ ـﻴ ـﻴــﺮﻣــﻮ ﻣ ــﺎرﻳـ ـﺒ ــﺎن ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٥٤
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

رﻳﻦ ﻳﻬﺰم ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن وﻳﻜﺮر
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
رد رﻳﻦ اﻟﺼﺎع ﻟﻀﻴﻔﻪ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
وﻛﺮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻜﺄس اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﺗﺨﻠﻔﻪ إﻟﻰ ﻓﻮز ١-٢
أﻣﺲ اﻷول.

رد رﻳﻦ اﻟﺼﺎع ﻟﻀﻴﻔﻪ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ وﻛــﺮر
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ
ﺗﺨﻠﻔﻪ اﻟﻰ ﻓﻮز  1-2اﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ
ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛ ــﺎن ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤــﺪرب ﺟﻮﻟﻴﺎن
ﺳـﺘـﻴـﻔــﺎن ﺟ ــﺮد ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﻣﻦ
ﻟ ـﻘ ــﺐ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﺄس اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻮل ﺗﺨﻠﻔﻪ أﻣﺎﻣﻪ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ اﻟــﻰ ﺗﻌﺎدل 2-2
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺮﻛﻼت
اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻟ ـﺒ ــﺎرﻳ ـﺴ ــﻲ ﺛ ــﺄر
ﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻗ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻧـ ـﻄ ــﻼق اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
ﺑ ــﺈﺣ ــﺮازه ﻛ ــﺄس اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ  1-2ﺑ ـﻌــﺪ ﻣــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ
ﺑﺪوره ﺑﻬﺪف ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻘﺬه ﻛﻴﻠﻴﺎن
ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ واﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ أﻧـﺨــﻞ دي
ﻣﺎرﻳﺎ.
وأﻇﻬﺮ رﻳــﻦ اﻟــﺬي أﻧﻬﻰ دوري
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ،أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮوح ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪا ﺑـﺤـﺴـﻤــﻪ ﻟ ـﻘ ــﺎء اﻣــﺲ
اﻻول ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﻲ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس ﺗ ــﻮﺧ ــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ أوﻟ ــﻰ
ﻣـﺒـﻜــﺮة ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﻔ ــﻮز اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﺣﻘﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﺎ ﺿﺪ ﻧﻴﻢ )3-ﺻﻔﺮ(.

وأﺻ ـﺒ ــﺢ رﻳـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷﻛ ـﺜــﺮ
ﻓﻮزا ﻋﻠﻰ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوري
ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﻪ اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎره اﻟ ـﺨــﺎﻣ ــﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ
 19ﻣﺒﺎراة ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ "أوﺑﺘﺎ"
ﻟﻼﺣﺼﺎءات.
وﻛﺎن ﺑﺎرزا ﻋﻮدة اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
أﻧ ـﺨــﻞ دي ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟـﺴــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ
وﺟــﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟــﻰ اﻟﺸﺒﺎك ﻛﺒﺪﻳﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
ﺿﺪ رﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻷﺑﻄﺎل وﻧﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺪه اﻟ ـ ـﺤـ ــﻆ ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  15إﺛــﺮ رﻛـﻠــﺔ ﺣــﺮة وﻛــﺮة
رأﺳ ـﻴــﺔ ﻣــﺮﺗــﺪة ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ،ﻧﺠﺢ
إدﻳ ـﻨ ـﺴــﻮن ﻛــﺎﻓــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺻــﻮل
اﻟــﻰ اﻟـﺸـﺒــﺎك ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣــﻦ ﺧﻄﺄ
ﻓــﺎدح ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ داﻣﻴﺎن ﺳﻴﻠﻔﺎ
ﻓــﻲ اﻋ ــﺎدة اﻟـﻜــﺮة ﻟﺤﺎرﺳﻪ روﻣــﺎن
ﺳ ــﺎﻻن ،ﻓﺨﻄﻔﻬﺎ اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ
وﺳﺪدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(36
وﺑ ـﻬــﺪف ﻛــﺎﻓــﺎﻧــﻲ ،وﺻ ــﻞ ﺳــﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎك ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎراة
اﻷرﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﺗ ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ ،ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎدﻻ ﺑـ ــﺬﻟـ ــﻚ رﻗ ــﻢ
راﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ــﻎ ﻛ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮب ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ 1962
و 1964ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ "أوﺑـ ـﺘ ــﺎ"
ﻟﻼﺣﺼﺎءات.

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ رﻳﻦ ﺑﻬﺪف ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻮ
ﻟ ـﻜــﻦ رﻳ ــﻦ أﻃ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻣﻦ
ﻧـﻘـﻄــﺔ اﻟـﺼـﻔــﺮ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل اﻟــﻰ
اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ
ﻫـ ــﺪف ﻟـﻠـﺴـﻨـﻐــﺎﻟــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎي ﻧـﻴــﺎﻧــﻎ
اﻟــﺬي وﺻﻠﺘﻪ اﻟـﻜــﺮة إﺛــﺮ ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻫـ ــﺎﻣـ ــﺎري ﺗـ ـ ـ ــﺮاوري،
ﻓ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎد ﻣـ ــﻦ ﺗـ ــﺮاﺧـ ــﻲ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺎرﻛﻴﻨﻴﻮس،
ﻟﻴﻠﺘﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻮدﻋﻬﺎ ﺷﺒﺎك
أﻟﻔﻮﻧﺲ أرﻳﻮﻻ ).(44

وأﻗ ــﺮ اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻟﺴﺎن
ﺟ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺎن ﺗـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﻮ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔ ــﺎ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ
"ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺗــﺮاﺧ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـ ـﺸ ــﻲء ﻟﺴﺒﺐ
ﻻ أﻋ ــﺮﻓ ــﻪ ،ﻟـﻘــﺪ ﻓـﻘــﺪﻧــﺎ ﺗــﺮﻛــﺰﻳـﻨــﺎ"،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ "ﻛ ــﺎﻧ ــﺎل ﺑ ـﻠــﻮس"
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ" :ﻟــﻢ ﻧﻜﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟـ ــﺬي ﻧ ـﻌــﺮﻓــﻪ .رﻳ ــﻦ ﻟﻌﺐ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻛﺎﻧﻮا أﻗﻮﻳﺎء دﻓﺎﻋﻴﺎ.
ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا ﻣﻨﺎ".

ﻓﻴﻨﻮرد ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﻌﺎدل أﻣﺎم أوﺗﺮﻳﺨﺖ
ﺳـ ـﻘ ــﻂ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻮرد ﻓــﻲ
ﻓ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل  1-1أﻣـ ــﺎم ﺿﻴﻔﻪ
أوﺗﺮﻳﺨﺖ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺷ ـﻬ ــﺪت
أﻳﻀﺎ ﻓﻮز ﻓﻴﻠﻴﻢ ﺗﻴﻠﺒﻮرج ﻋﻠﻰ
ﻓﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺳﻴﺘﺎرد  ،2 -3وﺗﻌﺎدل
ﺗﻔﻴﻨﺘﻲ ﻣﻊ ﻓﺎﻟﻔﻴﻚ  3-3وأﻟﻜﻤﺎر
ﻣﻊ ﺟﺮوﻧﻴﻨﺠﻴﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎ.
وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم أوﺗـ ــﺮﻳ ـ ـﺨـ ــﺖ ﺑ ـﻬ ــﺪف
ﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﻪ ﻋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎس ﻓ ــﻲ
اﻟ ــﺪﻗـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺳـ ـﻌ ــﺔ وﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل
رﻳﺪﺟﺴﻴﺎﻧﻮ ﻫﺎﺑﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
.51
ورﻓ ــﻊ ﻓـﻴـﻨــﻮرد رﺻ ـﻴــﺪه إﻟــﻰ
ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﺎدي
ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ رﻓ ـ ـ ــﻊ أوﺗ ــﺮﻳـ ـﺨ ــﺖ
رﺻـ ـﻴ ــﺪه إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﺒ ــﻊ ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻐﻠﺐ
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﻢ ﺗ ـﻴ ـﻠ ـﺒ ــﻮرج ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺳﻴﺘﺎرد .2 -3

واﻓـﺘـﺘــﺢ ﻣــﺎرﻳــﻮس ﻓــﺮوﺳــﺎي
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﻢ ﺗ ـﻴ ـﻠ ـﺒــﻮرج
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺪﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ  ،23ﺛـ ـ ــﻢ أﺣـ ـ ــﺮز
إﻳـ ـﻔ ــﺎﻧـ ـﺠـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮس ﺑ ــﺎﻓ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺲ
اﻟـﻬــﺪﻓـﻴــﻦ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  29و.45
وﺗ ـﻜ ـﻔــﻞ ﻓـﻴـﺘــﺎﻟــﻲ داﻣــﺎﺳ ـﻜــﺎن
ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻫ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻲ ﻓـ ــﻮرﺗـ ــﺎﻧـ ــﺎ
ﺳﻴﺘﺎرد ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  18و.51
ورﻓﻊ ﻓﻴﻠﻴﻢ ﺗﻴﻠﺒﻮرج رﺻﻴﺪه
إﻟﻰ  6ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس
وﺗﻮﻗﻒ رﺻﻴﺪ ﻓﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺳﻴﺘﺎرد
ﻋـﻨــﺪ ﻧﻘﻄﺔ واﺣ ــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
وﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺧﻴﻢ
اﻟﺘﻌﺎدل  3-3ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺖ ﺗﻔﻴﻨﺘﻲ ﺑﻀﻴﻔﻪ ﻓﺎﻟﻔﻴﻚ.
وﺳـ ـ ـﺠ ـ ــﻞ أﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف ﺗ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ـﺘــﻲ
ﻫ ــﺎرﻳ ــﺲ ﻓــﻮﻛ ـﻴ ـﺘــﺶ )ﻫ ــﺪﻓ ـﻴ ــﻦ(
ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘـﺘـﻴــﻦ  64واﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة ورﻓﻴﻖ زﻳﻜﺎﻧﻴﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ

ﻋﺒﺎس ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﻴﻨﻮرد
اﻟـﻤـﺤـﺘـﺴــﺐ ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟـﻀــﺎﺋــﻊ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ أﻫــﺪاف
ﻓﺎﻟﻔﻴﻚ أﻧﺲ ﺗﻬﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ

ﺳﻜﺎﻟﻮﻧﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
ﺣﻀﺮ أدو ﻟـﻔــﻮ ﺟﺎﻳﺶ وأﻟﻴﻜﺴﻴﺲ
ﻣ ـ ـ ــﺎك أﻟـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﻮدة
ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮس روﺧـ ــﻮ ،أﺑ ــﺮز اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب ﻟ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﻞ ﺳـﻜــﺎﻟــﻮﻧــﻲ
ﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴ ــﻚ وﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻮدﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﺟ ــﺎﻳ ــﺶ ،ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ
ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟ ـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺰو وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف
اﻷ ﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﺖ  19ﻋ ــﺎ ﻣ ــﺎ،
ا ﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣـ ـﻘ ــﻖ ذ ﻫـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ دورة اﻷ ﻟـ ـﻌ ــﺎب
اﻷ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﻴ ـﻤــﺎ  ،2019وﻻ ﻋ ــﺐ
اﻟﻮﺳﻂ أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﻣﺎك أﻟﻴﺴﺘﺮ ﻻﻋﺐ
ﺑــﻮﻛــﺎ ﺟــﻮﻧـﻴــﻮرز ،وﻧـﻴـﻜــﻮﻻس ﻓﻴﺠﺎل،
وﻟﻮﻛﺎس ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﻛﻮارﺗﺎ ،وﻟﻴﻮﻧﺎردو
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻳ ــﺪي )ﻣ ــﺪاﻓـ ـﻌ ــﻮن( أﺑـ ــﺮز اﻟ ــﻮﺟ ــﻮه

اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ.
وأﺑـ ــﺮز اﻟـﻐــﺎﺋـﺒـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻫــﻢ:
اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ
إ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻓـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﺪة  3ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻳـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ِﻗ ـﺒ ــﻞ
ا ﺗـﺤــﺎد ﻛــﺮة ا ﻟـﻘــﺪم ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
)ﻛﻮﻧﻤﻴﺒﻮل( ،ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻷﺧﻴﺮة ،وأﻳﻀﺎ ﺳﺮﺧﻴﻮ
أﺟﻮﻳﺮو وأﻧﺨﻴﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ.
وﺷ ـﻬ ــﺪت ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﻟـﺒـﻴـﺴـﻴـﻠـﻴـﺴـﺘــﻲ
ﻋ ــﻮدة اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮس روﺧ ــﻮ ﺑﻌﺪ
ﻏﻴﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋــﺎم ،وأﻳﻀﺎ اﻧﻀﻤﺎم
ﻟ ــﻮﻛ ــﺎس أوﻛ ــﺎﻣ ـﺒ ــﻮس ﻻﻋ ــﺐ إﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
)إﻓﻲ(

 ،27وإﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﻮ ﻓـ ـ ــﺎن وﻳـ ـ ـ ــﺮت ﻓــﻲ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،78وﺑ ــﻮل ﻛﻮﻳﺴﺘﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗﺖ

اﻟـﻤـﺤـﺘـﺴــﺐ ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟـﻀــﺎﺋــﻊ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة.
)د ب أ(

وﺑ ــﺪأ رﻳ ــﻦ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﺣ ـﻴــﺚ أﻧ ـﻬ ــﻰ اﻷول وﺗ ـﻘ ــﺪم ﺑـﻜــﺮة
رأﺳﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﺮوﻣﺎن دﻳﻞ ﻛﺎﺳﺘﻴﻮ
ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ أرﻳــﻮﻻ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺮك
ﺳﺎﻛﻨﺎ ،وذﻟــﻚ إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻃﻮﻟﻴﺔ
ﻣـﺘـﻘـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﻐ ــﻮﻟ ــﻲ إﺑ ــﻦ اﻟـ ــ16
رﺑﻴﻌﺎ إدواردو ﻛﺎﻣﺎﻓﻴﻨﻐﺎ ).(48
وﻛـ ـ ـ ــﺎن رﻳ ـ ــﻦ ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺎ ﺟ ـ ــﺪا ﻣــﻦ
اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﺒــﺮ ﻧـﻴــﺎﻧــﻎ اﻟــﺬي
اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﻤﺮﻣﻰ ﻟﻜﻦ أرﻳــﻮﻻ ﺗﺄﻟﻖ

ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﻲ اﻧﻘﺎذ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
) ،(55ﺛﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻆ اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﺒــﺎرﻳ ـﺴــﻲ ﻻﻧـ ـﻘ ــﺎذه ﻣﻦ
ﻫﺪف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺎب اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻦ
ﺣــﺎرﺳــﻪ ﻟﺼﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ
ﺟﺎﻻن ).(63
وﺣﺎول ﺗﻮﺧﻞ ﺗﺪارك اﻟﻤﻮﻗﻒ،
ﻓﺄدﺧﻞ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺑﻠﻮ ﺳﺎراﺑﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دي ﻣﺎرﻳﺎ،
واﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺸﺎب ﻛﻮﻻن داﻏﺒﺎ ﺑﺪﻻ

ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻮﻣﺎ ﻣﻮﻧﻴﻴﻪ )،(64
إﻻ أن ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ رﻏﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺤﺎوﻻت أﺑﺮزﻫﺎ ﻟﻜﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ
ﺑ ـﺘ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎرج اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
أﻧ ـﻘ ــﺬﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺤ ــﺎرس ﺳـ ــﺎﻻت )،(82
وأﺧــﺮى ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺒﺮاﻋﺔ ).(83

ﻫﻮﻧﻴﺲ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻳﺮن
أﻛ ــﺪ أوﻟـ ــﻲ ﻫــﻮﻧـﻴــﺲ ﺗﻨﺤﻴﻪ
ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺑـ ـﻄ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﺳ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ،
وﻋﺪم ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ً
وأﻓ ـ ــﺎد ﻫــﻮﻧ ـﻴــﺲ " 67ﻋــﺎﻣــﺎ"
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻴﻠﺪ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ دورة ﻟ ـﻠ ـﻐــﻮﻟــﻒ أﻣ ــﺲ
اﻷول ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي ﻟـﻜــﻦ
"ﺳﺄﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ".
وﻳـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻪ
اﻟـﺴـﻨــﻮي ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
ً
ً
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺎ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا
ﻟﻠﻌﻤﻼق اﻟﺒﺎﻓﺎري.
وﻳ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻫ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺲ ﻣـﻨـﺼـﺒــﻪ
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻟ ـﺒــﺎﻳــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ﺑﻌﺪ

ً
أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ  40ﻋ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺎ ،وذﻟـ ـ ــﻚ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻴﺮﺑﺮت ﻫﺎﻳﻨﺮ اﻟﺬي
ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ "أدﻳﺪاس" ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2001
ً
و 2016وﺗﻮﻟﻰ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري
ً
ﻋﺎم  ،2014وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدي.
واﻧﻀﻢ ﻫﻮﻧﻴﺲ إﻟــﻰ ﺑﺎﻳﺮن
ً
ﻋ ـ ــﺎم  1970ﻻﻋ ـ ـﺒـ ــﺎ ﺛـ ــﻢ اﻋ ـﺘ ــﺰل
ﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ ﺑـﺘـﺴـﻌــﺔ أﻋ ـ ــﻮام ﻟـﺘــﻮﻟــﻲ
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﺎم ،1979
وﻗﺎد اﻟﻨﺎدي ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻻﺣﺮاز ﻟﻘﺐ "اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" 24
ﻣــﺮة ،واﻟـﻜــﺎس  14ﻣــﺮة ،ودوري
أﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2001
و.2013
وﺣـ ـﻜ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺲ ﻓــﻲ
 2014ﺑــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ ﻟـﺜــﻼﺛــﺔ أﻋ ــﻮام
وﻧـﺼــﻒ اﻟ ـﻌــﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺮب

ﻫﻮﻧﻴﺲ

اﻟ ـﻀ ــﺮﻳ ـﺒ ــﻲ ،ﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ
ﻣــﻦ اﻹﻓ ــﺮاج اﻟـﻤـﺸــﺮوط ﺑﻌﺪ 14
ً
ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻨﻪ واﺳﺘﻌﺎد ﻣﻨﺬ
ً
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016ﻣﻨﺼﺒﻪ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟ ـﺒــﺎﻳــﺮن ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺗ ــﺮﻛ ــﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ.

أﻟﻔﻴﺶ ﻳﻘﻮد ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرا
ﻗﺎد اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﻤﺨﻀﺮم داﻧﻲ أﻟﻔﻴﺶ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرا ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪف اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﻮﺣﻴﺪ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ  15ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺧﺎض أﻟﻔﻴﺶ ) 36ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺑﻼده ﻟﻠﻤﺮة
اﻻوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺳﻢ  2002-2001ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ
ﺻـﻔــﻮف ﺑــﺎﻫـﻴــﺎ ،اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﻓــﻲ ﺧــﻂ اﻟــﻮﺳــﻂ رﻏ ــﻢ أﻧــﻪ
اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻻﻳﻤﻦ ،ﻣﺴﺠﻼ ﻫﺪف
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .40
وﻛــﺎن اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻻﻳﻤﻦ ﻋــﺎد اﻟــﻰ ﺑــﻼد "اﻟﺴﺎﻣﺒﺎ" ﻣﻦ
ﺑــﻮاﺑــﺔ ﺳ ــﺎو ﺑــﺎوﻟــﻮ ﻓــﻲ أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺎري ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن

ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ.
وأﻣﻀﻰ أﻟﻔﻴﺶ  17ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﻦ اﺷﺒﻴﻠﻴﻪ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺛﻢ اﻟﻰ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ.
ً
وﺣـﻘــﻖ أﻟـﻔـﻴــﺶ ﻓــﻲ أوروﺑـ ــﺎ  36ﻟـﻘـﺒــﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ
أﻟﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ ،وواﺣ ـ ــﺪ ﻣ ــﻊ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس و 2ﻣ ــﻊ ﻧ ــﺎدي
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻧﺠﺢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﺐ دوري
اﺑﻄﺎل اوروﺑﺎ ﻣﻊ "اﻟﺒﺮﺷﺎ" ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت أﻋﻮام
 2011 ،2009و ،2015وﻟﻘﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻوروﺑﻲ.

اﻟﻔﻴﺶ وﺧﻮان ﻓﺮان

أول أﻟﻘﺎب ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز وﻛﻴﺰ ﺗﺘﻮج ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ
ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ

أﺣ ــﺮز اﻟــﺮوﺳــﻲ داﻧﻴﻴﻞ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ أول أﻟﻘﺎﺑﻪ ﻓــﻲ دورات
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ﻟﻸﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﻮزه ﺑﺪورة ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻜﺮة اﻟﻤﻀﺮب ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ داﻓﻴﺪ ﻏﻮﻓﺎن
 (3/7) 6-7وو ،4-6أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺣﻘﻘﺖ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺴﻮن ﻛﻴﺰ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑـﻔــﻮزﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ﺳﻔﺘﻼﻧﺎ
ﻛﻮزﻧﻴﺘﺴﻮﻓﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ  5-7و.(5-7) 6-7
ورﻓﻊ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺛﺎﻣﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ،
ﻛــﺄس اﺣ ــﺪى دورات اﻟـﻤــﺎﺳـﺘــﺮز ﻟــﻸﻟــﻒ ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻻوﻟـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻴﻦ
ﻓﺎﺷﻠﺘﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻣﺎم "اﻟﻤﺸﺎﻏﺐ" اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
ﻧﻴﻚ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ واﻻﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ
ﻧﺎدال ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـﻴ ــﺪﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻒ ﺧ ــﺎﻣ ــﺲ ﻻﻋ ــﺐ
روﺳـ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﺤـ ــﺮز ﻟـ ـﻘ ــﺐ اﺣـ ـ ـ ــﺪى دورات
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣــﺎرات ﺳﺎﻓﻴﻦ،
وﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻻي داﻓ ـ ـﻴـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻜـ ــﻮ ،وأﻧ ـ ـ ـ ــﺪري
ﺷﻴﺰﻧﻮﻛﻮف وﻛﺎرن ﺧﺎﺗﺸﺎﻧﻮف.
وﻋﺒﺮ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻘﻮل "ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻓﻀﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻠﻴﺘﻲ اﻻﻓﻀﻞ ،وارﺳﺎﻟﻲ
اﻻﻓﻀﻞ واﺳﻠﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺘﺎ".
وأردف اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺬي أﻧﻬﻰ اﻟﻠﻘﺎء اﻣﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻏﻮﻓﺎن
ﺑﻜﺮة ﺳﺎﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﻘﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺮ ارﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﺧﻴﺮة "ﻟﻢ اﺧﺾ اي ﻣﺒﺎراة ﺳﻴﺌﺔ ،وآﻣﻞ أن أﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال
ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﻧﺠﺢ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ارﺳﺎل ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻوﻟﻰ ﻟﻴﺘﻘﺪم  ،1-4ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺑﻘﻮة وﻳﻌﺎدل اﻟﻜﻔﺔ،

ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ ﺣﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺑﺸﻮط
ﻓﺎﺻﻞ "ﺗﺎي ﺑﺮﻳﻚ".
وﺑـ ــﺪأ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘ ــﻮة ﻓـﻜـﺴــﺮ ارﺳ ــﺎل
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻻول ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻛﻲ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وﻳﺜﺄر ﻣﻦ ﻏﻮﻓﺎن اﻟﺬي ﻓﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم ،ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
واﻋﺘﺮف ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ "أﻧﺎ ﻣﺮﻫﻖ ،ﺑﺎﻟﻜﺎد أﻗﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم" واﻧﻪ
ﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﺸﺠﻨﺎت ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺬف ﻣﻀﺮﺑﻪ ﻏﺎﺿﺒﺎ
ﻗﺒﻞ ان ﻳﻨﻘﺬ ﻛﺴﺮ ارﺳﺎﻟﻪ.
وﺗﺎﺑﻊ "اﻋﺘﻘﺪ ان ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل أﻣﺎم +راﻓﺎ) +ﻧﺎدال( ﻛﺎن
ﻣـﻬـﻤــﺎ ...ﻛﻨﺖ ﻗ ــﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﺨـﺒــﺮة اﻟـﺘــﻲ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ،
ﺑﺨﻼف داﻓﻴﺪ".
وﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﻣ ـﻴ ــﺪﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻒ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ راﺑـ ـﻄ ــﺔ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎن دﺧــﻞ أﺧـﻴــﺮا ﻧــﺎدي
اﻟﻌﺸﺮة اﻻواﺋﻞ ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﺒﺪأ ﺻﻌﻮده اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
اﻟﺠﻴﺪة.
وﺧﺘﻢ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻻ أﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ وﻟﻜﻦ اﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟــﺪورات .ﻟﻮ ﺧﺴﺮت ﻟﻜﻨﺖ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﺄﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ".
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،وﻟﻜﻦ
ً

ﻛﻴﺰ ﺗﺘﻮج
وﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪات ،ﺣﻘﻘﺖ اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﺎدﻳـﺴــﻮن ﻛـﻴــﺰ ﻟﻘﺒﻬﺎ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺪورة
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﺣﺪى دورات اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮ اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﻔﺘﻼﻧﺎ ﻛﻮزﻧﻴﺘﺴﻮﻓﺎ  5-7و.(5-7) 6-7
وأﻇـ ـﻬ ــﺮت ﻛ ـﻴــﺰ ) 24ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻋــﺰﻳ ـﻤــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻋــﻮﺿــﺖ

ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ،وﻋﺎدت
ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪ دورة
ﺗﺸﺎرﻟﺴﺘﻮن اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺬي
ﻛﺎن اﻻول ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ.
وﺳ ـﺘ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨ ـﻔــﺔ  18ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ اﻟـ ــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻌﺸﺮ اﻻوﻟ ـﻴــﺎت اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ﻣــﻊ اﻗـﺘــﺮاب
ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ "ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز"،
راﺑـﻌــﺔ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑ ــﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓــﻲ 26
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري.
وﺧـﺴــﺮت ﻛﻮزﻧﻴﺘﺴﻮﻓﺎ ) 34ﻋﺎﻣﺎ(،
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
) (2009وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ )،(2004
،(2004
ارﺳ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻟـ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋـﺘـﻴــﻦ ﻟـﺘـﻤـﻬــﺪ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ أﻣ ــﺎم
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ "ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ
ﻣﻴﺪوز" ﻋﺎم  ،،2017وﻫﻲ اﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻻت اﻟـﻜـﺒــﺮى ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔــﻮز ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺔ و 44دﻗﻴﻘﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﻏــﺎدرت ﻣﻦ اﻟــﺪور اﻻول ﻓﻲ
آﺧــﺮ دورﺗـﻴــﻦ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺧــﺮوﺟـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون ،ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻜﺒﺮى ،إﻧﻪ "ﻟﻮ ﻗﺎل ﻟﻲ )أﻋﻀﺎء( ﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮع
أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮن ﻫﻨﺎ )أﺗﻮج ﺑﻠﻘﺐ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ( ﻟﻜﻨﺖ
ﺿﺤﻜﺖ ﻓﻲ وﺟﻮﻫﻬﻢ".
وﺣﻘﻘﺖ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻮز  43ﺿﺮﺑﺔ
راﺑﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  33ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﺎﺳﺮة ارﺳﺎل
ﻛﻮزﻧﻴﺘﺴﻮﻓﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت.
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻋﻤﺮﻫﺎ  ٥٠ﻋﺎﻣﺎ

ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺣﻀﺎرات
اﻟﻌﺮاق ﻣﺮﻳﻀﺔ!

د .ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

ﺑﻜﺎﻓﺮ ،ﻓﺄﻧﺎ أﻧﻘﻞ ﻫــﺬه اﻟﺴﻄﻮر ﻋــﻦ د .ﻋﻠﻲ
إذا ﻛــﺎن ﻧﺎﻗﻞ اﻟﻜﻔﺮ ﻟﻴﺲ
ٍ
اﻟﻮردي ،اﻟﺬي ُو ﱢﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺷﺘﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻔﺮ .ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻮردي
ﱢ
ﻋﺸﻖ اﻟﻌﺮاق ،وﻛـ ﱠـﺮس ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﻠﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﻠﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
***
• ﻓﻤﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻟﻤﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق(:
"ﻋﺎم  1917دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺮال اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﻮد إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ
ﱠ
ﻓﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ:
اﻟﻌﺮاق ،ﻓﺼﺎدﻓﻪ راﻋﻲ أﻏﻨﺎم،
ً
ً
 اﻟﺠﻨﺮال ﺳﻴﻌﻄﻴﻚ ﺟﻨﻴﻬﺎ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ إذا ذﺑﺤﺖ ﻛﻠﺒﻚ اﻟــﺬي ﻳﺠﺮيﺣﻮل أﻏﻨﺎﻣﻚ.
واﻟﻜﻠﺐ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺮاﻋﻲ ،ﻛﻮﻧﻪ ُﻳ ﱢ
ﺴﻴﺮ اﻟﻘﻄﻴﻊ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻏﻨﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺎت ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن
ً
اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﻴﻌﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺴﺮورا ﻟﻠﻌﺮض،
واﻧﻔﺮﺟﺖ أﺳﺎرﻳﺮه ،وﺟﻠﺐ اﻟﻜﻠﺐ ،وﻗﺎل ﻟﻠﺠﻨﺮال:
 ﺗﻜﺮﻣﻮن ﻳﺎ ﺳﻴﺪي.وﻗﺎم ﺑﺬﺑﺤﻪ ﺗﺤﺖ أﻗﺪام ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﻮد.
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎل اﻟﺠﻨﺮال ﻟﻠﺮاﻋﻲ:
ً
ً
 أﻋﻄﻴﻚ ﺟﻨﻴﻬﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ إذا ﺳﻠﺨﺖ ﺟﻠﺪ اﻟﻜﻠﺐ.ﺑــﺎدر اﻟﺮاﻋﻲ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺳﻠﺦ ﺟﻠﺪ ﻛﻠﺒﻪ .وﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻬﻰ
ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺠﻨﺮال:
ً
ً
 أﻋﻄﻴﻚ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻮ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة.وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻌﻞ اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﻮد ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ
ﱠ
اﻟﻜﻠﺐ .وﻟﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ .اﻧﺼﺮف اﻟﺠﻨﺮال اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي،
ً
ﻓﺮﻛﺾ اﻟﺮاﻋﻲ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻨﺎدﻳﺎ:
ً
 ﻫﻞ ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﺟﻨﻴﻬﺎ آﺧﺮ إذا ﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﻜﻠﺐ؟أﺟﺎﺑﻪ اﻟﺠﻨﺮال:
 ﻛﻼ ...أﻧﺎ رﻏﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﺎﻋﻜﻢ ،وﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎﺗﻜﻢ ،ﻓﺄﻧﺖ أﻳﻬﺎاﻟﺮاﻋﻲ ذﺑﺤﺖ وﺳﻠﺨﺖ وﻗﻄﻌﺖ أﻏﻠﻰ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﻨﺪك ورﻓﻴﻘﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﺟﻨﻴﻬﺎت ،وأﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﻴﻪ راﺑﻊ ،وﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ أﺣﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،
ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﺟﻨﻮده ،وﻗﺎل ﻟﻬﻢ:
ً
 ﻣﺎدام ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت ﻫﻨﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺨﺸﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ.***
• رﺣﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟــﻮردي ،اﻟﺬي أورد ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ،
وأﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺶ ﻟﻴﺮى ﻣــﺎذا ﻳﺠﺮي اﻵن ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق ،ﻓﺎﻟﺬﺑﺢ ﻣﻦ
ً
ﻛﻠﺐ ،ﺑﻞ إن اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﺑﺤﻀﺎرﺗﻪ
أﺟﻞ اﻟﻤﺎل ُ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ ٍ
وﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﻳﺬﺑﺢ ﺑﺄﻳﺪي اﻟﻠﺼﻮص ،وﺑﺄﻳﺪي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮﻧﻪ ،إذ ﺟﻌﻠﻮه ﻣﻦ
ً
ﻓﻘﺮا ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﻜﺎم ً
ﺛﺮاء ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻔﻘﺮ
أﻛﺜﺮ اﻟﺪول
َ ْ
َ
واﻟﻌﻮز واﻟﻔﺎﻗﺔ ،ﻓﺘﻤﻠﻴﺮوا ﺑﻨﻬﺐ وﺳﺮﻗﺔ ﺣﻘﻮق ﺷﻌﺐ اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
ﱠ
ﻳﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻞ ﺻــﺎروا ﻳﺘﺮﺣﻤﻮن
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﺼﻮر اﻟﻌﺮاق ازدﻫﺎرا إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻤﻦ
ﻳﺤﻜﻤﻮن اﻟﻌﺮاق اﻵن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﺟﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ.
• اﻟﻠﻬﻢ أﻧﻘﺬ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻣﺮة اﻟﻔﺎﺳﺪة ،ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺪوره اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﺬي ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻌﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺪاد ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﻴﻼدي،
ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﻬﺎ وﻳﻞ دﻳﻮراﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب "ﻗﺼﺔ اﻟﺤﻀﺎرة".

ﻋ ـ ـﺜـ ــﺮ رﺟ ـ ـ ـ ــﻞ وﻫ ـ ـ ـ ــﻮ ﻳ ـﺠ ـﻤ ــﻊ
اﻟﺤﻄﺐ ﻓﻲ أﻻﺳﻜﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ
ّ
ﺧﻄﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أ ﻃـﻴــﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﻟﻤﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ داﺧﻞ زﺟﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ
ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣــﻦ ر ﻣــﻲ ّ
ﺑﺤﺎر
روﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ.
ُ
وﻛ ـ ـﺘـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ
"ﺗﺤﻴﺎت ﺻــﺎدﻗــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ )ﻓ ـ ــﻲ آر اﻛ ـ ــﺲ اف
اﻟﺮوﺳﻲ
ﺳﻮﻻك( ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮل ّ
ﻟـﻠـﺸــﺮق اﻷﻗ ـﺼــﻰ ،ﻧـﺘـﻤــﻨــﻰ ﻟﻜﻢ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪﻳﺪ وإﺑﺤﺎرا
ﻣﻴﻤﻮﻧﺎ 20 ...ﻳﻮﻧﻴﻮ ."1969
وﻗﺪ رﺻﺪ ﺗﺎﻳﻠﻮر إﻳﻔﺎﻧﻮف
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻓ ــﻲ ﺷـﻴـﺸـﻤــﺎرﻳــﻒ ﻓ ــﻲ أﻻﺳ ـﻜــﺎ
ﻫ ــﺬه اﻟــﺰﺟــﺎﺟــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺎﻃــﺊ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺮب ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻠ ــﺪﺗ ــﻪ ،واﻗ ـﺘ ـﻠــﻊ
ﺳﺪادﻫﺎ ﺑﺄﺳﻨﺎﻧﻪ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﻮف ﻓ ــﻲ

ﻣﺰرﻋﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻗــﺮر ﺳﻜﺎن ﺑﻠﺪة ﺑﻮﻛﺴﺘﻞ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ً
إﻧﺸﺎء ﻣﺰرﻋﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻳﺪﻳﺮوﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ،
ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدات اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺒـﻠــﺪ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻟـﺘــﺪاﻋـﻴــﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،ﻻرﺗﻔﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺤﺮ.

وﺗـﻘــﺮر ﻧﺤﻮ  200ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣــﺎ ﺳﺘﻨﺘﺠﻪ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺰرﻋ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
ً
ﻫ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪا ،وﻫـ ــﻲ ﺗ ــﻮﻇ ــﻒ ﻣـ ــﺰارﻋـ ــﺎ ﻟﻴﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﺷﻲ وزراﻋﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ دوي ﻛــﻮرﺗـﻴـﻨــﻎ )45
ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﺘﻲ

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﻲ  2016ﻓﻲ ﺑﻮﻛﺴﺘﻞ "اﻟﻬﺪف
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟ ــﻸﻋ ـﻀ ــﺎء ﻫ ــﻮ أن ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎوﻟــﻮا
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻗﺮب اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ".
ّ
وﻳ ـ ـﻜـ ــﻠـ ــﻒ اﻻﻧـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎم إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰرﻋـ ــﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ  10دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ،أﻟ ـﻔــﻲ ﻳـ ــﻮرو ،وﻫ ـﻨــﺎك رﺳــﻮم
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  10ﻳــﻮرو ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟــﻮاﺣــﺪ ،وﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻳﺤﺼﻞ اﻷﻋـﻀــﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ.
ً
وﺗـﻐـﻄــﻲ اﻟ ـﻤــﺰرﻋــﺔ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ  20ﻫـﻜـﺘــﺎرا
ً
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ  15ﺑﻘﺮة و 20ﺧﻨﺰﻳﺮا،
و 500دﺟ ــﺎﺟ ــﺔ ،وﺗـﻨـﻤــﻮ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺰروﻋــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻷﻋـﻀــﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺼﻬﻢ.
وﻛــﻞ ﻳــﻮم ﺳـﺒــﺖ ،ﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﻌــﺎﺋــﻼت إﻟﻰ
ً
اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ﻟﻤﻞء اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﺰروﻋﺎت
اﻟﺒﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ 60
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻐــﺬاﺋــﻲ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ
ﻟﻨﺤﻮ  500ﺷﺨﺺ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮو
اﻟﻤﺰرﻋﺔ.
)أ ف ب(

ﻋﺜﺮوا ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ زوﺟﺘﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن ﻳﻨﻈﻔﻮن ﺷﻮاﻃﺊ اﻷرﺧﺒﻴﻞ
أوﻗـ ــﻒ رﺟ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﺒــﺎل اﻷﻟ ــﺐ
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻛ ـﺘ ـﺸ ــﺎف ﺟﺜﺔ
زوﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق
ﺳ ـﻴ ــﺎرﺗ ــﻪ أﻣـ ــﺲ اﻷول ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻛــﺎن ﻃﻔﻼه اﻟﺼﻐﻴﺮان ﻳﺠﻠﺴﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮ
ّ
ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ووﺿـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﺘ ـﺼــﺮف ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
ً
وردت إﻟﻴﻬﺎ ،ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ

اﻟــﺮﺟــﻞ وﻫ ــﻮ ﻓــﺮﻧـﺴــﻲ وﻣـﻌــﺮوف
ﻟـ ــﺪى اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ .وﻗـ ــﺪ أوﻗ ـ ــﻒ ﻓــﻲ
دوﺳــﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮت ﺳﺎﻓﻮا
)ﺷﺮق(.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر أﻧـ ــﻪ ﻋﺜﺮ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄـﻔـﻠـﻴــﻦ اﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ ﻳ ـﺘــﺮاوح
ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺖ وﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات
ﻳـﺠـﻠـﺴــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘـﻌــﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎرة وﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄذى.
)أ ف ب(

ّ
ﻣــﺸــﻂ آﻻف اﻹﻧــﺪوﻧـﻴـﺴـﻴـﻴــﻦ
اﻟ ـﺸ ــﻮاﻃ ــﺊ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻤــﺎﻣــﺔ
ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺘﻔﻞ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟ ـ ـ ـ  74ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻼل،
ﺟﺎب ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن وﻣﻮﻇﻔﻮن ﻓﻲ

اﺷﺘﺮت ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ وزوﺟﺘﻪ
ﻣﻴﺸﺎل ﺣﻘﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻴﻠﻢ "أﻣﻴﺮﻛﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮري" اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻐﻮص ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻲ أوﻫﺎﻳﻮ ﺑﻴﻊ
ﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻫﻲ أول ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺰوﺟﺎن.
وﻳﺨﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺼﺪات اﻟﺮﻳﺢ ﻫﺬا ،اﻟﺬي ﺗﻮاﻓﺪ
إﻟﻴﻪ آﻻف اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺼﻨﻴﻴﻦ" :ﻳﻠﻘﺒﻮﻧﻨﺎ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ".
ً
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ وﻟـﻴــﺲ ﺻﻴﻨﻴﺎ وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ّ
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ ﺳﺎو دﻳﻮاﻧﻎ،
ّ
اﻟﺬي اﺷﺘﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ّ 2014ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ
ﻗﺒﻞ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ "ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز".
َ
ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ،ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﻮﻏﻨﺎر
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ
وﺟﻮﻟﻴﺎ ّرﻳﺸﺮت ،ﻓﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ "ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ".
وﻗﺪ رﺷﺢ اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن ﻟﺠﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر ﺑﻔﻀﻞ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻦ
إﻏــﻼق ﻣﺼﻨﻊ "ﺟﻨﺮال ﻣــﻮﺗــﻮرز" ﺳﻨﺔ  ،2008وﻫﻤﺎ رﻏﺒﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ "ﻓﻮﻳﺎو".
وﻳ ـ ــﺮوي "أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎن ﻓ ــﺎﻛ ـﺘ ــﻮري" اﻟ ـﻔ ــﺮح اﻟـ ــﺬي ﻋ ـ ّـﻢ اﻷﺟـ ــﻮاء
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋﻨﺪ ﻣـﻌــﺎودة اﻟﻨﺸﺎط ﻓــﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﺳـﺘـﺤــﺪاث آﻻف
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ ،واﻟــﺬي اﺳﺘﺤﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ّ
ً
اﻟﻤﻄﺎف ﺳﺨﻄﺎ وﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﺟﺮاء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
وﺻﺮاﻣﺘﻬﺎ.

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ:

ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء.
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن :ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮح ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ – اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﻓﻴﺎت
 66ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﺮة ،ق ،6ش ،13م ،9اﻟﻨﺴﺎء :أﺑﻮﻓﻄﻴﺮة ،ق،4
ش ،252م ،302ت60020063 ،55724424 :

ﺳﻬﻴﻞ ﻓﺮﺣﺎن ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺒﺎرك

 52ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺰﻫﺮاء ،ق ،5ش ،502م ،7اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ،
ق ،7ش ،1ج ،6م ،34ت99603107 ،60002626 :
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ زوﺟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻠﻮم اﻟﻌﻮﺿﻲ
 52ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،دﻳــﻮان اﻟﻌﻮﺿﻲ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،3ش ،18م ،22ت99642101 ،55211233 :

ﺑﺪرﻳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺪوﺳﺮي

 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،6ش ،4م ،21اﻟﻨﺴﺎء :ﺧﻴﻄﺎن،
ق ،5ﺷﺎرع ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﺒﺮي ،م26

ّ
دﺷ ـ ـﻨـ ــﺖ آﻳـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪا ،أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻟــﻮﺣــﺔ
ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟـ "أوﻛﻴﻮﻛﻮل" ،وﻫﻮ أول
ﻧﻬﺮ ﺟﻠﻴﺪي اﻧﺪﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟـﻤـﻨــﺎﺧــﻲ ،ﻓــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
وأﻟﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻵﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ
ﻛ ــﺎﺗ ــﺮﻳ ــﻦ ﻳــﺎﻛــﻮﺑ ـﺴــﺪوﺗ ـﻴــﺮ وﻣ ـﻔ ــﻮﺿ ــﺔ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻣــﺎري
ً
ً
روﺑﻨﺴﻮن ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻳــﺎﻛــﻮﺑـﺴــﺪوﺗـﻴــﺮ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ّ
ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓــﺮاﻧــﺲ ﺑ ــﺮس" :آﻣ ــﻞ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮاﺳﻢ ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﻻ ﻓﻲ آﻳﺴﻠﻨﺪا ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻷن ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻫﻨﺎ ّ
ﻣﺠﺮد
ﻧﺎﺣﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻸزﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ".
واﺧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــﻮن اﻵﻳـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪﻳ ــﻮن
وزﻣ ــﻼؤﻫ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ راﻳـ ــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة وﺿــﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
اﻟ ـﺘــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺨــﻮر ّ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﻬﺮ اﻟﺠﻠﻴﺪي ،ودﺷﻨﻮﻫﺎ
أﻣﺎم ﺣﺸﺪ ﺿﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺸﻐﻮﻓﻴﻦ
ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ّ
ﺑــﺄﺣــﺮف ﻣﺬﻫﺒﺔ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻵﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ
"رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" ،ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺈذﻛﺎء
اﻟــﻮﻋــﻲ ﻓــﻲ أوﺳـ ــﺎط اﻟـﺴـﻜــﺎن إزاء اﻧـﺤـﺴــﺎر
اﻷﻧﻬﺮ اﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ.
)أ ف ب(

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ

 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﻬﺪاء ،ق ،1ﺷﺎرع
ﺻﺒﻴﺢ ﺑﺮاك اﻟﺼﺒﻴﺢ ،م ،25اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺮة ،ق ،4ش ،16م ،8ت60661161 :

ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوب

 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ق ،5ش،2
م ،52اﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﺸﺮف ،ق ،5ش ،3م ،6ت99791138 :

ﻋﻠﻲ راﺷﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻼف

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﺤﺎرﻧﺔ،
اﻟﺪﻋﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،10ش ،103م ،25ت99041150 :
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻌﻔﺎك أرﻣﻠﺔ راﺷﺪ ﻣﺮزوق اﻟﺠﻼوي
 92ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪوﺣﺔ ،ﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﺮع ﻏﺎز ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺪوﺣﺔ ،ق،3
اﻟﺸﺎرع اﻷول ،م ،35ت24872050 ،52222114 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﺸﺮوق
اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻌﺸﺎء

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أوﻫﺎﻳﻮ!

ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻮﻫﺮ

آﻳﺴﻠﻨﺪا ﺗﺪﺷﻦ ﻟﻮﺣﺔ
ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻨﻬﺮ ﺟﻠﻴﺪي اﻧﺪﺛﺮ

www.aljarida.com

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻠ ـﻔــﺎت اﻟـﺒــﻼﺳـﺘـﻴـﻜـﻴــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﻄﺎم ،وﺟﻤﻌﻮا
ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ
ﻫ ــﺬا اﻷرﺧـﺒـﻴــﻞ اﻟـﻤــﺆﻟــﻒ ﻣــﻦ 17
أﻟﻒ ﺟﺰﻳﺮة.
وﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ أرﻗـ ـ ــﺎم ﻏ ـﻴــﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺑ ـ ــﺄن ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ
اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ﺷ ــﺎرﻛ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
)أ ف ب(
اﻟﻤﺒﺎدرة.

ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻧﻮﻣﻲ
ﻧــﻮﻏ ـﻴــﺖ" إﻧ ـﻬ ــﺎ "ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻻﺗ ــﺰال
ﺟﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ
راﺋﺤﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺨﻤﺮ".
وﻧﺸﺮ إﻳﻔﺎﻧﻮف ﺻﻮرة ﻋﺒﺮ
"ﻓﻴﺴﺒﻮك" ﻟﻠﺰﺟﺎﺟﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ
أﻏﺴﻄﺲ.
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗـﻨـﺘــﻪ ﻋﻨﺪ
ّ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪّ .
ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻔﺖ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ـﺮﺳـ ــﻞ
"روﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ  "1أﺛـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ـ ِ
وﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﻧ ـ ــﻪ ﻓ ــﻲ
ﻓﻼدﻳﻔﻮﺳﺘﻮك .وﻋﺜﺮت أﺧﻴﺮا
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻄــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ أﻧﺎﺗﻮﻟﻲ
ﺑﻮﺗﺴﺎﻧﻴﻨﻜﻮ اﻟﺬي أﺑﺤﺮ ﺳﻨﺔ
 1969ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ "ﺳﻮﻻك" ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
)أ ف ب(
اﻟﻌﻤﺮ.
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03:54
05:18
11:52
03:27
06:25
07:45

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﺼﻐﺮى
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ
أدﻧﻰ ﺟﺰر

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

45
28
ً
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 02:23ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
 08:38ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 09:10ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
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