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ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن »ﺳﺎن ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن« ص ١٣

 ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ً
ﺗﻌﻮد ﻟﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻛﺘﺸﻒ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ...وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻮﺳﻊ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﺘﻌﺜﻬﻢ »اﻟﺼﺤﺔ«
ﺗﺨﺺ
ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ
ﺗﻄﺎﻟﺐ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
•
ً
ً
• اﻟﻮزارة ﻃﻠﺒﺖ أرﻗﺎﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أﺳﻌﺎرا ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣـﺼــﺎدر رﻓﻴﻌﺔ ،ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«،
ً
أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ات
ﺗـﺼـﺤـﻴـﺤـﻴــﺔ ﺟ ــﺬرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﻌ ــﻼج
ﺑــﺎﻟ ـﺨــﺎرج ،أوﻟ ـﻬــﺎ إﻋ ــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة وﻣـ ـﻜ ــﺎﺗـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أﻇ ـﻬ ــﺮت ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ ﻋﻠﻰ

ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻋﻼج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺗﻼﻋﺐ
وﺗ ـﻀ ـﺨ ـﻴــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎﻟــﻎ ،وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟ ــﻰ 400
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ﻛ ـﻔ ــﻮاﺗ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺘ ــﺮاﻛ ـﻤ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ
د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح ﺑــﺎﺷــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ

ً
ّ
»اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﺗﺪﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻗﺪم
ﺷﻬﺎدة ﺧﺒﺮة ﻣﺰورة ﻣﻦ »اﻷوﻗﺎف«

ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
واﺷﻨﻄﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺠﺮت
ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ،إذ ﺗﺒﻴﻦ أن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻻ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﺑﺘﻌﺜﺘﻬﻢ اﻟــﻮزارة ،وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
ﺳـﻨــﻮات ﻣﻀﺖ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ  10ﺳﻨﻮات ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﻗﻴﺎدات اﻟﻮزارة

إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻼج
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وأﺷ ــﺎرت اﻟـﻤـﺼــﺎدر إﻟــﻰ أن »اﻟﺼﺤﺔ«
ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أن اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ً
ﺗـﻔـﺼـﻴــﻼ ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼج اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ

واﺷـﻨـﻄــﻦ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن اﻟـ ــﻮزارة ﻃﺎﻟﺒﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة
ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻼج ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﻇﻬﺮت
وﺟ ـ ــﻮد ﻓ ــﻮاﺗ ـﻴ ــﺮ ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ ﻋﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 02

أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺠﺒﺮي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ُ
»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ إﺻﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
● ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
رﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻦ أﺣﺪ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﻜــﻢ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت أول
درﺟﺔ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ وإﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر،
ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ »اﻷوﻗﺎف«
إﻟﻰ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻤﻀﻴﺘﻪ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،وﻫﻲ
ا ﻟـﻤــﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻦ ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،وذﻟــﻚ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

وأﻳ ـ ــﺪت »اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف« ﺣﻜﻢ
أول درﺟـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺈداﻧ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﻢ،
ﻟــﻸﺳـﺒــﺎب اﻟـﺘــﻲ أوردﻫ ــﺎ ﻣــﻦ أن
ّ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟﻤﻮﻇﻒ
ﻣﻦ »اﻷوﻗ ــﺎف« ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻣﻦ أﺣﺪ ﻧﻮاب اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
إﻟـ ــﻰ وزﻳ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺨﺒﺮة،
رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ّﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ
ﺗـﻠــﻚ اﻹﻓـ ــﺎدة اﻟـﻤــﻮﻗـﻌــﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 8ﻣـ ـ ـ ــﺎرس  2017ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟـ ــﻮز ﻳـ ــﺮ
اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي ،ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺘ ـﻌــﺎرض ﻣﻊ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ا ﻟ ـﺘــﻲ ا ﻃـﻤــﺄ ﻧــﺖ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،و ﻫــﻲ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﻛـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ أن »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«
ﱠ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪول
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه
ﻛﻞ َﻣﻦ أﺳﺎء أو ﱠ
ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ،ﻓــﻲ رده ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ﺑ ـﺸ ــﺄن إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ــﻮزارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎل َﻣــﻦ أﺳــﺎء ﱡ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ً
إن اﻟﻮزارة ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬي
ﱠ
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺰل دﻣﺮﺗﻪ ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن أﻣﺲ

●

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﺿﻄﺮت إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ »ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻀﻴﺤﺔ«
ﺣ ــﻮل ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺄﻋ ـﻤ ــﺎل ﺗـﺠـﺴــﺲ واﺳ ـﻌــﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.

اﻗﺘﺼﺎد

09
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻔﻀﻞ آﻣﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
واﻟﺘﺠﺎرة

ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ أﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺎرات
ّ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﺳــﻠــﻢ أﺟـﻬــﺰة ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻄﻮرة
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺧﻄﻂ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺗـ ـﺤ ــﺮك اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت ،وﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،إذ ﺗـﺒـﻴــﻦ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑﻌﺪ
أن اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪات ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﻷﻗ ـﻤــﺎر 02

١٥
اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺴﺮﻗﺔ
ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮو دﻳﺎب
وأﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ

دوﻟﻴﺎت

١٩

)أ ف ب(

ﻟـ ـﻐ ــﺎرات وﻗ ـﺼ ــﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺮوﺣ ـﻴ ــﺎت ،ﻗـ ــﺎل وزﻳ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ ﻣــﻮﻟــﻮد ﺟــﺎوﻳــﺶ أوﻏ ـﻠــﻮ:
ً
»ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺳﻨﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻀﻤﺎن
أﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻨﺎ وﻧﻘﺎط اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ«،
ً
ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وزﻳﺮ
اﺗﻬﻢ
اﻟﻔﻮر،
وﻋﻠﻰ
02

ﻋﻤﻼء ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺻﺪوا ﻣﺨﺎﺑﺊ اﻟﺼﻮارﻳﺦ و»اﻟﻨﻮوي« ﺑﺎﻟﺼﻮرة
ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟـ دلبلا• ٢٠ :أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ
ﻳﺪرﺳﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻧﺄﻣﻞ زﻳﺎدة اﻟﻌﺪد

ﻣﺰاج

ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮة إﻟﻰ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

٢٠

اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ أﻣﻤﻴﻴﻦ ﺑﺈﻳﺮان إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺴﻜﺎن ﻏﺰة :ﻫﺠﺮة ﺑﻼ رﺟﻌﺔ
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر أن اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﺳـﺤـﺒــﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻐ ـﻄ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻴ ـﺤــﺔ،
وﻓﺮﺿﺖ إﺟﺮاءات ﺗﻜﺘﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان ،وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﻄﺮده ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﻨ ــﺪوب اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ً
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻏ ــﺎري ﻟــﻮﻳــﺲ ،ﻛــﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ

٠٧

٠٤

أﺑــﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪات
ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﱡ
ﺗﺒﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،اﻟﺘﻲ »ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺰن أﻧﻬﺎ
ﺗﻀﺮ ﺑﺄﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ :ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻘﻠﺺ 100
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،ورﺑﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ،ﺧﻼ
ﻼ
ً
اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ أﻳﻀﺎ.
وﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(
ً
أن ﻳﺪرس ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ« ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻧ ـ ـﻔـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن رﻛـ ــﻮد
ً
ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎد ،ﻣ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑـ »ﺻﻨﺎﻋﺔ أزﻣﺔ ،وﺑﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد« ،ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻔﻮز ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .2020
ح
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،ﺻ ـ ّـﺮـﺮح
ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺑــﺄﻧــﻪ 02

ﺟﻮﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن،
ﺣﺬرت أﻧﻘﺮة دﻣﺸﻖ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ »اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر«،
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ﻋ ــﻦ ﺗـﻤــﺮﻛــﺰ ﻗ ــﻮات
ﺑﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ إدﻟــﺐ ،ﻣﺘﻮﻋﺪة
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ.
ووﺳــﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺑﻦ ﺳﻔﺎع ﻟـ دلبلا:.
»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« ﺳﻴﻘﻄﻊ ﻳﺪ
إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

اﺗﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑـ »ﺻﻨﺎﻋﺔ أزﻣﺔ« ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻨﺸﺮ ﻗﻮات واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺗﻨﺴﺤﺐ
واﻷﺗﺮاك ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﺤ ــﻮ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻏﺎدرت ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺧ ــﺎن ﺷـﻴـﺨــﻮن اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ورﻳــﻒ
ﺣـﻤــﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎور ،ﺗــﺎرﻛــﺔ أﻛـﺒــﺮ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻴﺮان ﻗﻮات
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم.
وﻏـ ــﺪاة ﺗ ـﻌــﺮض رﺗـﻠـﻬــﺎ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ﻟﻀﺮﺑﺔ

واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ» ،ﺗﺘﻮﻟﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
ﱠ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﱢ
َ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ إﺳﺎءة
ً
أو ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ
إﺻﺪار أي ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪى ورود ﻣﺎ
ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أي ُﺳﻠﻄﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ«.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ أن »اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ« ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ
اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻛﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﻋﺎﻳﺎﻫﺎ.

ﺗﺮاﻣﺐ :ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر
ﺗﻀﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ

أﻧﻘﺮة ﻟﻸﺳﺪ :ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

اﻟﺨﺎﻟﺪ :إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه
ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء أو ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻳ ـﻜ ـﻤــﻞ ﺳـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻹﻋﻼن.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ أول درﺟ ــﺔ
اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ إداﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ إﻟﻰ
أﻗـ ــﻮال ﻣــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻓــﻲ »اﻷوﻗـ ــﺎف«
أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑـ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻟــﻢ
ـﺾ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺳـ ـﻨ ــﻮات
ﻳ ـ ـﻤـ ـ ِ
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وأن اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ﻟ ــﻪ ﻛـ ــﺎن ﺑ ـﻨــﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺑﻌﺪ إﻟـﺤــﺎح أﺣــﺪ ﻧ ــﻮاب اﻟــﺪاﺋــﺮة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﺤﺮﻳﺮي :ﻟﺴﺖ أﻧﺎ
ﻣﻦ ّ
ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

رﻳﺎﺿﺔ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻏﺎرات اﻟﻌﺮاق :ﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻟﻄﻬﺮان ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
وﺳ ــﻂ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪاﺗـﻬــﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﺑ ـﺸ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻏ ــﺰة،
اﻗﺘﺮﺣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ دول ﻋﺪة
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع »ﻣﻦ دون
رﺟ ـﻌ ــﺔ« ،ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧ ـﻬــﺎ »ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪة
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رﺣﻼﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎرات ﺳﻼح اﻟﺠﻮ«.
وﻧ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺖ »ﻫ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺌ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺚ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« ،أﻣﺲ ،ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح

ﻋ ـ ــﻦ »ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﻲ رﻓـ ـﻴ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺎﺷ ـﻴ ــﺔ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ« ،ﻟﻜﻨﻪ
ً
ﻛﺸﻒ أن »أﻳ ــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ دول ﺷﺮق
أوﺳﻄﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ«.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴ ـ ــﻦ وﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد
ﻋﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ 02
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎﺗﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ

ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺘﻌﺎﻓﻴﻪ
ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﺗﺼﺎﻻ
ً
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ،ﻇﻬﺮ أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻦ أﻣﻴﺮ
دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ
ﺑ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻤ ــﺪ آل ﺛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،اﻃـ ـﻤ ــﺄن
ﺧـ ــﻼﻟـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﺤ ــﺔ ﺳـ ـﻤ ــﻮه،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ
وﻧﻌﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ،
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺎدة ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻟـﺴـﻤــﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋـ ـ ـ ـ ــﺮب ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ
ﻋــﻦ ﺑــﺎﻟــﻎ ﺷـﻜــﺮه وﺗـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟﻤﺎ
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ أﻣـﻴــﺮ ﻗﻄﺮ ﻣــﻦ ﻃﻴﺐ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ ،ﻣ ـﻘــﺪرا ﺳـﻤــﻮه ﻫــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ

ﻋ ـﻤــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﻄـﻴـﺒــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
وﺗ ـﻤــﺎم اﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ وﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻗﻄﺮ
وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻛــﻞ اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
ً
وﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻰ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه اﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻ
ً
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق د .ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻃﻤﺄن
ﺧـ ــﻼﻟـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﺤ ــﺔ ﺳـ ـﻤ ــﻮه،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋ ـ ـ ـ ــﺮب ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻋ ـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ
رﺋـﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟ ـﻌــﺮاق ﻣﻦ
ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﻣﻘﺪرا ﺳﻤﻮه

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺤﻤﺪ

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺤﻤﺪ أﻣﺲ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑ ـﻘ ـﺼ ــﺮ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ،ﺻـ ـﺒ ــﺎح أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟﻤﺤﻤﺪ.

ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻷﺧــﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﻦ واﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر
ا ﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ ودوام ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻓـ ـﻴ ــﺔ
وﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق وﺷﻌﺒﻬﺎ
اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻗﻲ واﻻزدﻫﺎر.

رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮه رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ،
أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
وﺗـ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮس
ً
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة وﺿ ـ ـﺒـ ــﺎﻃـ ــﺎ

ً
وﺿﺒﺎط ﺻﻒ وأﻓﺮادا ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ
ﺳﻤﻮه ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ،
ً
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻤــﻮه ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ
وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﺤﻔﻈﻪ ﻗﺎﺋﺪا
ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺰﻳﺰ.
وﻗ ــﺪ ﺑ ـﻌــﺚ ﺳ ـﻤــﻮه ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ
ﺷـ ـﻜ ــﺮ ﺟـ ــﻮاﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ّ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺷـﻜــﺮه وﺗـﻘــﺪﻳــﺮه ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﺎن ودﻋﺎء
ﻣﺎ أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ٍ
ﺻـ ـ ــﺎدق ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣــﻦ
اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑ ـﻌ ــﺚ

ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ :اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻼح ﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮس اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﻣ ـﺸ ـﻌــﻞ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻓ ــﻲ دﻳ ــﻮاﻧ ــﻪ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮس
اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ،اﻟﺬي أﻫﺪى إﻟﻴﻪ
ﺷﻬﺎدة اﺟﺘﻴﺎزه دورة "اﻟﺪﻓﺎع
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ" ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻣ ـﺸ ـﻌــﻞ
ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ،
ﻣﺆﻛﺪا ﻧﻬﺞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ﻟﻠﺘﺰود ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼح
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣــﺪﻳــﺮ دﻳــﻮان
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻠﻮاء ﺟﻤﺎل ذﻳﺎب.

اﻟﺠﻼوي :ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
أﻛﺪت إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺪء
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ.

●

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﺟﻤﺎل اﻟﺠﻼوي ،ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ
اﻷول ،ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﺔ ﺣ ــﺪ ﻳ ـﺜ ــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﺑـ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺪم
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت إدارﻳ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻣــﻦ إدارة
ﻛــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻹدار ﻳ ــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻺدارة.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻼوي ،ﻓــﻲ
ﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ــﺢ ﺻ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ،أن
اﻟﺘﺪﺷﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺳﻴﺘﺰاﻣﻦ
ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎت
ً
اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن

 ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ...
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ دﻋﺎ
اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﺒﻴﺎن أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر.
ً
ً
ً
وأﻛﺪت أن ﻓﺤﺺ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﺮاﻛﻤﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﺸﺪدة
ﻋﻠﻰ أن اﻻدﻋ ــﺎء ﺑﺘﺄﺧﺮ اﻟ ــﻮزارة ﻋــﻦ دﻓــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ،وأن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﻮﻗﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ دون ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻗﻒ اﺑﺘﻌﺎث اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻫﻨﺎك،
وإﺻــﺮارﻫــﺎ ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻄﺎء ،ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻮﺳﻄﺎء.
وﻋــﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﺸﻔﺖ
اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆدي ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  %٣٠ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ دون أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،أﺷــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﻋــﺪاد اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟـﺨــﺎرج ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وذﻟــﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ،
إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،وﺟﻠﺐ ﻛﺒﺎر اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

أﻧﻘﺮة ﻟﻸﺳﺪ :ﻻ ﺗﻠﻌﺐ...
اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف »اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ« ﺑﺨﺮق اﻻﺗﻔﺎق »ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻷﺗﺮاك« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮات ﺑﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺴﻼح ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ أﻧﻘﺮة ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ ،واﻟﺘﺼﺪي ﺑﻘﻮة ﻷي ﻫﺠﻤﺎت ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺸﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،وإﺻﺪار اﻟﺮﺧﺺ
وﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪﻫ ـ ــﺎ ،واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻮل
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدات اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ
وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،وإﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺟﻤﺎل اﻟﺠﻼوي

اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺺ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ
ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺺ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﺳ ــﻮاء اﻟـﻤـﺨـﻠــﺺ
اﻟ ـﻌــﺎم أو اﻟـﻤـﺨـﻠــﺺ اﻟـﺨــﺎص
أو ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوب ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺚ

وأﻛﺪ اﻟﺠﻼوي أن اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وﺑـ ـ ـ ــﺬل ﻗـ ـﺼ ــﺎرى
ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﺸــﺮﻛــﺎء
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻳـ ـﺨ ــﺪم
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﻳــﺪﻋــﻢ
ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

وﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ »ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ« ،أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ،أﻣﺲ ،ﻋﺰﻣﻪ اﺳﺘﻌﺎدة
ً
ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟﻤﻌﺎرك اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ
إدﻟﺐ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻚ ﻋﻦ دﻋﻢ أﻧﻘﺮة اﻟﻮاﺿﺢ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود
ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ«.
وأﻓﺎد اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ﺑﺄن ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺸﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن ،ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ رﻳﻒ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ،
ً
ﻓﻲ وﻗــﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ »إﻋــﺎدة
ﺗﻤﺮﻛﺰ« ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﺟ ــﺎء اﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ ﺳﻴﻄﺮة ﻗ ــﻮات اﻟﻨﻈﺎم
ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻮي روﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻠﺐ  -دﻣﺸﻖ أﻣﺎم ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أرﺳﻠﺘﻬﺎ أﻧﻘﺮة
ﻷﻛﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﻮرك.
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ﺗﺮاﻣﺐ :ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر ﺗﻀﺮ...
ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ إﺟ ــﺮاء أي أﻋـﻤــﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ »ﻫ ــﻮاوي« ،ﻷﺳـﺒــﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ أن ذﻛـ ــﺮت ﻣ ـﺼ ــﺎدر إﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ أن وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻤﺪد ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑـﺸــﺮاء ﻣﻌﺪات
ً
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  90ﻳﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻫﻮاﺗﻔﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺆﺳﺲ »ﻫﻮاوي« ،رﻳﻦ ﺗﺸﻴﻨﻎ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ إﻟﻐﺎء
اﻟﻘﻴﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ ،إﻻ أﻧﻪ أﻋــﺮب ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺰدﻫﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮر
ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.
وﺻﺮح ﺗﺸﻴﻨﻎ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إذا
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺎزﻻت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ إذا
ً
ً
ً
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺑﻨﺘﻪ ﺻﺮاﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أﻃﻮل أﻣﺪا ،وﻫﻲ اﻵن ﻗﻴﺪ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺑﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
)روﻳﺘﺮز( 10

وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﻧـﻤــﺎذج اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻜﺮ إ ﺑــﺪا ﻋــﻲ،
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
وﻣـ ــﺮﻧـ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎم اﻹدارﻳ ـ ــﺔ،
ا ﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدا ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﺷﺎد اﻟﺠﻼوي ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺬﻟ ـ ــﺖ ﻣ ــﻦ
إدارة ا ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع وا ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ -ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ
واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮة ﻧﺤﻮ
اﻟ ـﺒ ــﺪء اﻟـﺘـﺠــﺮﻳـﺒــﻲ ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت
ا ﻟـ ـﺤ ــﺪ ﻳـ ـﺜ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﻜ ــﺮ إدارة
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ـﻬ ــﻮدﻫ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ آﻟ ـﻴــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ،
ﺑ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻹدارات
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺤﺚ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﻣ ـﺒ ــﺎرك
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي،
ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ﻟ ـ ــﺪى اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻣﺤﻤﺪ إﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﻨــﺎول
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدل اﻟـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻆ
واﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻷﺣ ــﺎدﻳ ــﺚ اﻟــﻮدﻳــﺔ،
وﺗـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﺮق إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ وإﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮان ،وﺳـ ـﺒ ــﻞ
ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺰﻫـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﺷﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻮﺷﻬﺮي،
اﻟﺴﻔﻴﺮ إﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎرﺗــﻪ،
آﻣﻼ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﱠ
وﺟﻪ ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان
اﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي
ﻋﻠﻰ ُﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ دوام اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.

ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ

»اﻟﺠﻤﺎرك« :ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ
رﺋﻴﺲ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ ﻳﺎﻧﻮش أدﻳﺮ
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗـ ـﻬ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻪ ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟــﻪ ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ
وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮ وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ ،وﺳﻤﻮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

ﻻ زﻳﺎدة ﻓﻲ رﺳﻮم اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ :إﺟﺮاءات ﺿﺪ أي ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮاه أو زور ﺷﻬﺎدﺗﻪ
ﺷ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻨﻮﻋﻲ د.
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺤـﺴــﻦ اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
أﻧـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﺑـ ـ ــﺄي زﻳـ ـ ــﺎدة
ﻋ ـﻠــﻰ رﺳـ ــﻮم ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪارس
ً
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري
اﻟـ ــﺬي ﺻ ــﺪر ﺑـﻤـﻨــﻊ أي زﻳ ــﺎدة
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧ ــﻪ ﺳﻴﺘﺨﺬ
ً
اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاء ات ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،ﺑـ ـ ــﺪء ا ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﺬار ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟ ـ ــﻰ ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ ،إذا
ﺗﻤﺎدت أي ﻣﺪرﺳﺔ وﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم،
ﻣـ ـﺤ ــﺬرا ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟ ـﻄــﻼب
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻘـ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام
ﺑــﺎﻟــﺮﺳــﻮم اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﻘﺮرة،
ً
وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﺸ ــﻮف اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة
ﻟ ــﺪى اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﺎص ،وﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺤﺼﻴﻞ
أي ﻣـ ـﺒ ــﺎ ﻟ ــﻎ أو ر ﺳ ـ ـ ــﻮم ﺗـﺤــﺖ

اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ...
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﺻﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎت
إﻳﺮان اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺒﺊ ﺻﻮارﻳﺨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﻓــﺎد اﻟﻤﺼﺪر ﺑــﺄن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻛﺸﻒ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣـﺨــﺎزن اﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،وﺑـﻌــﺪ أن
اﻋﺘﻘﻞ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺑﻤﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻤﻦ رﻛﺒﻮا ﻣﻌﺪات اﻟﺮﺻﺪ ﺗﺒﻴﻦ
أن ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﻛﺎووس ﺳﻴﺪ إﻣﺎﻣﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات،
واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﺘﺂﻣﺮه ﻣﻊ ﻣﻨﺪوب اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.
ً
وﻻﺣﻘﺎ اﻧﺘﺤﺮ إﻣﺎﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ ،دون أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء
ﺷﺒﻜﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺮب
ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺿﻄﺮ رﺋﻴﺴﺘﻬﺎ ،ﻣﺴﺎﻋﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
ﻣـﻌـﺼــﻮﻣــﺔ اﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر ،إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻬــﺎ ،ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻋــﻼﻗــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﻮﻳﺲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻨﺪوﺑﺔ اﻟـ»ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ« اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان اﺳﺘﺮ ﻛﻮﻳﺶ
ً
ً
ً
ﻻروش ،وﻫﻲ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺟﻨﺪت ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻔﻆ
ً
ً
اﻟﺘﺮاث ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻟﻤﻮﺳﺎد« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺟﻨﺪت ﻋــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
ً
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻨﻴﻴﻦ
وﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺎﺳﻢ اﻟـ»ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ«.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻻروش ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻛﺎﻣﻴﺮات ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ،
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻄﻨﺰ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﺮﺑﻬﺎ إذا
ﻗﺮرت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺮﻳﺐ أرﺷﻴﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ً
ﻛﺎن ﻣﺪﺑﺮا ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ
ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.
ﻛـﻤــﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟـﻤـﻬــﺎم اﻟـﺘــﻲ ﻗ ــﺎم ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎع ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات ﺗﺆدي

أي ﻣـﺴـﻤــﻰ ،ﺑ ـﺨــﻼف اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻣــﻦ
اﻟﻮزارة ،وﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺤﺼﻴﻞ
رﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻞ ورﺳـ ـ ـ ـ ــﻮم
دراﺳﻴﺔ ﻋﺪا ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻼب ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺤ ــﺪدي
اﻟـ ـﺠـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ رﺳﻮﻣﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
وﺣﻮل آﻟﻴﺎت وﻧﻈﻢ وﻟﻮاﺋﺢ
ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أﺷــﺎر
اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮﻳ ـ ـﻠـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻣ ـ ـ ــﺪارس
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﺨــﺪﻣــﺎت اﻋـﻀــﺎء
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﺸ ـﻐ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ
آﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،وﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣــﻦ اﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات اﻟــﻼﺣـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن ،وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻗﻄﺎع
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﺨ ــﺎص واﻟ ـﻨــﻮﻋــﻲ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻪ.
وﻧ ـ ــﻮه إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺬ اﻹدارة
اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﺿ ــﺪ ﻛﻞ
ﻣ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻳ ـﺜ ـﺒــﺖ ﺗ ــﺪﻧ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاه
ا ﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ أو ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ،أو
ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺛـ ـﺒ ــﻮت ﻋ ـ ــﺪم ﺻـﺤــﺔ
ﺷ ـﻬــﺎد ﺗــﻪ أو ﻋ ــﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ
ﻟـﻠـﻤــﺎدة اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ.

إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ،أو ﻣﻨﻊ
اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻀﺎﺋﻊ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮزارات ،ﻟﺮﺻﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻃﻬﺮان ووﻛﻼﺋﻬﺎ ،ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
ووﺿﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺴﻜﺎن ﻏﺰة :ﻫﺠﺮة...
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻃﻮﻋﻴﺔ« ،داﻧــﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺤﻖ
ﺳﻜﺎن ﻏﺰة ،ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ »اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻘﻄﺎع ﺟﺮاء اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻈﺎﻟﻢ ،واﻟﻌﺪوان اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﺠﺮاﺋﻢ
ً
اﻟﺒﺸﻌﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،واﺳـﺘـﻬــﺪاف ﻣـﻘــﻮﻣــﺎت ﺣـﻴــﺎة اﻟﺴﻜﺎن،
واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة«.
واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻮزارة أن »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺻﺤﻮة دوﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﺾ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮات ،وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ وإداﻧﺘﻬﺎ ،وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ ﻏﺰة«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،أﻟﻤﺢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻟﻰ وﻗﻮﻓﻪ وراء اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺨﺎزن اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
ً
ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ«.
ً
وﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻦ
دور إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
إﻟﻴﻬﺎ ،إن »إﻳﺮان ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ،وﺳﻨﺘﺼﺮف ﺿﺪﻫﺎ
ً
ً
أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺼﺮف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ«.
وأﺿــﺎف» :اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻣﺎزاﻟﻮا ﻳﻬﺪدون إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻹﺑﺎدة ،وﻳﺒﻨﻮن
ً
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف« ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟﻌﺪوان اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ.
ً
وﻻﺣﻘﺎ أﻓﺎد اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻮﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺨﺰن ﻋﺘﺎد
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻠﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ.
)اﻟﻘﺪس ـ ـ وﻛﺎﻻت(
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٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ّ
»ﻧﺰاﻫﺔ« :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ »اﻟﺼﺤﺔ« :ﺑﺖ ﺗﻈﻠﻤﺎت ًﻣﻜﺎﻓﺂت
»اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة« ﻗﺮﻳﺒﺎ

ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع
ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻗﻔﺰة
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺼﺎﻟﺢ

أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )ﻧﺰاﻫﺔ( أﻣﺲ،
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎدة
وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاﻫـ ــﺔ وﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻟ ـﻘ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء رﻗﻢ  691ﻟﺴﻨﺔ .2019
وﻗ ــﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻨــﺎء
ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻟ ــﺆي اﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗ ـﺘــﺮأﺳ ـﻬــﺎ )ﻧ ــﺰاﻫ ــﺔ( وﺗ ـﻀ ــﻢ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ  21ﻋـﻀــﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن
وزارات و ﻣـ ــﺆ ﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت ا ﻟ ــﺪو ﻟ ــﺔ
ذات اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣ ـﺤــﺎور
وﻣـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎدرات اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﺼﺎﻟﺢ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺻﺪار
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ
ذﻟﻚ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ـﺤــﺎﻟــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻗ ـ ــﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ

اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎورات
واﻹﻋـ ـ ــﺪاد إﻟ ــﻰ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻔﻌﻠﻲ.

ﻣﺸﺮوع وﻃﻨﻲ

ﻟﺆي اﻟﺼﺎﻟﺢ

اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺳﻨﺪ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻬــﺎ ﺑ ـﻤــﺎ ﻫﻮ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺤﺎور
واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن »ﻧ ــﺰاﻫ ــﺔ« ﺗﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻓـ ــﺮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻵﻟـ ـﻴ ــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺎور وأوﻟﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺪ

وأﻛ ـ ـ ــﺪ أن »ﻧ ـ ــﺰاﻫ ـ ــﺔ« ﺳ ـﺘ ـﺒــﺬل
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎح ﻣﺸﺮوع
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑـ ــﺄن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻫﻮ
ﻣـﺸــﺮوع وﻃـﻨــﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،إذ ان
ﻧـﺠــﺎﺣــﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻃـﻔــﺮة وﻗـﻔــﺰة
ﻧ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ
ﻣﺮدود ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ ﺑـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد
واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وأﺿــﺎف اﻟﺼﺎﻟﺢ أن »ﻧﺰاﻫﺔ«
ﺗـ ـﻌ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺮ وﺗ ـﺴــﺎﻧــﺪ
ﺟـﻬــﻮد ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻷﻫـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
أﺟـ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻷﻣ ـﺜــﻞ
ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻮﻣﻲ
اﻷﺣــﺪ واﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺌﺎت اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ إدارات اﻟﻮزارة وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻲ
ﺗﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷول ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻦ
 1800ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن أي ﺗﻈﻠﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي وﺳﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ.
ً
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻧ ـﻔــﺬت وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ،ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﺤﻮادث وﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻮارث واﻟﺤﻮادث اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﺗــﻢ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻄﻴﺮة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ أو اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻌﻔﻲ وﻓﻨﻴﻲ إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ.

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﻮاﺻﻞ ﺟﻮﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ّ
ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﻧﺘﻬﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣــﻦ إﻧـﺸــﺎء ﻣﺒﻨﻰ
روﺿﺔ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي ،اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ
واﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
أن ﺗﻔﺘﺘﺢ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺒﺎح ﻏﺪ.
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،م .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد ،اﻧﺘﻬﺎء وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻣﺒﻨﻰ روﺿــﺔ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻟــﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
أﺣ ـ ـ ــﺪث اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﻓ ـﻴ ــﻪ وإدﺧـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ ﺿ ـﻤــﻦ ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤــﻪ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗــﻮﻓــﺮ
اﻟـﺨــﻼﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺛﻠﺚ اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟﻤﺒﻨﻰ
ً
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﻘﺪرة  257ﻣﻴﻐﺎوات ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻧ ـﻈ ــﺎم اﻟـﺨــﻼﻳــﺎ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ روﺿﺔ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻂ
ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻴﺎﺳﻴﻦ واﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻣﺲ
وﺷـ ــﺪد اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة اﻟـﺘــﺄﻛــﺪ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ وﺣـ ــﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وﻣ ـﺒــﺮدات
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻷﺛﺎث اﻟﻤﺪرﺳﻲ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻀــﺎﻓــﺮ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﺠﻬﻮد
ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎخ
دراﺳﻲ أﻓﻀﻞ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ذﻛﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﺑﺤﺚ
اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻧـﺸــﺎﺋــﻲ ﻟـﻤــﺪارس ﻣـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
وﻣ ـ ــﺪى ﺟــﺎﻫــﺰﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﻣـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ
اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗــﺪم وﺳــﺎق ﻣــﻦ أﺟﻞ
ﺗﻼﻓﻲ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ.

»اﻷﺷﻐﺎل« :ﺗﺪوﻳﺮ ﺑﻴﻦ رؤﺳﺎء أﻗﺴﺎم
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر و ﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻞ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ م .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ً
ً
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي  12ﻗ ــﺮارا إدارﻳ ــﺎ
ﺑ ـﺘــﺪوﻳــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ ورؤﺳـ ــﺎء
أﻗـﺴــﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹدراﻳ ــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
وﺟــﺎء ﻓﻲ ﻗ ــﺮارات اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،ﻧﻘﻞ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ أﺣ ـﻤ ــﺪ
ً
اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮا ﻹدارة
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ،وﻧ ـﻘ ــﻞ رﺋـﻴـﺴــﺔ
ﻗـ ـﺴ ــﻢ اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم واﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟ ـﻴ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ
رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﻢ اﻹﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎء
وا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮ ﻣـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ إدارة

اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﺑـﻘـﻄــﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ،وﻧـﻘــﻞ رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻗﺴﻢ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة ﺑ ـ ــﺈدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺷ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮارات ﻧ ـﻘــﻞ
رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻗ ـ ـﺴـ ــﻢ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﺗ ــﺎرﻳ ــﺔ
واﻟـﺴـﺠــﻞ ﺑـ ــﺈدارة ﻣﻜﺘﺐ وﻛﻴﻞ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣـ ـﻨ ــﺎل ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻣـﻄــﺮ
ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑـﻘـﻄــﺎع اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ،
وﻧ ـﻘ ــﻞ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﺴــﻢ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﺪة ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة ﺷـ ـ ــﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺮاج ﻟﻠﻌﻤﻞ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺠﻞ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻧﻘﻞ
رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﺆﺟﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺪوﺣﺔ إﻟﻰ ٢٠٢٠
●

ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إﻳﻤﺎن
اﻟـ ـﺤ ــﺪاد ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ رﺋﻴﺴﺔ
ﻗـﺴــﻢ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺈدارة
ﺷ ـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟـ ـﺸ ــﺮاح ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻗﺴﻢ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺈدارة
ﺷـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ  ،وﻧ ـﻘ ــﻞ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺠﻞ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑـ ـ ــﺎدارة اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺪر
اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻦ
واﻟ ـﺤ ــﺮاﺳ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻧ ـﻘ ــﻞ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗـﺴــﻢ
اﻟﺴﺠﻞ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎدارة ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻴﺮزا ﻟﻠﻌﻤﻞ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح

»اﻟﺮازي« :ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﻨﺪي
ﻷن ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺎرﺋﺔ
رد ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮازي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺪي اﻟﺬي ﺗﻢ رﻓﺾ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
وﻗ ــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ،إن اﻟـﺠـﻨــﺪي ) 29ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺣﻀﺮ
إﻟــﻰ ﺣــﻮادث اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ اﻷول ،وﻛﺎن
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﺴﺮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮع اﻷﻳﺴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻟﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻮم  17اﻟﺠﺎري ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ ،أن
اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ أي ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺣﺴﺐ ﺳﻜﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻻت
اﻟﻜﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ّ
ﺗﻌﺮض ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺠﻬﺮاء ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻹﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت.
وأﺿﺎف أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺣﺴﺐ
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎرف ّﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ.

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« ﺗﻌﻔﻲ »ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ«
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ً
اﻟﺸﻬﺎب :ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
●

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺷﻜﻠﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت م .ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎدات اﻟﻮزارة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻹﻋﻔﺎء ذوي
اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،إن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺳﻴﻌﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺮار اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وأﺷﺎرت اﻟﻮزارة اﻟﻰ ان ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(٨
ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٠ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ،وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ) (٣٧اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان »ﻳﻌﻔﻰ اﻻﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي
اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻋﻠﻰ ان
ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟــﻮزارة اﻟﻰ ان ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻬﺎب وﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ م.
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﺪر ،ووﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺎدل دﺷﺘﻲ،
وﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،وﻣﺪﻳﺮة ادارة اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻋﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﺪة ،وﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺬوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﺪاح.

ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
أﻧﺠﺢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
وﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ٣٠
ً
ﻣﺘﻄﻮﻋﺎ
اﻟﻌﻴﺴﻰ

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

دﺷ ـﻨــﺖ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك ﺑــﻮﺛــﺎ
ﺗــﻮﻋــﻮﻳــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻊ  ،360وذﻟ ــﻚ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣـ ــﻦ أﻧـ ـﺠ ــﺢ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ »ﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺎك« ﺿـﻤــﻦ
ﺑــﺎﻗــﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،وﻳﻀﻢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻲ اﻟﺤﺠﺎج ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮروﺑﻨﻤﺴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻟﻄﻴﻔﺔ
اﻟﻮزان.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة
ﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
»ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك« ﻳـ ـﺴ ــﺮى اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﺴ ــﻰ ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺮض
اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪم ،اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻴﻦ وﻗﻠﺔ ﻋﺪد

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »ﻟﻮﻳﺎك« اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ 360
ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ :ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﺖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻦ زﺟﺎﺟﺎت
اﻟـﻤـﻴــﺎه اﻟـﻤـﻌــﺎد ﺗــﺪوﻳــﺮﻫــﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ

زار ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﻮد،
ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﺑﺎرﻳﺲ،
ﻓﻲ إﻃﺎر زﻳﺎرة أﺧﻮﻳﺔ،
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن وأرﻛﺎن
اﻟﺴﻔﺎرة ،ﺣﻴﺚ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺄدﺑﺔ
ﻏﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ .وﺧﻼل
اﻟﻤﺄدﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﺴﻔﺎرة وﺣﻀﺮﻫﺎ أرﻛﺎﻧﻬﺎ
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
رﺣﺐ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن
ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ،
وﺗﺒﺎدﻟﻮا اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ
وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺷﻜﺮ اﻟﺤﻤﻮد،
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن وأﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻔﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ واﻟﺤﻔﺎوة
ً
واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ
وﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ
دورﻫﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

أﺻﻴﺐ أﺛﻨﺎء ﻟﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ١٧اﻟﺠﺎري
● ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
»اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« ﺗﺴﺘﻌﺪ

ً
ً
»ﻟﻮﻳﺎك« ﺗﺪﺷﻦ ﺑﻮﺛﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻗ ــﺮرت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻃــﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺰوﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺪات زﻳﺎدة ﻗﻠﻮﻳﺔ اﻟﻤﻴﺎه )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( إﻟﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2020
ووﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻄﺮح ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة  39ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻗﻢ  49ﻟﺴﻨﺔ  ،2016اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑﻔﺼﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺰوﻳﺪ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ،واﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺮح.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻮزارة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ّ
ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻘﻄﺮة واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺪوﺣﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻴﺎﻫﻪ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻄﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣﻴﺎه ﺟﻮﻓﻴﺔ .وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺗﺰان ﺑﻴﻦ
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺘﻲ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء.

وﺗ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮارات
ﻧﻘﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑــﺈدارة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد ﻓ ــﺎﻃ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎف
ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة ﻣ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ،وﻧـﻘــﻞ رﺋـﻴــﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﻗ ـ ـﻴـ ــﻖ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈدارة
ﻣ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد ﻣـﺸـﻌــﻞ
ً
اﻟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎ
ﻟ ـﻘ ـﺴ ــﻢ ﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻟ ـﻴ ــﻦ
واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈدارة
اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋ ــﻖ واﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد ،وﻧ ـﻘــﻞ
رﺋـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ــﺄﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
ﺑ ـ ـ ــﺈدارة اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋ ــﻖ واﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد
ﺑﻴﺒﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﺔ
ﻗـﺴــﻢ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﺑﺈدارة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮد.

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻗﺒﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨٠٠ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺒﻮرة
اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﺎﺑﻠﺖ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ،واﻋﺘﻤﺎد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎن
ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،واﺻﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﺟﻮﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،م .ﻳﺎﺳﻴﻦ
اﻟ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﻦ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.
وﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎن اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮي
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس اﻟـﻤـﻜـﻠ ـﻔـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻮ اﻻﻃﻼع ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات وﺣــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺳﺪ
اﻟﻨﻘﺺ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ وﺗ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ــﻒ زوار
ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﺴــﻮق ﺣ ــﻮل ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟــﺪﻳــﺪ« .وﺗﺎﺑﻌﺖ» :ﺿــﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻧﺤﻮ  30ﻣﺘﻄﻮﻋﺎ ،ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺪار

أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﻔﻮرﺑﻮﻳﻨﺘﺲ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻔﻨﺪق ﺷﻴﺮاﺗﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺣ ـﻴــﺚ أﻗ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﻮرش
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺰﻳــﺎرات
اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ،إﺣ ــﺪاﻫ ــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ«.

ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻧﺘﻬﺎءﻫﺎ
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺤﺠﺎج
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أن
اﻹدارة ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻣﻦ إﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻒ ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺸﻴﺮة
اﻟﻰ أن اﻹدارة ﻋﻘﺪت ﻋﺪة
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
آﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
اﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ.
وﻋﻦ اﻟﺤﺠﺎج ،ذﻛﺮت
اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪوﻟﻲ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ً
اﻟﺮﻛﺎب  9686ﺣﺎﺟﺎ ﻋﺎدوا
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ أداء
ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ.

إزاﻟﺔ ﺑﻼط اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺸﺎرع اﻟﻘﺎﻫﺮة

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺑﺪء إزاﻟﺔ
ﺑﻼط اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ
ﺷﺎرع اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ  410/ 13إﻟﻰ 12
 520/ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺷﺎرع اﻟﻘﺎﻫﺮة.

اﻟﻌﻮﺿﻲ ٪٨٠ :دﺧﻠﻮا
اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﺷﺎد اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﺮﻳﺪ
اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﺎﻫﺎ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ.
وأﻛﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ،أن اﻟﺤﻤﻼت
اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم
ﻧﺎﺟﺤﺔ داﺋﻤﺎ ،ﻗﺎﺋﻼ :إﻧﻨﺎ
ﺣﺼﺮﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %80ﻳﺪﺧﻠﻮن
اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﻤﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وأﻳﻀﺎ
وﻓﻖ ﻣﺎ ورد إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ
أﺳﺒﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻤﻼت
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ً
ﺣﻤﻼت »ﻛﻦ داﻋﻴﺎ« و»ﺗﺴﻠﻢ
اﻳﺪك« و»ﺧﻠﻚ ﻓﻌﺎل ...ﺑﻄﻴﺐ
اﻻﻓﻌﺎل«.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤
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»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« :إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
»ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ«
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻛـﺸــﻒ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻻﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ َﻣﻦ أﺳﺎء
أو ﱠ
ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ﻓـ ــﻲ رد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ــﺆال
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات
اﻟﻮزارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎل َﻣﻦ أﺳﺎء ﱡ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ،إن اﻟ ـﻤــﺎدة  99ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر
ﺗـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ أن "ﻟ ـﻜــﻞ ﻋـﻀــﻮ ﻣ ــﻦ أﻋـﻀــﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أن ﱢ
ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وإﻟﻰ اﻟﻮزراء أﺳﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ـﻬ ــﻢ،
وﻟﻠﺴﺎﺋﻞ وﺣﺪه ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ".
وأﺿﺎف" :اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﻓ ــﻲ ﻗـ ــﺮار ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮﻫــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺎدة اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﺳ ـﻠ ـﻔــﺎ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺼــﻮد ﻣﻦ
اﻟﺴﺆال ،ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﺎن أو اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ أﻣﺮ
ﱠ
ﻣﻌﻴﻦ ،أو واﻗﻌﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،أو اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻋﻦ
أﻣــﺮ ﻣﺠﻬﻮل ،أو ﻣﻔﺮوض أن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗ ــﻞ ﻳﺠﻬﻠﻪ ،أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻓــﻲ أﻣــﺮ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر ،أو اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ،ﻟﺪرء ﺧﻄﺮ
ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وأن ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ً
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﺑﻤﺎ ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن
ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن
اﻟﺴﺆال إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو أوراق أو
وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺆﻳﺪة أو ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﺼﺤﺔ إﺟﺎﺑﺘﻪ ،ﻣﺎ
ً
ﻟﻢ َﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻹﺟﺎﺑﺘﻪ
ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ،أو أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺪوﻧﻬﺎ".
وذﻛــﺮ أن اﻟـﻤــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم

اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮول ٢٠٤٠
ﱠ
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪي
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
وزﻳ ــﺮ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﻞ ،ﻃ ـﻠ ــﺐ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺎ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـﻤــﻮﻗـﻌــﺔ
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ أو
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ
واﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول واﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت
واﻟﻐﺎز ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ
 ،٢٠٤٠وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻃ ـﻠ ــﺐ ﺗ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺢ أﺛـ ــﺮ ﺗـﻠــﻚ

اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد اﻟﺨﻄﺔ،
وﻓﻖ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ،وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ودراﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أو ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ا ﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،وﻣ ــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﻔﺮق

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻷﺧﺬ
ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات وﻣــﺎ ﺗﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎده.
ﱠ
ووﺟـ ــﻪ اﻟـﺴـﺒـﻴـﻌــﻲ ﺳ ــﺆاﻻ آﺧــﺮ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮارات
واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن ﻟﺠﺎن
اﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﻦ ورؤﺳـ ـ ــﺎء
اﻹدارات واﻟﻔﺮق واﻷﻗﺴﺎم ﺑﺸﺮﻛﺔ
ﻧـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺘــﻲ ﺻ ــﺪرت ﻣﻨﺬ
ً
اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ،وﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋـﻨـﻬــﺎ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻘــﺮار
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻷﺧ ـ ــﺬ ﺑ ـﻘ ــﺮاراﺗ ـﻬ ــﺎ
وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻫـ ــﻞ ﺗ ــﻢ إﻳـ ـﻘ ــﺎف ﻋﻤﻞ
أي ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺠــﺎن أو إﻟ ـﻐــﺎؤﻫــﺎ ﻗﺒﻞ
اﺗـ ـﺨ ــﺎذﻫ ــﺎ أي ﻗـ ـ ــﺮار أو ﺗــﻮﺻ ـﻴــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﺎ؟ وﻣـ ــﺎ أﺳـ ـﻤ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﺗــﻢ
ﺗــﺪو ﻳــﺮ ﻫــﻢ أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺷﺎﻏﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮ وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،أو ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ،واﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ؟".

اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي رﻗ ــﻢ  32ﻟـﺴـﻨــﺔ  1962اﻟـﺨــﺎص
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وزارة ا ﻟ ـﺨــﺎر ﺟ ـﻴــﺔ ﻧـ ﱠـﺼــﺖ ﻋﻠﻰ
أن " ﺗ ـﺘ ــﻮ ﻟ ــﻰ وزارة ا ﻟ ـﺨــﺎر ﺟ ـﻴــﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،
ودراﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺴﻬﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ورﻋﺎﻳﺔ
ﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ وﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﺨﺎرج".
ً
وأوﺿــﺢ أﻧــﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮد
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ أن "ﺗـﻤــﺎرس وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﺼــﻞ ﺑ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑﺎﻟﺪول" ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
ﻗـﻴــﺎم اﻟـ ــﻮزارة ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وواﺟـﺒــﺎﺗـﻬــﺎ
وﻓ ــﻖ ﻣـﻨـﻄــﻮق اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗـﺘـﺨــﺬ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ

واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﻋﺎﻳﺎﻫﺎ.
وأﻛـ ـ ــﺪ أﻧـ ــﻪ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮد
اﻟـ ـ ــﻮاردة ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺆال اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ ،ﻓ ــﺈن اﻟـ ــﻮزارة
ً
واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ً
ﱠ
ﺳﻠﻔﺎ ،واﻟﺬي ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن "رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺨــﺎرج ،واﺗـﺨــﺎذ اﻹﺟ ــﺮاءات
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣ ــﺪود اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪات واﻟـ ـﻌ ــﺮف اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ" ،ﺗـﺘــﻮﻟــﻰ
اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﱠ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺪول
واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺗﺠﺎه ﻛــﻞ َﻣــﻦ ﻗــﺎم ﺑﺄي
ً
ﱢ
ﻓﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ إﺳﺎء ة أو ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻻ ﺗ ـﺘ ــﺮدد ﻓ ــﻲ إﺻـ ــﺪار أي
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪى ورود ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أي ُﺳﻠﻄﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
»اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ« ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت »اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل ﻋﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

دﻋ ــﺎ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ رﻳـ ــﺎض اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ اﻟــﻰ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺼﺼﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ووﺿﻊ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر.
وﻗﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ان "ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻻﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺰام ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﻢ
واﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺢ وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺪأ اﻟ ـﺤ ــﻮﻛ ـﻤ ــﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ
واﻷﺧ ــﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺴﻴﺮة
اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ وﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫــﺎ ﻟﺮﺳﻢ
ً
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺼﺎ
ﻓـﻴـﻬــﺎ وﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
"ﻛﻤﺎ ان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﺼﺎ وﺿﻊ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر وﻋﺪم
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت ذات ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ".
وﺷﺪد اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة "ﺗﻔﻌﻴﻞ
دور اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺬي
أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ
وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ إﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ،وﺑ ــﺎﻷﺧ ــﺺ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ".

ً
ّ
وﺟ ــﻪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ــﺪﻻل ﺳ ــﺆاﻻ إﻟــﻰ
وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻰ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ.
وﻗــﺎل اﻟــﺪﻻل ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳــﺆاﻟــﻪ :ﻣﺎزاﻟﺖ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻗـ ــﺮارات ﺑﺸﺄن
إﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ دون أﺳ ــﺎس ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ،وﻣﺎزال
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ودﻳ ــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ،
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ وزارة أو ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ
ﻗـ ـ ـ ــﺮارات ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻹﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧ ــﺮى،
وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺧ ـﻠــﻖ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﺴــﺎوي
وﻏﻴﺎب ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر
اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ إﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺨﺒﺮات وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ً
وأﺿ ـ ــﺎف :ﻟــﻮﺣــﻆ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻗ ـﻴــﺎم ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟــﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ
ً
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻮاﺣﺪة
ً
ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﺑﺤﺚ أﺳﺒﺎﺑﻪ وأﺳﺴﻪ ودواﻋﻴﻪ.

وﻃﻠﺐ ﻋــﺪد وأﺳـﻤــﺎء ﻣﻦ ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ "اﻟــﺰراﻋــﺔ" ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋﺎم  2018ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﻢ
وا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺐ ا ﻟــﻮ ﻇ ـﻴ ـﻔــﻲ واﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎل ﻟـﻠـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ
وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺳﺒﺒﻪ" ،وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻨﺴﺦ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـ ـ ــﺮارات اﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ،واﻷﺳـ ــﺲ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑـﻨـﻴــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم
 2018ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ".
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻫــﻞ ﻋــﺮﺿــﺖ اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم
 2018ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟــﺪﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؟ وﻫﻞ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ورﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﺻﺤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ؟ "ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺎت اﻟــﺪﻳــﻮان ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ،
وﻫ ـ ــﻞ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﻦ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
ﻣﻮﻇﻔﻮن أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  55ﺳﻨﺔ؟
وﻓـ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ وﺟ ـ ــﻮد ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت ﻳــﺮﺟــﻰ
ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي ﺑــﺎﻷﺳ ـﻤــﺎء واﻷﻋـ ـ ــﺪاد واﻷﺳ ـﺒ ــﺎب
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﻟــﻺﺣــﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ وأﺳ ــﺲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮارات".

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺗﻠﻮث ﺳﻠﻨﺪرات اﻟﻐﺎز
دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﳌﻄﻴﺮي
وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﳌﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻰ
ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ "ﺗﻠﻮث
ﺳﻠﻨﺪرات اﻟﻐﺎز" ﻗﺒﻞ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻨﺎﻗﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻗﺎل اﳌﻄﻴﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻪ :ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ أن
ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه ﻣﻦ
ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺳﻠﻨﺪرات ﻏﺎز ﻣﻠﻮﺛﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﺴﻼﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺪﻳﻨﺎ ودﺧﻮل
ﺳﻠﻨﺪرات ﻣﻠﻮﺛﺔ ﳌﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ
ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺔ أﺳﺮﻫﻢ،
ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﳌﺸﻜﻠﺔ ً
ﻓﻮرا.

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق
دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ
وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن،
د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،إﻟﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺨﻠﻄﺎت
اﻷﺳﻔﻠﺘﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻫﻲ
إﻻ اﺳﺘﻤﺮار ﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻗﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻪ ،إن اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ  -ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ -
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن
ﻳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﻮارع
ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ" .وأوﺿﺢ أن
"اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن
اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻷﺳﻔﻠﺘﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﺳﺘﻤﺮار ﳌﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻨﻔﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻃﻦ".

٥
ﺑﻦ ﺳﻔﺎع ﻟـ » :.اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« ﺳﻴﻘﻄﻊ ﻳﺪ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
دلبلا

•
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻴﺮﻫﺎ دور إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر«
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ً اﻟﻤﺸﺎورات
ّﺛﻤﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،أ .د .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻔﺎع ،اﻟﺪور
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻼده ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎ.
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺎل إن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺤﺠﻢ
اﻟﺪور اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻴﻘﻄﻊ ﻳﺪﻫﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ّ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻔﻌﺎل،
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﺎع ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ
واﻧﺘﻘﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﺖ

ﻗﺮار اﻧﺴﺤﺎب
اﻹﻣﺎرات
ﻳﻌﻮد ﻟﻬﻢ وﻟﻦ
أﺧﻮض ﻓﻴﻪ...
وﻣﺸﺎورات
اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ
ﻓﺎﺷﻠﺔ

ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻷﻣﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺤﺎزة وﻛﺄﻧﻬﺎ
ُ
أﻋﺪت ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
اﻟﺤﻮﺛﻲ

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
ﻳﺒﻘﻮن ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ
ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ إذا
رﺟﻌﻮا وﻧﺰﻋﻮا
اﻟﺴﻼح

• مــا هــي عــاقــة الميليشيات
اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أﻃﺮاف اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻤﻨﻲ؟
ﺧـ ــﺮج اﻟ ـﺤ ــﻮﺛ ـﻴ ــﻮن ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻫﻴﺒﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ إﺛ ــﺮ أﺣ ــﺪاث
ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﻰ ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺟــﺎؤوا ﺑﺸﻌﺎرات ﻣﺨﺎدﻋﺔ،
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وإﻗ ـ ـﺼـ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺎﺳ ــﺪﻳ ــﻦ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ دﻋ ــﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ إ ﻟــﻰ أن
ﻳـﻠـﺘـﻔــﻮا ﺣــﻮﻟ ـﻬــﺎ ،إﻻ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ أﺟ ـﻨــﺪة ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ﻏﻴﺮ أن اﻷﺛــﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟـﺤــﻮﺛـﻴـﻴــﻦ ﻫ ــﻮ ﺗ ـﻔــﺎﻋــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﺻــﺎﻟــﺢ
ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﻢ ،اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أدى إﻟ ــﻰ
ﻗ ـﺼــﻢ ﻇ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ أن ﻳﺼﻠﻮا
إﻟــﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﻮا ﻟﻪ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺘﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ.
• ه ــل م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـكــون
ﻟـﻠـﺤــﻮﺛـﻴـﻴــﻦ ﻣ ـﻜــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ إذا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﻷزﻣﺔ؟
ّ
ﻧ ـﻌــﻢ إذا ﺗ ـﺨــﻠــﻰ اﻻﻧ ـﻘــﻼﺑ ـﻴــﻮن
ﻋﻦ اﻟﺴﻼح واﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ّ
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺳ ـ ـ ــﻠـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮا ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮون
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء.
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣ ــﺪى اﻟ ـﻜــﺬب واﻟـﻤــﺮاوﻏــﺔ
ﻟ ـ ــﺪى ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﻮﺛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻓـﻘــﺪ
ﺧــﺎﺿ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴــﺔ ﻣﻌﻬﻢ
 6ﺣـ ـ ــﺮوب ،وﻛ ـﻠ ـﻤــﺎ ﺿ ــﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺨﻨﺎق ﻃﻠﺒﻮا اﻟﺮﺟﻮع واﻻﻧﺨﺮاط
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮار واﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام
ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ
ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺎت ﺟــﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻠـﻬــﻢ ،إﻻ
أﻧﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﻔﺮص
ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ وﻳ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮدون إﻟ ــﻰ
اﻻﻧﻘﻼب.

ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم
• م ـ ــاذا ع ــن عــاص ـفــة ال ـحــزم
واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ واﻟ ـ ـ ــﺪور
اﻟﺴﻌﻮدي؟
ﺟ ــﺎء ت ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟـﺤــﺰم ﻛﺄﻣﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
ﺑﻠﺪﻫﻢ وﻗـﻄــﻊ أذرع إﻳ ــﺮان اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺒﺚ ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ أرض اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺣــﺮر
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  85ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ إﻻ ﻣﻴﻨﺎء
اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺸــﺮﻳــﺎن
اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻘ ــﺎء ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت
اﻟ ـﺤ ــﻮﺛ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـﻴـﻬــﻢ
اﻹﻣﺪادات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺴﻌﻮدي،
ﻓﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ وﻻﺗـ ـ ـ ـ ــﺰال ﺗـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ
واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻴﻤﻦ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺖ
ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻫـ ّـﻢ وأﻋ ـﺒــﺎء إﻋــﺎدة
اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻴﻤﻦ وإﻋﺎدة
ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳﻠﻤﺎن
اﻹﻏﺎﺛﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ.

ﻓﺸﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ
• هــل ج ــاءت اسـتـقــالــة وزيــر
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﺸﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ
ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ؟
ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻒ
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ ﻣـﻴـﻨــﺎء اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪة ،أﻋــﺪ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮه ﻣـ ـ ــﻦ أﻳـ ـ ــﺪي
ﻋ ـ ـﺼ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺔ ا ﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮ ﺛ ـ ـ ــﻲ ،إﻻ أن
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻀﻐﻮط

ﺑﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ
إﻋﻼﻣﻴﺔ.

اﻧﺴﺤﺎب اﻹﻣﺎرات
• ما أثــر إعــان دولــة اإلمــارات
اﻧـﺴـﺤــﺎﺑـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ؟
ﻗ ـ ــﺮار اﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات ﻣﻦ
اﻟﻴﻤﻦ أﻣﺮ ﻳﻌﻮد ﻟﻬﻢ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ
أن أﺧﻮض ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
• كيف ّ
تقيمون الوضع األمني
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻫـﻨــﺎك
ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ اﻧـﺘـﻬــﺎﻛــﺎت
ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺮوب ﺑﺮوز
ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﺑﻄﺮق ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻌﺪو وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ.
وﻣﻊ اﻷﺳﻒ ،ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ
وﺟـ ـ ــﺪت ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
ﺗ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻋـ ـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺎت
ﻋــﺪﻳــﺪة ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدى اﻟــﻰ ﻋﺪم
اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﻜﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﻮﺿــﻰ وﻋــﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻟ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﺧ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺖ اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻮات
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺣﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻷ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣـ ـﻈـ ـﻠ ــﺔ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪن ،وإﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻦ ﺷــﺎرك ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
إﻟ ــﻰ اﻻﻧـ ـﺨ ــﺮاط ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ.
ﻓ ــﺎﻟـ ـﺤ ــﺰام اﻷﻣ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮد
ﻣ ــﺪﻋ ــﻮم ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻹﻣ ــﺎراﺗ ـﻴ ــﺔ،
وﻻ ﻳ ـﺨ ـﻀــﻊ ﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻈﻢ
ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
• وكيف ترى تقارير المنظمات
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن؟
اﻟﺤﺮب ﺣﺮب ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺼﻞ
أﺧ ـﻄــﺎء ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻘـﺼــﻮدة ،وﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻜﻞ أﺳــﻒ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺤــﺎﻳــﺪة ،وﻓـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ
أي ﺻﺮاع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮدة ،وﻟﻴﺴﺖ
أﻳـﻀــﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن
ﻋـ ـﻨ ــﻪ ،ﻓـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ أﺣ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
وﻟ ـﻬــﺎ ﻣـ ــﺂرب ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺪﻫﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ أﻋﺪت
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ.
ﻫﻨﺎك ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺑﺸﺄن
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ
ﻟ ـ ــﻢ ﺗـ ـﻈـ ـﻬ ــﺮﻫ ــﺎ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت
ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺮﻫـ ــﺎ ،ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﺗ ـﺠ ـﻨ ـﻴــﺪ
اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻔﺠﻴﺮ وإﺣــﺮاق ﻣﻨﺎزل
اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿـﻴــﻦ ،وﺗــﺪﻣـﻴــﺮ اﻟـﻤــﺪارس
واﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت ودور اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎدة،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻋـﺘـﻘــﺎل َ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟــﺮأي
ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴـﻴــﻦ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ دون ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻹﻋﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺼﻮرﻳﺔ.
ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء واﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ ﻟــﻢ
ﻳـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮا ﻣ ـ ــﻦ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎﻛـ ــﺎت ﺗ ـﻠــﻚ
اﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺎﺑ ــﺔ اﻻﻧـ ـﻘ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ــﻞ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎوزات ﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺖ اﻧ ـﺘ ـﺒ ــﺎه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ.
• كيف ّ
تقيمون العاقات بين
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻴﻤﻦ؟
وﺳﻂ اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻇﺮوف
اﻟـﺤــﺮب اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ
ﺗﻐﻔﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ،
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات
إﻏـ ـ ــﺎﺛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ وإﻧ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻷﻣـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻗ ــﺪ ﺑـ ــﺎدرت اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺒــﺮاﻣــﺞ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  400ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﺸــﺮو ﻋــﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﻤﻦ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷزﻣﺔ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻔﺎع
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أدت اﻟــﻰ وﻗــﻒ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟ ــﺪور اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪ ﻟـﻠـﻴـﻤــﻦ ﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ـﻘــﻂ ﻓﻲ
اﻷزﻣ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣــﺮ
اﻟﻌﺼﻮر ،ﻓﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻻ ﻓﺘﺮات
ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮة ،وﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻣﺮه أﺧﺮى.
• وم ــاذا عــن دور الـكــويــت في
إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻴﻤﻦ؟
ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﻣــﺆﺳـﺴــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ اﻟ ــﺪور
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﺿ ـﻤــﻦ ﺟ ـﻬــﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ ،ﻓ ـ ــﻲ إﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻹﻋ ـ ـﻤـ ــﺎر
اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﻘ ـﺒ ــﺔ ﻹﻋـ ـ ـ ــﺎدة ﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻨــﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻛــﻞ ﻣــﺎ دﻣــﺮﺗــﻪ اﻟﺤﺮب،
وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار اﻷوﺿـ ـ ــﺎع،
أﻣ ــﺎ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮي واﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪم إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ
اﻟـﻴـﻤـﻨــﻲ ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳ ـﺘ ـﺴــﺎرع ﺑـﺼــﻮرة
ﻣ ـﻜ ـﺜ ـﻔــﺔ وﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣــﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ وﺣ ـﺘ ــﻰ اﻷﻓـ ـ ـ ــﺮاد ،وﻗــﺪ
ﺗـﺠـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﺷـﻬــﺮ رﻣـﻀــﺎن
اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻗـ ــﺪﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺴﻼل اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻬــﻼل اﻷﺣ ـﻤــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎد ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ  2300ﻓــﺮد
ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ
ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ واﺣـ ـ ــﺪة ﻫ ــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮف ،وﻛ ـﻠ ـﻨ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻠ ــﻢ أن ﺗـﻠــﻚ
اﻟﺠﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻪ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ
أﻣ ـﻴ ــﺮا وﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ وﺷـﻌـﺒــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﺪ
ﻳــﺪ اﻟ ـﻌــﻮن ﻷﺷـﻘــﺎﺋـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ،
واﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻮف ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮاء
واﻟﻀﺮاء.
واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻹﻏ ــﺎﺛ ــﺔ اﻟ ـﻄــﺎرﺋــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
ﻇ ــﺮوف اﻟ ـﺤــﺮب ،ﻟـﻜــﻦ ارﺗـﺒــﻂ ﻣﻨﺬ
ﻋﻘﻮد ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ واﻟـ ـﻄ ــﺮﻗ ــﺎت
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـﻔـ ــﺲ اﻹﻃـ ـ ـ ــﺎر
اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻓ ــﻲ اﻹﻋ ـ ــﻼن أﺧ ـﻴ ــﺮا أﻣـ ــﺎم ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻴـﻤــﻦ
اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺟ ـﻨ ـﻴــﻒ،
ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ ) 250ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن
دوﻻر( ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤــﻦ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺷﺪة
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻃـﻠـﻘـﺘـﻬــﺎ اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ وإن دﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف
إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟــﻮﻛــﺎﻻت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻷﺧﺮى.
• ج ـ ــرت ب ـع ــض االعـ ـتـ ـق ــاالت،
وﺻ ــﺪر اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺣـﻜــﺎم ﺿﺪ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻧﺸﻄﺎء وإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
ﻳﻤﻨﻴﻦ داﺧ ــﻞ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ،
ﻛﻴﻒ ﺗﺮون ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم؟
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ
ﺗﺪﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺼﻮرﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﺎت
اﻟـ ـﺤ ــﻮﺛ ــﻲ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻬ ــﺪف ﻟـﻘـﻤــﻊ
اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻳـﻤـﺜــﻞ ﻗ ـﺘــﻼ ﺧ ــﺎرج
ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ
أي ﺳـﻠـﻄــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ إﺻﺪار ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم،
وﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻧـ ـﻌ ــﺪام ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟـﺤـﻘــﻮق
ﺿ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ ﻫ ـ ــﺬه اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻏـﻴــﺮ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻜـﻔـﻠـﻬــﺎ ﻟـﻬــﻢ
اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻧﻬﺒﻮا  ٢٢٣ﺷﺎﺣﻨﺔ

ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟـ .

ذﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﺎع أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ
وﻧﻬﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪة وإب
ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻠﻎ  223ﺷﺎﺣﻨﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﺨﺎزن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﺤــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻛﻴﻠﻮ
 7واﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة  5ﻣﺮات
ﺧﻼل  4أﺷﻬﺮ.
وﻗﺎل إن اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
أﻣﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻏﺎﺛﻲ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

أﻋﺮب اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﺠﺮﻳﺪة »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
اﻟـﻐــﺮاء ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،وﻋـﻠــﻰ دورﻫــﺎ
اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ أزﻣﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ،
ودون أي ﻣﺂرب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻮﺟﻬﺎت أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ
إﻏﺎﺛﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻃﺤﻨﺘﻪ اﻷزﻣﺔ وﺷﺮدﺗﻪ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب ،ﻓﻬﻲ
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪورﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أوﻻ وأﺧﻴﺮا.

»اﻹﻃﻔﺎء« :ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﻬﺰة
اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺿﺮورة
وﻓﺎة ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺑﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎزل ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
● ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن
د ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ـ ــﺮ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم
ﺑ ــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﺧ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ،
ا ﻟـﻤــﻮا ﻃـﻨـﻴــﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺐ
أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻹﻧـ ـ ـ ــﺬار اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل،
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺮ ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـ ــﻮادث
اﻟﺤﺮاﺋﻖ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ،
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ،
ﺿ ــﺮورة وأﻫـﻤـﻴــﺔ أﺟـﻬــﺰة
اﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬار اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺮ ﻣ ــﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان ﻫﻨﺎك
ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎ ﺣﺘﻔﻬﻤﺎ
ﺧــﻼل اﻻﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺘﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ
ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة
اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻻ ﺗ ـﻘ ــﺪر
ﺑﺜﻤﻦ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ
اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ دﻣ ـ ــﺮت
اﻟـﻤـﻨــﺎزل ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑ ـﻬــﺎ أﺟ ـﻬ ــﺰة إﻧ ـ ــﺬار ﻣﺒﻜﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﻣﺜﻞ »ﻛﺎﺷﻒ
اﻟ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﺎن« ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻠ ـﻔــﺖ
اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻨﺪ
ﺗ ـﺼــﺎﻋــﺪ أﻋ ـﻤ ــﺪة اﻟــﺪﺧــﺎن

وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﻦ ﻛـ ـ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ،
وﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻬــﻢ ﻣ ـﻜ ــﺎن ﺑـﻴـﻨـﻨــﺎ إذا
رﺟﻌﻮا وﻧﺰﻋﻮا اﻟﺴﻼح ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺼﺎء أﺣﺪ.

اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻮرﺳ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ أﺟـ ـﺒ ــﺮت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮار ﺳﻴﺎﺳﻲ
»ﻋﻘﻴﻢ وﻓﺎﺷﻞ« ،واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬا
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺣ ــﺪث ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎورات
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ
اﺗﻀﺢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أن ﻫــﺆﻻء ﻟﻴﺴﻮا
ﺳﻮى أداة ﻓﻲ ﻳﺪ إﻳﺮان.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،
ﻓـﻘـ ّـﺪ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻟـﻠـﺤــﻮار،
ووﻗــﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﺤ ــﻮﺛ ــﻲ ﺑــﺎﻟـﺴــﻮﻳــﺪ
ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ا ﻟـﻤــﺎ ﺿــﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑـﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﻴﻨﺎء
اﻟﺤﺪﻳﺪة واﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ــﺎء وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻺدارة
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺜﻼث ،إﻻ أن ﻣﺎ ﺣﺪث
أن اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻏـ ّـﻴــﺮوا )ﻣــﻼﺑــﺲ(
اﻟﻌﺴﻜﺮ وأﻟﺒﺴﻮﻫﻢ ﺑﺰات ﺷﺮﻃﺔ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻨﺮال
اﻟـ ـﻬ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪي اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ــﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨــﻪ
ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر.
إﻻ أن ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت اﻟـﺤــﻮﺛــﻲ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  -ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ
 اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎصﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻦ ﻏــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺚ اﻟـ ـ ــﺬي ﺧـﻀــﻊ
ﻟــﻼﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت اﻟـﺤــﻮﺛـﻴــﺔ ،وﻏـ ّـﻴــﺮ
اﻟﺠﻨﺮال ،ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻬﺰﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ.
أﻣ ــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ّ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻴ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓ ـﻠــﻢ ﻧـﺘـﺴــﻠــﻢ
ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ دواﻓﻊ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ،
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻦ ،وﺣ ـﺴــﺐ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻹﻋـ ــﻼم اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﻫــﻮ ﺑﺴﺒﺐ
وﺻ ــﻮﻟ ــﻪ إﻟ ــﻰ ﺑ ــﺎب ﻣ ـﺴ ــﺪود ﻓﻲ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﺳ ـﺘــﻮﻛ ـﻬــﻮﻟــﻢ،
ﻧ ـﻈــﺮا ﻟــﻼﻋ ـﺘــﺮاﺿــﺎت اﻟـﺤــﻮﺛـﻴــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وأﺑــﺮزﻫــﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ورﻏﺒﺘﻪ
ﻓ ــﻲ إﺣ ـ ــﺪاث ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات
داﺧـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ،وﻫـ ــﺬا ﻣ ــﺎ أدﻟ ــﻰ

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوز ،واﺻﻔﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ،وأن ﻟﻬﺎ
ﻣﺂرب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻳﺠﺰم ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻋﺪت ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ ،داﻋﻴﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻠﺘﺠﺎوزات ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻮﺛﻲ ...وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ
اﻟﻠﻘﺎء:

ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ

وأﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻬ ـ ــﺐ ،ﻟ ـﻜــﻲ
ﻳ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ ،أو اﻹﺧ ــﻼء
وﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮ
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاﺋﻖ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎدث ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
وﻗﻮﻋﻪ.

ً
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

زوايا ورؤى
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ً
خارج السرب :عذرا موالنا
نيوتن هي أشياء ال ...تتساوى
فالح بن حجري
ف ــي إطـ ـ ــار ع ـل ــم الـ ـمـ ـق ــذوف ــات ال ـش ــرع ــي ي ـع ـت ـبــر ق ــذف
المحصنات من الكبائر العظام ،ويترتب على مقترفها
ٌ
جلد ومــد وأمــور وحــاجــات ومحتاجات ترسم عقوبات
ً
سماوية أخرى  ،كرد الشهادة أبدا ،ومنح صاحب اإلفك
لقب الفسق مع مرتبة ....القرف .
أثناء الخالفات السياسية هناك فساق ال يفرقون بين
"ممكن السياسة" ُ
و"منتن األخالق" فيتخبطوا ويتمرغوا
في مستنقعات الفحش حتى شحمة آذانهم  ،وهناك في
المقابل مــن يعرف لــرايــة الـعــرف والتقاليد حقها حتى
في أشد لحظات الضوضاء واختالف الرؤى والمصالح
ً
 ،تراهم في معارك الفرسان يرفعون رايــة أخالقه عاليا
واضعين أقــدام نقدهم على الطريق الصحيح لخالف
"األجاويد الكرام"  ،وهذا الفريق األخير ،والشهادة لله،
قد قام بالواجب على أتم وجه ،وقام بجلد من تجرأ على
ً
ً
ً
ً
أعــراض المحصنات جلدا مبرحا تقريعا وتوبيخا في
ميادين مــواقــع الـتــواصــل وحـســب الـضــوابــط التويترية
وعلى عينك يا "مرتوت"  ،فريق شريف يطل من شرفات
الذاكرة على روابي تراث تليد ليرسم لوحة وحدة خليجية
ً
لم نشهدها منذ زمن  ،وحدة مرت سريعا كمرور الكرام
على موائد لئام اإلعالم الفاحش  ،وتركت صاحب الفحش
ومن وااله يضيعون صيدتهم في عجاج المروءة العربية
ليقعوا بعدها في حيص بيص يليق بكل "نيص" مثلهم
ً
 ،نعم حدثت ردة فعل لم يحسب الفحش حسابا لها  ،وال
ألومه في هذا ،فالعلم الحديث لم يتوصل حتى اليوم إلى
معادلة منصفة تصف علم الشرف العربي المركب على
ســروج الخيل وتفاعالته  ،صحيح أن موالنا نيوتن قد
أفتى في قانونه الثالث بأن لكل فعل ردة فعل مساوية له
في المقدار ومعاكسة له في االتجاه  ،ونعم نوافقه في
حقيقة االتجاه المعاكس بين المروءة والفجور ،ولكن ال
يوجد يا موالنا نيوتن معيار يساوي بين مقدار فارس
ومقدار فاحش ،وال يوجد ميزان أنصاف يساوي قيمة
شرف وقميئة حضيض !
ً
ً
عـ ــذرا نـيــوتــن هــي أش ـيــاء لــن تـتـســاوى يــومــا أو قــل ال
ً
تشترى كما صدح يوما الجميل أمل دنقل.

ةديرجلا
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إشكالية الطاووسية

د .عبد المحسن حمادة

َ َ َْ
َّ
قال ِت ال ْع َر ُاب آ ََمنا

عرب الجزيرة والخليج هم
من رفعوا راية اإلسالم
ودافعوا عنها ونشروها
في أنحاء العالم ،وهم اليوم
من يتصدون للمشروع
اإلمبراطوري الفارسي؛ فحكام
طهران منذ قيام ثورتهم
المشؤومة يشعلون الحروب
من أجل احتالل الدول العربية
وإخضاعها للنفوذ اإليراني.
َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َْ
َ َ
ال ْعـ ـ ـ َـر ُ
اب آ ََمــنــا ق ــل ل ُـ ْـم تــؤ ِمــنــوا
«قــالــت
َ َ ْ ُ ُِ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ َ ُ
ْ
َ
َّ
اليمان
ول ِك ُن قولوا أسلمنا ولما يدخل
َّ
ِ ِ َ َ
في ق ُلوب ُك ْم َوإ ْن ُتط ُ
وا الل َه َو َر ُس َول ُ ُه ل
يع
ِ
ِ
ً
َّ
َّ
َ
ْ
َي ِل ْت ُك ْم ِ ِم ْن َأ ْع ِ َ
ال ُك ْم َشيئا إ ن الله غف ٌ
ور
م
ِ
ِ
َ ُّ َ َ
«يـ ُـمــنــون َعل ْي َك
َر ِح ـيـ ٌـم» (الحجرات ـ )14
َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُقـ ْـل َل َت ُم ُّنوا َع َل َّي إ ْس َل َم ُكمْ
َّ
ْ
الل ُه َي ُم ُّن َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ َ
ان ِإن
َبل
عليكم أن هداكم ِل ِليم ِ
َ
ُك ْ ِن ُت ْ
َ
اد ِقين» (الحجرات – )17
ص
م
ِ
جــاء ت هاتان اآليتان في آخر سورة
الحجرات ،وهي ليست من السور الطوال
ولكنها حملت معاني عظيمة وإرشادات
ً
ً
وخ ـل ـق ــا ط ـي ـبــا ح ـثــت ال ـم ـس ـل ـم ـيــن على
االلـتــزام بــه .نهتهم عن التكبر والغيبة

والسخرية من اآلخــريــن ،وحثتهم على
التأدب مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم
ـ وقـ ــد ُس ـ ِّـم ـي ُــت س ـ ــورة ال ـح ـج ــرات بـهــذا
االسم ألنه ذ ِكر فيها لفظ الحجرات ،إذ
نزلت في نداء جماعة من األعراب النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ من وراء حجراته،
أي بيوته ،في وقت راحته ،وطلبوا منه
الـ ـخ ــروج إل ـي ـهــم ،ف ـهــي ت ـخــاطــب أول ـئــك
األ ع ـ ــراب و تـنـتـقــد طبيعتهم المتصفة
بــالـجـفــاء والـغـلـظــة والــذيــن جـ ــاء وا إلــى
المدينة يمنون على الرسول بإسالمهم
وإيمانهم ،ظانين أن اإليمان كلمة سهلة
تقال باللسان ،فأوضحت السورة الفرق
بين اإليمان واإلسالم ،وأن الحالة التي
ك ـ ــان ع ـل ـي ـهــا أولـ ـئ ــك األعـ ـ ـ ــراب ن ـ ــوع مــن
االس ـت ـس ــام ل ــواق ــع ج ــدي ــد ،وأوض ـح ــت
شروط اإليمان الكامل ،وهو الذي يجمع
بين اإليمان واإلخالص والجهاد والعمل
الصالح.
ولعل الفرق بين العرب واألعــراب أن
كلمة العرب أشمل ،فقد تعني من يسكن
ال ـمــدن واألريـ ـ ــاف ويـتـكـلـمــون الـعــربـيــة،
أما األعراب فهم سكان األرياف والقرى
والذين ال يخرجون منها إال لحاجة ثم
يعودون إليها ،وأكسبتهم تلك الظروف
الـقــاسـيــة غــاظــة فــي الـطـبــاع والـسـلــوك
ً
ً
وانغالقا في التفكير وتبلدا في الفهم.
وكان الهدف من النقد الذي وجهه الدين
اإلسالمي إلى أولئك األعراب هو تغيير

أ .د .عبد المالك خلف التميمي
ط ـبــاع ـهــم وس ـل ــوك ـه ــم ،وبــال ـف ـعــل حــدث
ذلــك التغير وحـســن إس ــام كثير منهم
الله ،لذلك
وأصبحوا من أصحاب رسول
َ َ َْ ْ َ
اب
وصفهم الله
تعالى َ ْبقوله« :و ِ َم َن َّالع ُر َ ِ
َّ َ ْ
َ ْ ُ ْ ُ
خذ ما
م ْن ُيؤ ُ ِمن ِباللهِ ْ وال َّيو ِم الْ َ َِخ ِر ويت ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ول
ُينفق ق ُربات عند الل وصلوات
الر ُس ِ
َ َ ِ َّ َ ُ ْ ٍ َ ٌ ِ َ ُ ْ َهِ ُ ْ ُ ُ ُِ َّ
أل ِإنــهــا قــربــة َلـ ُـهــم ســيــد ِخــلــهــم الــلــه ِفي
َّ َّ
ور َر ِح ٌ
الل َه غف ٌ
يم» (التوبة ـ )99
َر ْح َم ِتهِ ِإن
وفـ ــي هـ ــذه األيـ ـ ــام ي ـصــف ن ـصــر الـلــه
الـعـمـيــل اإلي ــران ــي وم ــن ي ـحــاربــون معه
ل ـت ـح ـق ـيــق أط ـ ـمـ ــاع إيـ ـ ـ ــران ال ـت ــوس ـع ـي ــة،
ي ـص ـف ــون ع ـ ــرب الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـخ ـل ـيــج
ب ــاألع ــراب والــوهــاب ـي ـيــن والـتـكـفـيــريـيــن
بقصد االستهزاء والسخرية ،وإلى هؤالء
ً
جميعا نقول إن عرب الجزيرة والخليج
هم من رفعوا راية اإلسالم ودافعوا عنها
ونشروها في أنحاء العالم ،وهم اليوم
م ــن يـتـصــدى لـلـمـشــروع اإلم ـب ــراط ــوري
الـ ـف ــارس ــي ،ف ـح ـك ــام طـ ـه ــران م ـن ــذ ق ـيــام
ثورتهم المشؤومة يشعلون الحروب من
أجل احتالل الدول العربية وإخضاعها
للنفوذ اإليراني.

جوشوا كوسيرا *

مساعدة عسكرية أميركية كبرى ألذربيجان
ُ
بـيـنـمــا ت ـص ـ ّـع ــد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـض ـغ ــوط الــدب ـلــومــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة عـلــى إيـ ــران ،عـمــدت بـكــل ه ــدوء إل ــى تـقــديــم مـســاعــدات
عسكرية تفوق قيمتها المئة مليون دوالر إلى أذربيجان المجاورة،
ويبدو أن هذه األموال تهدف إلى التصدي لتهديدات طهران.
ّقدمت وزارة الدفاع األميركية  58.6مليون دوالر في السنة المالية
 2018و 42.9مليون دوالر خــال السنة الالحقة إلــى قــوات الحدود
والجمارك في أذربيجان ،وفق تقارير البنتاغون إلى الكونغرس التي
نشرتها منظمة «مراقبة المساعدة األمنية» في واشنطن.
َ َ
بارزة في حجم المساعدات العسكرية
عكس تمويل الخطط زيادة ً
ّ
األميركية إلــى أذربيجان مقارنة بالسنوات السابقة ،وقــد تفوقت
بقيمتها على المساعدات ُ
الم ّقدمة إلــى جميع البلدان األخــرى في
المنطقة.
كذلك ،لم تنشر البنتاغون جميع المعلومات المرتبطة بميزانية
السنة المالية  ،2019ما يعني أن المبالغ الحقيقية التي تم إنفاقها
على البرنامج العسكري هذه السنة قد تفوق عتبة  42.9مليون دوالر.
ف ــي آخ ــر سـنـتـيــن ،كــانــت أذرب ـي ـج ــان ثــالــث أك ـبــر مـسـتـفـيــدة من
ً
مساعدات ذلــك البرنامج ،بعد لبنان واألردن فقط ،علما أن هذين
َ
َ
َّ
استراتيجيين َّ
مهمين للواليات المتحدة
البلدين ُيعتبران شريكين
في جهود مكافحة اإلرهاب.
لكن الطرفين التزما الصمت بشأن تلك المساعدات ،ولــم تذكر
البيانات الرسمية الجديدة حول البرامج العسكرية األميركية في
ً
المنطقة أذربيجان أو بحر قزوين مطلقا ،حتى أن وزارة الشؤون
الخارجية في أذربيجان رفضت التعليق على الموضوع.
ً
ّ
يشتد
يبدو توقيت حزمة المساعدات الـجــديــدة الفـتــا ،فبينما
التوتر بين الــواليــات المتحدة وإي ــران منذ تولي تــرامــب الرئاسة
ّ
األمـيــركـيــة فــي عــام  ،2017تتسم الـعــاقــات بين أذربـيـجــان وإي ــران
ً
بالهدوء نسبيا ،ومنذ أن تسلم روحاني الحكم من سلفه اإلسالمي
ً
األكثر تشددا ،محمود أحمدي نجاد ،أصبح نشر المذهب الشيعي
ً
في الخارج ثانويا ،بعدما كان من أكبر المشاكل بين باكو وطهران.
كتب المحلل األذربيجاني آزاد غاريبوف في مقالة حديثة على موقع
«أوراسيا ديلي مونيتور»« :لقد ُح ّلت المشاكل الكبرى التي ّ
أججت
ً
الشكوك المتبادلة سابقا وجعلت العالقات الثنائية متوترة في معظم
الفترات التاريخية التي تلت استقالل أذربيجان».
وكتب ديفيد تراختنبرغ ،نائب وكيل وزارة الدفاع للسياسة ،في
تقرير ّ
موجه إلى «لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية» أن حزمة
التمويل الجديدة تهدف إلى «مكافحة التهديدات العابرة للحدود»
و»تــرسـيــخ اسـتـقــرار أذربـيـجــان مــن خــال مـســاعــدة الـقــوى األمنية
المحلية في تطوير قدرتها على تأمين حدودها ،ورصد العمليات
اإلرهابية وإحباطها ،والتصدي النتشار أسلحة الــدمــار الشامل،
ومعالجة األزمات».
ً
ظاهريا ،تنحصر المساعدات العسكرية األميركية ألذربيجان
بموجب مادة قانونية معروفة بـ«البند  ،»907لكن منذ عام ،2001
تالشت تلك الضوابط في مناسبات متكررة ،تم التوقيع على أحدث
تنازل في هذا اإلطار خالل شهر أبريل ،ما سمح باستمرار المساعدات
العسكرية ألذربيجان مــادامــت تساعدها على التصدي لإلرهاب،
ودعــم الـقــوات األميركية ،وتأمين الـحــدود ،شــرط عــدم استعمالها
لمهاجمة أرمينيا.
لكن المحلل إميل سناميان ،فــي منشور على مـ ّ
ـدونـتــه ،ذكــر أن
ً
جــزءا من قوات الحرس الحدودي تورط في قتال مع أرمينيا ،كان
ً
سناميان أول من كشف علنا التمويل الذي تتلقاه أذربيجان ،فكتب
أن الواليات المتحدة ،في حين كانت تعزز مساعداتها ألذربيجان،
عمدت إلى تقليص دعمها العسكري ألرمينيا.
أدى منشور سناميان إلى إطــاق نقاش في الصحافة األرمنية
واألذرب ـي ـجــان ـيــة ،ووف ــق الـمــوقــع اإلخ ـب ــاري  ،1news.azق ــال رسيم
موسابيوف ،عضو فــي البرلمان األذربـيـجــانــي« :ال شــك أن تمكين
أذربيجان من السيطرة على حــدودهــا البرية والبحرية والجوية
ً
ي ـخــدم ال ـم ـصــالــح األم ـيــرك ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ع ـل ـمــا أن ال ـشــركــات
األميركية استثمرت مليارات الــدوالرات في مشاريع النفط والغاز
في بحر قــزويــن ،ويجري الجيش األميركي عمليات ترانزيت إلى
أفغانستان عن طريق أذربيجان» ،كما اعتبر موسابيوف أن هذه
النقطة المحورية جزء من المصالح االستراتيجية بين واشنطن
وأذرب ـي ـجــان« :تهتم أذربـيـجــان مــن جهتها بمضمون المساعدات
ومصدرها أكثر من قيمتها».
ً
كذلك ،زعم موسابيوف أن انتهاك اتفاق وقف إطالق النار حديثا
بين أرمينيا وأذربيجان ارتبط ببرنامج التمويل« :أظن أن هذا التحرك
حصل ألن جماعات الضغط األرمنية في الكونغرس األميركي تريد
منع وصول هذه المساعدات األميركية الكبرى (قيمتها  100مليون
دوالر) إلى قوات حرس الحدود األذربيجانية».
اع ـت ـبــر الـخـبـيــر ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي بــافــل فـيـلـغـنـهــاور أن تلك
بشكل أساسي إلى إنفاذ القانون ولن تكون مفيدة
المساعدات تهدف
ٍ
بالضرورة في الصراع العسكري مع إيــران ،لكنه قال إن أذربيجان
تستفيد من زيــادة التركيز األميركي على إيــرانّ .
صرح فيلغنهاور
لموقع «موسكو باكو»« :تدهورت العالقات األميركية اإليرانية بسرعة
فائقة ،لــذا أصبحت أذربيجان محور تركيز واشنطن ،على عكس
ُ
أرمينيا التي تعتبر على األرجح حليفة إليران».
* لوب لوغ

الطاووسية نزعة اجتماعية تكثر في المجتمعات
المتخلفة ألن المجتمعات المتقدمة يكرس اإلنسان
فيها نفسه للعلم واإلنتاج ،وال وقت لديه أو ال مبرر
ً
عنده أصال لوجود تلك النزعة ،ألن قيم تلك الشعوب
ترفضها.
ترمز الطاووسية إلى الغطرسة والتعالي والغرور،
فيرى بها اإلنسان أنه أكبر من قدراته ،ومدى تفكيره،
وقد ابتليت مجتمعاتنا بهذا النوع من البشر ،والقاعدة
ً
ً
هي أن اإلنسان كلما ازداد علما وثقافة ازداد تواضعا،
إال هؤالء الطواويس .ولعل البيئة من حولهم هي التي
ً
أتــاحــت لـهــم ذل ــك الـنـهــج ،وق ــد يـكــون األم ــر راج ـعــا إلــى
أس ـبــاب أخ ــرى اكتسبها أول ـئــك نتيجة قـصــور علمي
وث ـقــافــي وعـيـشـهــم ع ـلــى ه ــام ــش ال ـح ـيــاة غــارق ـيــن في
ً
أحالمهم بعيدا عن الحقيقة والواقع.
ً
َيـظـهــر أص ـحــاب ه ــذه الـنــزعــة أح ـيــانــا ف ـجــأة نتيجة
ظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة ،ك ــأن ي ـت ـبــوأوا مـنــاصــب قـيــاديــة ال
ً
ً
يستحقونها ،أو يــرثــون أم ـ ــواال لــم يـبــذلــوا ج ـهــدا في
الحصول عليها ،أو بعد حصولهم على مكانة اجتماعية
دف ـع ـت ـهــم إل ـي ـهــا اإلث ـن ـي ــة ف ــي مـجـتـمـعــاتـهــم الـصـغـيــرة
والكبيرة.
والمصطلح مأخوذ من الطاووس الذي «ينفش ريشه»
ً
ليسيطر على من حوله ،مظهرا تعاليه وكبرياء ه بين
الحين واآلخر ،مع أنه في حقيقة األمر طير يتضخم متى
يشاء ،ثم يعود إلى وضعه الطبيعي بحجمه العادي بعد
ذلك التعالي وتلك الغطرسة.
الطاووسية نزعة اجتماعية تكثر في المجتمعات
المتخلفة ألن المجتمعات المتقدمة يكرس اإلنسان فيها
نفسه للعلم واإلنـتــاج ،وال وقــت لديه أو ال مبرر عنده
ً
أصال لوجود تلك النزعة ،ألن قيم تلك الشعوب ترفضها.
نزعة الطاووسية لدى بعض الناس قد تكون مؤقتة
ً
حسب ظروفها ،وقد تكون دائمة ،لذلك ترى أناسا على
غير حقيقتهم يعيشون حالة من التضخم المفتعل في
مظهرهم ومحتواهم في الوقت الذي تكون فيه قدراتهم
ً
محدودة ،وأفقهم ضيقا وثقافتهم ضحلة.
مــا يدفعنا إلــى الكتابة عــن هــذه النزعة مــا نــراه من
ظواهر في الواقع ،فإشكالية كهذه تستحق المعالجة،
الس ـي ـمــا ع ـنــدمــا ت ـكــون ظ ــاه ــرة اج ـت ـمــاع ـيــة ،ل ــذا أردن ــا
طرحها وتسليط الضوء عليها حتى يلتفت اإلنسان
حوله ليتلمسها ،ويعي آثارها ،لكن السؤال :هو إلى أي
مدى يكون لتلك النزعة تأثير على السلوك ،وعلى حياة
الـنــاس؟ تجد الـظــاهــرة مستشرية وســط أنــاس لديهم
ً
إمكانيات مادية بال قــدرات ،وهــم غالبا ال يعملون أو
ً
ال ينتجون ،أو أن هناك ظروفا اجتماعية ساهمت في
إيجادها لديهم ،مع األخذ في االعتبار أنها غير مقتصرة
على فئة أو طبقة أو حتى القياديين وحدهم.
ولتلك الطاووسية التي يعيشها البعض آثار سلبية
دون أن يـكــون لـهــا عــوائــد إيـجــابـيــة ،وه ــي تنتشر في
ً
مختلف المجاالت ،السيما تلك التي تعاني فراغا في
المحتوى العلمي والثقافي النوعي العضوي الحقيقي،
والمشكلة أن الناس يرون هذه الظاهرة ولكن الشخص
الـطــاووس نفسه ال يــراهــا ،ألنــه غــارق في وهــم تضخم
الذات ،لذا لم نجد أفضل من كلمة «الطاووسية» لوصف
ً
هذا الشخص ،ووضعها عنوانا لهذا المقال.

كينت هارينغتون *

إضرار ترامب باالستخبارات األميركية ال يمكن تداركه
بعد نحو ثالث
سنوات من الشتائم
غير المبررة
واالستفزازات ،تسبب
ترامب في تقويض
كل
مكانة أميركا في ً
أجزاء العالم تقريبا،
ولم تخسر الواليات
المتحدة ثقة واحترام
رجل الشارع العادي
فحسب ،بل أيضا
ثقة واحترام مسؤولي
االستخبارات
األجانب.

مجرد تفكير
ترامب في
مرشح غير
الئق مثل
جون راتكليف
لوظيفة مدير
االستخبارات
الوطنية يشير
إلى مدى
رغبته في
إخضاع أجهزة
االستخبارات
لسيطرته

ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـف ـهــم م ــا ي ـح ــدث ف ــي األن ـظ ـمــة
هافانا،
االستبدادية ،سواء كانت في موسكو ،أو
ً
بكين ،أو بيونغ يانغ ،يولي المحللون قدرا
أو ً
كبيرا من االهتمام لصعود وسقوط قادة أجهزة
االس ـت ـخ ـبــارات .وف ــي حــالــة الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد تــرامــب ،الــذي يطمح إلــى اكتساب لقب
الرجل القوي ،ينبئنا التراجع عن ترشيح جون
عضو الكونغرس الجمهوري عن والية
راتكليف،
ً
الوطنية
ـارات
ـ
ب
ـ
خ
ـ
ت
ـ
س
اال
لمدير
خلفا
تكساس،
ً
المنتهية واليته دان كوتس ،بالكثير حقا.
لم يكن راتكليف يتمتع بأي مؤهالت واضحة
لهذه الوظيفة ،غير والئه المتزلف لترامب ،ورغم
أن تــرامــب سحب الترشيح ،فإنه لــم يفعل ذلك
من منطلق اهتمامه باألمن الوطني األميركي،
بــل بسبب تخوفه مــن ردود األفـعــال حــول عدم
جدارته ،الواقع أن مجرد تفكير ترامب في مرشح
غير الئق لهذه الوظيفة يشير إلى مدى رغبته
في إخضاع أجهزة االستخبارات.
خ ــال أول عــامـيــن م ــن رئ ــاس ــة ت ــرام ــب ،ظلت
القيادة المهنية للمجتمع االستخباراتي في
الواليات المتحدة على تحفظها وتكتمها ،بعد
أن خلصت إ ل ــى أن ا لـصـمــت أ فـضــل تكتيك في
التعامل مع رئيس عدائي وال يلتزم بأي ضابط
أو رابــط .ولكن يبدو أن مسألة راتكليف تشي
بتحد جديد ،ليس فقط لمؤسسة االستخبارات
األميركية ،بل أيضا لحلفاء الواليات المتحدة،
الذين قــدروا لفترة طويلة القيمة المتمثلة في
القدرة على الوصول إلى مجتمع استخباراتي
غ ـيــر م ـس ـيــس ف ــي ال ـعــاص ـمــة واش ـن ـط ــن .ولـكــن
بسبب رغبته في تثبيت المتملقين المتزلفين
فــي العديد مــن وظــائــف األم ــن الوطني العليا،
قام ترامب بالفعل بتوجيه ضربة قوية لنظام
التحالفات الــذي يشكل األس ــاس الــذي تستند
إليه قوة الواليات المتحدة ونفوذها في العالم.
الـمـشـكـلــة لـيـســت ف ـقــط أن ت ــرام ــب ع ـمــل على
تسييس االستخبارات ،وهو أمر سيئ في حد
ذاتــه ،بل إنــه تسبب أيضا في تقويض فعالية
أجـ ـه ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة ون ـطــاق ـهــا
ال ـع ــال ـم ــي ،ومـ ـث ــل ه ـج ـمــاتــه ال ـص ـب ـيــان ـيــة عـلــى
الحلفاء ،يرسل اختيار عناصر هزلية لمواقع
استخباراتية قيادية إشارة ال لبس فيها للعالم
المتحدة لم يعد من الممكن
الواليات
مفادها أن
ً
ً
اعتبارها محاورا جديرا بالثقة يمكن التعويل
عليه.
ال ــواق ــع أن ال ـعــديــد مــن األس ـ ــرار األك ـثــر قيمة
تحت تصرف مسؤولي االستخبارات األميركية
تأتي من عالقات طويلة األمد مع نظرائهم في
ا ل ـخــارج ،لنتأمل هنا شــرا كــة الكومنولث بين
الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا
ونيوزيلندا .تشكلت هذه الشراكة أثناء الحرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة ث ــم تــرس ـخــت خ ــال ال ـحــرب
ال ـ ـبـ ــاردة ،وه ــي ال ـعــامــل ال ـحــاســم ف ــي «تـحــالــف
األعـيــن الـخـمــس» ال ــذي أصـبــح الـعـمــود الفقري
الستخبارات االتصاالت واإلشارات في مختلف
أنحاء العالم ،ولن تكون هذه هي الحال في غياب

قيادة استخباراتية سليمة ومقتدرة على نحو
ثابت في جميع البلدان المشاركة.
على نحو مماثل ،من خالل التعاون على مدار
عشرات السنين ،أقامت االستخبارات األميركية
شــراكــات جــديــدة مــع أع ــداء ســابـقـيــن ،وخــاصــة
ألمانيا وال ـيــابــان ،وأن ـشــأت شبكة عالمية من
العالقات األساسية من كوريا الجنوبية وغيرها
من الحلفاء في جنوب شــرق آسيا إلــى الشرق
األوسط وما بعده.
ومــع ذل ــكُ ،يـظـ ِـهــر لنا الـتــاريــخ أيـضــا أن مثل
هذه العالقات بالغة الحساسية ،وهي بالتالي
ُعرضة لالرتباكات السياسية بدرجة كبيرة .ذات

يوم ،قال ساخرا اللورد بالمرستون ،الذي شغل
مرتين منصب رئيس وزراء بريطانيا في أوج
مجدها اإلمبراطوري« :نحن ال نحتفظ بحلفاء
أبديين ،وليست لنا عداوات دائمة .فمصالحنا
هي األبدية والدائمة ،ومن واجبنا أن نرعى هذه
المصالح» ،بقدر ما تصح مالحظة بالمرستون
في حالة الدول ،فإنها أكثر صدقا عندما يتعلق
األمر بالجواسيس.
بعد ما يقرب من ثــاث سنوات من الشتائم
غ ـيــر ال ـم ـب ــررة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات ،تـسـبــب تــرامــب،
وفقا لمركز بيو لألبحاث ،في تقويض مكانة
أميركا في كل أجزاء العالم تقريبا ،ولم تخسر
الــواليــات المتحدة ثقة واح ـتــرام رجــل الـشــارع
العادي فحسب ،بل أيضا ثقة واحترام مسؤولي
االستخبارات األجانب .الواقع أنه من السذاجة
التامة أن نتصور أن هجمات ترامب على منظمة
حلف شمال األطلسي ،ووصف معاهدة الدفاع
المشترك بين الواليات المتحدة واليابان بأنها
«غير عادلة» ،ممارسات لم تؤثر على تصورات
اآلخرين.
مــن ا لــوا ضــح أن القضية ليست أن الغضب
الرسمي إزاء الواليات المتحدة يجري التعبير
ع ـن ــه مـ ــن خ ـ ــال ق ـ ـنـ ــوات دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ،بـ ــل إن
ال ـتــداع ـيــات الـمـتــرتـبــة عـلــى س ـلــوك ـيــات تــرامــب
ال ـهــزل ـيــة تــؤثــر ب ــا أدنـ ــى ش ــك ع ـلــى الـمـسـتــوى
التشغيلي .فتقليديا ،كان مسؤولو االستخبارات
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـح ـل ـف ــاء ي ـت ـب ــادل ــون تـقـيـيـمــاتـهــم
والحقائق الكامنة خلفها بعضهم مع بعض.
ومــع ذل ــك ،فعندما يتعلق األم ــر بنوايا كوريا
الشمالية النووية وتدخل روسيا في االنتخابات
األميركية ،رفض ترامب صراحة النتائج التي
توصلت إليها أجهزته .وفي مناسبات أخرى،
أف ـشــى مـعـلــومــات ســريــة ل ـل ــروس ،م ــا الـ ــذي قد
يتبادر إلى أذهان الجواسيس في لندن ،وبرلين،
وسيول ،وتل أبيب إذن؟
ال يخلو األمر أيضا من أوجه تشابه واضحة
ومزعجة بين الحال اآلن وأوائل ثمانينيات القرن
العشرين ،عندما كانت العالقات عبر األطلسي
شديدة التوتر ،فبسبب الثورة اإليرانية والغزو
السوفياتي ألفغانستان في عام  ،1979ثم األزمة
البولندية في الفترة من  1980إلى  ،1981كان
القادة األوروبيون خاضعين لضغوط متزايدة
دفعتهم إلى النأي بأنفسهم عن إدارة الرئيس

األميركي رونالد ريغان المنصبة حديثا واألكثر
ع ــدائ ـي ــة .تـحـمــل ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوروب ـ ــا
وجهات نظر مختلفة بشكل ملحوظ حول نوايا
الكرملين ،والحد من األسلحة ،ومخاطر الصراع
ـات
ال ـنــاشــئ ف ــي أوروب ـ ــا ال ـشــرق ـيــة ،لـكــن الـعــاقـ ً
االستخباراتية العميقة والقديمة لعبت دورا
ً
ه ــائ ــا ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وح ـ ــدة ح ـلــف شـمــال
األطلسي (الناتو).
ي ـت ـب ـقــى ل ـن ــا أن ن ـ ــرى مـ ــا إذا ك ــان ــت أج ـه ــزة
االسـتـخـبــارات ق ــادرة على الـقـيــام بنفس األمــر
اليوم ،إن مجرد تفكير ترامب في اختيار مثل
هذا األبله الساذج غير المؤهل إلى حد مذهل
لقيادة مؤسسة االستخبارات األميركية بالكامل
ال يـبـشــر ب ــأي خ ـيــر ،فــال ـعــواقــب ال ـتــي يخلفها
مثل هذا السلوك على التعاون االستخباراتي
ونفوذ الواليات المتحدة في الخارج واضحة،
فمثل الترشيحات الفاشلة للموالين لترامب من
أمثال ستيفن مور وهيرمان كين لرئاسة مجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي ،ألحق ترشيح
راتكليف الفاشل المزيد من الضرر بمصداقية
الواليات المتحدة في أعين حلفائها.
لـقــد أظـهــر تــرامــب م ــرة أخ ــرى أن ــه ع ــازم على
تـقــد يــم مصالحه السياسية فــي األ هـمـيــة على
م ـصــالــح األمـ ــن الــوط ـنــي وس ـيــر ال ـع ـمــل الــائــق
بمؤسسة استخباراتية مستقلة.
المحللين في وكالة االستخبارات
* كبير
ً
المركزية سابقا ،عمل في وظيفة ضابط
استخبارات وطنية لشرق آسيا ،كما شغل
منصب رئيس محطة في آسيا ومنصب مدير
الشؤون العامة في وكالة االستخبارات.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

خالل أول عامين من رئاسة
ترامب ظلت القيادة المهنية
للمجتمع االستخباراتي
األميركي على تحفظها
وتكتمها بعدما خلصت إلى أن
الصمت أفضل تكتيك للتعامل
مع رئيس عدائي ال يلتزم بأي
ضابط أو رابط

دلبلا

•
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ً
اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟـ §  ٢٠ :أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
ﻳﺪرﺳﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧﺄﻣﻞ زﻳﺎدة اﻟﻌﺪد

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

•

»ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻧﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ«
ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
أﻛﺪ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة ً
ﻧﻴﻠﺴﻮن وﻳﻦ ،أن اﻟﺴﻔﺎرة ﺗﺮﻋﻰ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻹﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﺪد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿﺢ وﻳﻦ ان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة ﺳﻮف ﻳﺪﺷﻦ
ﻋﺪة وذات اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮك ،ﻛﻤﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

* ﺑـ ــﺪا ﻳـ ــﺔ ﺣ ــﺪ ﺛ ـﻨ ــﺎ ﻋـ ــﻦ دور
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
 ﻫ ـﻨ ــﺎك  ٤ﻋ ــﻮا ﻣ ــﻞ ﻳــﺮ ﺗـﻜــﺰﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻲ
ا ﻟـﺒــﺮا ﻣــﺞ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﻲ وﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
ﺑ ـﻴ ــﻦ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺎرات،
وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ

وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ّ
ﻗﻮي
واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻫﻮ
ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ.
*ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺪارﺳـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
 ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻧ ـﺤ ــﻮ  20ﻃــﺎ ﻟ ـﺒــﺎأﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،ﺳــﻮاء
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ا ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ــﺖ أو
ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ واﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ

اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﺰداد
ﻫﺬا اﻟﻌﺪد.
*ﻫ ـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﻣــﻊ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
 ﻧ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻢ ،ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺎونإﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ ،وﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل
ﻃﻼﺑﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻋﺪد
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﺎن ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ً
ً
ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﺘﻘﺖ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ:
ﻧﻴﻠﺴﻮن وﻳﻦ
*ﻣـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﺪى ﺗـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻜ ــﻢ ﻣــﻊ
وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻢ ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻟـ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ؟
 ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺗـ ـﻌ ــﺎون إ ﻳ ـﺠــﺎ ﺑــﻲﻣ ــﻊ وزارة ا ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻟــﻲ،
ﺧـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺔ أن ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷ ﻣ ـﻴــﺮ ﻛ ـﻴــﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل
دراﺳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ
أن ﻟــﺪ ﻳ ـﻨــﺎ ﺗ ــﻮا ﺻ ــﻼ ﻣ ـﺒــﺎ ﺷــﺮا
ﻣ ــﻊ ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆو ﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻲ ،ﻟـﺘــﺰو ﻳــﺪ ﻫــﻢ

ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴـ ـﺤ ــﺔ
واﻟـ ــﺪﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﻮن ﻣ ــﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ّ
*ﻫ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺜـ ـ ــﻮن اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
 ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔً
ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ــﻦ

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
أﻋﻠﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﻘﺴﻢ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺧﻠﻖ
ً
رواﺑــﻂ داﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﺳﺘﺘﻌﺎون اﻟـﺴـﻔــﺎرة ﻣــﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟــﻺدارﻳـﻴــﻦ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات
ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﻟـﻠـﻐــﺔ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰﻳــﺔ ،ﻗـ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ دﻋـﻤـﻬــﻢ ﺧــﻼل
دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

»ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ« :اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت
ﻟﺨﺮﻳﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ١٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮﻛ ـﺴ ـﻬ ــﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺪء اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻓــﻲ
ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻌـ ـﺜ ــﺎت اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ
 24ا ﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري إ ﻟـ ـ ــﻰ  28ﻣ ـﻨ ــﻪ،
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول  2020 /2019ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت
ﺑ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت اﻹدارة وا ﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
و ﻛـﺸـﻔــﺖ ا ﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣﺲ ،ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺧــﺮﻳ ـﺠــﺎت اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ ،ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ــﺄن ﺑ ـ ــﺪء
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ 15
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ
ﺗـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﺗـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل إدراة اﻷ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
ﻋ ــﺎ ﻣ ــﺔ ،وا ﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮ ﻳ ــﻖ ،وإدارة
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ،
واﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻤـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺮاﻓـ ـﻴـ ـﻜ ــﻲ،
واﻟـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮر واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻢ
ا ﻟــﺪا ﺧـﻠــﻲ ،وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ــﺄن
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ﻫـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة وﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻟـﻠـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ.

ُ
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ أﻧﻬﺎ أﺳﺴﺖ
ﺳ ـﻨــﺔ  ،2007و ﺧ ـ ّـﺮ ﺟ ــﺖ أ ﻛـﺜــﺮ
ﻣﻦ  1400ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت ،واﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ
 65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﺎﺗﻬﺎ
اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻦ ﻓﻲ درﺟﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـ ــﻮدة
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ،ﻛ ـ ـ ــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
أ ﺧــﺮى ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ

ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﻦ )ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎت(،
واﻷﻛـ ـ ــﺎدﻳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻸﻓﻼم.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ أن أ ﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻫﻢ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ اﻷﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ ﺧ ـﺒ ــﺮة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
وأﻛ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﻗ ـ ـ ــﺪ ﻛ ـ ـ ّـﺮﻣ ـ ــﻮا
ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ واﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻌﺎرض وﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﺪﻳﺪة.
وذﻛﺮت أﻧﻪ "ﻛﻜﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﺗﺪﻋﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷﻫـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ

ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل
ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ رأس ا ﻟـﻤــﺎل اﻟﺒﺸﺮي
واﻻ ﺳـﺘـﺠــﺎ ﺑــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".
ود ﻋــﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
أﺧﺒﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﺘﺮ وإﻧﺴﺘﻐﺮام.

دﻋﻮى ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ »ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ«
ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻدارﻳـ ـ ــﺔ دﻋـ ــﻮى ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺠـﻠــﺔ ﺿﺪ
اﻻدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻـﺒــﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻻول ﻟﻌﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺤﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺒﺪء اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻪ.
وذ ﻛ ــﺮت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ان اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻدارﻳــﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،

اﻻﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي دﻋ ــﺎﻫ ــﺎ ﻟ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى ﻟــﻮﻗــﻒ
ﻗ ــﺮار اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﺸــﺪادﻳــﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
وﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺖ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻮاﻫ ــﺎ ﺑـﺼـﻔــﺔ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ـﻠــﺔ ﺑ ــﻮﻗ ــﻒ اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻻدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺷ ـﻬ ــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓــﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ "اﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻮﻟﺒﺮاﻳﺖ"،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻌﺎون اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣــﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻳــﻮاء
ً
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت ،اﻟﺬي ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ أﺧﻴﺮا ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺪﻋﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي.
وﻗـ ــﺎل" :اﻧ ـﻨــﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟـﻤـﺠــﺎل اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﺟ ــﺰء ﻣﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ
ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪث
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻮف ﻧﺪﻋﻮ ﺧﺒﻴﺮ أﻣﻦ ﺳﻴﺒﺮاﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ رﻓﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ
ﻋــﺪة ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻃــﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻜﺸﻒ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺨﺒﻴﺮ
ﺗﺠﺎرب دول ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة".

أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ﻹﺟ ــﺮاء اﻟـﺒـﺤــﻮث ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣــﻊ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﺪة وذات
اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ،وﻧ ــﺄﻣ ــﻞ أن
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ،ﻣـ ـﻤ ــﺎﺛـ ـﻠ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺪرﻫ ــﺎ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﺪد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
* ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺑــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ Access
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؟
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Accessاﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،ﺗ ــﺮﻋ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة
اﻷ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺔ دورة إ ﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰ ﻳــﺔ
ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻄﻼب
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ
 13و  20ﺳـ ـﻨ ــﺔ .و ﻧ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣــﻊ
ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ أﻃ ـ ـﻠـ ــﺲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ا ﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺮاء ﻟـ ـﺘ ــﻮ ﻓـ ـﻴ ــﺮ دورات
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻟـﻨـﺤــﻮ  30ﻃــﺎ ﻟ ـﺒــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺪى
ﺳﻨﺘﻴﻦ .وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرة اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻼب ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪث
ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ً
اﻟﺪورة ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا  ،ﻟﻜﻨﻬﻢ
اﻵن ﻗ ـ ـ ــﺎدرون ﻋ ـﻠ ــﻰ ا ﻟـ ـﻘ ــﺮاء ة
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ اﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎء
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.

*ﻣ ــﺎ أﺑـ ــﺮز اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﺎن
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
 ﻧ ـﻄ ـﻤ ــﺢ أن ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗــﻮ ﻓ ـﻴــﺮ" ﻓ ـﻴــﺰا" ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أﺷﺒﻪ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺰا اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎن اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ــﺪرﺳ ــﻮن
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ وﻫﻲ 3
أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.
*ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة.
 ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﺑـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔاﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ وﻧـ ـﺸـ ـﺠـ ـﻌـ ـﻬ ــﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل دراﺳ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ أن اﻟــﺪراﺳــﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ أﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ واﻻﻧ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮاط
ﺑﺜﻘﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

ً
ﻧﺮﻋﻰ ﻋﺪدا
ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻨﺎ
ﻹﺟﺮاء
اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ةديرجلا

•
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اقتصاد

 %97نسبة التزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة

ً
«أسواق المال» تسلمت  195تقريرا من الشركات المدرجة والمساهمة
أسواق المال
تسلمت هيئة ً
نحو  195تقريرا من الشركات
المدرجة والمساهمة تتعلق
بتطبيق قواعد حوكمة
بعدما دخلت حيز
الشركات ً
النفاذ اعتبارا من  30يونيو
.2016

بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـم ـل ـت ــزم ــة ب ـت ـط ـب ـي ــق ق ــواع ــد
ال ـحــوك ـمــة وت ـق ــدي ــم ال ـت ـقــاريــر
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــا ن ـس ـب ـت ــه
 97ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن إج ـم ــال ــي
الشركات المعنية بتطبيقها،
وه ــي الـمــدرجــة فــي الـبــورصــة
وال ـم ـس ــاه ـم ــة ال ـم ــرخ ــص لـهــا
س ـ ــواء ك ــان ــت م ــدرج ــة أو غير
مدرجة بالبورصة باستثناء
الوحدات الخاضعة لرقابة بنك
الـكــويــت الـمــركــزي والـشــركــات
غ ـيــر ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ــدرج ــة في
البورصة.
ً
ووفقا لتقرير خاص بهيئة
أسـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ،فـ ـ ــإن ال ـه ـي ـئــة
ً
تسلمت نحو  195تقريرا من
الشركات المدرجة والمساهمة
تتعلق بتطبيق قواعد حوكمة
الـشــركــات بـعــدمــا دخـلــت حيز
ً
النفاذ اعـتـبــارا مــن  30يونيو
ً
 ،2016الفتا إلى اعتماد الهيئة
منظومة إلكترونية متكاملة

ً
لتلقي تـلــك الـتـقــاريــر ضـمــانــا
ل ـف ــاع ـل ـي ــة ال ـت ـط ـب ـي ــق وس ــري ــة
ال ـب ـي ــان ــات وم ـعــال ـج ـت ـهــا وفــق
أف ـضــل ال ـم ـمــارســات المهنية
المطبقة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،أن
ه ـي ـئــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال أل ــزم ــت
كــل ا ل ـشــر كــات المعنية بشكل
ت ــام بتطبيق تعليماتها في
ش ــأن حــوكـمــة ال ـشــركــات ليس
استجابة للقانون رقم  7لسنة
 2010وال ئـ ـحـ ـت ــه ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة
وح ـس ــب ،ب ــل لـمــا يـحـمـلــه هــذا
االلـ ـ ـت ـ ــزام م ــن ف ــوائ ــد لـلـشــركــة
ومساهميها على حد سواء.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر ،أن هــذه
ً
الـ ـق ــواع ــد ت ـت ـض ـمــن ع ـ ـ ــددا مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـض ـم ــان تـطـبـيــق
أف ـضــل ال ـم ـمــارســات ف ــي شــأن
األســال ـيــب اإلداري ـ ــة الـحــديـثــة،
وااللـتــزام بأخالقيات وقواعد
ال ـ ـسـ ـل ــوك ال ـم ـه ـن ــي ال ــرشـ ـي ــد،
ومنها تعيين عضو مستقل

السوق العام

6.029

السوق األول السوق الرئيسي

٦.642

٤.823

2.711 2.965 3.285

«دار االستثمار» تجري مفاوضات للحصول
على تمويل السترجاع حصتها في «بوبيان»

ً
تنفيذا للحكم الصادر لمصلحتها من محكمة التمييز

عيسى عبدالسالم
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـش ــر ك ــة
الـمـســاهـمــة ،وإل ـ ــزام الـشــركــات
ب ـت ـع ـي ـيــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــن إلدارة
المخاطر والتدقيق الداخلي،
وغيرها من اإلجراءات.
وأض ــاف ــت أن هـيـئــة أس ــواق
ال ـم ــال أل ــزم ــت ال ـشــركــات كــافــة
ً
بـتــزويــدهــا سـنــويــا بـمــا يفيد
ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـ ـ ــواردة
فــي قــواعــد حــوكـمــة الـشــركــات
الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ،عـلــى
أن ي ـق ــدم أول ت ـقــريــر ف ــي مــدة
أقصاها عشرة أيــام عمل منذ
تاريخ تطبيق القواعد الخاصة
بها في .30-6-2016
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
الـقــواعــد األســاسـيــة للحوكمة
تهدف إلى بناء هيكل متوازن
لـمـجـلــس اإلدارة ،وال ـت ـحــديــد
السليم للمهام والمسؤوليات،
اخـ ـتـ ـي ــار أش ـ ـخـ ــاص مـ ــن ذوي
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة لـ ـعـ ـض ــوي ــة م ـج ـلــس
اإلدارة واإلدارة ا لـتـنـفـيــذ يــة،

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

ضمان نزاهة التقارير المالية،
إضافة إلى وضع نظم سليمة
إلدارة ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــر وا ل ــر ق ــا ب ــة
الداخلية.
وتابعت أن قواعد الحوكمة
تعزز السلوك المهني والقيم
األخ ــاقـ ـي ــة ،وت ــزي ــد اإلف ـص ــاح
والشفافية بشكل دقيق وفي
ال ــوق ــت ال ـم ـن ــاس ــب ،ك ـمــا أنـهــا
ت ـه ــدف إلـ ــى احـ ـت ــرام وحـمــايــة
ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن ،وإدراك
دور أصحاب المصالح ،عالوة
على تعزيز وتحسين األداء.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـشــركــات
غير الملتزمة بتطبيق قواعد
الـ ـح ــوكـ ـم ــة ت ـ ــواج ـ ــه ع ـق ــوب ــات
صـ ـ ــارمـ ـ ــة مـ ـ ــن هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
ال ـم ــال ،بـعــدمــا أبـ ــدت األخ ـيــرة
مرونة كبيرة في التعامل مع
ملفات الشركات ومتطلباتها
في عملية التطبيق وااللـتــزام
بهذه القواعد.

•

أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها  221.42مليون
سهم وإعــادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد،
وأهمها رد األسهم وريعها وفوائدها والمزايا ،التي
تحصل عليها البنك من هذه األسهم من أسهم منحة
وتوزيعات نقدية إلى ملكية "الدار" وشركاتها التابعة.
وذك ــرت المصادر أن الئحة هيئة أس ــواق المال
الجديدة ال ترتب على رفــع اإلشـكــال وقــف التنفيذ
ً
إذا كان محل التنفيذ أسهم أو أوراق مالية ،علما أن
الشركة ستباشر في أقــرب وقــت خطوات إجــراءات
ً
التنفيذ وفقا للحكم الصادر لمصلحتها.
ولفتت إلــى أن الشركة تسعى خــال الفترة
المقبلة الى استرجاع حصتها في أسهم بنك
ً
ً
بــوب ـيــان وف ـقــا إلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة وال ـتــزامــا
بتطبيق الحكم الصادر لمصلحتها من خالل
سداد قيمة الحصة بعد سداد قيمتها لمصلحة
الـبـنــك ال ــدائ ــن ،واس ـتــرجــاع أح ــد أه ــم أصــولـهــا
والحصول على هــذه األسـهــم مــن أسهم منحة
وتوزيعات نقدية لها ولشركاتها التابعة.
جار
على صعيد آخر ،قالت المصادر إن العمل ٍ
مع بعض الجهات الدائنة وشركات وبنوك لشركة
دار االستثمار إلتمام بعض التسويات الخاصة
ً
بها ،إذ دخلت أخيرا في مفاوضات يتم بموبجبها
سداد بعض الديون المستحقة على الشركة.

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ،أن شركة
دار االسـتـثـمــار فــي ط ــور إج ــراءات ـه ــا السـتــرجــاع
حصتها فــي بنك بــوبـيــان تبحث الـحـصــول على
تمويل بغرض ســداد قيمة أصــل الدين لمصلحة
أحد البنوك ،وتم بموجبه استدخال الحصة والتي
تقارب قيمتها في ذلك الوقت نحو  94مليون دينار.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن شــركــة دار االستثمار
تجري مفاوضات حالية للحصول على تمويل
تحصل بموجبه على حصة يصل إجماليها
إلى  221.42مليون سهم  ،بموجب تنفيذ حكم
محكمة التمييز لمصلحتها "برفض طلب وقف
النفاذ ،الذي تقدم به البنك إليقاف الحكم ،الذي سبق
أن صــدر لمصلحة شــركــة دار االستثمار الخاص
بنزاع حول ملكية أسهم بنك بوبيان وأسهم المنحة
والتوزيعات النقدية".
وأضافت المصادر أنه سبق أن انتهى حكم محكمة
االستئناف لمصلحة شركة "دار االستثمار" على
النحو التالي :إلغاء الحكم المستأنف ،فيما قضى به
ً
من رفض الدعوى والقضاء مجددا بإبطال عقود بيع
األسهم المؤرخة  30/11/2008المبرمة بين الشركات
المستأنفة وبين البنك المستأنف ضده األول ببيع

تباين مؤشرات البورصة والسيولة تنخفض إلى مستوى  21مليون دينار

ً
ميل معظم أسهم المصارف إلى االرتفاع لكن بسيولة منخفضة قياسا بمعدالت هذا الشهر
تعامالت بورصة
هدأت ً
الكويت كثيرا أمس ،ولم
تتجاوز السيولة  21مليون
دينار ،على الرغم من مكاسب
سعرية في قطاع البنوك
في السوق األول على وجه
التحديد.

•

علي العنزي

أقفلت الـمــؤشــرات الرئيسية الثالثة لبورصة
الكويت على تباين بتعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة  0.4في المئة تعادل 24
نقطة ليقفل على مستوى  6029.45نقطة وسط
سيولة بلغت  21.7مليون ديـنــار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  161.3مليون سهم نفذت من خالل
 5869صفقة.
كذلك ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 0.55
ً
فــي المئة هــي  36.65نقطة مقفال على مستوى
 6642.55نقطة بسيولة بلغت  17.2مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت  40مليون سهم نفذت
عبر  2823صفقة ،بينما انخفض مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.04في المئة تساوي  2.09نقطة
ً
مقفال على مستوى  4823.32نقطة بسيولة بلغت
 4.4ماليين دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 121.3مليون سهم نفذت من خالل  3046صفقة.

هدوء

سيطرة اللون
األخضر على جميع
مؤشرات أسواق
المال الخليجية
باستثناء دبي

ً
هــدأت تعامالت بورصة الكويت كثيرا أمس،
ولم تتجاوز السيولة  21مليون دينار ،وعلى الرغم
من مكاسب سعرية في قطاع البنوك في السوق
األول على وجه التحديد ،فإن سيولتها تراجعت
بحدة واكتفت بصبغ مؤشري السوق األول والعام
باللون األخضر ،بينما على الطرف اآلخر كان األداء
ً
إيجابيا على مستوى أسهم السيولة والنشاط
في السوق الرئيسي رغم خسارة مؤشره بنسبة
واضحة واستطاعت أسهم مثل مستثمرون وأبيار
وأعيان واإلنماء حصد المكاسب وكانت الخسائر

من نصيب آن وأجوان لكن بنسب كبيرة لتنتهي
الجلسة قريبة من الحياد بانتظار محفزات جديدة
قد يكون أبرزها دخول سيولة داو جونز لألسواق
الناشئة في الشهر القادم.
ً
خليجيا ،سجلت معظم مؤشرات أســواق دول
ً
ً
مجلس التعاون الخليجي نموا جيدا بقيادة السوق
القطري الذي ربح حوالي  1في المئة بينما اكتفى

ً
ً
«التجارة» :إصدار  116تدبيرا احترازيا
ضد شركات مخالفة في يوليو
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن
إدارة مكافحة غسل األم ــوال وتمويل اإلرهــاب
ً
ً
التابعة لها أصدرت  116تدبيرا احترازيا على
الشركات المخالفة الخاضعة ألحكام القانون
( )2013/106في شهر يوليو الماضي.
وقالت "التجارة" في بيان صحافي أمس ،إن
التدابير تضمنت توجيه إن ــذارات كتابية إلى
 23شركة عقارية و 3شركات صرافة و 11شركة
ً
مجوهرات وشركتي تأمين كما تضمنت أمرا
بإلزام  47شركة عقارية و 6شركات صرافة و18
شركة تأمين بإتباع إجراء ات محددة لتتوافق
مع القانون.
ً
وأشــارت إلــى إصــدارهــا أمــرا بتقديم تقارير
لشركتين عـقــاريـتـيــن وشــركــة صــرافــة وشــركــة

مجوهرات وشركتي تأمين.
وذكرت أن "غسل األموال" إستكملت إجراءاتها
قبل اتـخــاذ اإلدارات المتخصصة فــي ال ــوزارة
إ جـ ــراء ات الترخيص لنحو  88طلب تأسيس
خالل الشهر ذاتــه منها  66شركة عقارية و19
شركة مجوهرات و 3شركات تأمين.
ً
وبينت أن اإلدارة حدثت أيضا بيانات 120
ً
ترخيصا مــوزعــة على  92شــركــة عقارية و23
شركة مجوهرات و 3شــركــات تأمين فــي حين
ً
اعتمدت تأكيد بيانات  54مراقبا لـ  38شركة
عقارية و 15شركة مجوهرات وشركة تأمين.
وأوضحت أنها أصــدرت  10تقارير للرقابة
الـمـيــدانـيــة شـمـلــت  3شــركــات عـقــاريــة وشــركــة
صرافة وشركتي مجوهرات و 4شركات تأمين.

 %1.15ارتفاع التضخم في يوليو
أظ ـهــرت بـيــانــات اإلدارة الـمــركــزيــة لــاحـصــاء
ال ـكــوي ـت ـيــة ارت ـ ـفـ ــاع األرقـ ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة ألس ـع ــار
المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة  1.15في
المئة في يوليو الماضي ،مقارنة بالشهر ذاته من
 ،2018وذلك على أساس سنوي.
وقــالــت "اإلح ـص ــاء" فــي نشرتها الشهرية عن
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين الصادرة،
أمــس ،إن معدل التضخم فــي الكويت ارتـفــع في
يــولـيــو الـمــاضــي مـقــارنــة بشهر يــونـيــو السابق
بنسبة  0.26في المئة على أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي لمجموعة المواد
الغذائية ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 1.01
في المئة ،مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي،
في حين ارتفع الرقم القياسي ألسعار المجموعة

الثانية (الـسـجــائــر والـتـبــغ) على أس ــاس سنوي
بنحو واحد في المئة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن مـ ــؤشـ ــر األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة
للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع
بنسبة  1.71فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي في
يوليو الماضي ،في حين انخفض مؤشر مجموعة
(خدمات المسكن) بنسبة  0.78في المئة.
وذكـ ـ ــرت "اإلح ـ ـصـ ــاء" أن م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم في
المجموعة الخامسة (مفروشات منزلية وصيانة)
ارتفع بنسبة  1.88في المئة ،كما ارتفعت أسعار
المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة  2.16في
المئة وأسعار المجموعة السابعة (النقل) بنسبة
 4.68في المئة.

البقية بنسب أقل دارت حول نصف نقطة مئوية
وسجل مؤشر سوق دبي خسارة خليجية واحدة،
ً
وكانت أسعار النفط تتداول قريبة من  60دوالرا
لبرميل برنت وبارتفاعات هامشية.

أداء القطاعات
تلونت القطاعات باللون األخضر إذ ارتفعت

مؤشرات ستة قطاعات هي اتصاالت بـ  12نقطة
وبنوك بـ  6نقاط وصناعة بـ  4نقاط ومواد أساسية
ب ـ  3نـقــاط والنفط وال ـغــاز ب ـ  2.2نقطة وخــدمــات
استهالكية بـ  0.61نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
أربعة قطاعات هي سلع استهالكية بـ  8.4نقاط
وتأمين بـ  6.9نقاط وخدمات مالية بـ  0.9نقطة
وعـقــار ب ـ  0.45نقطة ،واسـتـقــرت مــؤشــرات ثالثة

قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية صحية
وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم األكثر قيمة إذ
بلغت تداوالته  2.8مليون دينار وبنمو بنسبة 0.13
في المئة تاله سهم زين بتداول  2.4مليون دينار
وبارتفاع بنسبة  1.7في المئة ثم سهم أهلي متحد
بتداول  2.4مليون دينار وبمكاسب بنسبة  2.5في
ً
المئة ورابعا سهم وطني بتداول  1.6مليون دينار
ً
ً
وبقي مستقرا دون تغير وأخيرا سهم برقان بتداول
 1.4مليون دينار وبارتفاع بنسبة  3في المئة.
ً
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء أوال
سهم أبيار إذ تداول بكمية بلغت  20.4مليون سهم
ً
وبمكاسب بنسبة  6.8في المئة وجاء ثانيا سهم
المستثمرون بتداول  13.7مليون سهم وبأرباح
ً
بنسبة  4.1في المئة وجاء ثالثا سهم آن بتداول
 11.8مليون سهم وبخسارة بنسبة  9.1في المئة
ً
وجاء رابعا سهم أرزان بتداول  10.6ماليين سهم
ً
وبارتفاع بنسبة  1.8في المئة وجاء خامسا سهم
أجوان بتداول  9.6ماليين سهم وبخسارة بنسبة
 5.9في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم ك
تلفزيوني إذ ارتفع بنسبة  25في المئة تاله سهم
مراكز بنسبة  15.2في المئة ثم سهم أرجان بنسبة
ً
 10في المئة ورابعا سهم وطنية د ق بنسبة 9.9
ً
في المئة وأخيرا سهم عمار بنسبة  9في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم حيات كوم إذ
انخفض بنسبة  12.6في المئة تاله سهم سنرجي
بنسبة  12.3في المئة ثم سهم كامكو بنسبة 10
ً
في المئة ورابعا سهم المصالح ع بنسبة  10في
ً
المئة وأخيرا سهم المنتجعات بنسبة  9.7في المئة.

أخبار الشركات
ً
«الخليج» :العوضي بدال من البدر
قـ ـ ــال بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،إن ــه
ً
نـ ـظ ــرا إلـ ــى اس ـت ـقــالــة بــاســل
يوسف البدر ممثل الهيئة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار م ــن
عضوية مجلس إدارة بنك
الخليج بتاريخ 2019/7/25
اس ـت ــدع ــى ال ـم ـج ـلــس عـضــو
اال حـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط األول ضـ ـ ــاري
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر ،لـ ـكـ ـن ــه اع ـ ـ ـتـ ـ ــذر ع ــن
ً
عــدم قـبــول المنصب حاليا
ب ـس ـبــب ارت ـب ــاط ــات ســاب ـقــة،
وع ـل ـيــه اس ـتــدعــى الـمـجـلــس
عـ ـض ــو االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ال ـث ــان ــي

«األرجان» توقع عقد تسهيالت مصرفية بقيمة  66.5مليون دينار

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض ـ ـ ــي وب ـ ـعـ ــد
مـ ــواف ـ ـق ـ ـتـ ــه ع ـ ـلـ ــى مـ ـم ــارس ــة
ً
صــاح ـيــاتــه عـ ـض ــوا أص ـيــل
ت ــم ان ـض ـمــامــه إلـ ــى مـجـلــس
ً
إدارة بنك الخليج ا عـتـبــارا
م ــن  2019/8/19ال سـتـكـمــال
الدورة المالية الحالية التي
تنتهي في .2020/12/ 31

 530ألف دينار أرباح «عقار»
من بيع قسيمة صناعية

وقعت شركة األرجان العالمية العقارية عقد
تسهيالت مصرفية مــع أ حــد ا لـبـنــوك المحلية
بقيمة إجمالية قدرها  66.5مليون دينار.
وقــالــت "األرجـ ـ ــان" ،إن الـعـقــد يــأتــي فــي إطــار
تــرت ـيــب وتـنـسـيــق الـهـيـكــل الـتـمــويـلــي للشركة
وإعادة توزيع المخاطر المتعلقة بأدوات الدين
ال ـخــاصــة ب ـه ــا ،م ــن خ ــال ت ـحــويــل ال ـتــزامــات ـهــا
القصيرة ومتوسطة األجل إلى التزامات طويلة
األجل ما من شأنه زيادة مالءة الشركة المالية.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ال ـع ـق ــد ع ـ ـبـ ــارة عــن
شريحتين ،األولــى ،بقيمة  53.96مليون دينار
ل ـســداد ال ـتــزامــات الـشــركــة تـجــاه بـنــوك محلية،
والـثــانـيــة ،بقيمة  11.04مليون ديـنــار لتمويل

تطوير وتجديد بعض مشاريع الشركة وتغطية
النفقات التشغيلية لها ،إضــافــة إلــى خطابات
ضمان بمبلغ  1.5مليون دينار.
وأض ــاف ــت أن م ــدة ال ـق ــرض تـبـلــغ  6س ـنــوات
وسيتم سداد القرض على دفعات سنوية بداية
مــن يوليو  2022وحـتــى يوليو  ،2025بمعدل
فائدة  2.5في المئة فوق سعر الخصم ُ
المعلن
من بنك الكويت المركزي.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـ ـ ــأن عـ ـق ــد ال ـت ـس ـه ـي ــات
المصرفية سيظهر أثره على البيانات المالية
ً
وفقا للمبالغ ُ
ُ
المستخدمة
المجمعة لـ"األرجان"
خالل مدة التسهيالت.

«الكوت» توقع عقدًا مع «الكهرباء واملاء» بـ  767.4ألف دينار

ً
ً
وقعت شركة عقار لالستثمارات العقارية عقدا ابتدائيا
لبيع و تـنــازل عــن حــق انتفاع قسيمة صناعية بمبلغ 2.2
ً
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،م ـمــا ي ـح ـقــق رب ـح ــا قـ ــدره  530أل ــف دي ـن ــار،
ستظهر ضمن نتائج الشركة المالية الخاصة بالربع الثالث
المنتهي في .2019/9/30

أعـلـنــت شــركــة ال ـكــوت للمشاريع الصناعية
توقيع عقد مــع وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء بقيمة
 767.42ألف دينار.
وقالت "الكوت" ،إن العقد خاص بتقديم أعمال
وتوريد وتسليم الـغــازات الصناعية لمحطات
توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة
ثالث سنوات.
وأوضـحــت أن العقد سيكون له أثــر إيجابي

على المركز المالي للشركة.
من ناحية أخرى ،اجتمع مجلس إدارة "الكوت"
أمس األول ،وتم تشكيل مجلس اإلدارة الجديد
للشركة برئاسة محمد أحمد حسين ،ونائبه
ن ــواف ارح ـمــه ســالــم ،وع ـضــويــة كــل م ــن :أحمد
جاسم القمر ،ومبارك علي الحمدان ،ويوسف
م ـشــاري الـقـصــار ،وصـقــر غــانــم الـغــانــم ون ــواف
حسين معرفي.

مجموعة األهلي املتحد :اتفاقية لبيع حصتنا في «كميفك»
كشف بنكا األ هـلــي المتحد البحريني واألهلي
ال ـم ـت ـحــد ال ـكــوي ـتــي ع ــن تــوقـيـعـهـمــا ات ـفــاق ـيــة لبيع
حصصهما ف ــي شــركــة ال ـكــويــت وال ـش ــرق األوس ــط
لالستثمار المالي (كميفك).
وقال البنكان في بيانين منفصلين ،إن إجمالي
حصصهما في "كميفك" تبلغ  196.096مليون سهم

ً
(بنسبة  75.6في المئة من األسهم المتداولة) ،علما
بأن حصة "المتحد" الكويتي تبلغ  130.715مليون
سهم (بنسبة  50.41بالمائة من األسهم المتداولة).
وأوضح البنكان أن بيع الحصص المذكورة سيتم
ً
لمصلحة حمد صالح الذكير ،علما أن سعر البيع
ً
يبلغ  58.043فلسا للسهم الواحد.

وذكــر البنكان أن البيع مرهون بالحصول على
كل موافقات الجهات الرقابية المطلوبة وبااللتزام
ب ـ ـشـ ــروط االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ـم ــوق ـع ــة مـ ــن ق ـب ــل األط ـ ـ ــراف
ُ
المتعاقدة.
وأكــد البنكان فــي اإلفصاحين أن الصفقة ليس
لها تأثيرات جوهرية على المركز المالي للبنكين.
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 %159التزام «أوبك »+بتخفيضات اإلنتاج في يوليو
ارتفع سعر برميل النفط
الكويتي  16سنتا في تداوالت،
أمس األول ،ليبلغ 59.85
دوالرا أميركيا مقابل 59.69
دوالرا للبرميل في تداوالت
الجمعة الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.

ارتفعت أسـعــار النفط أمس
ب ـف ـض ــل الـ ـتـ ـف ــاؤل إزاء ت ـهــدئــة
توترات التجارة بين الواليات
المتحدة والـصـيــن ،وآم ــال بأن
االقـتـصــادات الـكـبــرى ستتبني
إجـ ـ ــراء ات تـحـفـيــز ل ــدرء تباطؤ
اقـ ـتـ ـص ــادي م ـح ـت ـمــل قـ ــد يـضــر
بالطلب على النفط.
وارتفع خام القياس العالمي
مزيج برنت  8سنتات إلى 59.82
دوالرا للبرميل بحلول الساعة
 0652بـتــوقـيــت غــريـنـتــش بعد
مكاسب  1.88في المئة حققها
أمس االول.
وزاد الـ ـ ـخ ـ ــام األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي 9
سـ ـنـ ـت ــات إ ل ـ ـ ــى  56.30دوالرا
للبرميل ،بعد أن ارتفع  2.44في
المئة في الجلسة السابقة.
وق ــال ــت الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
إن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـم ــدد مـ ـهـ ـل ــة ت ـس ـمــح
ل ـش ــرك ــة ه ـ ـ ــواوي تـكـنــولــوجـيــز
بـ ـش ــراء مـ ـك ــون ــات م ــن ش ــرك ــات
أميركية ،في مؤشر على تهدئة

بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر
اقتصاديين في العالم.
كما دعم أسعار الخام االتجاه
الصعودي لألسهم حول العالم،
مـ ـ ــع ت ـ ـنـ ــامـ ــي ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات بـ ــأن
اق ـت ـص ــادات عــالـمـيــة ستتحرك
للتصدي لتباطؤ النمو.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ك ـشــف
استطالع للرأي أجرته "رويترز"
شـمــل  7محللين ع ــن تــو قـعــات
بــان ـخ ـفــاض م ـخ ــزون ــات الـنـفــط
ال ـخ ــام ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ب ــواق ــع  1.9م ـل ـيــون بــرم ـيــل في
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـه ــي فـ ـ ــي 19
أغسطس.
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ارتـ ـ ـف ـ ــع س ـعــر
ب ــرمـ ـي ــل الـ ـنـ ـف ــط الـ ـك ــويـ ـت ــي 16
سنتا في تــداوالت ،أمس األول،
لـيـبـلــغ  59.85دوالرا أ مـيــر كـيــا
مـقــا بــل  59.69دوالرا للبرميل
في ت ــداوالت الجمعة الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية
لــأن ـبــاء أن "أوبـ ـ ــك" ومنتجين
للنفط من خارج المنظمة نفذوا
تخفيضات لإلنتاج في يوليو
ً
بـمـعــدل ي ـفــوق ال ـم ـتــوقــع ،وف ـقــا
التفاق خفض اإلمدادات.
ونقلت "تاس" عن مصدر من
اللجنة الفنية ألوبك +أن نسبة
االلـ ـت ــزام بــالـتـخـفـيـضــات بلغت
 159في المئة في يوليو.
وبلغت نسبة امتثال "أوبــك"
ف ـ ــي ي ــولـ ـي ــو  156ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
بينما نفذ المنتجون من خارج
المنظمة تخفيضات بنسبة 166
في المئة.
وكـ ــانـ ــت األسـ ـ ـع ـ ــار ارت ـف ـ ُع ــت
االثنين ،بعد الهجوم الذي شن
على منشأة نفط سعودية في
مطلع األ س ـبــوع ،بينما يبحث
الـمـتـعــامـلــون عــن أي مــؤشــرات
على تراجع التوترات التجارية
بين الصين والواليات المتحدة.
لكن تقريرا لمنظمة البلدان

المصدرة للبترول (أوبــك) أثار
مخاوف بشأن نمو الطلب على
النفط.
وفي هذا السياق ،قال محلل
األس ــواق فــي أوان ــدا بنيويورك

إدوارد م ــوي ــا ك ـب ـيــر "يـسـتـفـيــد
النفط من التفاؤل العام المتمثل
ف ــي أن ـن ــا ل ــن ن ـش ـهــد سـيـنــاريــو
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ــره ـي ـب ــة،
وب ـع ــدم ــا ن ـب ــه هـ ـج ــوم ب ـطــائــرة

«جودي» :انخفاض صادرات الخام السعودية في يونيو
ك ـش ـف ــت بـ ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ام ـ ــس ان ـخ ـف ــاض
ص ـ ــادرات الـنـفــط ال ـخــام الـسـعــوديــة فــي يونيو
ُ
مقارنة مع الشهر السابق ،في حين تبقي المملكة
إنتاجها أ قــل مــن عـشــرة ماليين برميل يوميا
للمساهمة فــي التخلص مــن تخمة اإلمـ ــدادات
العالمية ودعم أسعار النفط.
وصـ ــدرت الـمـمـلـكــة ،أك ـبــر ُم ـص ــدر لـلـخــام في
العالم 6.721 ،ماليين برميل يوميا في يونيو
ان ـخ ـفــاضــا م ــن  6.942مــاي ـيــن بــرم ـيــل يــومـيــا
فــي مــايــو وفـقــا لـبـيــانــات مــن م ـبــادرة البيانات
المشتركة (جودي).
وضخت المملكة  9.782ماليين برميل يوميا

فــي يــونـيــو ارت ـفــاعــا مــن  9.670مــايـيــن برميل
يوميا في مايو.
وقــال مسؤول نفطي سعودي لـ"رويترز" في
وقت سابق من الشهر الجاري إن المملكة تعتزم
إبقاء صادراتها النفطية أقل من سبعة ماليين
برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر على الرغم
من قوة طلب العمالء ،إلعادة التوازن إلى السوق.
وف ــي يــولـيــو ،اتـفـقــت "أوبـ ــك" وحـلـفــاء بقيادة
روس ـيــا عـلــى تـمــديــد تخفيضات إن ـتــاج النفط
حتى مارس  2020لدعم أسعار الخام مع ضعف
االقتصاد العالمي وارتفاع اإلنتاج األميركي.
وأظهرت بيانات "جــودي" ارتفاع مخزونات

النفط الخام السعودية إلى  187مليونا و900
ألف برميل في يونيو من  187مليونا و 723ألف
برميل في مايو.
وعالجت المصافي السعودية  2.505مليون
برميل يوميا في يونيو ارتفاعا من  2.464مليون
برميل يوميا في مايو وفقا لـ"جودي".
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات المنتجات
النفطية الـمـكــررة قليال فــي يــونـيــو إل ــى 1.276
مليون برميل يوميا مــن  1.260مليون برميل
يوميا في الشهر السابق.
واس ـت ـخــدمــت ال ــدول ــة ذات الـثـقــل ف ــي "أوب ــك"
 550ألف برميل يوميا من النفط الخام لتوليد

الكهرباء في يونيو انخفاضا من  450ألف برميل
يوميا قبل شهر ،بينما بلغ الطلب السعودي
على المنتجات النفطية  2.381مليون برميل
يوميا ارتفاعا من  2.092مليون برميل يوميا
في مايو وفقا للبيانات.
يــذكــؤ ان أرقـ ــام الـتـصــديــر الـشـهــريــة قدمتها
السعودية وأعضاء آخــرون في منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات
المشتركة (جــودي) التي نشرتها على موقعها
اإللكتروني( .رويترز)

م ـس ـي ــرة ع ـل ــى م ـن ـش ــآت لـلـنـفــط
والغاز في السعودية األســواق
بــأن الـتــوتــرات الجيوسياسية
فــي الـشــرق األوس ــط لــن تنتهي
قريبا".
م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال
المستشار االقـتـصــادي للبيت
األبيض الري كودلو ،إن ممثلي
الشؤون التجارية في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن سـيـجــرون
م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون 10
أي ـ ـ ــام ،وإنـ ـ ــه "إذا ن ـج ـحــت ه ــذه
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ...ن ـع ـت ــزم دع ــوة
(ممثلي) الصين للحضور إلى
الواليات المتحدة" لدعم إحراز
تقدم فــي المفاوضات مــن أجل
إن ـه ــاء ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة الـتــي
باتت تشكل خطرا محتمال على
النمو االقتصادي العالمي.
وكان وزير الطاقة والصناعة
وال ـث ــروة الـمـعــدنـيــة الـسـعــودي
خــالــد ال ـفــالــح ،ق ــال إن االع ـتــداء
اإلره ــاب ــي عـلــى إح ــدى وح ــدات
مـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي فــي

حقل الشيبة البترولي" :خلف
ً
أضرارا محدودة ولن يؤثر على
إنتاج المملكة وصادراتها من
البترول".
وأض ـ ـ ــاف الـ ـف ــال ــح ،ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،أن "إحـ ـ ــدى وحـ ــدات
معمل للغاز الطبيعي في حقل
ال ـش ـي ـب ــة الـ ـبـ ـت ــرول ــي ت ـعــرضــت
العـ ـ ـت ـ ــداء عـ ــن ط ــري ــق ط ــائ ــرات
م ـس ـي ــرة ب ـ ـ ــدون طـ ـي ــار "درون"
مفخخة ،ونجم عن ذلــك حريق
تمت السيطرة عليه".
وشدد الفالح في بيان نشرته
وكالة األنباء السعودية (واس)
ع ـلــى أن الـمـمـلـكــة ت ــدي ــن بــأشــد
العبارات هذا الهجوم الجبان،
وتؤكد أن هذا العمل اإلرهابي
والـتـخــريـبــي مــا هــو إال امـتــداد
لـتـلــك األع ـم ــال ال ـتــي استهدفت
مــؤخـ ًـرا سالسل إمــداد البترول
العالمية ،بما فــي ذ لــك أنابيب
ال ـن ـفــط ف ــي الـمـمـلـكــة ،ون ــاق ــات
الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ــي
وغيرها.

«كامكو» :تباطؤ اقتصادي وشيك يربك أسواق النفط
«عدم اليقين بشأن النمو العالمي يثقل كاهل الطلب ويدفع إلى تراجع األسعار»
أظهرت البيانات الصادرة،
ً
أخيرا ،عن مختلف الوكاالت
العالم
ً
حول ً
االقتصادية ً
عالميا
اقتصاديا
تباطؤا
ً
ً
وشيكا .وقد أثر ذلك سلبا على
إمكانية إعادة التوازن لسوق
خالل العام الحالي ،كما
النفط ً
كان متوقعا في وقت سابق،
وساهم في دفع المحللين إلى
خفض توقعات الطلب على
النفط.

تم خفض تقديرات
الطلب العالمي على
النفط لعام 2019
بواقع  0.04مليون
ً
برميل يوميا

في أطول سلسلة من التراجعات المتواصلة،
انـخـفـضــت أس ـعــار نـفــط أوب ــك بنسبة  12.3في
المئة ،في حين فقد سعر مزيج خام برنت نسبة
 15في المئة من قيمته خــال جلسات التداول
ال ـســت األولـ ــى مــن أغـسـطــس  ،2019وذل ــك على
خلفية تصاعد الـنــزاع الـتـجــاري بين الــواليــات
المتحدة والصين.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة
كامكو لالستثمار ،بــدأ الشهر بإعالن الرئيس
األميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة
 10فــي المئة على واردات صينية بقيمة 300
ً
ابتداء من سبتمبر  ،2019بما ساهم
مليار دوالر،
فــي تـفــاقــم م ـخــاوف الـطـلــب عـلــى الـنـفــط ،بينما
تواصل الواليات المتحدة اإلنتاج بمستويات
مرتفعة.
ً
وأش ـ ـ ــارت ال ـب ـي ــان ــات ال ـ ـصـ ــادرة ،أخ ـ ـيـ ــرا ،عن
مختلف الوكاالت االقتصادية حول العالم إلى
تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك .وقد أدى ذلك إلى
ً
التأثير سلبا على إمكانية إعادة التوازن لسوق
ً
الـنـفــط خ ــال ال ـعــام ال ـحــالــي ،كـمــا ك ــان متوقعا
في وقت سابق ،وساهم في دفع المحللين إلى
خفض توقعات الطلب على النفط.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــت ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
الجيوسياسية في منطقة الخليج المسؤولة عن
توفير أكثر من  23في المئة من النفط العالمي،
ً
دورا ال يكاد يذكر على صعيد أسعار النفط إذ
كان تأثير المخاوف االقتصادية على األسعار
ً
أكثر بروزا.
فمن جهة ،لم يتم بعد التوصل إلى حل للنزاع
ال ـت ـجــاري األم ـيــركــي  -الـصـيـنــي الـ ــذي يــواصــل
القاء ظالله على نمو االقتصاد العالمي .وفي
الجهة المقابلة ،تـتــزايــد األرق ــام قتامة فــي ظل
ص ـ ــدور ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـس ـل ـب ـيــة الـتــي
تــراوحــت مــا بين تــراجــع اإلنـتــاج الصناعي في
الصين وانخفاض مبيعات السيارات في الهند،
ً
وصــوال إلــى تراجع الـصــادرات األلمانية .وأدت
النقاط المرجعية للبيانات إلى تزايد مخاوف
المستثمرين والتسبب في قدر هائل من التقلبات
في األسواق المالية والسلع.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الصين
نمو اإلنتاج الصناعي في يوليو  2019بأبطأ
ً
وتـيــرة منذ  17عــامــا ،فــي حين أظـهــرت كــل من
الواردات ومبيعات التجزئة دالالت على انخفاض
االستهالك المحلي في ظل محاوالت الحكومة
معالجة تـلــك الـمـشــاكــل مــن خــال تـقــديــم الــدعــم
وخفض معدالت اإلقراض من قبل البنوك.
وف ــي نـفــس اإلطـ ــار ،سـجــل قـطــاع الـسـيــارات
ً
في الهند انخفاضا بنسبة  18.7في المئة في
مبيعات سيارات الركاب ،فيما يعد أعلى وتيرة
ً
تــراجــع شهرية يسجلها منذ  18عــامــا .أمــا في

المعدل الشهري لسعر النفط لسلة «أوبك» ونسبة النمو
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المصدر« :بلومبرغ» وبحوث «كامكو»
أوروبا ،فيذكر أن ألمانيا على وشك الدخول في
حالة من الركود االقتصادي ،في ظل انخفاض
الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني من
عام  ،2019وإن كان بمعدل هامشي بلغت نسبته
 0.1في المئة .ومع تسجيل منطقة اليورو لنمو
بنسبة  0.2فــي المئة على أســاس ربــع سنوي،
هناك أنـبــاء عــن قيام البنك المركزي األوروبــي
بإعداد حزمة للتحفيز االقتصادي في سبتمبر
.2019
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـف ــط ،فقد
خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للعام
الحالي ،وسجلت أبطأ نمو في الطلب منذ عام
 2008خــال األشهر الخمسة األولــى من العام.
ً
ووفـقــا ألحــدث التقارير الشهرية الـصــادرة عن
الوكالة ،تراجع الطلب للمرة الثانية هذا العام
في مايو  ،2019حيث بلغ إجمالي نمو الطلب
خالل األشهر الخمسة األولى من العام  520ألف
ً
برميل يــو مـيــا نتيجة لضعف الطلب مــن جهة
ً
الهند والواليات المتحدة ،والــذي قابله جزئيا
نمو الطلب من الصين.
مــن جهة أخ ــرى ،ذكــرت الــوكــالــة أن توقعات
الـطـلــب ال ت ــزال هـشــة وقــامــت بخفض توقعات
نمو الطلب لعام  2019بأكمله بواقع  100ألف
ً
ً
برميل يوميا ،ليصل إلى  1.1مليون برميل يوميا
ً
ً
وبواقع  50ألف برميل يوميا للعام  2020وصوال
ً
إلى  1.3مليون برميل يوميا ،إال ان وكالة الطاقة
الــدول ـيــة تــوقـعــت زيـ ــادة الـطـلــب خ ــال النصف
الثاني من عام  ،2019وهو األمر الذي من شأنه
المساهمة في تحسين أوضاع السوق.

ً
 ٩٨.٧١مليون برميل يوميا
ً
وفقا لمنظمة أوبك ،واصل المعروض النفطي نموه
ً
في يوليو  2019بارتفاع بلغ  0.23مليون برميل يوميا
مقابل الشهر السابق ،ليصل في المتوسط إلى 98.71
ً
ً
مليون برميل يوميا .وتعزى تلك الزيادة مجددا لتزايد
إنتاج الدول غير التابعة لمنظمة أوبك بواقع  0.48مليون
برميل يوميا ،ليصل المتوسط إلى  69.11مليون برميل
يــومـيــا ،وبصفة خــاصــة مــن كـنــدا والـنــرويــج والمملكة
المتحدة وأستراليا والهند والبرازيل وأذربيجان.
وقد أدى ارتفاع إنتاج الــدول غير األعضاء بمنظمة
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أوبــك إلــى انخفاض حصة المنظمة فــي الـســوق بواقع
 30نقطة أســاس ،لتصل إلــى  30.0في المئة في يوليو
 .2019أما بالنسبة إلى عام  2019بأكمله ،فقد تم خفض
توقعات المعروض النفطي من خارج منظمة أوبك بواقع
 72ألف برميل يوميا ،ليصل معدل النمو إلى  1.97مليون
برميل يوميا و 64.39مليون برميل في المتوسط.
ويعكس ذلك التخفيض في التوقعات تراجع إنتاج
النفط بأكثر من المتوقع في الواليات المتحدة ( -35ألف
ً
ً
برميل يوميا) والبرازيل ( -59ألف برميل يوميا) وتايالند

ً
وف ــي خ ـطــوة مـمــاثـلــة ،قــامــت "أوب ـ ــك" أيـضــا
بخفض توقعات نمو الطلب للدول غير األعضاء
ً
خــال عــام  ،2019بواقع  40ألــف برميل يوميا،
مرجعة السبب إلــى المشاكل االقـتـصــاديــة ،إال
ً
انها ذكــرت ايضا أن اإلم ــدادات ستكون أقــل من
الـتــوقـعــات الـســابـقــة .وفــي ذات الــوقــت ،واصلت
"أوبك" خفض اإلنتاج خالل يوليو  2019إلى أقل
ً
من مستوى  30مليون برميل يوميا.

االتجاهات الشهرية ألسعار النفط
ً
ً
بعد أن شهدت أسعار النفط تحسنا هامشيا
عـلــى أس ــاس شـهــري فــي يــولـيــو  ،2019ع ــاودت
تراجعها فــي أغسطس  2019مــع وصــول سعر
مزيج خام برنت إلى  55.03دوالر للبرميل كما
ً
فــي  7أغسطس  ،2019متراجعا بنسبة 6.1%
خالل يوم واحــد فقط .وانخفضت األسعار إلى
ما دون مستوى  60دوالرا للبرميل ،للمرة األولى
منذ نهاية يناير  2019مــع انخفاض متوسط
األسعار في النصف األول من الشهر بأكثر من
 8فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس ش ـهــري .وي ـعــزى هــذا
التراجع الشديد منذ بداية الشهر إلى تصاعد
الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين،
مع قيام الواليات المتحدة بفرض رسوم جمركية
إضافية على البضائع الصينية .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن النظرة السلبية لوكالة الطاقة الدولية
وكذلك إلى حد ما من منظمة األوبك في تقاريرها
الشهرية ،قد ساهمت في تعزيز تراجع أسعار
ً
النفط ،إذ تستمر الـمـخــاوف فــي التأثير سلبا

على جانب الطلب في ســوق النفط ،بينما ظل
ً
المعروض النفطي مستقرا فــوق مستوى 100
ً
ً
مليون برميل يوميا خــال يوليو  ،2019وفقا
ً
لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي ذكر أيضا أن
ً
الوكالة قد تقوم بخفض توقعات الطلب مجددا
في حالة استمرار الحرب التجارية.
وشـهــد متوسط أسـعــار خــام النفط تحسنا
ً
هامشيا في يوليو  ،2019حيث قابل التراجع
ال ــذي مـنـيــت ب ــه األس ـع ــار ف ــي مـنـتـصــف الشهر
بعض المكاسب التي تم تسجيلها خالل النصف
األول من الشهر واألسبوع األخير منه .وارتفع
متوسط سعر خام األوبك بنسبة  2.8في المئة
ً
عـلــى أس ــاس ش ـهــري وصـ ــوال إل ــى  64.7دوالرا
للبرميل ،في حين بلغ متوسط سعر خام النفط
ً
ً
ً
ً
الكويتي  64.9دوالرا ،مسجال ارتفاعا هامشيا
بنسبة  3.7في المئة على أساس شهري .من جهة
أخرى ،تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة -0.2
في المئة في المتوسط ،حيث بلغ  63.9دوالرا
للبرميل في يوليو .2019

الطلب العالمي على النفط
تم خفض تقديرات الطلب العالمي على النفط
ً
لـعــام  2019بــواقــع  0.04مليون برميل يوميا،
لـيـصــل م ـعــدل الـنـمــو الـمـتــوقــع إل ــى  1.1مليون
برميل يــو مـيــا ،حيث يتوقع أن يصل متوسط
الطلب إلــى  99.92مليون برميل يــومـيــا ،وفقا
ألحدث التقارير الشهرية الصادرة عن "أوبك".
وتعكس تلك المراجعة تراجع تقديرات نمو

الطلب على النفط التي جاء ت أقل من المتوقع
في منطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
خالل الربع األول من عام  ،2019حيث تم خفضها
ً
بواقع  0.05مليون برميل يوميا لهذا الربع ،على
خلفية انخفاض الطلب خالل مارس  2019للدول
األميركية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.
كما تم تعديل معدالت نمو الطلب للدول غير
التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ً
وخفضها بحوالي  0.13مليون برميل يوميا
للربع الثاني من عام  ،2019بما يعكس تراجع
بيانات الطلب إلى مستويات أقل من المتوقع في
آسيا األخرى والشرق األوسط.
وتعزى تلك المراجعة لمنطقة آسيا األخرى
إلــى تباطؤ أنشطة البناء والنمو االقتصادي،
في حين شهدت منطقة الشرق األوســط تأثير
س ـي ــاس ــات اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ــوقـ ــود وخ ـف ــض ال ــدع ــم
الحكومي.
وأظهرت أحدث البيانات الشهرية للواليات
المتحدة تراجع الطلب على النفط بنسبة 0.5
في المئة على أساس سنوي ،كما في مايو 2019
في ظل انخفاض الطلب على وقود الديزل وزيت
الوقود بسبب ارتفاع األساس المرجعي للمقارنة
واس ـت ـب ــدال ال ــوق ــود بــال ـغــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ،بينما
انخفض الطلب على البنزين بسبب انخفاض
عدد األميال التي تم قطعها بالمركبات وضعف
مبيعات السيارات.
إال أن بيانات الطلب األولية لشهري يونيو
ً
ً
ويوليو  2019أظهرت اتجاها ايجابيا للطلب
بـصــدارة الطلب على الــديــزل ووق ــود الطائرات
وال ـك ـيــروس ـيــن وغ ــاز ال ـب ـتــرول ال ـم ـســال  /الـغــاز
الـطـبـيـعــي ال ـم ـســال ،فــي حـيــن قــابــل ذل ــك النمو
ضعف الطلب على البنزين.
أم ــا عـلــى صـعـيــد الـ ــدول األوروبـ ـي ــة الـتــابـعــة
لمنظمة ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي والـتـنـمـيــة ،فقد
أظهرت بيانات الطلب في النصف األول من عام
 2019انخفاضا هامشيا فــي ال ــدول األوروبـيــة
األربع الكبرى على خلفية ضعف معدالت الطلب
لقطاع النقل الـبــري ،كما يتضح مــن انخفاض
مـبـيـعــات ال ـس ـيــارات بنسبة  3فــي الـمـئــة خــال
النصف األول من عام .2019
مــن جــانــب آخ ــر ،ظـلــت تــوقـعــات نـمــو الطلب
عند مستوى
على النفط لعام  2020دون تغيير ّ
 1.14مليون برميل يــومـيــا ،مــع تــوقــع أن يبلغ
متوسط الطلب اإلجـمــالــي إلــى  101.05مليون
برميل يوميا .إال انه في ظل استمرار الضغوط
االقتصادية ،ذكر تقرير "أوبك" أن توقعات النمو
في العام المقبل عرضة لمخاطر التراجع.

إنتاج «أوبك»
ً
ً
( -28ألف برميل يوميا) والنرويج ( -16ألف برميل يوميا)
خالل النصف األول من عام .2019
وقد تم تعويض ذلك التراجع جزئيا من خالل زيادة
ً
توقعات اإلنتاج من قبل كندا ( 56 +ألف برميل يوميا)
للعام بأكمله ،بما يعكس ارتفاع اإلنتاج في الربع الثاني
مــن ع ــام  ،2019بـعــد أن ق ــررت حـكــومــة مقاطعة ألبرتا
تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط.

ً
تراجع إنتاج "أوبك" مجددا في يوليو 2019
في وقت يعكس استمرار جهود المنظمة لدعم
أسـعــار الـنـفــط .ويـعــد هــذا الشهر الـثــامــن على
التوالي الذي يشهد تراجع إنتاج دول المنظمة،
حيث انخفض متوسط اإلنتاج الشهري بمعدل
ً
 2.7مليون برميل يوميا .وبلغ متوسط اإلنتاج
 29.87مليون برميل يوميا ،بتراجع قدره 130
ً
ً
ألف برميل يوميا وفقا للبيانات الصادرة عن
وكالة بلومبرغ ،في حين أظهرت مصادر "أوبك"
الثانوية وصول معدل اإلنتاج إلى  29.61مليون

ً
برميل يوميا ،أي بتراجع بلغ  246ألف برميل
يــومـيــا .وب ـنــاء عـلــى أرق ــام اإلن ـتــاج الـخــاصــة بـ
"أوب ـ ــك" ،بـلــغ م ـعــدل االل ـت ــزام بــاتـفــاقـيــة خفض
اإلنتاج ًحوالي  144في المئة خالل يوليو .2019
ووفــقــا لبيانات "أوبـ ــك" ،طبقت السعودية
ً
ً
خفضا شديدا لإلنتاج بواقع  134ألف برميل
يوميا ،ليصل بذلك إنتاجها إلــى  9.7ماليين
ً
برميل يوميا ،في حين خفضت إيــران وليبيا
وفنزويال اإلنتاج بمعدل جماعي بلغ  121ألف
ً
برميل يوميا خالل الشهر.
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اقتصاد
ترامب «حزين» من قوة الدوالر وينصح بخفض الفائدة
ةديرجلا
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أكد أن الصحف تشيع وجود ركود حتى ال يفوز بانتخابات 2020
نفى ترامب المخاوف بشأن
ركود ًمحتمل في االقتصاد،
متهما الصحافة بصناعة
"أزمة ،وبذل كل ما بوسعها
لتحطيم االقتصاد" حتى ال
يفوز بانتخابات .2020

األسهم األميركية
ترتفع وسط تفاؤل
بشأن المفاوضات
التجارية

قال الرئيس األميركي دونالد
تـ ــرامـ ــب ،أمـ ــس األول ،إن عـلــى
مجلس االحـتـيــاطــي االت ـحــادي
(الـبـنــك الـمــركــزي األم ـيــركــي) أن
ي ــدرس خـفــض أس ـعــار الـفــائــدة
ً
نقطة مئوية واحــدة ،داعيا إلى
"بـ ـع ــض ال ـت ـي ـس ـيــر ال ـك ـم ــي" مــع
مــواصـلـتــه الـضـغــط عـلــى البنك
المركزي.
وغ ـ ـ ــرد تـ ــرامـ ــب فـ ــي ت ــدوي ـن ــة
على تويتر "سعر فائدة مجلس
االحتياطي ،وخالل فترة زمنية
قصيرة ،ينبغي أن يتقلص 100
نقطة أســاس على األقــل ،وربما
مع بعض التيسير الكمي أيضا".
وأبدى في ذات الوقت تبرمه
من قوة الدوالر األميركي ،التي
"من المحزن أنها تضر بأجزاء
أخرى من العالم".
وكـ ــان ت ــرام ــب ج ــدد ان ـت ـقــاده
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا وت ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــرارا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ً
االح ـت ـيــاطــي االت ـ ـحـ ــادي ،قــائــا
إن "تـشــديــده السياسة النقدية
يسهم فــي قــوة ال ــدوالر ،ويضر
بـقــدرة الــواليــات المتحدة على
المنافسة".
ً
وكرر ترامب قوله "أريد دوالرا
ً
ً
ً
قــويــا ،لكن أري ــده دوالرا مفيدا
لبلدنا وليس دوالرا قويا لدرجة
تمنعنا مــن التعامل مــع الــدول
األخرى".
وجعل ترامب االقتصاد جزءا
رئيسيا من برنامجه السياسي،
وانتقد مرارا مجلس االحتياطي
ورئ ـي ـس ــه جـ ـي ــروم بـ ـ ــاول ،ال ــذي
عينه هو شخصيا في المنصب،
بسبب رفع أسعار الفائدة.
ونـ ـف ــى ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
المخاوف بشأن ركــود محتمل
ً
في االقتصاد ،متهما الصحافة
ب ـص ـنــاعــة "أزم ـ ـ ــة ،وب ـ ــذل ك ــل ما

بــوسـعـهــا لتحطيم االقـتـصــاد"
ح ـت ــى ال ي ـف ــوز ف ــي ان ـت ـخــابــات
.2020
وأخـ ـب ــر ال ـم ــراس ـل ـي ــن ،م ـســاء
يـ ــوم األح ـ ـ ــد ،ق ـب ــل ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض بـ ـع ــد ق ـض ــاء
ع ـشــرة أي ــام ف ــي ن ــادي الـغــولــف
في نيوجيرسي" :ال أعتقد أننا
ً
نواجه ركودا ،نحن نقوم بعمل
جيد ،ومستهلكونا أغنياء".
ً
وأضاف" :لقد قدمت تخفيضا
ً
ه ـ ــائ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ،وه ــم
متخمون بالمال اآلن".
وق ـ ـ ــال "إذا كـ ـ ــان االقـ ـتـ ـص ــاد
سيعاني أي تباطؤ ،فــإن سبب
ذلـ ـ ـ ــك ي ـ ــرج ـ ــع إلـ ـ ـ ــى اض ـ ـ ـطـ ـ ــراره
لمواجهة الصين ودول أخرى".
واتهم دول االتحاد األوروبي
ب ـم ـعــام ـلــة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ً
بشكل سيئ جدا اقتصاديا.

خطاب غير مسؤول
وقــال المستشار االقتصادي
لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ،الري ك ــودل ــو،
ل ـش ـب ـك ــة "ف ـ ــوك ـ ــس ن ـ ـي ـ ــوز" ي ــوم
األحد" :الكل يريد أن يتحدث عن
ال ـت ـشــاؤم وال ــرك ــود .لـيــس هناك
ركود في األفق".
كما أصر نائب الرئيس مايك
بـنــس فــي خـطــاب أل ـقــاه االثنين
أمام نادي ديترويت االقتصادي
على أن الـتــوقـعــات االقتصادية
ال تزال قوية "رغم الخطاب غير
ال ـم ـس ــؤول لـلـعــديــد م ــن وســائــل
اإلعالم الرئيسية".

أساسيات قوية
وأب ـل ـغ ــت م ـس ـت ـشــارة الـبـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض كـ ـيـ ـلـ ـي ــان ك ـ ــون ـ ــواي

الـ ـم ــراسـ ـلـ ـي ــن أن "أسـ ــاس ـ ـيـ ــات
االقتصاد قوية".
ً
وقـ ــالـ ــت أي ـ ـضـ ــا إن وس ــائ ــل
اإلعالم تهتم بتغطية االقتصاد
ً
فـقــط إذا كــان سيشكل أخـبــارا
سيئة لترمب.
واتـ ـص ــل ت ــرم ــب ب ــال ــرؤس ــاء
الـتـنـفـيــذيـيــن لـلـبـنــوك الـكـبــرى
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،لـمـعــرفــة
آرائهم مع تراجع سوق األسهم
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء،
ً
لـ ـك ــن مـ ـتـ ـح ــدث ــا ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األبـيــض أصــر على أن الــدعــوة
"ت ــم الـتـخـطـيــط لـهــا مـنــذ فـتــرة
طويلة".
ورأى تــرامــب أك ـثــر مــن مــرة
أن مــوضــوع االقتصاد يسعى
إلى توظيفه الديمقراطيون في
سبيل الفوز بأي شكل كان في
االنتخابات المقبلة.
وارتفعت مــؤشــرات األسهم
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ــداوالت
االثـنـيــن ،وســط ع ــودة التفاؤل
بـشــأن الـمـفــاوضــات التجارية
بـ ـي ــن واشـ ـنـ ـط ــن وبـ ـكـ ـي ــن بـعــد
تصريحات ترامب.
و صـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد "داو ج ـ ـ ــو ن ـ ـ ــز"
الصناعي بنسبة  0.9في المئة
أو  249نقطة إلى  26135نقطة،
وارتفع "ناسداك" بنسبة  1.3في
المئة أو  107نقاط إلــى 8003
ن ـق ــاط ،ف ــي ح ـيــن ارت ـف ــع "S&P
 "500بنسبة  1.2في المئة أو 35
نقطة إلى  2923نقطة.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة،
ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب
 "600بنسبة  1.14في المئة أو
 4نقاط إلى  374نقطة.
وارتـ ـف ــع م ــؤش ــر "فــوت ـســي"
الـبــريـطــانــي ( )72 +نقطة إلــى
 7189ن ـق ـط ــة ،وص ـع ــد مــؤشــر

"داكـ ـ ـ ـ ــس" األل ـ ـمـ ــانـ ــي ()152 +
نقطة إلى  11562نقطة ،وارتفع
المؤشر الفرنسي "كاك" ()63 +
نقطة إلى  5300نقطة.
وتراجعت األسهم اإليطالية،
وان ـخ ـف ـضــت أس ـع ــار ال ـس ـنــدات
السيادية ،مما دفع عائدها إلى
االرتفاع ،في ظل تزايد المخاطر
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،قـبـيــل
تصويت حجب الثقة المحتمل.
وان ـخ ـفــض مــؤشــر "فــوتـســي
إم آي بي" بنسبة  0.8في المئة
إل ـ ــى  20538ن ـق ـط ــة ،ف ــي ت ـمــام
الـســاعــة  02:34مـسـ ً
ـاء بتوقيت
مكة المكرمة ،وارتفعت عائدات
السندات اإليطالية ألجل عشر
سـ ـن ــوات  6نـ ـق ــاط أسـ ـ ــاس إل ــى
 1.487في المئة.
وذكـ ـ ـ ــر "سـ ـيـ ـت ــي غ ـ ـ ـ ــروب" أن

ً
ً
رئيسيا
أسبوعا
إيطاليا تدخل
يحتمل أن يحدد مخاطر البالد
سنوات قادمة".
وفــي آسـيــا ،ارتفعت األسهم
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،ب ــدع ــم مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا
نـظـيــرتـهــا ف ــي "وول س ـتــريــت"
االث ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،م ـ ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب
المستثمرين أحــدث التطورات
بشأن النزاع التجاري بين أكبر
اق ـت ـص ــادي ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وم ــع
ت ــرق ــب ال ـم ــؤت ـم ــر االقـ ـتـ ـص ــادي
السنوي لالحتياطي الفدرالي
ً
الحقا هذا األسبوع.
وص ـعــدت األس ـهــم بــدعــم من
قــرار إدارة تــرامــب بمنح شركة
االتـصــاالت الصينية "ه ــواوي"
ً 90
يوما إضافية لشراء معدات
من شركات أميركية.

وأغلق مؤشر "نيكي" الجلسة
ً
م ــرت ـف ـع ــا  0.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـنــد
 20677نقطة ،كما صعد أيضا
المؤشر األوسع نطاقا "توبكس"
 0.8في المئة إلى  1506نقاط.
وار تـفـعــت العملة اليابانية
ً
هامشيا عند  106.5ينات مقابل
ال ــدوالر األمـيــركــي ،فــي الساعة
 09:31ص ـبـ ً
ـاحــا بـتــوقـيــت مكة
المكرمة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،خ ـلــت األس ـهــم
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـ ـ ــن مـ ـك ــاسـ ـبـ ـه ــا
المسجلة فــي بــدايــة الـتــداوالت
ً
نسبيا،
لتنهي الجلسة مستقرة
مع خفض البنك المركزي معدل
اإلق ـ ـ ـ ــراض ال ــرئ ـي ـس ــي ال ـج ــدي ــد
ف ــي م ـحــاولــة لـخـفــض تكاليف
االقـ ـت ــراض م ــع نـمــو االقـتـصــاد
بأبطأ وتيرة في عقود.

وحدد بنك الشعب الصيني،
أم ــس ،م ـعــدل اإلق ـ ــراض "إل بي
آر" – وه ــو ال ـم ـعــدل الـمــرجـعــي
الجديد البديل لمعدالت الفائدة
الرئيسية السابقة  -ألجــل ًعام
عند  4.25فــي المئة منخفضا
من  4.31في المئة في السابق.
وعند اإلغالق انخفض مؤشر
ً
"شنغهاي المركب" هامشيا 0.1
في المئة إلى  2880نقطة ،بينما
صعد "شنتشن الـمــركــب" 0.14
في المئة عند  1574نقطة.
وانخفضت العملة الصينية
 0.16في المئة عند  7.0620يوان
مقابل نظيرتها األمريكية ،في
ً
صباحا بتوقيت
الساعة 11:20
مكة المكرمة.
(رويترز)

مؤسس «هواوي» :لن أقدم تنازالت لترامب ولو كان الثمن ابنتي
توقع استمرار القيود األميركية على مبيعات التكنولوجيا رغم إعالن االثنين بمد المهلة  90يوما أخرى
ص ـ ـ ّـرح الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب ،بأنه ال يرغب
فــي إج ــراء أي أع ـمــال تجارية
م ــع شــركــة ه ـ ــواوي الصينية
ألسباب تتعلق باألمن القومي.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـع ــد أن ذك ــرت
مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة ،أن وزارة
ال ـت ـج ــارة األم ـيــرك ـيــة سـتـمــدد
م ـ ـه ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح لـ ـلـ ـش ــرك ــة
الـصـيـنـيــة ب ـش ــراء م ـع ــدات من
ش ــرك ــات أم ـيــرك ـيــة ل ـ ــ 90يــومــا
جـ ــديـ ــدة ،لـتـبـقــى قـ ـ ــادرة على
االحتفاظ بشبكات االتصاالت
الـحــالـيــة ،وتــوفـيــر تحديثات

لـ ـب ــرام ــج ه ـ ــوات ـ ــف "ه ـ ـ ـ ــواوي"
المحمولة.
وذك ــر الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أن
هناك أج ــزاء صغيرة مــن أعمال
"ه ـ ـ ـ ــواوي" ي ـم ـكــن إعـ ـف ــاؤه ــا مــن
حـظــر أوسـ ــع ،لـكــن ذل ــك سيكون
مـعـقـ ًـدا ج ـ ًـدا ،ولــم يــوضــح مــا إذا
كــانــت إدارت ــه ستمدد أو توسع
الترخيص العام المؤقت.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
االق ـت ـصــادي الــوطـنــي لـلــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،الري ك ــودل ــو Larry
 ،Kudlowق ـ ــد ق ـ ــال إن وزارة
التجارة ستمدد عملية ترخيص

هــواوي  3أشهر كمبادرة حسن
ـط مـفــاوضــات تجارية
نـيــة ،وس ـ ً
أوسع نطاقا مع الصين.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى تـ ـ ــرامـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي شـ ـ ـ ــي جـ ـ ـي ـ ــن ب ـي ـن ــغ
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ع ـل ــى ه ــام ــش قـمــة
مجموعة العشرين في شهر من
يــونـيــو ،وواف ـقــا فــي ذل ــك الــوقــت
على وقف الحرب التجارية ،حيث
سـعــى الـجــانـبــان إلــى استئناف
المفاوضات التجارية.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال م ــؤس ــس
هـ ــواوي( ،ع ـمــاق التكنولوجيا
ال ـص ـي ـنــي) ،ري ــن تـشـيـنــغ ،إن ــه ال

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

رين تشينغ
يتوقع إلـغــاء الـقـيــود األميركية
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ـص ــدي ــر ،بـسـبــب
األجواء السياسية في واشنطن،

إال أنه أعرب عن ثقته بأن الشركة
ستزدهر ألنها تطور تقنياتها
بنفسها.

ما الذي يحدث بالضبط في األرجنتين؟
(أعـ ـي ــدوا الـ ـ ـ ــدوالرات أي ـهــا الـلـصــوص)
""ladrones devuelvan los dólares
و(صندوق التعاسة الداخلي) "Fondo de
 "Miseria Internaفي إشارة إلى صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،كـتــب األرجـنـتـيـنـيــون تلك
العبارات باإلسبانية على الفتاتهم التي
حملوها أثناء مظاهراتهم ضد حكومتهم
وضد سياسات صندوق النقد الدولي في
األول من ديسمبر .2001
ً
ورغم مرور ما يقرب من  18عاما على
تلك االحتجاجات فــإن تلك الـشـعــارات لم
ً
تـخـتــف أب ـ ــدا م ــن عـلــى ال ـســاحــة وال ت ــزال
ح ــاض ــرة ب ـق ــوة ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط الـشـعـبـيــة
األرجنتينية.
فالعالقة بين األرجنتين وصندوق النقد
الدولي ساهمت وال تزال في تشكيل الجزء
األكبر من التاريخ االقتصادي األرجنتيني
المعاصر.

األرجنتين فوق صفيح ساخن

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وص ــرح تـشـيـنــغ ،ام ــس ،بــأنــه
ال ي ــرغ ــب ف ــي إلـ ـغ ــاء ال ـع ـقــوبــات
األمـيــركـيــة إذا ك ــان ذل ــك يتطلب
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازالت صـ ـيـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي حـ ــرب
التعريفة الجمركية ،حتى إذا كان
ذلك يعني مواجهة ابنته صراعا
قــانــونـيــا أط ــول أم ــدا ،وه ــي اآلن
قيد اإلقامة الجبرية في كندا في
تهم جنائية وجهتها لها محكمة
أميركية.
وت ــوق ــع ري ــن ،ف ــي مـقــابـلــة مع
اس ــوشـ ـيـ ـت ــد ب ـ ـ ـ ــرس ،اسـ ـتـ ـم ــرار
القيود األميركية على مبيعات
التكنولوجيا لدى "هواوي" رغم

إع ــان االث ـن ـيــن بـمــد الـمـهـلــة 90
يوما أخرى .وأضاف أنه ال أحد
في واشنطن سيخاطر بالوقوف
في صف شركته.
ووضعت وزارة التجارة شركة
ه ــواوي عـلــى قــائـمــة س ــوداء في
شهر مايو ،بعد أن أعلن ترامب
ح ــال ــة طـ ـ ـ ــوارئ وط ـن ـي ــة بـسـبــب
تهديدات التكنولوجيا األميركية.
وتمنع القائمة السوداء الشركات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن بـ ـي ــع أو ن ـقــل
التكنولوجيا إلــى "هـ ــواوي" ما
ترخيصا ً
ً
خاصا.
لم يتم منحها
وردت "هواوي" في بيان جاء

ف ـيــه أنـ ــه "مـ ــن ال ــواض ــح أن هــذا
ّ
القرار المتخذ في هذا التوقيت
ّ
ب ــال ــذات م ـســيــس ،وال عــاقــة له
ب ـ ــاألم ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي" األمـ ـي ــرك ــي،
مضيفة أن اإلجراءات األميركية
"ت ـن ـت ـه ــك الـ ـمـ ـب ــادئ األس ــاس ـي ــة
للمنافسة في السوق الحرة".
وتــابــع الـبـيــان أن اإلجـ ــراءات
"ال تصب في مصلحة أي طرف،
بما في ذلك الشركات األميركية".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت خ ـنــق
هـ ـ ــواوي "لـ ــن ت ـســاعــد ال ــوالي ــات
المتحدة في تحقيق الريادة في
المجال التكنولوجي".

في الثاني عشر من أغسطس الجاري
اهتزت األرض من تحت أقدام األرجنتين.
خسرت البورصة  38في المئة من قيمتها
السوقية في يــوم واح ــد ،وتراجعت قيمة
البيزو بنحو  30في المئة قبل أن يتعافى
ً
جزئيا لتصل خسائره إلــى  20في المئة
على خلفية قيام المركزي األرجنتيني برفع
سعر الفائدة إلى  75في المئة .كل هذا أدى
إلى تدهور أسعار السندات األرجنتينية
ً
وخصوصا تلك المقومة منها بالدوالر.
كـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وراء ذل ــك
ال ـ ـت ـ ـسـ ــونـ ــامـ ــي ه ـ ــو خـ ـ ـس ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس
األرجنتيني الحالي ماوريسيو ماكري
االنتخابات الرئاسية التمهيدية بفارق
كبير لمصلحة اليساري ألبرتو فرنانديز.
وتكمن أهمية هذه االنتخابات في أنها
تعتبر إل ــى حــد كبير بــروفــة تحضيرية
لــانـتـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـعــامــة الـمــزمــع
إجراؤها في أكتوبر القادم.
حصل "فرنانديز" على  48في المئة من
األصوات في حين حصل الرئيس الحالي
على  32في المئة فقط ،وهي فجوة ال يمكن
لـماكري التغلب عليها خــال هــذه الفترة
القصيرة.
لذلك من شبه المؤكد أن ماكري سيخسر
انتخابات أكـتــوبــر ،وهــو االحـتـمــال الــذي

أث ـ ــار ق ـلــق الـمـصــرفـيـيــن والـمـسـتـثـمــريــن
والمؤسسات المالية الدولية حول العالم.
ً
ه ـ ــؤالء ج ـم ـي ـعــا ال ي ـخ ـش ــون خ ـس ــارة
ماكري بقدر ما يخافون من فوز فرنانديز
بــالــرئــاســة .ولـكــن ل ـ َـم كــل ه ــذا ال ـخــوف من
فــرنــانــديــز؟ ببساطة األخ ـيــر ك ــان يشغل
منصب رئيس الوزراء في حكومتي عائلة
كيرشنر التي حكمت األرجنتين في الفترة
بين عامي  2003و ،2015وهما الحكومتان
اللتان رفضتا الدفع لصناديق التحوط
األميركية أسـعــار الـفــائــدة الباهظة التي
طلبتها من األرجنتين بعد أزمة .2001

خسارة ماكري ...هل كانت مفاجأة؟
ال ـ ــاف ـ ــت ل ـل ـن ـظ ــر ح ـق ـي ـق ــة ه ـ ــي ح ــال ــة
االس ـت ـغ ــراب واالن ــده ــاش ال ـتــي سيطرت
عـلــى كثير مــن وســائــل اإلعـ ــام العالمية
ً
وخصوصا األميركية من خسارة ماكري
المهينة لالنتخابات التمهيدية .بالنسبة
لهم كــانــت النتائج غير منطقية ،ولذلك
تـ ـس ــاءل ب ـع ـض ـهــم :ك ـيــف يـخـســر مــاكــري
ً
بتلك الـطــريـقــة بـعــد أن تمكن أخ ـي ــرا من
وضع االقتصاد األرجنتيني على مساره
الصحيح؟ ولكن هل هذا صحيح؟
أي طفل بالسادسة من عمره إذا نظر
إلى الواقع واألرقام لن يجد صعوبة في أن
يستنتج أن خسارة ماكري هي ربما الشيء
األكثر منطقية في العالم .ال توجد مفاجآت.
هــذه هي حالة االقتصاد األرجنتيني
اآلن :معدل التضخم يبلغ  56في المئة ،مما
ً
يجعله واحــدا من أعلى معدالت التضخم
في العالم .وعلى الرغم من أنه ال يمكننا
إنكار حقيقة أن التضخم أظهر هذا العام
ً
ً
تحسنا معقوال مقارنة مع العام الماضي
الــذي بلغ خالله نحو  70في المئة إال أن
التأثير واحد في النهاية.
فسواء كان معدل التضخم  56في المئة
أو  70فــي المئة فكالهما يــدمــر الــدخــول
الحقيقية للعمال والشركات الصغيرة.
الـعـمـلــة الـمـحـلـيــة أو ال ـب ـيــزو تــواصــل
مسلسل السقوط للعام الثاني على التوالي.
فمقارنة مــع سعر ص ــرف يبلغ  16بيزو
لكل دوالر فــي عــام  2017تــدهــورت قيمة
العملة األرجنتينية لتصل إلى حوالي 55
بيزو لكل دوالر لحظة كتابة هذا التقرير،
ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور .وما

سيزيد الطين بلة بالنسبة لألرجنتينيين
هو أن تدهور البيزو سيؤدي إلى تسارع
نمو التضخم.
أض ــف إل ــى ذل ــك حقيقة أن االقـتـصــاد
الحقيقي األرجنتيني واقع بالفعل في فخ
الركود .ففي خالل األرباع األربعة األخيرة
انكمش االقتصاد بأكثر مــن  5فــي المئة
فــي الـمـتــوســط ،بينما انـخـفــض اإلن ـتــاج
ً
الصناعي بنسبة  10في المئة تقريبا على
ً
مدار الـ  12شهرا الماضية ،كما أن البطالة
تستمر في التدهور.
بـعـبــارة أخـ ــرى ،انخفضت مستويات
الـمـعـيـشــة بـشـكــل ح ــاد بـسـبــب التضخم
الـمـتـســارع وف ـقــدان الكثيرين لوظائفهم
منذ تولي ماكري منصب الرئاسة في عام
 2015وقيامه بتنفيذ إج ــراءات التقشف
الـتــي طــالــب بها ص ـنــدوق النقد الــدولــي.
تلك اإلجــراءات شملت على سبيل المثال،
خفض المعاشات وتقليص عدد الموظفين
الحكوميين ورفع تكاليف الخدمات ورفع
الدعم.
يعيش ثلث األرجنتينيين اآلن تحت
ً
خــط الفقر وف ـقــا لــإح ـصــاءات الرسمية.
ف ـل ـ َـم ي ـس ـت ـغــرب ال ـب ـعــض تـعـبـيــر الـشـعــب
األرجنتيني عن سخطه تجاه تلك األوضاع
في االنتخابات التمهيدية التي عقدت في
وقت سابق من هذا الشهر؟

أين ذهبت الـ 100مليار دوالر؟
عـلــى نـحــو مـقـصــود تتجاهل وســائــل
اإلعـ ــام األمـيــركـيــة إل ـقــاء ال ـضــوء على ما
يـعــانـيــه األرجـنـتـيـنـيــون م ــن الـسـيــاســات

النيوليبرالية التي يفرضها عليهم صندوق
النقد الدولي.
لكن انتظر لحظة .ألم تتلق األرجنتين
ً
ً
ً
أخيرا قرضا قياسيا بقيمة  56مليار دوالر
من صندوق النقد الــدولــي؟ أليس بوسع
هذا القرض تعزيز االقتصاد ودفع عجلته
لألمام؟ واإلجابة عن هذا السؤال بوضوح
ه ــي ال ،ل ــم ي ـعــزز ذل ــك ال ـق ــرض االقـتـصــاد
األرجنتيني ولــن يفعل ألن هــذا ليس هو
الهدف من ورائه.
المشكلة هي أن األغلبية ال تفهم طريقة
عمل الصندوق ولهذا يحدث االلتباس .الـ56
مليار دوالر التي وعد بها صندوق النقد
الدولي األرجنتين لن تدخل إلى االقتصاد
الحقيقي .إذن أين ستذهب؟ ببساطة هذه
األموال ستمنح لألرجنتين لغرض محدد
وهو استخدامها في سداد ديونها للبنوك
والمستثمرين العالميين وكذلك صناديق
التحوط.
ً
ً
صندوق النقد الدولي ال يقدم أبدا أمواال
ألي بلد كي يستخدمه في تحفيز اقتصاده
الحقيقي .بل على العكس ،عادة ال تحصل
أي دول ــة عـلــى ق ــروض مــن الـصـنــدوق إال
بعد أن تتعهد بااللتزام بشروطه وبرامجه
ً
والتي تشتمل دائما على تدابير تقشفية
ت ـق ـلــل م ــن اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي أو تــرفــع
الضرائب .لكن مــاذا لو أدت تلك التدابير
إلى تباطؤ االقتصاد؟ هذه ليست مشكلة
الصندوق.
(أرقام)
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اقتصاد

على خلفية ارتفاع قوي في العام السابق ...والتباطؤ األبرز على صعيد اإلقراض التجاري
انخفض اإلقراض لشركات
االستثمار بنسبة  2.3في المئة
على أساس سنوي في يونيو،
لكنه استقر على نطاق واسع
في الربع الثاني بعد االنخفاض
الهائل الذي شهدته قيمة
القروض في العام الماضي.

نمو اإلقراض
الشخصي
يتراجع
إلى %5.4

قـ ــال ت ـقــريــر ل ـب ـنــك ال ـكــويــت
ال ــوطـ ـن ــي ،إن ن ـم ــو االئ ـت ـم ــان
ً
ً
محليا تباطأ هامشيا بنهاية
الــربــع الـثــانــي مــن ع ــام 2019
ً
وصوال إلى  4.8في المئة على
أســاس سنوي مقابل  5.2في
المئة في مارس.
ووفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،يـ ـع ــزى
الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ فـ ــي األسـ ـ ـ ــاس إل ــى
اعتدال نمو إقراض الشركات،
ال ـ ــذي ان ـخ ـف ــض إلـ ــى  5.1فــي
المئة مقابل  6.1في المئة في
ً
ً
مارس ،وإن كان مدفوعا أيضا
بتأثير نمو قوي لإلقراض في
يونيو .2018
ف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،اس ـت ـم ــر
تـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
الشخصي على خلفية ضعف
مستويات اإل ق ــراض السكني
ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـقـ ـي ــض مـ ـ ــن ال ـن ـم ــو
الهائل الذي سجلته القروض
االس ـت ـهــاك ـيــة .وبــالـنـظــر إلــى
ن ـمــو االق ـت ـص ــاد بـمـسـتــويــات
مـقـبــو لــة ،وا ل ـتــد فــق المستمر
ل ـ ــإنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ع ـل ــى
المشاريع ،والظروف المواتية
على صعيد التوظيف ،ودورة
سعر ا لـفــا ئــدة العالمية التي
تـمـيــل اآلن ن ـحــو ال ـت ـي ـســي ،ال
نتوقع تباطؤ نمو االئتمان
بــدرجــة كـبـيــرة خ ــال األشـهــر
المقبلة ،ومن المقرر أن يظل
عند مستوى  5 - 4في المئة،
فيما يقارب ضعف المتوسط
البالغ  2.3في المئة في العام
الماضي.
ويعزى تباطؤ نمو إقراض
ال ـش ــرك ــات ف ــي ال ــرب ــع الـثــانــي
إل ــى قـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز ،إذ
ارت ـف ـعــت م ـع ــدالت االق ـت ــراض
في يونيو  2018على خلفية
تمويل مشروع حكومي كبير
ضمن قـطــاع ا لـغــاز الطبيعي

الـ ـمـ ـس ــال ،ول ـ ــو تـ ــم اس ـت ـث ـنــاء
هــذا المشروع لكان اإلقــراض
ً
ً
التجاري شهد ارتفاعا هائال
في هذا الربع.
ومــن جهة أخــرى ،كــان هذا
ً
الربع جيدا بالنسبة لقروض
القطاع العقاري التي ارتفعت
ب ـن ـس ـبــة  8.9ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
أساس سنوي في يونيو ،كما
ت ـســارع نـمــو الـقـطــاع بوتيرة
قوية خالل العام الحالي ،بما
يشير إ لــى تعافي نشاط هذا
القطاع.

بـنـسـبــة  18ف ــي الـمـئــة مـقــابــل
 7.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي م ـ ــارس –
الـتــي تـعــد أس ــرع وت ـيــرة نمو
يسجلها القطاع منذ أكثر من
ستة أعوام.
وي ـع ـك ــس ه ـ ــذا االن ـت ـع ــاش
التأثير المستمر لسياسات
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ت ـجــاه الـحــد
م ــن ال ـق ـيــود ال ـم ـفــروضــة على
ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـه ــاك ـي ــة فــي
ً
ديسمبر الماضي وا سـتـنــادا
إل ــى اف ـتــراضــات مـعـقــولــة ،قد
يتسارع معدل النمو السنوي
بــوت ـيــرة أع ـلــى خ ــال األشـهــر
المقبلة.

و ك ـ ـ ـ ـ ــان أداء ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــا عـ ــات
ً
األخ ــرى مـتـفــاوتــا ،مــع ضعف
مستويات اإلقراض للقطاعات
ً
األصـ ـغ ــر ح ـج ـم ــا ،وإن كــانــت
م ـ ــا تـ ـ ـ ــزال م ــرت ـف ـع ــة األه ـم ـي ــة
مـثــل قـطــاع الـتـجــارة ( 0.4في
الـمـئــة) وق ـطــاع الـبـنــاء (1.6 -
في المئة).
وك ــان ــت األنـ ـب ــاء الـمـتـعـلـقــة
ب ـق ـطــاع اإلق ـ ــراض الـشـخـصــي
م ـخ ـت ـل ـط ــة ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
اس ـت ـم ــرار ات ـج ــاه ــات األش ـهــر
ا ل ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــة .إذ ت ـ ـبـ ــا طـ ــأ ن ـمــو
الـ ـ ـق ـ ــروض الـ ـخ ــاص ــة بـ ـش ــراء
ال ـع ـق ــارات  -ال ـتــي تـسـتـحــوذ
على حوالي  90في المئة من
إجمالي القروض الشخصية
(ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء قـ ـ ـ ــروض ش ـ ــراء
األوراق المالية) إلى نسبة 4.2
في المئة على أساس سنوي
مقابل  5.4في المئة في مارس
وب ـ ـن ـ ـحـ ــو ن ـ ـصـ ــف مـ ـسـ ـت ــواه ــا
المسجل في العام السابق.
وع ـل ــى ال ـن ـق ـيــض م ــن ذل ــك،
ت ــزاي ــد ن ـم ــو ق ـط ــاع ال ـق ــروض
ً
االستهالكية األصغر حجما
ً
مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،إذ س ـج ــل ن ـم ــوا

دعم الترقية

ضعف اإلقراض

وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـن ـف ـص ــل،
ارت ـف ــع ن ـمــو اإلقـ ـ ــراض ل ـشــراء
األوراق ا لـمــا لـيــة إ ل ــى  2.2في
الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـن ــوي
مقابل  1.2فــي المئة بنهاية
ا ل ــر ب ــع األول ف ــي ظ ــل تحسن
ً
األوضــاع عموما خــال العام
الـ ـم ــاض ــي ب ـس ـب ــب الـ ـم ــواق ــف
المواتية تجاه سوق األوراق
ال ـم ــال ـي ــة ب ــدع ــم مـ ــن ال ـتــرق ـيــة
ل ــان ـض ـم ــام إل ـ ــى ال ـم ــؤش ــرات
العالمية.
ً
وأخيرا ،انخفض اإلقراض
ل ـشــركــات االس ـت ـث ـمــار بنسبة
 2.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أسـ ــاس
سنوي في يونيو ،لكنه استقر
عـلــى ن ـطــاق واس ــع ف ــي الــربــع
الثاني بعد االنخفاض الهائل
ا لــذي شهدته قيمة ا لـقــروض
في العام الماضي.
ف ـ ــي ذات ا ل ـ ــو ق ـ ــت ،ت ــرا ج ــع
نـ ـم ــو الـ ـ ــودائـ ـ ــع إلـ ـ ــى  1.2فــي
المئة على أساس سنوي في
يونيو مقابل  2.4في المئة في
مارس على خلفية تراجع نمو

الودائع الخاصة إلى  1.5في
المئة من  5.1في المئة (على
الرغم من تسجيل نمو شهري
قوي في شهر يونيو) بسبب
تباطؤ نمو الودائع ألجل.
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـقـ ــابـ ــل ذلـ ـ ـ ــك ال ـن ـم ــو
ً
الضعيف جزئيا على صعيد
ودائــع القطاع الخاص سوى
تـ ـحـ ـس ــن االتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ال ـ ـخـ ــاص
بالودائع الحكومية ،التي قد
تكون متقلبة وكانت ضعيفة
ً
جدا في وقت سابق من العام.
ً
وانعكاسا لتلك االتجاهات،
بـلــغ مـعــدل نـمــو ع ــرض النقد
بـمـفـهــومــه ال ــواس ــع (ن )2إلــى

«وثاق» :السرقات تمثل  %20من أسباب
اإلفالس التجاري للشركات حول العالم
قالت شركة «وثــاق للتأمين التكافلي» ،إن
السرقات التي تتم داخــل الشركات والمحال
ال ـت ـجــاريــة ،تـمـثــل  20ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أس ـبــاب
اإلفالس التجاري للشركات حول العالم ،مما
يـتـسـبــب ب ــأض ــرار بــالـغــة ألص ـحــاب األع ـمــال،
بحسب «جمعية اإلدارة األميركية».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح مـ ـس ــاع ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لــإنـتــاج والـتـســويــق والـتـطــويــر فــي الـشــركــة،
فواز المزروعي في تصريح صحافي ،أمس،
أن الخسائر المحتملة بسبب أعمال السرقة
تعتمد على طبيعة وحـجــم ومــوقــع األعـمــال
التجارية.
وأضاف المزروعي ،أنه على سبيل المثال
تفقد الـشــركــات األمـيــركـيــة حــوالــي  60مليار
ً
دوالر سـنــويــا ،جــراء خسائر تـ ّـجــار التجزئة
ألسـبــاب انـخـفــاض الـمـخــازن بسبب سرقات
ً
الزبائن أو موظفي تلك الشركات ،وذلك وفقا
لــدراســة أجــراهــا االت ـحــاد الــوطـنــي األمـيــركــي
للبيع بالتجزئة.
وذك ـ ـ ــر أن ت ـل ــك الـ ـس ــرق ــات ب ـح ـس ــب نـفــس
الـ ــدراسـ ــة ،تـشـكــل ح ــوال ــي  38ف ــي ال ـم ـئــة من
إجـمــالــي خـســائــر تـ ّـجــار الـتـجــزئــة الـتــي تبلغ
ً
حوالي  50مليار دوالر سنويا وفــي ازديــاد،

ً
الفتا في الوقت ذاته إلى أن األخطاء اإلدارية
ً
والتنظيمية ،قد تكون سببا كذلك في حدوث
ت ـل ــك ال ـخ ـس ــائ ــر م ـث ــل سـ ــوء إدارة ال ـم ـخ ــازن
والحماية وتدريب الصحيح للموظفين.
إلى ذلك كشفت إحصائية رسمية صادرة
عــن وزارة الــداخـلـيــة الـكــويـتـيــة نـهــايــة الـعــام
الماضي ،أن جرائم السرقات بلغت  9جرائم
فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد ،وأظ ـهــرت اإلحـصــائـيــة أن
سرقة المحال التجارية احتلت المرتبة الثالثة
بعد المركبات والمنازل بين السرقات األكثر
ً
انتشارا بين أنواع السرقات المختلفة.
وأف ـ ــاد الـ ـم ــزروع ــي بـ ــأن تـ ـج ــارة الـتـجــزئــة
والمحالت التجارية والمشاريع الصغيرة في
ً
ً
ً
الكويت ،باتت تشكل جزءا مهما وأساسيا في
الحياة االقتصادية المحلية ،مما يستدعي
وجود تغطيات تأمينية تلبي حاجة أصحاب
المحالت وتحمي ممتلكاتهم مــن المخاطر
المختلفة.
ولفت إلى أنه يمكن للشركات ،عمل وثيقة
تأمين خاصة ضد السرقة تضمن لها تغطية
مجموعة من األخطار مثل اختالس الموظف،
والتزييف والتزوير ،وسرقة الموظف ،واحتيال
الحاسب اآللي ،واحتيال التحويالت البنكية،

ً
والـسـطــو ،مبينا فــي هــذا الـصــدد أن «وث ــاق»
تقوم في هذا الجانب بتغطية تلك المخاطر
مــن خ ــال وثـيـقــة تــأمـيــن الـمـحــات التجارية
الصغيرة ،التي تغطي المخاطر المختلفة،
التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها،
مثل الحريق ،والسرقة ،والمسؤولية المدنية
تجاه المالك والطرف الثالث ،وأصحاب العمل.
وأشار إلى أنه من الطرق المقترحة للوقاية
مــن هــذا الـنــوع مــن الـســرقــات ،قـيــام الشركات
ب ـع ــدد م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات م ـث ــل ،وض ــع ضــوابــط
م ـحــاس ـب ـيــة ف ـع ــال ــة ،ووض ـ ــع ح ــواف ــز تـشـجــع
الموظف الكفء وتحميه عند الشهادة على
سرقة ما ،إضافة لقيامها ببعض اإلجــراءات
االحـ ـت ــرازي ــة ،م ـثــل تــرك ـيــب األقـ ـف ــال ال ـج ـيــدة،
وأبـ ــواب الـحـمــايــة والـقـضـبــان عـلــى الـنــوافــذ،
وأجهزة االنذار وكاميرات الحركة والتسجيل،
وتقليل النقد في الخزنة ولدى الموظفين.
ودعـ ــا ال ـم ــزروع ــي ،إل ــى ض ـ ــرورة الـتــوعـيــة
الـتــأمـيـنـيــة ل ـه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـتــأم ـي ـنــات في
ال ـكــويــت ،وأهـمـيـتــه وحــاج ـتــه ل ــدى أصـحــاب
المشاريع الصغيرة ،السيما أنها شأنها شأن
بقية األعمال عرضة للحوادث التي قد تترتب
عليها أضرار وخسائر عرضية غير متوقعة.

«أسيكو البيوت» :حلول متكاملة تلبي
احتياجات عمالء السكن الخاص
تـ ـ ـق ـ ــدم «أس ـ ـي ـ ـكـ ــو ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت»،
التابعة ل ـ «أسـيـكــو المجموعة»،
خدماتها الفنية والتقنية وحلوال
متكاملة لبناء الوحدات السكنية
الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـم ــواص ـف ــات عــال ـيــة
الجودة تعتمد على توفير جميع
مــواد البناء المطلوبة ،وتعيين
أفضل التقنيات والتكنولوجيا
الحديثة في التنفيذ ،مع االلتزام
بممارسات االستدامة ،والتسليم
عـلــى الـمـفـتــاح بمنتهى الــراحــة
والكفاءة.
وتـ ـ ـق ـ ــدم «أس ـ ـي ـ ـكـ ــو الـ ـبـ ـي ــوت»
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ل ـل ـع ـمــاء الــراغ ـب ـيــن
ف ــي ب ـن ــاء وت ـش ـط ـيــب وحــدات ـهــم
السكنية بتكلفة تناسب جميع
الميزانيات ،كما تلبي احتياجات
عـ ـم ــائـ ـه ــا لـ ـلـ ـبـ ـن ــاء ،مـ ـ ــن خ ــال
نــافــذة واح ــدة ،مــع تبنيها أعلى
معايير الجودة واالستدامة منذ
مــرحـلــة الـتـصـمـيــم والـتــرخـيــص
إلـ ــى تـسـلـيــم ال ـم ـف ـت ــاح ،ب ـمــا في
ذ ل ــك أي متطلبات أو تـعــد يــات
إض ــافـ ـي ــة ،والـ ـت ــزامـ ـه ــا ب ـســرعــة
الـتـنـفـيــذ والـتـسـلـيــم خ ــال فـتــرة
زمنية قياسية بحدود الـ 7أشهر،
إل ــى ج ــان ــب إم ـكــان ـيــة الـتــوسـعــة
المستقبلية و تــر مـيــم المنشآت
بسهولة.
«أسيكو البيوت» ،هي الشريك
الـ ـمـ ـث ــال ــي لـ ـك ــل م ـ ــن يـ ــرغـ ــب فــي
بـنــاء بـيــت الـعـمــر ،حـيــث تعتمد
التصميمات الراقية والتشطيبات

ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوك ـ ـ ــس
والـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ــر
ديـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــس
ال ـ ـتـ ــي ت ــرض ــي
أذواق العمالء،
وتـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاش ـ ــي
مع متطلبات
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم
العصرية.
ً
كـمــا ط ــورت الـشــركــة مفهوما
ً
مميزا يناسب نمط الحياة في
الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث ي ـع ـت ـمــد ن ـظــام
ال ـب ـن ــاء لــدي ـهــا ع ـلــى ن ـظ ــام بـنــاء
صــديــق للبيئة مــع مـيــزة توفير
الطاقة بنسبة تزيد على  30في
المئة ،من خالل استخدام الحلول
والتقنيات المبتكرة التي تتوافق
ً
ت ـم ــام ــا م ــع ال ـم ـعــاي ـيــر الـمـحـلـيــة
والعالمية.
ك ـم ــا أن «أسـ ـيـ ـك ــو ال ـب ـي ــوت»
تقدم خدمات البناء المتكاملة
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام م ـ ــواد وم ـن ـت ـجــات
عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــودة مـ ـصـ ـنـ ـع ــة
ً
م ـح ـل ـي ــا فـ ــي مـ ـص ــان ــع أس ـي ـكــو
ً
ال ـم ـج ـمــوعــة ،ع ـل ـمــا ب ــأن جميع
مـنـتـجــات الـمـجـمــوعــة معتمدة
مــن جميع الهيئات الحكومية
ومطابقة للمواصفات المحلية
والعالمية ،والتي تشمل  -على
سبيل الـمـثــال– الـمــواد التي تم
اعتمادها كمواد مدعومة مقدمة
لمواطني السكن الخاص ،مثل:
الطابوق األبيض الموفر للطاقة
والعازل للحرارة ،والذي يتميز

بمقاومة الحريق لمدة ال تقل عن
 4ساعات ،إضافة إلى االسمنت
والخرسانة الجاهزة.
ون ـج ـحــت «أس ـي ـكــو ال ـب ـيــوت»
م ـنــذ تــأسـيـسـهــا ف ــي ك ـســب ثقة
الـعـمــاء ،اللـتــزامـهــا بالشفافية
ال ـك ــام ـل ــة ف ــي الـ ـت ــواص ــل مـعـهــم
خالل جميع مراحل العمل ،حيث
تعتمد على طاقمها المتخصص
لخدمة العمالء الساعي للوصول
إلى رضا العميل وتلبية مطلبه،
ً
عـلـمــا ب ــأن جـمـيــع األع ـم ــال تتم
تحت إشــراف فنيين محترفين
من مقاولي ومهندسي الشركة
المتخصصين.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن «أس ـي ـكــو
المجموعة» قامت بتنفيذ عدة
مشاريع كبرى على الصعيدين
المحلي واإلقـلـيـمــي ،عــن طريق
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات «أس ـ ـي ـ ـكـ ــو» ال ـب ـي ــوت
واإلنشائية والصناعية بواسطة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام م ـ ـ ـ ـ ــواد «أس ـ ـي ـ ـكـ ــو»
المتكاملة للبناء ،حيث تم تنفيذ
أكثر من  4600فيال في الكويت،
وأكثر من  4000فيال أخرى بدول
مجلس التعاون الخليجي.

فواز المزروعي

الكويتيون ثالث أكبر مشترين
للعقارات بتركيا في يوليو الماضي
أظهرت بيانات إحصائية تركية ،أمس ،أن الكويتيين جاؤوا
في المرتبة الثالثة من حيث شــراء األجــانــب للعقارات بها في
يوليو الماضي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة اإلحصاء التركية
أن المواطنين الكويتيين اشتروا  219عقارا في يوليو الماضي،
ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة
الترتيب بـشــرائـهــم  734عـقــارا ،فــي حين جــاء اإليــرانـيــون ثانيا
بشراء  464عقارا ،ثم السعوديون رابعا بعدد  218عقارا ،والروس
بعدد  215عقارا.
وأشارت المؤسسة الى أن العدد اإلجمالي لمبيعات العقارات
لألجانب في تركيا في يوليو الماضي بلغ  4192عقارا ،مسجال
ارتفاعا بنسبة  46.7في المئة مقارنة مع ذات الشهر في .2018
وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا
للعقارات لألجانب فــي يوليو الماضي ،إذ بلغ عــدد العقارات
المبيعة  1903عقارات ،تلتها مدينة أنطاليا بعدد  ،764ثم مدينة
أنقرة بـ  ،249ثم مدينة بورصة بـ  ،217ومدينة ياالوا بـ  177عقارا.
وذك ــرت الـمــؤسـســة أن مـبـيـعــات الـعـقــار لــأجــانــب فــي تركيا
سجلت رقما قياسيا في النصف األول من العام الحالي ،إذ بلغ
عدد العقارات المبيعة  19952عقارا ،مسجلة زيادة بنسبة 68.9
في المئة ،مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ،حيث بلغت
 11816عقارا.
وتراجعت الليرة التركية مقابل الــدوالر في ظل مخاوف من
تحرك السلطات لتخفيف السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة،
مما كان مفترضا في السابق ،ومع تحرك البنك المركزي لدفع
تدفق ًاالئتمان.
ووفقا للتغييرات التنظيمية الجديدة من "المركزي التركي"،
فــإن صانعي السياسية سـيـحــددون مـقــدار األم ــوال الـتــي يجب
أن تجنبها المصارف كاحتياطيات بناء على حجم االئتمان
الــذي تقدمه ،في محاولة لدعم االقتصاد من خــال نمو أسرع
في اإلقراض.
وأوضح بيان البنك الصادر أمس األول أن معدل االحتياطي
المطلوب من البنوك التي تتراوح وتيرة نمو قروضها بين 10
و 20في المئة ،يبلغ  %2مع بعض االستثناء ات ،بينما سيظل
المعدل دون تغيير للمصارف األخرى.

 1.6في المئة فقط على أساس
سـنــوي مـقــابــل  5.0فــي المئة
في مارس.

رفع الخصم
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاب قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام
االحتياطي الفدرالي األميركي
ب ـخ ـفــض الـ ـف ــائ ــدة ب ــواق ــع 25
نقطة أ ســاس بنهاية يوليو،
قـ ــرر ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
اإلب ـق ــاء عـلــى أس ـعــار الـفــائــدة
ا لــر ئ ـي ـس ـيــة دون تـغـيـيــر عند
مستوى  3.0في المئة لسعر
الخصم و 3.25 2.5-في المئة

لسعر إعادة الشراء لمختلف
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات .وك ـ ـ ــان بـنــك
ً
الـكــويــت الـمــركــزي أخ ـيــرا أقــل
ً
نشاطا مقارنة باالحتياطي
الفدرالي ،إذ رفع سعر الخصم
أرب ـ ـ ــع مـ ــن أص ـ ــل ت ـس ــع مـ ــرات
فقط قــام خاللها االحتياطي
الفدرالي برفع أسعار الفائدة
فــي دورة تشديد السياسات
الـنـقــديــة ال ـتــي ب ــدأت ف ــي عــام
.2015
وص ـ ـ ــرح الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
بــأن قــرار اإلبـقــاء على أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة كـ ـ ــان ي ـت ـم ــاش ــى مــع
الـحـفــاظ عـلــى هــامــش صحي

ل ـم ـص ـلــة ال ــديـ ـن ــار وال ـس ـم ــاح
بـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة م ـ ـ ــواتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـم ــو
االقتصادي.
و ف ـ ـ ـ ــي ذات ا لـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ــت ،ظ ــل
ً
ا لــد يـنــار الكويتي ثــا بـتــا على
ن ـطــاق واسـ ــع مـقــابــل الـ ــدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ع ـنــد
مستوى  3.29دوالرات مقابل
ال ــدي ـن ــار ،لـكـنــه ارت ـف ــع مـقــابــل
اليورو ( 2في المئة) والجنيه
اإلسترليني ( 6في المئة).

اقتصاد
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«بيتك» :إقبال كبير على بطولة «فيفا» لعمالء «حسابي»
يضع «بيتك» الشباب أولوية
في اهتماماته من خالل
إطالق العديد من الحمالت
التي تحمل باقة متنوعة
من المزايا كحملة «اربح مع
حسابي».

ّ
نــظــم بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي "بـيـتــك"
بطولة باليستيشن "فيفا" للسنة الثانية
على الـتــوالــي لعمالء بــرنــامــج "حسابي"
ً
ل ـل ـش ـبــاب ،ت ــأك ـي ــدا ع ـلــى اه ـت ـم ــام "ب ـي ـتــك"
بعمالئه الشباب ،والحرص على السعي
الدائم لتقديم أفضل المزايا لهم من خالل
تـنـظـيــم أن ـش ـطــة وم ـســاب ـقــات وف ـعــال ـيــات
ً
مصممة خصوصا لتالئم احتياجاتهم،
إذ يعتبر االهتمام بهم مــن أبــرز محاور
استراتيجية "بيتك".
وقال "بيتك" في بيان صحافي ،أمس ،إن
البطولة ،التي أقيمت بنسختها الثانية في
ً
ً
مول  ،360شهدت إقباال كبيرا ومشاركة
واسعة من الجمهور شملت أكثر من 120
ً
م ـش ــارك ــا م ــن ع ـمــاء "ح ـس ــاب ــي" لـلـشـبــاب
ً
ضمن  64فريقا.
كما شهدت البطولة مشاركة من العب
الجيل الذهبي للمنتخب الوطني الكابتن
س ـع ــد الـ ـح ــوط ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب الــاع ـب ـيــن
الدوليين فهد األنصاري وأحمد الرياحي
ً
الـ ــذيـ ــن وق ـ ـعـ ــوا ج ـم ـي ـع ــا ع ـل ــى ال ـق ـم ـيــص
الرياضي الخاص بعمالء "حسابي".
وتضمنت البطولة جوائز نقدية تفوق
قيمتها  1000دي ـنــار ،مــوزعــة عـلــى ،600
و ،300و 200دينار للفائزين في المراكز
األول وال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ـتــوالــي،
إضافة إلى جوائز وهدايا أخرى للجمهور،
وتضمنت بطولة "فيفا" فـقــرات شبابية
ورياضية مختلفة تعبر عن اهتمام "بيتك"
بالشباب.
وي ـض ــع "ب ـي ـت ــك" ال ـش ـب ــاب أول ــوي ــة في
اهـتـمــامــاتــه مــن خ ــال إط ــاق الـعــديــد من
الـحـمــات الـتــي تحمل بــاقــة متنوعة من
الـمــزايــا كحملة "ارب ــح مــع حسابي" التي
تمنح العمالء فرصة الفوز بـ  3سيارات

يوسف الرويح مع سعد الحوطي والالعبين الدوليين أحمد الرياحي وفهد األنصاري وممثل «بيتك»
ً
سـنــويــا و 120جــائــزة نـقــديــة بقيمة 250
ً
ً
دينارا لعشرة فائزين شهريا.
ً
وأط ـل ــق "ب ـي ـتــك" أخـ ـي ــرا حـمـلــة شــامـلــة
ومـتـكــامـلــة لـلـشـبــاب ب ـع ـنــوان "حــاسـبـيــن
حـ ـس ــاب ــك" الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل ب ــاق ــة م ـت ـنــوعــة
م ــن ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات الـمـصــرفـيــة
والـ ـع ــروض وال ـخ ـص ــوم ــات وال ـم ـفــاجــآت
األولى من نوعها والجوائز غير المسبوقة
لمكافأة عمالئه الشباب من حملة برنامج
ً
"ح ـس ــاب ــي" ،ف ـض ــا ع ــن تــوف ـيــر مـنـظــومــة
متكاملة من الدعم والمساندة لمبادرات
الشباب بمختلف المجاالت والمساهمة
في رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم بما
يلبي تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.
ويـ ــواصـ ــل "بـ ـيـ ـت ــك" إط ـ ـ ــاق ال ـح ـم ــات
وال ـعــروض لمكافأة عمالئه الـشـبــاب من

« »KIBيرعى مشروع تجديد المصليات
في «العلوم اإلدارية»
َّقدم بنك الكويت الدولي (،)KIB
أخيرا ،دعمه ورعايته لمشروع
ت ـج ــدي ــد ال ـم ـص ـل ـي ــات ف ــي كـلـيــة
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت،
بالتعاون مع رابطة طلبة الكلية،
وذلك في إطار مبادراته الخاصة
بالمسؤولية االجتماعية.
وقـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت رابـ ـ ـط ـ ــة
"اإلداري ــة" فريق وحــدة االتصال
ال ـم ــؤس ـس ــي ف ــي ال ـب ـن ــك ل ــزي ــارة
المصليات ،بمناسبة افتتاحها،
بعد عملية تجديدها بالكامل.
وصـ ـ ــرح " "KIBبـ ــأن رعــاي ـتــه
لمشروع إعادة تجديد وافتتاح
م ـص ـل ـيــات ال ـك ـل ـيــة ،ه ــي خ ـطــوة
تؤكد إيمانه بــأن مهمة البنوك
اإلسالمية ال تقتصر على العمل
الـمـصــرفــي فـحـســب ،بــل تتعدى
ذل ـ ــك إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ال ـم ـج ـت ـم ـعــي،
وخدمة المجتمع ،من خالل دعم

ورع ــاي ــة أي فـعــالـيــة أو م ـبــادرة
اجـتـمــاعـيــة تـصــب ف ــي مصلحة
الـمـجـتـمــع وت ـســاهــم ف ــي رفـعـتــه
بمختلف ال ـم ـجــاالت ،مــؤكــدا أن
هــذه الــرعــايــة تــأتــي انـطــاقــا من
حــرصــه عـلــى تـشـجـيــع الـشـبــاب
وطـلـبــة الـجــامـعــة عـلــى االل ـت ــزام
بأداء فريضة الصالة في أوقاتها.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـب ـن ــك أن ـ ــه يـعـتـبــر

ً
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ركـنــا
ً
أس ــاس ـي ــا ف ــي ع ـم ـلــه الـمـصــرفــي
ورسالته المجتمعية ،الفتا إلى
أن االه ـت ـم ــام ب ــال ـج ــوان ــب الـتــي
تمس حياة أفراد المجتمع تأتي
في مقدمة أولوياته ،خصوصا
دعمه للقضايا واألنشطة التي
ترسخ هويته في عالم المصارف
اإلسالمية.

حملة برنامج "حسابي" ،ومن أبرزها حملة
"خلها على حسابي" على عدد من المقاهي
والـمـطــاعــم واألم ــاك ــن الـتــي تـهــم الـشـبــاب.
ً
ً
والقت الحملة ترحيبا كبيرا من الشباب
لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات
كبيرة تلبي تطلعاتهم.
ويـ ـط ــرح "ب ـي ـت ــك" ب ــرن ــام ــج "ح ـس ــاب ــي"
للشباب بـمــزايــا نــوعـيــة ،ضمن االهتمام
الـمـتــواصــل بـشــرائــح الـعـمــاء المختلفة،
وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة
يـتــم مــن خــالـهــا الــوفــاء بــاحـتـيــاجــات كل
شريحة بما يالئم خصائصها العمرية
واهتماماتها المتعددة ،بحيث تتناسب
مع كل شرائح العمالء وتلبي احتياجاتهم
فــي ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــة مـتـمـيــزة وفــق
مـعــايـيــر وأســال ـيــب ال تـقــل عــن نظيرتها

ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــن حـ ـي ــث ال ـ ـج ـ ــودة والـ ــدقـ ــة
والسرعة.
وم ــن أه ــم ال ـمــزايــا ال ـتــي يـتــم تقديمها
ضمن برنامج "حسابي" للشباب حصول
عـ ـم ــاء ش ــري ـح ــة الـ ـشـ ـب ــاب ع ـل ــى ب ـطــاقــة
"ح ـس ــاب ــي" لـلـسـحــب اآلل ـ ــي ( )ATMذات
تصميم شبابي مميز ،إضافة إلى تمكينهم
من الحصول على بطاقة "حسابي" سابقة
الدفع وفق الضوابط االئتمانية لـ "بيتك"،
ً
التي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة
االئتمانية لحجوزات الفنادق والطيران
عــالـمـيــا وع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،واسـتـخــدامـهــا
فــي أج ـهــزة الــدفــع ( )P.O.Sفــي الـمـحــات
التجارية ،إضافة إلى العديد من العروض
التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر
من مجال.

«األهلي» يعزز استراتيجيته
«بنك أسهل»

ف ــي إطـ ــار ح ــرص ــه ال ــدائ ــم
على ابتكار خدمات مصرفية
جــديــدة ،وال ـتــزامــه بتسهيل
معامالت العمالء المصرفية
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيـتــه "بـنــك
أس ـهــل" ،أعـلــن البنك األهلي
ً
الكويتي أخيرا إطالق أحدث
حـ ـل ــول الـ ــدفـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
وهي بطاقة "تسديد األهلي"
الجديدة.
وتـ ـ ــوفـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــاق ــة
خ ــدم ــة ت ـســديــد ال ـم ـعــامــات
ً
إلكترونيا من خــال أجهزة
نقاط البيع ،وبوابات الدفع
اإللكترونية التابعة للوزارات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
الكويتية داخل الكويت فقط.
وت ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذه ال ـب ـط ــاق ــة
الـ ـح ــل ال ـم ـث ــال ــي ل ـم ـنــدوبــي

ال ـش ــرك ــات ال ـم ـســؤول ـيــن عن
إجراء عمليات الدفع الخاصة
بـقـطــاع م ـحــدد مــن األع ـمــال،
ً
ع ـل ـمــا بـ ــأن ت ـلــك ال ـب ـطــاقــة ال
يـ ـمـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا ألي
عمليات أخرى.
ويـ ـمـ ـك ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خ ـ ــدم ـ ــة "ت ـ ـسـ ــديـ ــد األهـ ـ ـل ـ ــي"
الحصرية لعمالء البنك ،من
خ ــال طـلــب بـطــاقــة "تسديد
األهلي" من أي فرع من فروع
البنك.

«المتحد» يدشن منصة التواصل «»iConnect
في إطار برنامجه لتحسين وسائل
ال ـ ّتــواصــل الــداخ ـلــي بـيــن الـمــوظـفـيــن،
دش ــن الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد منصة
 iConnectاإللكترونية ،الـتــي جــاء ت
م ـب ــادرة م ــن فــريــق الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة
لمجموعة البنك ،بهدف زيــادة معدل
االرتباط الوظيفي وتعزيز وتحسين
الـتــواصــل والـتــرابــط بين الموظفين،
حيث تعد نقلة نوعية لــإ سـهــام في
خ ـل ــق م ـن ـصــة أسـ ـ ــرع وأكـ ـث ــر فــاعـلـيــة
ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ت ـت ـيــح ل ـه ــم م ـتــاب ـعــة كــل
ال ـت ـطــورات ال ـتــي يـشـهــدهــا الـبـنــك من
منتجات وخدمات جديدة أو فاعليات
بتبادل خبراتهم وتجاربهم ،والتعرف
على آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف
ال ـم ـحــاور المتعلقة بــالـعـمــل ،وكــذلــك
مشاركة األحداث االجتماعية المهمة،
وهو ما يعد نقلة نوعية على مستوى
التواصل الداخلي في البنك ومختلف
الجهات في الكويت.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،أف ـ ــاد الــرئـيــس
التنفيذي بالوكالة طارق محمود بأن

"األه ـل ــي الـمـتـحــد" دش ــن ""iConnect
ل ـت ـك ــون م ـن ـص ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ت ـض ــم كــل
موظفي البنك فــي اإلدارات والـفــروع
الـمـخـتـلـفــة ،حـيــث يمكنهم الـتــواصــل
فـ ـيـ ـم ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــم وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات
والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـه ــا ت ـلــك
الـمـنـصــة ال ـجــديــدة فــي أي وق ــت ومــن
أي مكان باستخدام هواتفهم الذكية.
وأكد محمود أن منصة iConnect
ساعدت موظفي البنك ليتمكنوا من
زيادة اإلنتاجية في العمل من خالل
م ــا وف ــرت ــه ل ـه ــم م ــن ت ـح ـس ـيــن أدوات
التنسيق والتعاون والتواصل.

ك ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـك ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام م ـن ـصــة
 iConnectفي مناقشة فكرة طرح منتج
جديد ،أو تحسين إجراءات العمل ،أو
المشاركة في المبادرات االبتكارية.
وعلق المدير العام للموارد البشرية
نقيب أمين قائال إن منصة iConnect
ت ـع ــد ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي م ـن ــاخ الـعـمــل
فــي الـبـنــك ،حـيــث ستسهم فــي زي ــادة
وتدعيم مستوى التعاون والتنسيق
والـمـشــاركــة واالرت ـب ــاط الوظيفي من
خالل زيادة الوعي الداخلي بطبيعة
عـمــل اإلدارات الـمـخـتـلـفــة ف ــي الـبـنــك،
فضال عن دور البرنامج الجديد في

إ تــا حــة ا لـفــر صــة للموظفين للتعرف
أكثر على بعضهم البعض ،وتمكين كل
الموظفين على مستوى إدارات وفروع
البنك من العمل معا ،والتواصل معا
بمنتهي السهولة.
وأضاف أمين :انطالقا من حرصنا
على الحفاظ على ّ
تميز بيئة العمل في
"األهـلــي المتحد" ،وزي ــادة جاذبيتها
سعيا ألن يصبح البنك وجهة العمل
ال ـم ـف ـض ـلــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وجـ ــدنـ ــا أن
التواصل والتفاعل وزي ــادة التعاون
والمشاركة بين أفراد عائلة البنك هي
للحفاظ على جودة مناخ
حجر الزاوية ّ
العمل ،ولذا دشنا هذه المنصة التي
تتيح االستفادة من الوسائل الرقمية
ال ـحــدي ـثــة ف ــي تـفـعـيــل ال ـت ــواص ــل بين
موظفينا ،بما ينعكس باإليجاب على
جهود البنك ذات العالقة بالتطوير
المستمر.

ثقافات
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يستعد قصر البارون
التاريخي الستقبال زائريه
من عشاق البنايات األثرية
خالل نوفمبر المقبل.
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شكل فيلم "الممر" حالة
سينمائية خاصة منذ
طرحه في دور العرض
العربية خالل األسابيع
الماضية.

18
مسك وعنبر

18

يشهد مهرجان صيفي ثقافي انتهى الفنان القدير حسين
المنصور من تصوير دوره
عرض مسرحيتين هما
في سهرة تلفزيونية بعنوان
«عودة ريا وسكينة»
"بغيناها طرب".
و«التابعة».

سانوم كابور تثير الجدل
بسبب تصريحاتها

كاني ويست

بوستر «»The Lion King

كيت هيدسون

كاني ويست من الراب
إلى الترنيم في الكنيسة

كيت هيدسون تفكر
في الزواج من جديد

إيرادات «»The Lion King
 1.43٥مليار دوالر

انتشر فيديو على مــوا قــع ا لـتــوا صــل االجتماعي،
يظهر فيه مغني الراب األميركي زوج نجمة تلفزيون
الــواقــعكـيــم كــارداش ـيــان،كــانــي وي ـس ـت ،وه ــو يـخــدم
في قــداس األ حــد ،ويرنم مع الجوقة بإحدى كنائس
والية كاليفورنيا ،حيث يجتمع المصلون في مدرسة
جيمس ماديسون المتوسطة.
و قــد ص ـ َّـرح و يـســت مـنــذ فـتــرة لـصــد يـقـتــه المغنية
العالميةنيكي ميناغ ،بأنه مؤمن ،وهذه المرة األولى
التي يعلن فيها إيمانه المسيحي بشكل علني.
ُيذكر أن كثيرا من النجوم شاركوا مع ويست في
القداس ،منهم:جوين ستيفاني وتوري كيليوبالك
شينا ،وميسيانيك.

قــالــت النجمة العالمية ،الممثلة األمـيــركـيــةكيت
هيدسون ،إنها تفكر في ال ــزواج من جديد ،فزواجها
السابق لن يمنعها من إعادة تجربة الزواج مرة ثانية،
لكن هذه المرة ،سيكون شريكها الموسيقي داني الذي
تعيش معه عالقة حب منذ فترة طويلة.
وتحدثت هيدسون ،في مقابلة صحافية نقلتها
تقارير إعالمية  ،أن ال ــزواج ليس تذكرة ذهبية ،لكن
أهميته تكمن في تأسيس عائلة وتحقيق االستقرار
لألوالد.
أما عن زوجها السابق ،فوصفت العالقة بينهما أنها
جيدة ،فهو والد أطفالها ،ويجب احترامه ،وحفظ كرامته،
ً
خصوصا لسالمة وصحة أوالدها واستقرارهم النفسي.

يواصل فيلم " "The Lion Kingتحقيق إيرادات عالية ،إذ
وصلت إلى  1.43٥مليار دوالر حول العالم.
الفيلم إعادة للنسخة الكرتون ،التي تم إنتاجها قبل 24
ً
عاما لتقديمها على طريقة الـ"  ،"Live Actionفتم استبدال
الـ  Animationفيها بمشاهد أكثر حقيقية.
وتضم النسخة الجديدة من الفيلم الكثير من التعليقات
الصوتية للنجوم ،من بطولةسيث روجن ،ودونالد غلوفر،
والـفــري وودارد ،وتشيويتيل إيجيوفور ،وبيلي ايشنر،
وجيمس إيرل جونز ،وكيجان-مايكل كي،وبيونسي ،و أريك
أندريه ،وجون كاني ،من إخراج جون فافرو ،وتأليف جيف
ناثانسون ،وبريندا تشابمان ،وايرين ميكي ،وجوناثان
روبرتس ،وليندا وولفرتون.

تكريم المخرج غافراس والنجمة كروز
في مهرجان «سان سيباستيان»

سانوم كابور
واجهت نجمة بوليوود ،الممثلة الهندية
سانوم كابور ،ردود فعل سلبية من متابعيها
على مواقع التواصل االجتماعي ،بسبب ما
صرحت به في مقابلة تلفزيونية على إحدى
الشاشات الهندية.
وت ـحــدثــت ك ــاب ــور ع ــن الـ ـص ــراع ال ـه ـنــدي –
الباكستاني ،وإدانتها لهذه الخالفات ،التي
ً
ترتد سلبا على الفنانين الهنود ،خصوصا
أن أف ــام بــولـيــوود ممنوعة مــن ال ـعــرض في
باكستان ،بسبب الخالف السياسي.

ووفق رأيها ،يحق للفنان أن ينشر أعماله
في كل أطياف العالم ،وما يحدث مهين للوسط
الفني الهندي.
وقد تعرضت سانوم بعد هذه التصريحات
لعاصفة من التعليقات السلبية ،واصفة إياها
بالخائنة ،وغير الوطنية ،وغـيــرهــا ،فعادت
ون ـش ــرت تعليقا طــالـبــت الـجـمـيــع ب ــأن يـهــدأ
ويتحلى باالحترام.

هيفاء المنصور تشارك في مهرجان
البندقية السينمائي

منح جائزة «دونوستيا» الفخرية لكل منهما
ّ
يكرم مهرجان «سان سيباستيان» الممثلة اإلسبانية بينيلوبي كروز والمخرج الفرنسي اليوناني كوستا-
غافراس بجائزة «دونوستيا» الفخرية لكل منهما عن مجمل مسيرتهما ،بحسب ما أعلن ّ
القيمون
على هذا الحدث.
ً
ووصف المهرجان اإلسباني كوستا-غافراس « 85عاما» بأنه «واحد من أبرز ممثلي السينما
السياسية ّ
الخمسين األخيرة».
المنددة
بالالمساواة االجتماعية» في السنوات ً ً
وجاء في بيان صدر عن ّ
القيمين على هذا الحدث ،أن «جزءا كبيرا من األفالم التي
أخرجها ساهمت في تسليط الضوء على آفات عصرنا ،مثل األنظمة الديكتاتورية
والتصفيات السياسية والتمييز والمصائب الناجمة عن األوساط المالية».
وتروي السيرة الذاتية لكروز المعروفة في بالدها باسم «الساحرة اإلسبانية»،
أنها ولدت في مدريد ،وبدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة وشاركت في العديد من
اإلعالنات التلفزيونية ،لكنها قررت تركيز طاقتها على الرقص.
أ ع ـلــن مـهــر جــان " س ــان سيباستيان"
تكريمه المخرج كوستا-غافراس الحائز
"أوس ـكــار" أفـضــل فيلم أجنبي عــن "زد"
سنة  ،1969والسعفة الذهبية في كان
ً
عن "ميسينغ" ،ا لــذي نال بفضله أيضا
"أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار" أفـ ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو م ـك ـ ّـي ــف،
وسيتسلم جائزته الفخرية الجديدة في
 21سبتمبر المقبل ،إلى جانب الممثلة
ّ
ستكرم
اإلسبانية بينيلوبي كروز التي
بجائزة مماثلة.
وسيعرض المهرجان فيلمه األخير
"أدو لـ ـت ــس إن ذي روم" ،ا لـمـقـتـبــس من
ّ
مذكرات وزير المالية اليوناني السابق
ّ
يانيس فاروفاكيس حــول شــد الحبال
ً
الــذي كــان قائما مــع االتـحــاد األوروبــي
وصندوق النقد الدولي سنة  2015في
ّ
خضم األزمة االقتصادية.

مسيرة مميزة
عــرفــت ك ــروز بــ"الـســاحــرة" فــي بلدها
إسبانيا حيث ولدت بمدريد وشاركت
ف ــي ع ــدد م ــن اإلع ــان ــات الـتـلـفــزيــونـيــة،
وب ـع ــده ــا عـ ـم ــدت إل ـ ــى دراس ـ ـ ــة ال ـبــال ـيــه
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــي مـ ـ ــدة تـ ـس ــع سـ ـ ـن ـ ــوات فــي
المعهد الــوطـنــي اإلس ـبــانــي ،وواصـلــت
ك ـ ــروز ال ـت ــدري ــب ف ــي إط ـ ــار سـلـسـلــة من
الراقصين البارزين ،وعندما أصبحت
في الـ  15من عمرها شاركت في اختبار
للمواهب وتفوقت على  300فتاة أخرى،
وانتهى بها المطاف للحصول على عدة
أدوار فــي بــرا مــج تـلـفــز يــو نـيــة إسبانية
م ـث ــل  Framedع ـ ــام  ،1992وأ ش ــر ط ــة
ال ـف ـيــديــو وال ـمــوس ـي ـقــى ،ال ـت ــي ب ــدوره ــا
ّ
مهدت الطريق للحصول على مهنة في
الشاشة الكبيرة.
وك ـ ــان ظ ـه ــور ك ـ ــروز األول ف ــي فـيـلــم
"" Belle epogueعــام  1992الــذي حاز
جــائــزة األوس ـك ــار ،وفيلم "The Greek
 "Labyrinthعــام  ،1993وهــذا زاد عدد
مشاركاتها في األ فــام السينمائية كل
ع ــام ،وأصـبـحــت الـمـمـثـلــة األش ـهــر على
صعيد األفالم اإلسبانية.

كوستا غافراس
وفي عام  1997شاركت كروز في فيلم
ا لـخـيــال ا لـعـلـمــي "" Open Your Eyes
وفيلم " "Live Fleshللمخرج اإلسباني
بيدرو المودوفار ،وهذا الفيلم كان لها
بمنزلة تذكرة للشهرة العالمية.
وفتح الحظ أبوابه لـكروز عام ،1998
بفوزها بجوائز عديدة عن دور هــا في
ف ـي ـلــم" ،"The Girl of Your Dreams
لتشارك بأفالم عالمية باللغة اإلنكليزية
منها " " All About My Motherعام
 ،1999والفيلم األميركي" Woman on
" Topعام .2000
ّ
ف ـخــال وج ــوده ــا فــي أمـيــركــا وقـعــت
العقد لتشارك الممثل جوني د يــب في
ً
فيلم " "Blowعام  ،2001وتاليا شاركت
م ـ ــات د يـ ـم ــون ف ــي ف ـي ـلــم "All The
 "Pretty Horsesكما شاركت توم
كــروز وكاميرون ديــاز في
فيلم" ."Vanilla Sky
وك ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــك
مشاركات كروز في األفالم
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـم ــن أفــام ـهــا

هيفاء المنصور

" Waking
Up in Reno
" ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ،2 0 0 2
و" " Gothikaع ــام 2003
و"Heading the Clouds
" ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2004و فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم"
 " Saharaعـ ـ ـ ـ ــام ،2005
لكنها لــم تـنــس السينما
ً
اإلسبانية أبــدا إذ شاركت
فـ ـ ــي ال ـ ـفـ ـيـ ـل ــم اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي"
" Volverعام ُ 2006
ورشحت
خالله لجائزة األوسكار عن
فئة أفضل ممثلة دور ثان.
وم ـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــاربـ ــه ال ـم ـه ـم ــة
ً
أيضا  ،مشاركة كروز في فيلم
""Vicky Cristina Barcelona
وتـ ـع ـ ّـرف ــت خ ــال ــه ع ـل ــى زوج ـه ــا
الـحــالــي خــافـيـيــر بــارديــم إذ كــان
يـشــاركـهــا بـطــولــة الـفـيـلــم ،وف ــازت
ً
أيضا بجائزة األوسكار عن أفضل
ممثلة دور ثان عن دورها في هذا
الفيلم.
( أ ف ب)

بينيلوبي كروز

ً
ً
ً
يشهد اليوم حدثا عربيا مهما،
إذ ت ـشــارك الـمـخــرجــة الـسـعــوديــة
هـيـفــاء الـمـنـصــور ،الـتــي اشتهرت
بفيلم "وج ــدة" ،مــع عملها الجديد
"ال ـ ـمـ ــرشـ ــح الـ ـمـ ـث ــال ــي" فـ ــي انـ ـط ــاق
ال ــدورة الـ ـ  76مــن مـهــرجــان البندقية
ال ـس ـي ـن ـمــائــي إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـخــرجــة
األس ـتــرال ـيــة ش ــان ــون م ــورف ــي ف ــي فيلم
"بايبيتيث" بحضور كوكبة من النجوم،
ل ـكــن ع ـلــى خ ـل ـف ـيــة جـ ــدل حـ ــول م ـشــاركــة
المخرجين رومان بوالنكسي ونايت باركر.
وسرعان ما لقي هذا المهرجان ،الذي يطلق
مــوســم الـمـكــافــآت السينمائية وي ـتـ ّ
ـوج بحفلة
"أوسـكــار" ،انتقادات الذعــة ،إذ يقتصر التمثيل
ً
السينمائي على مخرجتين من أصل  21مخرجا
تنافسوا على الجائزة الكبرى.

لـكــن نسخة ع ــام  ،2019مــن ه ــذه الفعاليات
ً
ّ
الممتدة على  11يــومــا ،والتي عرضت خاللها
ثالثة أعمال من األفالم الخمسة األخيرة الحائزة
ً
ً
أوس ـكــار أفـضــل فـيـلــم ،لقيت تـنــديــدا كـبـيــرا من
النشطاء النسويين.
وقد يخطف هذا الجدل األضواء من مشاركة
كــوكـبــة مــن ك ـبــار الـنـجــوم ف ـيــه ،مــن أم ـثــال بــراد
بيت وجوني ديب وكريستن ستيوارت وميريل
ستريب وسكارلت جوهانسن وميك جاغر.
ً
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أيـ ـض ــا ح ـض ــور آدم دراي ـف ــر
وبينيلوبي كروز وروبرت دي نيرو.
وتفتتح الدورة الـ  76بفيلم للمخرج الياباني
ه ـيــروكــازو ك ـ ــوري-إدا ال ــذي ن ــال جــائــزة أفضل
فيلم العام الماضي في مهرجان "كان" ،بعنوان
"الحقيقة" من بطولة كاترين دونوف وجولييت
(أ ف ب)
بينوش وإيثن هوك.

سام كالفلن ينفصل عن زوجته لورا
أعلن النجمسام كالفلن انفصاله
عــن زوج ـتــه ل ــورا ،بـعــد زواج دام 6
سنوات.
وق ــال كــافـلــن" :قـ ــررت أن ــا ول ــورا
االنـفـصــال الـقــانــونــي .ســوف نتقدم
ب ــا ش ــيء س ــوى ال ـحــب وال ـصــداقــة
واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ل ـب ـع ـض ـنــا
البعض ،وسنعمل على جمع أسرتنا
ً
ً
معا دائما".
وك ــان ــت ل ـ ـقـ ــاءات ك ــاف ـل ــن ولـ ــورا
ب ــدأت عــام  ،2011وتــزوجــا فــي عام
 2013بعد قصة حب كبيرة نشأت
بينهما داخل غرف االختبارات ألحد
األدوار التي تقدم لها الثنائي منذ
ثماني سنوات.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن ك ــافـ ـل ــن ان ـ ـضـ ــم إل ــى
الموسم الجديد من مسلسل "Peaky
 ،"Blindersويقود العصابة الجديدة،
حيث سيقف في طريق "آل شيلبي"
ف ــي خـطـتـهــم ن ـحــو ال ـس ـي ـطــرة على
لندن ،في حقبة الكساد التي حدثت
عام  ،1930وبداية صعود الفاشية
ال ـحــاك ـمــة داخـ ــل إن ـك ـل ـتــرا ،وتـشـهــد
أي ـضــا ت ــورط "آل شـيـلـبــي" فــي بيع
األسلحة الثقيلة لعدد من الدول في
الحرب العالمية الثانية.

سام كالفن
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قصر البارون خضع لعملية ترميم صعبة ودقيقة
بتكلفة  100مليون جنيه ...وخطة لتحويله إلى مركز توثيق أثري

الكاتب
العربي والنقد

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

يستعد قصر البارون التاريخي الواقع في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) الستقبال
زائريه من عشاق البنايات األثرية خالل نوفمبر المقبل ،بعدما خضع لعملية ترميم صعبة
ودقيقة خالل ًالشهور الفائتة ،الستعادة بهاء القصر ،الذي يحظى باهتمام كبير من جانب
المصريين ،نظرا ألنه تحفة فنية ومعمارية ال مثيل لها في العالم ،كما يضم مجموعة فريدة
من التماثيل.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

إزالة السياج
الحديدي للقصر
وتصميم سور
جديد يليق
بتاريخه األثري

ي ـعــد ق ـصــر ال ـ ـبـ ــارون تحفة
م ـع ـمــاريــة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا
شـ ـي ــده ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ال ـ ـبـ ــارون
إدوارد إ مـ ـب ــان (  20سبتمبر
 22 - 1852ي ــو لـ ـي ــو ،)1929
ً
ال ـ ــذي جـ ــاء إلـ ــى م ـصــر ق ــادم ــا
مـ ــن ال ـه ـن ــد فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـق ــرن
التاسع عشر ،في أعقاب افتتاح
قـنــاة الـســويــس ،ويـقــع القصر
المشيد عـلــى ال ـطــراز الهندي
في قلب منطقة مصر الجديدة
ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،وت ـب ـل ــغ مـســاحـتــه
نحو  12.5ألف متر ،وقد صمم
البارون القصر بحيث ال تغيب
عنه الشمس التي تدخل جميع
ح ـجــراتــه ورده ــات ــه ،وه ــو من
أفخم القصور الـمــوجــودة في
مصر.
وفـ ــي إطـ ـ ــار اه ـت ـم ــام وزارة
اآلثـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ب ـت ـع ــزي ــز
الـ ـج ــوان ــب ال ـف ـن ـي ــة ،وتـنـشـيــط
المتاحف والقصور التاريخية
واألثرية ،بدأت قبل أشهر خطة
عمل لترميم قصر البارون في
شارع العروبة بضاحية مصر
الـ ـج ــدي ــدة ،وق ـ ــام وزي ـ ــر اآلثـ ــار
خالد العناني ،قبل أيام ،بزيارة
تفقدية إلــى الـقـصــر ،للوقوف

عـلــى أع ـمــال م ـشــروع الترميم
الجارية.
وخالل الجولة أعلن الوزير
ان ـت ـه ــاء أعـ ـم ــال ت ــرم ـي ــم قـصــر
ً
البارون بعد  90يوما ،ووصلت
ً
ن ـس ـبــة ان ـت ـه ــاء ال ـع ـمــل حــال ـيــا
ً
إلـ ــى  90ف ــي ال ـم ـئ ــة ،مــوضـحــا
أنه تم تقديم عــروض تجارية
لوزارة اآلثار باستغالل القصر
ً
ت ـجــاريــا ،لـكــن ال ـ ــوزارة رأت أن
الطبيعة األثرية للقصر يجب
ً
أن تكون إشعاعا للثقافة.

التدعيم اإلنشائي
ً
وتـ ـ ـض ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ح ــالـ ـي ــا
اللمسات األ خ ـيــرة على قصر
ً
ال ـ ـبـ ــارون ،ت ـم ـه ـيــدا الفـتـتــاحــه
أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور ق ـب ـيــل نـهــايــة
العام الحالي ،حيث تم االنتهاء
مــن أعـمــال التدعيم اإلنشائي
ألسـ ـق ــف ال ـق ـص ــر وتــرم ـي ـم ـهــا،
وتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــات
والعناصر الزخرفية ،وترميم
التماثيل الموجودة في موقع
القصر ،واستكمال النواقص
من األبواب والشبابيك ،ونزع
جـمـيــع األس ـق ــف وال ـكــران ـيــش،

قصر البارون أثناء الترميم
وال ـبــدء فــي أع ـمــال رف ــع كـفــاءة
الموقع العام للقصر وتنسيق
الـحــديـقــة الـخــاصــة ب ــه ،وتبلغ
تـكـلـفــة أع ـم ــال ال ـم ـشــروع 100
مليون جنيه ،وتخطط الوزارة
ل ـت ـحــوي ـلــه إلـ ــى م ــرك ــز تــوثـيــق
أثري بعد افتتاحه المزمع في
نوفمبر المقبل.
وأضاف العناني أنه سيتم
زي ـ ــادة ط ــول ال ـس ــور الـمـحـيــط
بالقصر ،حتى ال يتجاوزه أحد
ً
من المارة ،موضحا أنه يجري
ً
حاليا تصميم ســور بمحيط
الـقـصــر يليق بـتــاريــخ القصر
األثـ ـ ــري ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـســور
الموجود أو السياج الحديدي
ً
الـحــالــي ليس أثــريــا ،حيث تم
ً
وضعه منذ  13عاما فقط ،وال
يليق بتاريخ القصر.

األلوان األصلية
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ق ــال
مساعد وزي ــر اآلث ــار للشؤون
ال ـه ـنــدس ـيــة وال ـم ـش ــرف ال ـعــام
على مـشــروع تطوير القاهرة
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ال ـع ـم ـي ــد ه ـشــام
سـمـيــر ،إن «أل ـ ــوان الــواج ـهــات
الـخــاصــة بقصر ال ـب ــارون هي
نفس األلوان األصلية ،السيما
أن ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ــى عـمـلـيــات
الترميم اتخذوا كل اإلجراء ات
الـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي
ومـ ـعـ ـم ــاري ل ـم ـظــاهــر ال ـت ـلــف،
لوضع الخطط الالزمة وعمل
العينات المطلوبة بأساليب
ال ـت ــرم ـي ــم ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـم ـت ـب ـعــة

من أجواء عمليات الترميم

التي أظهرت األل ــوان األصلية
ل ـج ـم ـيــع ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ،وبـ ـن ـ ً
ـاء
عليه تم إجراء عملية الترميم
لتلك ا لــواجـهــات بالمحافظة،
والتثبيت لما تم الكشف عنه
من ألوان أصلية ،والتي تأثرت
ً
سلبا نتيجة العوامل الجوية».

الوثائق التاريخية
وتابع سمير في تصريحات
ل ــه« :ال ــدراس ــات الـتــي سـبــق أن
ت ـم ــت ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى األلـ ـ ــوان
األصلية للواجهات شملت ذكر
اللون في الوثائق التاريخية
المتعلقة بالقصر ،حيث ذكرت
 Amelie D Arschotفي كتابها
 Le roman D heliopolisأن
الواجهات كانت مغطاة بلون
أبيض مع لون طوبي محروق
م ـس ـتــوحــى م ــن م ـعــابــد ال ـقــرن
الثاني عشر من شمال الهند،
كـ ـم ــا أو ضـ ـ ـح ـ ــت Anne Van
 Looف ــي كـتــا بـهــا Helopolis
ان ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــارون إ م ـ ـبـ ــان أراد أن
يميز قـصــره عــن بــاقــي عمائر
هليوبوليس التي كانت تتميز
بلون الصحراء (اللون الترابي)،
واخ ـ ـتـ ــار ال ـط ــوب ــي ال ـم ـح ــروق
.burnt Sienna

بناء القصر

الـ ـمـ ـح ــروق ،ك ـمــا أن الـتــوثـيــق
ال ـفــوتــوغــرافــي ال ــذي تــم عمله
قـ ـب ــل الـ ـت ــرمـ ـي ــم ي ـظ ـه ــر الـ ـل ــون
األ بـيــض لباطن القبو الغائر
ل ـل ـم ــدخ ــل وه ـ ــو مـ ــن ال ـج ـبــس،
وك ــذل ــك لـ ــون ال ــواجـ ـه ــات قبل
أعمال الترميم وهو لون طوبي
مـ ـح ــروق ،وهـ ــو م ــا ظ ـهــر بعد
عمليات التنظيف.
وأكد األمين العام للمجلس
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـ ـ ــآث ـ ـ ــار ،م ـص ـط ـفــى
وزيري ،أن ما أثير حول تغيير
اللون األصلي لواجهات القصر
غير دقيق ،وال يوجد أي تغيير
ً
باأللوان ،مشيرا إلى أن وزارة
اآلثـ ـ ـ ــار تـ ـ ــدرك أه ـم ـي ــة الـقـيـمــة
الفنية والتراثية لقصر البارون
وت ـ ـفـ ــرده ال ـم ـع ـم ــاري م ــن بين
قصور تلك الحقبة التاريخية.

االنتهاء من
تشطيب األسقف
والواجهات
وترميم التماثيل
والزخارف

ك ـمــا تــذكــر وث ـي ـقــة فرنسية
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة يـ ــرجـ ــع ت ــاري ـخ ـه ــا
إل ــى ت ــاري ــخ ب ـنــاء الـقـصــر عــام
 ،1911أن ا ل ـق ـصــر ت ــم د هــا نــه
باللون  burnt Siennaالطوبي

«ليالي مسرح األوبرا في الحمامات» تدعم الالمركزية الثقافية

ً
تتضمن عروضا مسرحية عربية وعالمية وحفالت موسيقية
تتنوع عروض «ليالي مسرح
األوبرا في الحمامات»
خالل الدورة الحالية منتقية
كالسيكيات عالمية وأخرى
عربية.

●

بيروت  -ةديرجلا

حصاد

وفاة ّ األمين العام التحاد األدباء
والكتاب العرب حبيب الصايغ

•

قبل الحديث عن فعاليات «ليالي
مـ ـس ــرح األوبـ ـ ـ ــرا فـ ــي الـ ـحـ ـم ــام ــات»،
اسـتـهـلــت ال ـمــديــرة الـعــامــة لمسرح
األوبـ ـ ــرا ،مـنـيــة ال ـم ـس ـعــدي ،ال ـنــدوة
الصحافية التي نظمت في مسرح
المبدعين الشبان بمدينة الثقافة
بــالـتــرحــم عـلــى روح فـقـيــد الـثـقــافــة
وال ـس ـي ـن ـم ــا ،ال ـم ـن ـتــج وم ــدي ــر أي ــام
قرطاج السينمائية ،نجيب عياد،
ّ
وقــالــت إن رحـيـلــه الـمـفــاجــئ شــكــل
صدمة كبرى للجميع ،كما عددت
خـ ـص ــال ــه وإخـ ـ ــاصـ ـ ــه ل ـم ـش ــاري ـع ــه
الفنية.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن تـ ـظ ــاه ــرة «ل ـي ــال ــي
مسرح األوبرا في الحمامات» ،وهي
أول فعالية لمسرح األو ب ــرا خــارج
ف ـضــاء ات مدينة الـثـقــافــة ،والـهــدف
مـن ـهــا دعـ ــم ال ــام ــرك ــزي ــة الـثـقــافـيــة،
وإ تــا حــة الفرصة للجمهور مــن كل
ال ـج ـه ــات ل ــاط ــاع ع ـلــى إن ـتــاجــات
مسرح األوبرا والتسويق في الوقت
نفسه لهذه اإلبداعات.

المنظمون خالل الندوة
ويشتمل برنامج «ليالي مسرح
األوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات» ع ـل ــى
ع ــروض متنوعة تفتتحها الفرقة
الوطنية للموسيقى بقيادة محمد
األ سـ ــود ا ل ـتــي ي ـشــرف عليها قطب
الموسيقى واألوبرا بعرض «لقاء»
مــع الفنانين أحـمــد الــربــاعــي وآيــة
دغ ـنــوج وعـ ــروض قـيــاسـيــة لباليه
ال ـت ــون ـس ــي ال ـج ــدي ــد ب ـق ـي ــادة كــريــم
تــوايـمــة والـفـصــول األرب ـعــة لباليه
أو بــرا تونس كوريغرافيا إيميليو
كالكانيو.
وسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض فـ ـ ــي لـ ـيـ ـل ــة مـ ـس ــرح
األوبرا في الحمامات مسرحية مع
«دون كيشوت كما نراه» سينغرافيا
وإخ ـ ــراج ال ـشــاذلــي ال ـع ــرف ــاوي ،أمــا
اخ ـت ـت ــام ال ـت ـظ ــاه ــرة ف ـس ـي ـكــون مــع
أوب ــرا «دي ــدون وإي ـنــي» ألوركـسـتــرا
وأصوات أوبرا تونس إدارة هشام
العماري.

الفصول األربعة

بوستر ليالي المسرح

ً
كتبت في هذه الزاوية بتاريخ  3يوليو  2019مقاال بعنوان
ً
«الكاتب العربي والنشر» ،وتاليا وبتاريخ  17يوليو ،2019
ً
مـقــاال آخــر بـعـنــوان «الـكــاتــب الـعــربــي وري ــادة األع ـم ــال» ،وقد
يشكل هذا المقال تكملة لما جاء في المقالين ،وذلك بتسليط
الضوء على زاوية أخرى من زوايا عالم الكاتب العربي .فأنا
ً
ّ
ومقدر جدا للجهد الكبير الذي يبذله الكاتب العربي،
معجب
ً
ً
سواء كان شابا أو مخضرما ،ولروح التصميم واإلرادة التي
يتحلى بهما .فهو يبدأ بالفكرة ويطورها عبر معايشة التفكير
ً
بشخوصها وأحداثها ،ويشرع بخوض بحر كتابتها مستعينا
ً
بالخيال واللغة ،ويسير مع شراع سفينتها ،ويأخذ وقتا طال
أو قصر لحين ينتهي من كتابتها بصيغتها األولى ،ويعيد
النظر فيها ويكتبها مرة أو مرتين أو يزيد ،ثم يعرضها على
بعض صحبه ممن يثق برأيهم ،قبل أن يتخذ قراره بنشرها،
وهنا يحمل الكاتب المهتم بنصه وسمعته عمله األدبي إلى
ً
مصحح لغوي ذي خبرة كي يتأكد من أنه ما جاوز نحوا أو
ً
ً
إمالء أو عالمة ترقيم في نصه.
صرفا أو
بعد ذلك تبدأ رحلة التعاقد مع الناشر ،والكاتب العربي
المحظوظ من يحصل على مبلغ صغير مقابل كتابه ،أو دفعة
ّ
مقدمة .بل يصل األمر إلى أن مجموعة كبيرة من الكتاب العرب،
ً
وخاصة فئة الشباب ،يدفعون من جيوبهم كي ينشروا كتابا.
ً
وألنه يندر جدا وجود ناشر عربي بقسم «مراجعة»Editing-
ً
في دار نشره ،فإن الكتاب ،وأيا كان جنسه ،عادة ما يتم صفه
ً
ونشره كما جاء من الكاتب نفسه ،وأحيانا بأخطاء فاحشة
ً
وفاضحة .كما أن قلة قليلة جدا تلك الدور العربية التي ترعى
منشوراتها ،وتهتم لعمل كل أنواع الدعايات التي تساندها.
ولذا وجب على الكاتب العربي البحث عن ناقد يقدم كتابه
لجمهور ال ـقـ ّـراء ومــن ثــم منصة لنشر مـقــال الـنــاقــد .وإذا ما
ً
أخذنا بالحسبان طبيعة ساحة النقد العربي القائمة حاليا،
وأن الناقد العربي المتوفر على علم بنظرية النقد ومدارسه،
بات عملة نادرة ،بسبب هجرة النقاد لساحة النقد واتجاههم
للكتابة اإلبداعية في مختلف أجناسها .وعليه والحال هذه،
وفي ظل نقد يتحرك ضمن دائرة العالقات الشخصية ،ودائرة
كتب دور نشر بعينها ،ودوائر شللية واضحة ،فإن حظ الكاتب
العربي البعيد عن دور النشر بعينها وصداقات تلك الشلل،
حظه جــد ضئيل بالعثور على نــا قــد يلتقط كتابه ويكتب
ً
ً
مقاال نقديا عنه.
إن وجودي في الساحة الثقافية ،جعل الكثير من األدباء،
ً
وتحديدا فئة الشباب يتواصلون معي ويرسلون كتبهم ّ
إلي
بغية الكتابة عنها حتى لو من باب الخبر ،وهذا ما يجعلني
ً
أقف متأمال تشظي عالم النقد والناقد العربي .فباستثناء
مجموعة معروفة من األسماء النقدية العربية موزعة على
مختلف األقـطــار العربية ،مــا عــاد مــن حركة نقدية حاضرة
وقادرة على موازاة ورصد الجديد على ساحة اإلبداع العربي،
خاصة النشاط الذي تشهده ساحة النشر العربي.
وصــار من الصعوبة بمكان على القارئ مالحقة الجديد
في الرواية والقصة والشعر وربما المسرح وغيره ،ومؤكد أن
األمر ذاته يعانيه الناقد العربي ،فعن أي رواية أو مجموعة
قصصية يكتب ،وأي منبر يقصد ،خاصة أن مجموعة كبيرة
من الجرائد والمجالت العربية ال تدفع أي مبلغ مقابل الكتابة
النقدية .وكــل هــذا فــي المحصلة يجعل الكاتب العربي في
عطش دائم وامتنان ألي مقال نقدي ُيكتب عن نتاجه اإلبداعي.
النقد وفي تعريفه األبسط؛ هو إبداع الحق إلبداع سابق،
وهو في جوهره يقوم على دراســة وهضم النظرية النقدية
بمختلف مدارسها ،ثم انتهاج خط للكتابة النقدية الذاتية،
يكون بمنزلة البصمة للناقد ،وما أصعبها من مهمة وعمل
جليل ينهض به الناقد!

ب ــدوره ــا ،ت ـحــدثــت م ــدي ــرة قطب
ال ـب ــال ـي ــه والـ ـفـ ـن ــون ال ـكــوري ـغــراف ـيــة
ن ـســريــن ال ـش ـع ـبــونــي ع ــن مـخـتـلــف
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي اقـ ـت ــرحـ ـه ــا ال ـق ـطــب
م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا «الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــول األربـ ـ ـع ـ ــة»
كــور يـغــرا فـيــا «إ يـمـيـلـيــو كالكانيو»

ع ـلــى إي ـق ــاع مــوسـيـقــى «ف ـي ـفــالــدي»
ال ـت ــي تـتـشـكــل ف ــي ث ـنــايــا نــوتــاتـهــا
بهجة الحياة بفصولها األربعة.
أم ـ ـ ــا م ـ ــدي ـ ــر ق ـ ـطـ ــب الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
والمجموعات السمفونية ،هشام
ا لـعـمــاري ،فتحدث أوال عــن القطب
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــم ه ـ ـيـ ــاكـ ــل م ــوس ـي ـق ـي ــة
مـ ـتـ ـع ــددة ثـ ــم قـ ـ ـ ّـدم أوب ـ ـ ــرا «ديـ ـ ــدون
وإيـ ـن ــي» ال ـت ــي اق ـت ــرح ــت م ـنــذ أي ــام
ً
ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــا ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـس ـم ـف ــون ـي ــة بــال ـجــم
(الـ ــدورة  ،)34وق ــال إنـهــا أول عمل
أوب ـ ـيـ ــرالـ ــي ت ــونـ ـس ــي ي ـس ـت ـن ــد إل ــى
موسيقى الباروك ،وأسر بأن األوبرا
تلقت اقتراحا للعرض في إيطاليا
معقل الموسيقى األوبرالية.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أشـ ـ ـ ــادت ال ـم ــدي ــرة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـفــن
العرائس ،هاجر الزحزاح ،بمختلف
أق ـ ـطـ ــاب مـ ـس ــرح األوب ـ ـ ـ ــرا وم ــدي ـن ــة
ال ـث ـقــافــة ال ـت ــي ان ـت ـق ـلــت م ــن دوره ــا
كـ ـح ــاض ــن ل ـ ـل ـ ـعـ ــروض إل ـ ـ ــى م ـن ـتــج
لإلبداع.
وقــالــت إن الـشــراكــة الـتــي تجمع
الـ ـم ــرك ــز بـ ـمـ ـس ــرح األوب ـ ـ ـ ــرا م ـه ـمــة،
إذ ي ـس ــاه ــم ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي لـفــن
الـ ـ ـع ـ ــرائ ـ ــس فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ــدي ـ ـكـ ــور
والمالبس إلنتاجات أقطاب مسرح
األوبرا ،بما يعني أن عملية اإلنتاج

تتم بشكل كامل في مدينة الثقافة
ب ـ ــدء ب ــال ـت ـص ــور م ـ ـ ــرورا بــالـتـنـفـيــذ
فنيا وتقنيا ولوجيستيا ووصوال
ل ـل ــدع ــاي ــة والـ ـتـ ـس ــوي ــق االت ـص ــال ــي
واإلعالمي.

ملوك الطوائف
مــن جانبها ،أ ش ــارت المسعدي،
ف ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـم ــرك ــز
الوطني لفن العرائس هو الذي قام
بـتـهـيـئــة ديـ ـك ــور م ـســرح ـيــة «م ـلــوك
الطوائف» لمنصور الرحباني في
عرضيها بمهرجان قرطاج الدولي،
ق ـب ــل أن ت ـض ـيــف ه ــاج ــر الـ ــزحـ ــزاح
ب ـ ــأن الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـت ــي ت ــأت ـي ـن ــا مــن
الخارج ،ويصعب التنقل بمالبسها
وديكوراتها يتلقى المركز الوطني
لفن العرائس تصاميمها وينفذها
ب ـت ـك ــال ـي ــف أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـن ـقــل
والشحن.
وفـ ــي خ ـت ــام الـ ـن ــدوة الـصـحـفـيــة،
أ ش ـ ــارت ا ل ـم ـس ـعــدي إ ل ــى أن عملية
اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـع ـ ــروض ك ــان ــت مـبـنـيــة
أساسا على مقياس تماشيها مع
فضاء ات الهواء الطلق ،إلى جانب
ً
سهولة تنقلها تقنيا.

حبيب الصايغ
ً
فقدت اإلمارات واحدا من أبرز مبدعيها ،وهو الشاعر والكاتب
ّ
حبيب الصايغ ،األمين العام التحاد العام لألدباء والكتاب العرب،
ّ
رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،ورئيس تحرير
صحيفة الخليج اإلماراتية.
ونعى وزير الدولة للشؤون الخارجية د .أنور قرقاش ،حبيب
الصايغ ،وغرد على حسابه على «تويتر»« :فقدت اإلمارات األديب
المبدع ّوصاحب القلم العاقل والجريء األستاذ حبيب الصايغ.
يغيب عنا حبيب ،رحمه الله وأسكنه جنانه ،وهو في قمة عطائه
ً
ً
ً
األدبي والفكري والوطني .سأفتقده صديقا ،وقلما مبدعا .وأتقدم
إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء».
ول ــد الـشــاعــر والـكــاتــب حبيب يــوســف عـبــدالـلــه الـصــايــغ في
أبوظبي عام  ،1955وحصل على إجازة الفلسفة عام  1977كما
حصل على الماجستير في اللغويات اإلنكليزية العربية والترجمة
عام  1998من جامعة لندن.
عمل في مجالي الصحافة والثقافة ،ويكتب زاوية يومية في
صحيفة الخليج ،ونشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر ،وشارك في
عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية.
وتــرجـمــت قـصــائــده إل ــى اإلنـكـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة واأللـمــانـيــة
واإليطالية واإلسبانية والصينية.
حـصــل ف ــي ع ــام  2004عـلــى ج ــائ ــزة تــريــم ع ـم ــران -ف ـئــة رواد
الصحافةّ ،
وكرمته جمعية الصحافيين عام  2006كأول من قضى
ً
 35عاما في خدمة الصحافة الوطنية.
وحصل في عام  2007على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب،
وكانت المرة األولى التي تمنح لشاعر.
ومن أبرز دواوين الشاعر الراحل« :قصائد على بحر البحر»،
و«رسم بياني ألسراب الزرافات» ،وغيرهما من اإلصدارات.

توابل ةديرجلا
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«الممر» دراما حربية تحمل رسائل سياسية واجتماعية

ً ً
عرفة أجاد في توظيف أدواته ليقدم صورة عالمية وتنفيذا متقنا للمعارك

١٥

مزاج

أخبار النجوم

ياسمين رئيس ترد على
هجوم إحدى متابعاتها

شكل فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة حالة سينمائية
خاصة منذ طرحه في دور العرض العربية خالل األسابيع
اإلنتاجية الضخمة أن يجني
الماضية ،واستطاع رغم كلفته
ً
ً
أرباحا كبيرة على مدار  8أسابيع متجاوزا  75مليون جنيه
أمام عودة أفالم الحرب
مصري ،ليشرع الباب على مصراعيه ً
المغلفة بطابع درامي للواجهة مجددا بعدما كانت غائبة
عن المشهد السينمائي سنوات ،ولعل هذا النجاح الذي
حققه الفيلم على المستوى الجماهيري يضعنا أمام سؤالين
هما ،لماذا غاب الفيلم الحربي عن المشهد طوال السنوات
السابقة؟ وماذا قدم صناع الممر؟
محمد جمعة

الكاتب
سلط الضوء
على حرب
االستنزاف
ً
مستعرضا
أثر الهزيمة
على المجتمع
المصري

واجــه الفيلم الحربي "الممر"
تحديات عــدة وصعوبات حالت
دون منافسته الـقــوالــب األخ ــرى
على الصعيد اإلنتاجي لعزوف
صـنــاع السينما عــن دخ ــول تلك
ً
المنطقة خوفا من خــذالن شباك
الـ ـت ــذاك ــر ،وذل ـ ــك لـسـبـبـيــن األول
مــوجــة الـكــومـيــديــا الـتــي هيمنت
ف ـت ــرة ع ـلــى ال ـن ـت ــاج الـسـيـنـمــائــي
م ــدع ــوم ــة ب ـن ـج ــوم ل ـه ــم ح ـضــور
م ــؤث ــر م ـثــل عـ ــادل إمـ ــام ومـحـمــد
سعد وأحمد حملي ،أمــا السبب
الثاني فهو المزاج العام للجمهور
الذي يجد في الكوميديا واألكشن
ً
متنفسا مــن ضغوط الحياة لذا
كــانــت ف ـكــرة إن ـت ــاج فـيـلــم حــربــي
مغامرة غير مأمونة.
وك ـ ــان لـ ـج ــرأة ال ـم ـن ـتــج هـشــام
عبدالخالق على خــوض تجربة
ً
إنـ ـت ــاج ف ـي ـلــم ح ــرب ــي مـسـتـعـيـنــا
بـ ـك ــات ــب وم ـ ـخـ ــرج صـ ـ ــاغ ف ـكــرتــه
بصبغة إنسانية وبشكل متمكن
استطاع أن يقدم صــورة عالمية
وهو شريف عرفة ،ونجوم تباروا
في إخــراج أفضل ما لديهم وهم
أحـمــد عــز ،وإي ــاد نـصــار ،وأحمد
ف ـلــوكــس ،وأح ـم ــد رزق ،ومـحـمــد
ف ـ ـ ـ ــراج ،وأح ـ ـمـ ــد صـ ـ ــاح حـسـنــي
لتتضافر جميع العناصر السابقة
وتساهم فــي خــروج "الممر" إلى
النور.

حقبة مهمة
و ت ـنــاول الفيلم حقبة مهمة

ياسمين رئيس

نجوم فيلم «الممر»
م ــن ت ــاري ــخ م ـص ــر وهـ ــي ح ــرب
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت فــي
ً
أعقاب نكسة  1967وكــان الفتا
تـ ـع ــام ــل ال ـ ـكـ ــاتـ ــب م ـ ــع الـ ـح ــدث
ً
بصورة درامية إنسانية بعيدا
عن فخ التوثيق أو تبني وجهة
نـ ـظ ــر عـ ـل ــى حـ ـس ــاب أخ ـ ـ ــرى أو
ً
م ـح ــاك ـم ــة اشـ ـ ـخ ـ ــاص ،م ــوظ ـف ــا
بعض الحقائق خالل تلك الفترة
العصيبة من تاريخ مصر والتي
رب ـمــا ال ت ـعــرف عـنـهــا األج ـيــال
ً
الـ ـج ــدي ــدة ش ـي ـئ ــا لـيـسـتـعــرض
أث ـ ــر ال ـه ــزي ـم ــة ع ـل ــى الـمـجـتـمــع
ً
المصري نفسيا وهذا ما تجلي
في مشهد السنترال ،كما تضمن
الفيلم ر ســا ئــل مهمة سياسية
واجتماعية أبرزها التأكيد على
أن إس ــرائ ــل هــي ال ـعــدو وإع ــاء
قيمة لحمة المجتمع المصري
بكافة شرائحه من اإلسكندرية
ً
ً
مـ ـ ــرورا بــال ـقــاهــرة وص ـ ــوال إلــى
الصعيد والنوبة وإبــراز الدور
الـ ـبـ ـط ــول ــي ل ـ ـبـ ــدو سـ ـيـ ـن ــاء فــي
حـ ـ ــرب االسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزاف وأكـ ـت ــوب ــر
 1973واستعرض الفيلم بعض
ال ـم ـش ـك ــات ال ـت ــي واكـ ـب ــت تـلــك
الفترة مثل تهجير أبناء النوبة
إبان بناء السد العالي وغيرها.

القوات المسلحة
فيلم الممر تم تصويره على مدار  3أشهر،
وب ـنــت شــركــة اإلن ـت ــاج دي ـكــوراتــه بــالـكــامــل ،إذ
وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة
م ــواق ــع ال ـت ـصــويــر ،وب ـعــدهــا تـمــت االسـتـعــانــة
ً
بمتخصصين لبناء الديكورات كليا لمطابقتها
بــالــواقــع خــال تلك الـفـتــرة الـتــي ي ــدور حولها
العمل.

والـفـيـلــم مــن تــألـيــف وإخـ ــراج شــريــف عــرفــة،
وش ـ ــارك ف ــي كـتــابــة ال ـح ــوار وتــأل ـيــف األغــانــي
الشاعر أمير طعيمة ،وهو من بطولة أحمد عز،
وهند صبري ،ومحمد فــراج ،وأحمد فلوكس،
وأحمد صالح حسني ،وإيــاد نصار ،وشريف
منير ،ومحمد جمعة  ،ومحمد الشرنوبي.

ت ـلــك ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي ج ــاءت
بطريقة مباشرة وغير مباشرة
شـ ـكـ ـل ــت الـ ــدعـ ــائـ ــم األس ــاسـ ـي ــة
التي أرسى عليها عرفة قصته
والتي دارت أحداثها حول دور
قوات الصاعقة المصرية خالل
ح ـ ــرب االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف ،م ــن خ ــال
شخصية أحــد الـقــادة البواسل
ال ـ ــذي ُي ــدع ــى (ن ـ ـ ــور) ،وي ـنــاقــش
ً
الفيلم الـمــرحـلــة الــزمـنـيــة ب ــدء ا
من نكسة  1967وحتى األوقات
األولـ ـ ــى م ــن حـ ــرب االس ـت ـن ــزاف
مستعرضا آ ث ــار الهزيمة على
المجتمع المصري الــذي وجد
ً
في السخرية و"النكتة" متنفسا
ً
مـمــا يـعــانـيــه ومـسـلـطــا الـضــوء
على الجهود التي بذلتها الدولة
المصري لبث الثقة في القوات
المسلحة عبر عمليات نوعية
خلف خـطــوط الـعــدو ومــن هنا
تبدأ رحلة "نور" ورجاله لتدمير
إحدى النقاط الحصينة للجيش
اإلسرائيلي فــي سيناء وإنقاذ
بعض األسرى المصريين.

مالمح الشخصيات
وخــال الرحلة نتعرف على
مـ ــامـ ــح ش ـخ ـص ـي ــة ك ـ ــل واح ـ ــد
مــن ابـطــال المهمة ،نــور القائد
ال ـم ـت ـم ــرد ع ـل ــى ن ـف ـس ــه وال ـ ــذي
شاهد بعينيه مــوت رجاله في
الصحراء المكشوفة بعد األوامر
باالنسحاب من سيناء والتخلي
عـ ــن ال ـ ـسـ ــاح عـ ـق ــب ن ـك ـس ــة 67
وكيف أثر ذلك األمر على حياته
الخاصة وانعكس على نجله،
على النقيض شخصية الضابط
البحري والـتــي جسدها أحمد
صالح حسني فهو إنسان ملتزم
مـنـضـبــط يـطـيــع أوام ـ ــر ق ــادت ــه،

ومن ضمن المجموعة المجند
ال ـقــادم مــن الـنــوبــة وال ــذي هرب
ً
خــوفــا مــن الـمــوت ولكنه يعود
ب ــوازع الوطنية وآخــر يأبى أن
يواجه أسرته إال بعد استرداد
األرض ال ـم ـس ـل ــوب ــة عـ ـن ــوة مــن
الصهاينة ،في حين أجاد الفنان
أحمد رزق بتجسدي شخصية
الصحافي المنتفع الذي يحاول
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــروب مـ ـ ــن ن ـ ـ ـظـ ـ ــرات ال ـ ـلـ ــوم
واالتهام باالنضمام لمجموعة
الـصــاعـقــة ال ـم ـنــوط بـهــا تنفيذ
المهمة ليوثق الحدث عن قرب
ن ـمــاذج ع ــدة لـشـخــوص مــن كل
أطياف المجتمع المصري على
اختالف طباعهم إال أن االنتماء
والوطنية جمعتهم.
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
اسـ ـتـ ـط ــاع ش ــري ــف ع ــرف ــة وه ــو
مخرج متمكن أن يوظف أدواته
لـيـقــدم ص ــورة عــالـمـيــة بتنفيذ
متقن للمعارك ســاعــده مصمم
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارك ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب إف ــريـ ـق ــي
"آندرو ماكنزي" ،مع االستعانة
بـقـلـيــل م ــن الـ ـم ــواد األرش ـي ـف ـيــة
وهــي مــن ال ـمــرات الـقــائــل التي
ً
ً
نشاهد فيها عـمــا سينمائيا
ً
عــرب ـيــا تـسـتـخــدم فـيــه تقنيات
مـتـطــورة لتحاكي الــواقــع ،كما
وفق المخرج في اختيار ممثليه
ً
ب ــدءا مــن أحـمــد عــز ال ــذي أجــاد
ً
بـ ـ ـ ــأداء ش ـخ ـص ـيــة ن ـ ـ ــور ،أي ـض ــا
أح ـ ـمـ ــد ص ـ ـ ــاح ح ـس ـن ــي ب ـ ــدور
الضابط المنضبط ،وكذلك إياد
نصار الــذي غرد خــارج السرب
بشخصية ا لـقــا ئــد اإلسرائيلي
ف ـس ــرق ال ـكــام ـيــرا م ــن الـجـمـيــع،
ً
أمــا أحمد رزق فقدم واح ــدا من
اف ـضــل ادواره خ ــال الـسـنــوات
األخـيــرة إذ لــم يتخل عــن حسه
الكوميدي واتقن دور الصحافي

ال ـ ــذي ال ـق ــى بـنـفـســه ف ــي خضم
معركة حربية إلحساسه بالذنب
مما اقـتــرفــت ي ــداه بينما كانت
المشاركة شرفية للبعض مثل
شــريــف منير فــي مشهد واحــد
ً
وأيـضــا هند صبري ويبقى أن
الفيلم كحدث أضاف للعديد من
الفنانين المشاركين فيه.

تشابه
ورغـ ـ ــم ب ـع ــض الـ ـهـ ـف ــوات فــي
العمل والـبــدايــة الرتيبة وغير
ً
ال ـم ـن ـط ـق ـي ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ـقــب
مـشـهــد ع ــودة عــز بـعــد النكسة
إلى منزله وتعامل زوجته معه
بصورة طبيعية رغم أن الحدث
جـلــل وزلـ ــزل ك ـيــان الـمـصــريـيــن
ً
جميعا غير أن المنحنى اخذ في
التصاعد ولعل مشهد شجار عز
مع موظف السنترال شكل نقطة
تحول فــي األح ــداث ،ويبقى أن
ثمة تشابه بين "الممر"
و تـحـفــة سبيلبيرغ Saving
 ،Private Ryanفرقة من البحرية
األمـيــركـيــة فــي طــريـقـهــا لعبور
ش ــواط ــئ ن ــورم ــان ــدي ،يـتـلـقــون
أفرادها األوامر بتغيير طبيعة
المهمة والنزول بعمق األراضي
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ل ـت ـح ــري ــر ال ـج ـنــدي
المحاصر "ري ــان" وفــي "الممر"
تذهب فرقة الصاعقة المصرية
ف ـ ــي مـ ـهـ ـم ــة الخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق ال ـض ـف ــة
الشرقية وتدمير معسكر أسلحة
للجانب اإلسرائيلي ،لكن تتغير
طبيعة المهمة عندما يعلمون
بوجود أســرى مصريين داخل
هــذا المعسكر ،وتتبدل أولوية
المهمة إلنقاذ األسرى ،وبينهم
"محمود" أحمد فلوكس الضابط
وهو وحيد والدته.

اتهامات السرقة تحاصر عمرو دياب وحلمي
نهال سماحة تنسب فكرة «خيال مآتة» إليها
عادت اتهامات سرقة
األفكار وحقوق الملكية
الفكرية تلوح في األفق
مرة أخرى بصناعة السينما
والموسيقى في مصر من
خالل عدة شكاوى أعلنها
البعض وحدثت عدة أزمات
على مدار األيام الماضية،
وكان الطرف المتهم
بالسطو دائما في موضع
صمت في كل القضايا.

•

القاهرة  -محمد قدري

طـفــت عـلــى الـسـطــح ظــاهــرة
سرقة األفكار وحقوق الملكية
الفكرية في األعمال المصرية،
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـكـ ـب ــرى
واألعـنــف على الساحة الفنية
من نصيب النجم أحمد حلمي
وصناع فيلمه الجديد "خيال
مآتة" المعروض على شاشات
السينما حاليا.
فبعد طــرح الفيلم بيومين
ف ـق ــط أطـ ـل ــت ال ـك ــات ـب ــة ال ـشــابــة
نـهــال سـمــاحــة عـلــى الجمهور
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــور ط ــوي ــل
عـلــى حـســابـهــا الـشـخـصــي في
"ف ـي ـس ـبــوك" ،م ــؤك ــدة أن العمل
ال ـجــديــد لـحـلـمــي ك ــان فكرتها
ق ـبــل  10س ـن ــوات وأن ال ـبــدايــة
جاءت من خالل طلبها مقابلة
النجمة منى زكي زوجة أحمد
حلمي وعرضت عليها الفكرة

واعـتـبــرتـهــا أنـهــا لـهــا كبطولة
نسائية فقط كانت الشخصية
األصـلـيــة نـســائـيــة ول ــم يكتمل
التعاون بينهما ،واقتنعت أن
األمر انتهى تماما ،وأن الفيلم
لن يقدم وبعد سنوات فوجئت
بالمواقع اإلخبارية التي تنشر
ق ـصــة ال ـع ـمــل ال ـجــديــد فعلمت
أنها فكرتها وقررت أن تشاهد
العمل وأكــدت أن هناك اتساقا
ك ــام ــا ف ــي ب ـع ــض األم ـ ـ ــور مــن
خ ــال ســرقــة ب ــروش أم كلثوم
وال ـج ـي ـل ـيــن وك ــذل ــك اسـ ــم يـكــن
صاحب شخصية البطولة.

الصحافة الفنية
وت ـ ـضـ ــامـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات مــن
العاملين في مجال الصحافة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـفـ ــن مــع
الـكــاتـبــة الـشــابــة الـتــي شــاركــت
فــي كـتــابــة ع ــدة أع ـمــال سابقة
م ـ ـثـ ــل "ه ـ ـ ـبـ ـ ــة رج ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراب"
و"طـلـعــت روح ــي" ،مــؤكــديــن أن
ال ـب ـعــض م ــن أصــدقــائ ـهــا
كـ ــان م ـع ـهــا ف ــي الـقـضـيــة
مـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ويـ ـع ــرف ــون
تـفــاصـيــل فـيـلـمـهــا ،فيما
قــررت الكاتبة رفــع دعــوى
قـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ضـ ـ ـ ــد ص ـ ـنـ ــاع
العمل تتهمهم فيه بسرقة
الفكرة والتفاصيل لتطالب

بتعويضها ماديا وأدبـيــا ،في
حين اكتفى الكاتب عبدالرحيم
كـ ـ ـم ـ ــال م ـ ــؤل ـ ــف الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ب ـع ــدم
ال ــرد عـلــى االت ـهــامــات واحتفل
بعرض ونجاح الفيلم من خالل
تدوينات قصيرة على صفحته
الرسمية على "فيسبوك".

تامر وعمرو
وحــدث "اشتباك الكتروني"
بين جمهوري الهضبة عمرو

بوستر في

لم « خيال مآتة»

مي حلمي

حــرصــت الـمــذيـعــة مــي حـلـمــي عـلــى مـشــاركــة متابعيها
فرحتها بحملها األول ،لتعلن للجميع الخبر السار بطريقة
غريبة أثارت ضجة على "انستغرام".
وأعـلـنــت مــي حملها فــي طفلها األول بـعــد زواج ـهــا بــ5
أشهر من الفنان محمد رشــاد نجم أراب ايــدول ،من خالل
نشر فيديو تستعرض فيه شكلها ،وفجأة صورت بطنها
بالكاميرا ،مع وضع ابتسامة بسيطة على وجهها.
وعلقت مي على فيديو إعالن حملها قائلة" :وانتو ان شاء
الله عايزين ولد وال بنت يال بالمرة" ،فانهالت التعليقات
على منشور مي ،وتفاعل معها المتابعون بكتابة التهاني
على انتظارها مولودها األول.
ومن المعروف عن مي حلمي حبها الدائم على مشاركة
متابعيها بكل تفاصيل حياتها ،وعندما ألغي حفل زفافها
األول على محمد رشــاد ،كشفت أن مواقع التواصل وسوء
التنظيم كانا السبب وراء هذا األمر.
كما أش ــارت إلــى أنـهــا حــاولــت قبل عرسها الـثــانــي يوم
السبت  23مارس الماضي أن تتخذ خطوات كتمويه ،حتى
ال يعرف أي شخص موعد زواجهما ،ومنها أنهما حذفا
بعضهما البعض مــن مــواقــع الـتــواصــل ،لكي يـبــدو أنهما
انفصال.

عمرو دياب في صراع مع تامر حسني
دياب والفنان تامر حسني ،بعد
إطــاق الهضبة ألغنية جديدة
باسم "بحبه" كنوع مــن أنــواع
الترويج أللبومه الجديد الذي
يـطـلـقــه خ ــال الـشـهــر ال ـجــاري،
ف ـ ـكـ ــان ات ـ ـه ـ ــام جـ ـمـ ـه ــور ت ــام ــر
لعمرو بسرقة لحن بحبه من
أغنية "مــا يهونش عليا" التي
ق ــدم ـه ــا ت ــام ــر ق ـب ــل  8س ـن ــوات
وه ــو مــا أثـبـتــه بـعــض جمهور
ت ــام ــر م ــن خـ ــال ن ـش ــر مـقــاطــع
صوتية متفرقة وقصية وسط
مقارنة بين األغنيتين ،وكعادة
عمرو ديــاب المختفي إعالميا

حتى في المشكالت الكبيرة لم
يعلق عـلــى األ م ــر بينما فضل
تامر عدم الدخول في الصراع
بين الجمهور حتى ال يؤجج
الموقف بين الشباب ،فيما ركز
عدد من جمهور الهضبة على
تــوزيــع األغـنـيــة مــؤكــديــن أنها
مختلفة تماما من خالل اآلالت
الجديدة وإيقاع األغنية السريع
الذي ينفي تشابه اللحن.

فكرة السطو لتوارد جزء من األفكار
قــال الناقد الفني حسين اسماعيل إن
فكرة السطو على الملكية الفكرية ستظل
م ــوج ــودة س ــواء ك ــان الـسـطــو حقيقيا أم
ً
اتهاما لوجود توارد في جزء من األفكار،
مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت اتهامات
لـ ـع ــدد مـ ــن الـ ـصـ ـن ــاع ب ـم ــن ف ـي ـهــم ال ـكــاتــب
عبدالرحيم كمال صاحب فيلم "خيال مآتة"
مــن خــال مسلسله السابق "أهــو دا اللي

مي حلمي تعلن حملها
بطريقتها الخاصة

ً
رويدا عطية تحيي حفال
ً
مميزا في «القاع»

رامي صبري
واتهم المطرب الشاب هيثم
ن ـب ـي ــل الـ ـفـ ـن ــان رامـ ـ ـ ــي ص ـب ــري
بسرقة لحن أغنيته "تاني" التي
كــان قــد قدمها قبل عامين في
ألبومه السابق ،وذلك من خالل
األغنية الجديدة التي أطلقها
رامي باسم "بتاع بنات" ضمن
ألـبــومــه الـجــديــد "فـ ــارق مـعــاك"
ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا ش ــرط ــة نـجــوم
ريـكــوردز ،واستغرب هيثم من
التكرار والنقل من اللحن دون
العودة إليه بالرغم من وجود
عدد من كبار الملحنين ضمن
ألبوم رامي الجديد ،فيما اكتفى
رامـ ــي بـنـجــاح األل ـب ــوم وحفله
ال ـغ ـنــائــي األخ ـي ــر بـبــورسـعـيــد
ولم يعلق على األمر رغم تكرار
هيثم كتابته لنفس االتهام.

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صــورة جــديــدة لها عبر
حسابها على "انستغرام" ،ظهرت خاللها بنيولوك جديد،
ّ
وعــلـقــت إح ــدى الـمـتــابـعــات عـلــى ال ـص ــورة" :لـســه بتشربي
مـخــدرات وال ال ...أنــا كنت بحترمك بــس عرفت إنــك شمال
أوي ...الفلوس غيرتك ونضفتك".
ً
ورد أح ــد الـمـتــابـعـيــن مـهــاجـمــا إي ــاه ــا بـسـبــب إهــانـتـهــا
للفنانة ،متسائال عن سبب تدخلها في هــذا الـشــأن ،لترد
عليه ياسمين ساخرة" :أنا أصلي كنت بشتري من عندهم".
ً
يــذكــر أن يــاسـمـيــن رئ ـيــس كــانــت ن ـشــرت م ــؤخ ــرا صــورة
تجمعها مع المخرج أحمد خالد موسى من كواليس تصوير
فيلم"لص بغداد" ،وأعلنت عبر حسابها على" انستغرام"
ً ً
طرح الفيلم قريبا جدا بدور السينما.
الجدير بالذكر أن أن "لــص بـغــداد" يـشــارك فــي بطولته
فتحي عبدالوهاب ،وياسمين رئيس ،ومحمد عبدالرحمن،
وأمينة خليل ،وصــاح عبدالله ،وأحمد رزق ،ومــن تأليف
ى.
تامر إبراهيم ،وإخراج أحمد خالد موس 

صار" وحدثت ضجة ثم هدأت األمور مرة
أخرى دون اتخاذ إجراء.
وأكــد أن الكاتب فــي السينما والــدرامــا
هو من يالم على أي سرقة ،والنجم ليس
له دخل في األمر حيث كانت المشكلة هنا
تصب في حق أحمد حلمي في المقام األول
وهو ما ليس صحيحا.
وأكــد اسماعيل أن على الكاتب الواثق

بـتـكــرار فـكــرتــه أن يـظــل ي ـطــارد القراصنة
و هــو مــا فعلته الكاتبة نــور عبدالمجيد
ضد صناع مسلسل "حكايتي" حتى عادت
ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـع ــرض ال ـث ــانــي للمسلسل
ووضعت اسمها ،واعتذرت لها عما حدث،
إذ ك ــان ــت الـمـشـكـلــة لـ ــدى ال ـك ــات ــب ولـيــس
للشركة دخل في ذلك ،ورغم ذلك أعيد حقها
األدبي مرة أخرى.

رويدا عطية

ً
ً
ً
أحيت الفنانة السوريةرويدا عطية حفال غنائيا مميزا
ضمن فعاليات مهرجانات القاع.
وقدمت عطية في الحفل باقة من أجمل أغنياتها التي
تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ،حيث غنوا ورقصوا
على أنغام أغنياتها.
ً
وغنت عطية ألول مــرة على المسرح مباشرة ،أغنيتها
الجديدة "كيفك يا حب" ،كما قدمت باقة من أجمل أغانيها
السابقة ،وأرفقتها بأغاني دبكة لبنانية ،وسط أجواء من
اإليجابية والفرح.
هذا ،وتأثرت عطية بتفاعل الجمهور ،وشكرت الحضور،
ً
ونشرت عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل ،صورا
مــن الـحـفــل ،وعـلـقــت 8000" :شكر لكل مــن حضر مهرجان
حاصبيا ،وشكر كبير للمنظمين وأهل حاصبيا ،ومرجعيون
يلي كل مرة بعمل فيها حفلة بحس حالي بين أهلي".
يــذكــر أن آخ ــر أع ـمــال عطية ك ــان كليب أغـنـيــة "كـيـفــك يا
حب" ،الذي أطلقته عبر قناتها الرسمية على الـ"يوتيوب"،
وتم تصويره في لبنان ،تحت إدارة المخرج سامر محمود،
ويالقي العمل نسب مشاهدة عالية على "يوتيوب".
أغنية "كيفك يا حب" من كلمات عمر ساري ،وألحان محمد
بشار ،وتوزيع رامي رئيس.

fitness

16

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4198األربعاء  21أغسطس 2019م  20 /ذو الحجة 1440هـ

culture@aljarida●com

فحص سرطان الثدي ...الخضوع المنتظم للتصوير
اإلشعاعي أفضل الطرق لتخفيض مخاطر الوفاة
في األوساط الطبية،
يسود جدل متواصل
حول قدرة الفحص الذي
يكشف عن سرطان الثدي
على تحسين فرص نجاة
المرأة المصابة ًبالمرض
عند إجرائه دوريا ،يحاول
بحث جديد حسم ذلك
الجدل اآلن.

فحص سرطان الثدي

الفحص
يسمح للخبراء
برصد األورام
السرطانية
في مرحلة
مبكرة

وف ـ ـ ــق م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية ،توفيت أكثر من
 508آالف ام ــرأة عــام 2011
وح ـ ـ ــده ألس ـ ـبـ ــاب مــرت ـب ـطــة
بسرطان الثدي.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم أش ـ ـ ـكـ ـ ــال
سرطان الثدي قابل للعالج،
ويسود افتراض عام مفاده
أن تـشـخـيــص ال ـم ــرض في
أبكر مرحلة ممكنة يجعل
الـ ـع ــاج أك ـث ــر فــاع ـل ـيــة .في
الفترة األخيرة ،قرر خبراء
م ــن جــامـعــة "ك ــوي ــن م ــاري"
في لندن ببريطانيا ،ومن
مستشفى "فالون" المركزي
فـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــد وعـ ـ ـ ـ ــدد مــن
المعاهد البحثية األ خــرى
حــول الـعــالــم ،تحديد مدى
أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـحـ ـ ــص ال ـ ـ ـثـ ـ ــدي
لزيادة معدالت النجاة بعد
تشخيص المرض.
را ج ــع البحث معلومات
طـبـيــة ت ـعــود إل ــى أك ـثــر من
 50ألــف ام ــرأة واكتشف أن
ً
فـحــص ال ـث ــدي مـفـيــد ج ــدا.

ُ
ً
نشر تقرير الدراسة حديثا
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــة "ال ـ ـ ـسـ ـ ــرطـ ـ ــان"
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن "ج ـم ـع ـي ــة
السرطان األميركية".

تراجع خطر الوفاة
حـ ـ ـل ـ ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون ف ــي
دراستهم بيانات مأخوذة
م ــن  52438ام ـ ــرأة ت ـتــراوح
ً
ّ
أعمارهن بين  40و 69عاما.
ـاركــات
قـ ــررت ب ـعــض ال ـم ـشـ ِ
إجراء فحص سرطان الثدي
خ ــال ف ـتــرة  39س ـنــة ،بين
عـ ـ َ
ـامـ ــي  1977و  2015فــي
"داالرنا" ،السويد.
لتحسين طــر يـقــة تقييم
ّ
أثـ ــر الـ ـمـ ـب ــادرات الـمـنــظـمــة
لفحص الثدي في النتائج
الصحية ،استعمل الخبراء
الـ ـ ــذيـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــروا الـ ـ ــدراسـ ـ ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ط ــريـ ـق ــة ج ــدي ــدة
ش ـم ـل ــت احـ ـتـ ـس ــاب حـ ــاالت
س ــرط ـ ُـان الـ ـث ــدي الـسـنــويــة
ال ـتــي تـسـبــب ال ــوف ــاة خــال

فترة  10سنوات و 20سنة
بعد تشخيص المرض.
اكـ ـتـ ـش ــف ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون أن
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـت ــي ان ـض ـ ّـم ــت إل ــى
ّ
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج م ـ ـنـ ــظـ ــم ل ـف ـحــص
س ــرط ــان الـ ـث ــدي ك ــان ــت أق ــل
عرضة للوفاة بنسبة %60
خــال السنوات العشر التي
تلت تشخيص ذلك السرطان.
كذلك كانت أقل عرضة للوفاة
بنسبة  47في المئة خالل 20
سنة بعد تشخيص المرض.
ً
ذكـ ـ ــر الـ ـب ــاحـ ـث ــون أي ـض ــا
أن جـ ـمـ ـي ــع ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار كـ ــات
المصابات بسرطان الثدي
ً
تـ ـلـ ـقـ ـي ــن عـ ـ ــاجـ ـ ــا ي ـن ــاس ــب
المرحلة التي وصــل إليها
ّ
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ف ـ ــي ح ــال ـت ـه ــن،
ب ـم ــا ي ـت ـمــاشــى مـ ــع مـعـظــم
ال ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
الحديثة في تلك الفترة.
يـظــن ال ـبــاح ـثــون أن هــذا
ال ـف ـحــص يـسـمــح لـلـخـبــراء
برصد األورام السرطانية
في مرحلة مبكرة ،ما يعني

إمكان معالجتها وتحسين
طريقة تجاوبها مع العالج.

تنسيق تام بين الفحص
والعالج
يـقــول الـمـشــرف الرئيس
على الدراسة ستيفن دافي
من جامعة "كوين ماري" في
لندن" :أدت أحدث التطورات
فــي ال ـعــاجــات إل ــى تــراجــع
حــاالت الوفاة الناجمة عن
سرطان الثدي .لكن تكشف
النتائج الجديدة عن الدور
ال ـ ـم ـ ـحـ ــوري الـ ـ ـ ــذي ي ــؤدي ــه
ً
الفحص أيضا ،إذ تستفيد
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة م ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاج ـ ــات
ال ـم ـع ــاص ــرة بـ ــدرجـ ــة أك ـبــر
ب ـك ـث ـي ــر .ي ـج ــب أن نـضـمــن
ّ
تحسن المشاركة في برامج
ف ـ ـحـ ــص الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــدي ،الس ـي ـم ــا
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـحــرومــة
ً
ً
اجتماعيا واقتصاديا".
كـ ـت ــب الـ ـمـ ـش ــرف ــون عـلــى
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـق ــري ــر

الـ ـمـ ـنـ ـش ــور"ُ :ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
تـ ـك ــون ن ـتــائ ـج ـنــا الـمـبـنـيــة
على بيانات دقيقة وفردية
ام ـ ـتـ ــدت ع ـل ــى س ـت ــة ع ـقــود
ك ـف ـي ـل ــة بـ ـطـ ـم ــأن ــة الـ ـنـ ـس ــاء
واألط ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاء وإقـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم
بـ ـ ــأن الـ ـخـ ـض ــوع ال ـم ـن ـت ـظــم
للتصوير الشعاعي للثدي
ع ــال ــي الـ ـج ــودة ه ــو أفـضــل
طــر يـقــة لتخفيض مخاطر
الـ ـ ــوفـ ـ ــاة الـ ـمـ ـبـ ـك ــرة ب ـس ـبــب
سرطان الثدي".
ً
ذكــر الباحثون أخيرا أن
بحثهم حظي بدعم "جمعية
السرطان األميركية".

ُ«ب ُ
عبع»
االلتهابات
ومضاداتها

د .روضة كريز

انتشرت في اآلونة األخيرة ،في معظم بالد العالم،
تحذيرات ومحاضرات توعوية حول أدوية مضادات
ً
االلتهاب ،وخطورة استعمالها عشوائيا ،فما هذه
األدويـ ـ ــة؟ وم ــا حـقـيـقــة خ ـطــورت ـهــا؟ ول ـم ــاذا يضطر
ً
الطبيب إلى وصفها أحيانا؟
ت ـعــرف ال ـم ـضــادات الـحـيــويــة مــن األدوي ـ ــة الـقــويــة
ضــد أن ــواع مــن الـجــراثـيــم والبكتيريا ،وتعمل على
ً
التعرف على نوع البكتيريا المسبب لاللتهاب مثال
في الجيوب األنفية أو المثانة .وتعمل هذه األدوية
ال ـم ـضــادة لـلـجــرثــومــة الـمـعـنـيــة ف ــي االل ـت ـهــاب على
القضاء على جميع البكتيريا النافعة والضارة في
الجسم واألمعاء ،عند استعمالها ,وإن كانت بإشراف
الطبيب! مما قــد ت ــؤدي إلــى اضـطــرابــات كثيرة في
الهضم ،وآالم مبرحة في األمعاء وانتفاخ ,واإلسهال
ً
المزمن أحيانا والغثيان.
وتعتبر المضادات الحيوية من األدوية الواسعة
االن ـت ـشــار ع ــن طــريــق الـحـقــن الـعـضـلـيــة والــوريــديــة
والـحـبــوب وال ـشــراب للكبار والـصـغــار ,لقتل ومنع
انتشار الجراثيم ،أو التسبب في العدوى بين أفراد
المجتمع .كما تستعمل في الوقاية من االنتكاسات
أو ان ـت ـشــار الـبـكـتـيــريــا وال ـجــراث ـيــم لـسـبــب م ــا ,بعد
العمليات الـجــراحـيــة .وقــد تستخدم قبل التعرض
لــأمــاكــن ال ـمــوبــوءة كــوقــايــة مــن األوب ـئــة فــي بعض
البالد .ولكن كل المضادات الحيوية ليست فعالة في
قتل الفيروسات ،أو في عالج األمــراض الفيروسية
كاإليدز أو الحصبة أو الجدري ,وغيرها .بينما قد
توصف في حــاالت اإلنفلونزا ،ويلتبس الموضوع
على المريض في السبب ,أال وهو أن اإلنفلونزا قد
ً
ً
تكون مصاحبة اللتهاب بكتيري أيضا في اللوز مثال
أو الجيوب األنفية أو التهاب األذن ,ولهذا السبب فقط
يتم صرف المضاد الحيوي في هذه الحالة!
بـمــا أن االل ـت ـهــابــات ردة فـعــل ي ـصــدرهــا الـجـهــاز
الــدفــاعــي ف ــي الـجـســم عـنــد دخـ ــول أي عــامــل غــريــب
(جرثومي أو جسم غريب) ،أو عند اإلصابة في أنسجة
الجسم .وقد يسيطر عليها الجهاز المناعي ،ويتولد
ارتفاع في الحرارة واحمرار ،نتيجة المعركة الحاصلة
بين النوعين من الخاليا (الجرثومية والدفاعية) ،فإنه
يجدر للمريض أن يلتزم بإرشادات الطبيب المعالج،
والصيدلي الصارف للعالجات ويأخذ بنصائحهما!
وقــد لوحظ أن من يعاني التهابات في الجسم ,قد
ً
يشتكي أيـضــا مــن ظـهــور حــب الـشـبــاب والـتـهــابــات
الجلد بصورة ملحوظة ،باإلضافة إلى الحساسية
واألكزيما ،وكذلك جفاف الجلد ,كــردة فعل للجسم
بأن هناك التهابا بداخله ,ويلزمه العالج!
ولكن ما قد يخيف الطاقم الطبي هو التحسس
مــن نــوع معين مــن الـمـضــادات الحيوية ,أو تكيس
البكتيريا لحماية نفسها منه ,فيضطر إلى تبديله
بمضاد آخر ,مما يؤدي إلى اإلعياء عند المريض أو
التعب الجسمي واإلنـهــاك .كما أن الجهاز المناعي
وال ـل ـي ـم ـفــاوي ق ــد ي ـتــأج ـجــان ض ــد ه ــذه ال ـعــاجــات،
وتتحور البكتيريا ضد دواء معين فيصعب قتلها،
فتتكاثر وتتولد مناعة عند البكتيريا وتتحصن من
العالج لدرجة خطيرة ,خصوصا عند األطفال وكبار
السن .ولذلك وجبت التوعية من سوء استعمال هذا
النوع من العالجات.

الجذع ...أساس صحتك
ّ
يضم الجزء األوسط
من الجسم مجموعة
العضالت األكثر أهمية
على األرجح التي
تساعدك في الحفاظ
على نشاطك وتجنبك
اآلالم.

ُ
ع ـن ــدم ــا طـ ـل ــب مـ ــن أسـ ـط ــورة
الغولف والرائد في عالم اللياقة
البدنية غــاري بالير ( 81سنة)
أن يـحـ ّـدد أهــم جــزء ســاعــده في
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى رش ــاق ـت ــه ،ضــرب
عـ ـل ــى ج ـ ــزئ ـ ــه األوس ـ ـ ـ ـ ــط ق ــائ ــا:
"الجذع".
ّ
ال ش ــك ف ــي أنـ ــه مـ ـح ــق .يــذكــر
بـ ـ ــاتـ ـ ــريـ ـ ــك داف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــج
الفيزيائي في مركز سبولدينغ
إلعــادة التأهيل التابع لجامعة
ّ
هارفارد" :يشكل الجذع المحور
الــذي تنطلق منه كــل حــركــة ،إذ
ي ـســاعــدك ع ـلــى االن ـح ـن ــاء نحو
األم ــام والخلف وااللـتـفــاف إلى
الجانبين".
ي ـض ـي ــف م ــوضـ ـح ــا" :ي ـب ـق ـيــك
ً
ً
الجذع منتصبا ومتوازنا أثناء
ال ـم ـشــي ،وال ــرك ــض ،والـتـمـطــط،
والـ ـ ــرفـ ـ ــع ،وال ـ ـح ـ ـمـ ــل ،وأداء أي
ن ـ ـشـ ــاط ري ـ ــاض ـ ــي أو وظ ـي ـف ــي،
مـثــل الـنـهــوض مــن الـكــرســي أو
السرير".
مـ ــع ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ال ـك ـب ـي ــر مــن

ّ
يتحول
الوظائف ،ال عجب في أن
الـ ـج ــذع ال ـض ـع ـيــف إلـ ــى مـصــدر
مشاكل عدة .على سبيل المثال،
يــدفــع ه ــذا الـضـعــف ال ــرأس إلــى
األمـ ــام ،مـمــا يــزيــد أعـلــى الظهر
ً
ً
تحدبا ويسبب ألما في العنق
والكتفين.
ً
هل تعاني أوجاعا في الركبة
أو ال ـ ــورك؟ تــأمــل ج ــذع ــك" .فـمــن
دون جـ ـ ــذع وحـ ـ ـ ــوض ق ــوي ـي ــن،
ال تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـضـ ــات ال ـس ــاق ـي ــن
بالشكل الصحيح ،مما ّ
يعرض
الوركين والركبتين لضغط غير
ضروري".
ّ
عالوة على ذلك ،يشكل الجذع
إحـ ـ ــدى أه ـ ــم وس ــائ ــل ال ـح ـمــايــة
م ــن إص ــاب ــات ال ـظ ـهــر .وتـســاهــم
ع ـ ـضـ ــات الـ ـظـ ـه ــر ف ـ ــي ت ـث ـب ـيــت
جسمك قبل أي حركة .ولكن إن
كانت عضالت الجذع ضعيفة،
ّ
تحد من عملية التثبيت
فإنها
ُ
هذه .نتيجة لذلك ،يضطر بعض
الـعـضــات األض ـعــف فــي بعض
ال ـ ـحـ ــاالت إل ـ ــى ال ـت ـع ــوي ــض عــن

االندفاع ()Lunges
• ق ــف وق ــدم ــاك م ـت ـبــاعــدتــان وم ــوازي ـت ــان
لكتفيك.
ـق ع ـض ــات بـطـنــك مـ ـش ــدودة وظ ـهــرك
• أبـ ـ
ِ ً
ّ
وتقدم بساق واحدة خطوة نحو
مستقيما،
ً
األمام ،مبقيا ركبتك موازية لقدمك.
ثوان ،ثم
•حافظ على هذه الوضعية لبضع
ٍ
عد إلى وضعية االنطالق .كرر العملية مع
الساق األخرى.
•كرر الحركة  10مرات لكل ساق كي تحصل
َ
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة .ق ــم بـمـجـمــوعــتـيــن إلـ ــى 3
مجموعات.
•تعديالت :قف قرب جدار لتسند إليه يدك
إذا دعت الحاجة.
بالنك ()Plank

•تـمــدد على األرض ووجـهــك نحو األسفل
وذراعاك مسندتان إلى األرض.
ً
ً
ً
•ار ف ــع جسمك مشكال خـطــا مستقيما من
الرأس والعنق حتى القدمين.
ّ
•شد عضالت بطنك ،وحاول أن تحافظ على
ثوان.
هذه الوضعية مدة 10
ٍ
•ارتــح ،ثم كــرر الحركة .قم بها مرتين إلى
ثالث مراتّ .
زد فترة الحفاظ على وضعيتك

إلى  30ثانية أو أكثر.
ّ
تسهل التمرين ،قم به وأنت
•تعديالت :كي
متكئ عـلــى طــاولــة أو مـنـضــدة بــزاويــة 45
درجة.

ه ــذا ال ـض ـعــف ،مـمــا يـ ــؤدي إلــى
التواء الظهر وغيره من مشاكل
مماثلة.
ً
ً
تؤدي قوة الجذع أيضا دورا
ً
مهما في الوقاية من السقوط.
يوضح دافـيــن" :على أجسامنا
أن تـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار مــع
األ سـطــح الديناميكية الدائمة
ال ـت ـب ـ ّـدل .وت ـســاهــم ق ــوة الـجــذع
وثباته المالئمان فــي التفاعل
بشكل أفضل مع هذه التبدالت
المفاجئة ،مما يحول بالتالي
دون ّ
تعرضنا للسقوط".

ِّقو جذعك
ما من اختبار معتمد لقياس
ق ــوة ال ـج ــذع وح ــده ــا ،ألن هــذا
ً
كثيرا من
الجزء من الجسم يضم ُ
العضالت .نتيجة لذلك ،تعتبر
تقوية الجذع بالغة األهمية.
عـ ـن ــد الـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـج ــذع،
ّ
يفكر معظم الناس في عضالت
ُ
ال ـب ـطــن ال ـ ـبـ ــارزة ،أو م ــا ي ـعــرف
عـلـمـيــا بــا لـعـضـلــة المستقيمة
ال ـب ـط ـن ـيــة .ل ـكــن الـ ـج ــذع يـتــألــف
عموما من مجموعات كثيرة ًمن
العضالت (تكون ثنائية عادة)،
أب ــرزه ــا الـعـضـلـتــان الـمــائـلـتــان
َ
جانبي البطن
الخارجيتان (على
وجهته األمامية) ،والعضلتان
المائلتان الــداخـلـيـتــان (تقعان
ت ـح ــت ال ـع ـض ـل ـت ـيــن الـمــائـلـتـيــن
الخارجيتين) ،وطبقة أعمق من
العضالت المستعرضة البطنية
(ت ـ ـحـ ــت ال ـ ـع ـ ـضـ ــات الـ ـم ــائـ ـل ــة)،
فـضــا عــن الـعـضــات القطنية،
والمربعة القطنية ،والحرقفية.
أما على الظهر ،فتشمل عضالت
الـ ـج ــذع ال ـع ـض ـل ـت ـيــن نــاصـبـتــي
ا لـفـقــار ،والعضلتين األلويتين
الكبريين ،والعضلتين األلويتين
الصغريين.

صحيح أن "الطحن" ()crunch
بأشكاله المختلفة ُيعتبر تمرين
تقوية الجذع ّالرئيس ،إال أن هذه
ً
الحركة ال تشغل دوما العضالت
ً
األعمق ،وتؤدي غالبا إلى إجهاد
أسـ ـف ــل ال ـظ ـه ــر والـ ـعـ ـن ــق .يــذكــر
داف ـيــن" :تـشـمــل تـمــاريــن الـجــذع

الفضلى الحركات التي تستطيع
تـن ـش ـيــط أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن من
عضالت كامل الـجــذع فــي وقت
واحد".
إل ـي ــك  3م ــن ت ـم ــاري ــن ال ـجــذع
ال ـتــي تـسـتـطـيــع إضــاف ـت ـهــا إلــى
برنامجك الرياضي المعتاد أو

أداءها بمفردها كي تبقي جذعك
ً
قــويــا (ولـكــن استشر طبيبك أو
ً
مدربك الشخصي أوال كي تعالج
أي حـ ــدود ج ـســديــة أو مـشــاكــل
صحية أخرى).
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عبرة
مفتاح
مدينة

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

س

كلمة السر

10

ً

عموديا:
 -3الجمع من "أساس" -
وعاء تكال به الحبوب
( -1عمر بــن )...خامس  -4ســائــل بــه إضــافــات
(م)  -استنشق.
الخلفاء الراشدين.
 -2قراءات  -ثلثا (كاد)  -5تجدها في (أفنان) -

جبري (م).
هزة أرضية.
 -6تين (مبعثرة)  -ما  -8األجدر.
يطلق على األشخاص  -9دول -ت ـج ــد ه ــا فــي
(الفرار)
(م)
 -7قـ ـ ـ ـ ــادم -ود  -ر م ــز  -10دولة إفريقية

م

10

ل

9

ك

8

ل

7

ي

ر

 -1ح ـ ـ ـ ـ ـ ــق ا ل ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــض
واالعتراض.
 -2دول ـ ـ ـ ــة إف ــريـ ـقـ ـي ــة -
متشابهان
 -3براهين  -دافع (م)
 -4اح ـس ــان (مـبـعـثــرة)
 سئم. -5دائــم اللوم -رفضت
(م)
 -6عـ ـت ــا (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) -
ث ـل ـث ــا (زار)  -حـ ــروف
متشابهة.
 -7ن ـص ــف (حـ ـ ـ ـ ــازت) -
موانع (م).
 -8لقب مغامر ومقامر
ب ـ ـنـ ــدقـ ــي وج ـ ــاس ـ ــوس
دولي
 -9فيلم ألحمد حلمي
وياسمين عبدالعزيز
صال (م). -10مـســر حـيــة تأليف
وليم شكسبير
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كلمة السر:

من  8أحــرف وهــي اســم فنان ســوري يعتبر من مشاهير الغناء في
سورية والوطن العربي.
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ك ـ ــالـ ـ ـص ـ ــاة ،واجـ ـ ــب
● الحمل (:)4 /19 – 3 /21
ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـعـتـمــد إال ع ـلــى نـفـســك ،وضروري لإلنسان المجتهد المؤمن.
ً
تغال في معاملة الحبيب،
عاطفيا  :ال
فاأليام تثبت لك ذلك.
ًِ
ً
عاطفيا :راجع تصرفاتك مع الحبيب ،بحيث تكون عبدا له.
ً
ً
اجتماعيا :اجعل من بيتك واحة تستقبل
وقد تكون مخطئا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :مـ ــراعـ ــاة ظ ـ ــروق األهـ ــل فيه كل يوم أحباءك.
رقم الحظ.38 :
تجنبك الخطأ ونكران الجميل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تبدو اليوم من أكثر المستفيدين
من الخبرات التي اكتسبتها سابقا.
ً
ً
ً
عاطفيا :تتمنى حبا هادئا ال يوقعك في
ورطات وال يحملك مسؤوليات.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ات ـ ـصـ ــاالتـ ــك ب ــال ـم ـع ــارف
واألص ــدق ــاء غ ـن ـيــة ،وق ــد بـ ــدأت تعطي
ثمارها.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :توقع بعض التغييرات في محيطك
المهني أو بالمؤسسة التي تعمل فيها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تبغي شــريـكــا يـفــرحــك ويبعث
الطمأنينة في قلبك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـعــى إلـ ــى ق ـض ــاء بعض
األوقـ ـ ـ ـ ــات ال ـم ـم ـت ـع ــة وس ـ ـمـ ــاع األشـ ـي ــاء
المفرحة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ليس فــي كــل مــرة تسلم الـجــرة،
فحاذر من الخطأ.
ً
عاطفيا :فاجئ حبيبك بمبادرة جميلة
تكسب محبته.
ً
اجتماعيا :ساعة صفاء تفرح قلبك ،فال
تبخل بها على نفسك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ق ــدرت ــك واضـ ـح ــة ع ـل ــى ق ـي ــادة
اآلخرين والتأثير عليهم لمصلحتك.
ً
عاطفيا :موعد مع حب جديد قد يكون
خاتمة مغامراتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تلتقي أشـخــاصــا كثيرين،
وت ـن ـظ ــر ب ـع ـي ــن جـ ــديـ ــدة إلـ ـ ــى م ـع ــارف ــك
القديمة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اإلخالص لعملك يمنحك الراحة
واالتقان في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :أنت والحبيب في وضع دقيق،
فال تدعه يدوم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :راجـ ــع نـفـســك لـتـتــأكــد من
معاملتك ألهل بيتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :دع برنامج عملك كامال قبل
البدء بتنفيذه.
ً
عاطفيا :كل ما للحبيب هو لك ،وكل
ما هو لك للحبيب.
ً
اجتماعيا :األهــل قبل اآلخــريــن ،فال
ً
َ
تنس هذا األمر بتاتا.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تضع بعض المال في توظيفات مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـ ـحـ ــدث بـ ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات
والـتـطــورات فــي عملك ،مما يستوجب
مؤاتية جدا قد تثمر قريبا.
ً
عاطفيا :ال تستقر عواطفك على حال ،اهتمامك.
ً
عاطفيا :قد تلتقي الحب في مكان غريب
فأنت تعيش حالة غرامية دائمة.
ً
اجتماعيا :تطرح التساؤالت حول بعض أو أثناء سفر ما.
ً
ِّ
الخيارات وتطرد ما ليس مناسبا لك .اجتماعيا :وسع دائرة معارفك باالطالع
على المستجدات الثقافية والفنية.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :استمع إلى آراء االختصاصيين
قبل المباشرة بمشروعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :سـتـكـشــف ل ــك األي ـ ــام صــدق
الحبيب ومقدار محبته لك.
ً
اجتماعيا :ال تنتظر المناسبات لتكون
لطيفا ،بل اجعل ذلك أسلوبا دائما.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :مهما كان نوع عملك وظروفه،
فال ينبغي أن يأخذ كامل أوقاتك.
ً
عاطفيا :لقاء مع أحد من الطرف اآلخر
يترك أثرا عميقا في نفسك.
ً
اجتماعيا :تواجه حالة عائلية تدعوك
إلى التصرف السريع قبل فوات األوان.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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نداء شرارة لـ ةديرجلا  :إحياء ختام «صيفي ثقافي» ثقة كبيرة
•

تواجه الجمهور الكويتي مطلع سبتمبر على مسرح عبدالحسين عبدالرضا
تستعد الفنانة األردنية نداء شرارة لتلبية دعوة مهرجان «صيفي
ثقافي» ،إلحياء حفل الختام مطلع سبتمبر المقبل على مسرح
عبدالحسين عبدالرضا.
نداء َّعبرت في حديثها لـ«الجريدة» عن سعادتها بهذه الثقة الكبيرة
من إدارة المهرجان ،كاشفة أنها بصدد اإلعداد لبرنامج َّ
منوع بين
محمد جمعة

ألبومي
َّ
الجديد منوع
بين الخليجي
والمصري
واللبناني
ُ
وسيطرح
على مراحل

أغنياتها الخاصة ،وأخرى لعمالقة الطرب األصيل .وكشفت نجمة
ِّ
النسخة الثالثة من برنامج « ،»the voiceأنها تحضر حاليا أللبومها
المقبل ،المقرر أن يرى النور قريبا .تفاصيل أكثر تكشف عنها شرارة
في هذا اللقاء:

• ماذا يعني لك اختيارك إلحياء حفل ختام مهرجان
صيفي ثقافي بدورته الـ 14؟

• كانت لك نشاطات عدة خالل الفترة الماضية ما
بين مصر واألردن ،لنتحدث عنها؟

 س ـ ـعـ ــادتـ ــي ال تـ ــوصـ ــف ب ــالـ ـغـ ـن ــاء ف ـ ــي أحـ ـ ــد أه ــمالـمـهــرجــانــات الـمـحـلـيــة بــالـكــويــت ،كـمــا أن الجمهور
الكويتي ذواق ،ويقدر الكلمة الجيدة واللحن المميز
واألداء الجيد .وأنتهز الفرصة ألشكر إدارة المهرجان
وال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب في
الكويت على هذه الثقة الكبيرة ،وأستعد حاليا لهذه
اإلطاللة بمجموعة من األغنيات.

 ُكنت ضيفة على اإلعالمي عمر أديب في برنامجه
عـبــر شــاشــة  mbcمـصــر ،وق ــد حققت الـمـقــابـلــة ردود
أف ـعــال طـيـبــة بـيــن الـمـشــاهــديــن ،مــن ثــم تــوجـهــت إلــى
لبنان ،الستكمال تصوير حلقة برنامج سيعرض عبر
شاشة  ،mbcبعدها عــدت إ لــى القاهرة ،إلحياء حفل
غنائي كبير كان في ساقية الصاوي.

• هل هذا الحفل الجماهيري األول لك في الكويت؟
 بالفعل ،سبق أن زرت الكويت في مناسبات عدة،وأجريت لقاء ات عبر تلفزيون الكويت ،لكن هذا هو
ُ
اللقاء المباشر األول مع الجمهور ،وكلي لهفة وشوق
لهذه التجربة.
• ماذا في جعبتك من أعمال لهذا الحفل؟
 ج ــدول م ـنـ َّـوع ،مــا بين الـطــربــي الـشــرقــي األصيلوالخليجي .سوف ِّ
أقدم باقة من أغنيات كبار مطربي
الزمن الجميل.

ألبوم غنائي
• ماذا عن جديدك خالل الفترة المقبلة؟

بلغت أقصى
أحالمي
بالغناء أمام
ملك األردن

 بصدد اإلعداد أللبوم غنائي جديد سيتم طرحهعلى مــراحــل ،مــن خــال مجموعة «سـنـغــات» ،وهو
نهج أغلب نجوم األغنية حاليا .ويضم األلبوم باقة
من األغنيات ،منها الخليجي واللبناني والمصري،
وحرصت في هذا المشروع على التنويع ،إلرضاء
جـمـيــع األذواق ،وال ــوص ــول إل ــى أك ـبــر شــريـحــة من
الجمهور العربي .أشكر فريق عملي الذي يدعمني
في هذه الخطوة ،وقريبا سأعلن تفاصيل األلبوم،
مــن حـيــث أس ـمــاء الـشـعــراء والملحنين واألغـنـيــات
أيضا.

• حفل ساقية الصاوي واكبته ضجة كبيرة؟

• م ــا دور م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ف ــي دعــم
الفنان؟
 الشك في أن لمواقع التواصل دورا إيجابيا كبيرافي دعم الفنان ،ومد جسور التواصل مع الجمهور،
وتقريب المسافات ،وإذابة كل الحواجز ،حيث يكون
الفنان متاحا على مدار الساعة ،ليوضح أي موقف،
وينفي أي شائعة.
• كـيــف استقبلت خـبــر تــر شـحــك للغناء أ م ــام ملك
األردن؟
 سعادتي ال توصف بالوقوف أمام الملك عبداللهالثاني ملك األردن ،وزوجته الملكة رانيا ،حيث بلغت
بذلك أقصى أحالمي ،وقدمت أغنية «على العهد» ،من
كـلـمــات الـشــاعــر ص ـفــوان كــديـســات ،وأل ـحــان وتــوزيــع
الموسيقار األردني طالل أبوالراغب ،ولله الحمد نالت
إعجاب واستحسان كل من حضر الحفل.

نداء شرارة

«بعدو عطرك»
قالت نداء عن ردود األفعال تجاه ألبومها األخير (بعدو عطرك) ،إنها «أكثر
ً
من رائعة ،وسعدت جــدا بالتفاعل الجماهيري ،خصوصا أن األلبوم ضم 14
أغنية متنوعة بين أكثر من لون ولهجة ،ما بين األردني والخليجي والمصري
واللبناني ،وتعاونت مع عدد من الشعراء ،منهم أمير طعيمة ووسام صبري،
ومن الملحنين تامر عاشور وجان ماري رياشي ،كما قمت بكتابة أربع أغنيات،
ولحنت اثنتين منها».
َّ
وأضافت أن من األغنيات التي علمت مع الجمهور« :بعدو عطرك» ،و«كالم
بكالم» و«سهرانة أنا» و«ابن النشامى» ،وباللهجة الخليجية «يا نور» ،التي القت
استحسان الجمهور الكويتي تحديدا.
ُ
ولفتت إلى أن «بعض األغنيات ظلمت بسبب عدد األغنيات الكبير ،لكنني
راضية عن التجربة ،خصوصا أنني أتطلع إلى أن أفرض شخصيتي على ما
أقدم من أعمال ،وليس مجرد أغنية سهلة سريعة».

هيفاء عادل تستعد لـ  3أعمال تلفزيونية حسين المنصور :انتهيت من «بغيناها طرب»
●

عزة إبراهيم

كشفت الفنانة هيفاء عادل
ل ــ«ال ـجــريــدة» عــن اسـتـعــدادهــا
لـ ـ ــدخـ ـ ــول  3أع ـ ـ ـمـ ـ ــال درامـ ـ ـي ـ ــة
تلفزيونية هــذا الـعــام بمجرد
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ع ـ ـ ـ ــروض م ـس ــرح ـي ــة
«م ــوج ــب» ال ـتــي ت ـش ــارك فيها
ض ـمــن ف ـعــال ـيــات م ــوس ــم عيد
األضحى.
وقــالــت ع ــادل إن المسلسل
األول الـ ــذي ت ــم االت ـف ــاق عليه
ً
فعليا هــو مــن إنـتــاج عبدالله
ب ــوش ـه ــري ،وت ــأل ـي ــف الـكــاتـبــة
م ــري ــم ال ـ ـقـ ــاف ،وت ـج ـس ــد مــن
خ ـ ــال ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
ً
تـمــامــا عــن أعـمــالـهــا السابقة،
فــي قــالــب اجـتـمــاعــي معاصر،
على عكس مسلسلها «الديرفة»
لـلـمـخــرج م ـنــاف ع ـب ــدال ال ــذي
عرض رمضان الماضي وكان
ً
ً
ً
عمال تراثيا تاريخيا يتناول

حقبة زمنية ماضية خــال فترة
الخمسينيات والستينيات من
القرن الماضي.
وأك ــدت أنـهــا تعتز بتجربتها
األخـ ـ ـي ـ ــرة م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـن ــاف
ع ـبــدال وودت لــو تـكــرر الـتـعــاون
بينهما ،كاشفة أنها تلقت عرضا
بالمشاركة في مسلسله الجديد
«عافك الخاطر» الجاري تصويره
اآلن ،لكنها لــم تـجــد نفسها في
الــدور المطروح عليها ،على حد
تعبيرها.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــادل أن ث ــان ــي
أعـمــالـهــا سـتـخــوض ب ــه الـسـبــاق
الـ ــدرامـ ــي ف ــي رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل،
وت ـ ـ ـجـ ـ ــري كـ ـت ــابـ ـت ــه ح ـ ـتـ ــى اآلن،
ً
وب ـم ـج ــرد ان ـت ـه ــاء ال ـن ــص كــامــا
ستوقع العقد ،ثم يمكن اإلفصاح
عن تفاصيل العمل والطاقم الفني
المشارك به.
وأشارت إلى أنها بصدد قراءة
نص ثالث للمؤلف «حمد بدر».

●

هيفاء عادل

يــذكــر أن هـيـفــاء تــألـقــت في
رمـ ـض ــان ال ـم ــاض ــي بمسلسل
«ال ـ ــدي ـ ــرف ـ ــة» ل ـل ـم ــؤل ـف ــة ع ـل ـيــاء
الكاظمي ،وبمشاركة مجموعة
كبيرة من الفنانين.

محمد جمعة

انتهى الفنان القدير حسين المنصور
من تصوير دوره في سهرة تلفزيونية
بعنوان «بغيناها طرب» ،من تأليف عادل
الــزاهــد وإخـ ــراج حـســن س ــراب ،ويـشــارك
ً
ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ـمــل أي ـض ــا مـ ــرام وأح ـمــد
إيــراج ومــن مصر الفنان جمال حجازي
ومجموعة من الفنانين.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ،ثـ ـم ــن ال ـم ـن ـص ــور
فــي تـصــريــح ل ـ «ال ـجــريــدة» الـتـنــوع الــذي
ً
ت ـشـهــده ال ـســاحــة حــال ـيــا م ــا ب ـيــن أعـمــال
درامية طويلة وأخرى على هيئة سهرات
ً
تلفزويونية ،قائال إن العمل مدته ساعة
تلفزيونية ،وتدور أحداثه حول عمليات
النصب واالحـتـيــال فــي قــا لــب اجتماعي
مـمـيــز ،إذ تـقــع مجموعة مــن األشـخــاص
ض ـح ـيــة عـمـلـيــة ن ـصــب ك ـب ــرى وت ـتــوالــى
األحـ ــداث ،لـكــن «إل ــى اآلن لــم يـتــم تحديد
مــوعــد أو جـهــة ال ـعــرض وسيتضح ذلــك
الفترة المقبلة».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أع ــرب الـمـنـصــور عن
سعادته بالعودة إلى المسرح من خالل
«رايحين ملح» ،التي عرضت خالل عيد

إليسا بين االعتزال والعودة وترويج
ألبومها الجديد
رسائل الحب والدعم تنهال عليها من الوسط الفني
بـعــد أن فــاجــأت الـفـنــانــة إلـيـســا جمهورها
بخبر اعتزالها الفن ،مؤكدة أن األلـبــوم الذي
ً
تعمل عليه حاليا سيكون األخير في مسيرتها
الغنائية ،ما أصاب جمهورها وزمالء ها من
نـجــوم الـســاحــة الفنية وأصــدقــاء هــا بصدمة
كـبـيــرة وج ـهــوا إلـيـهــا رســائــل يـطــالـبــون فيها
بالتراجع عن القرار.
لتعود إليسا بتغريدة جديدة تعبر فيها عن
سعادتها الشديدة بالحب الكبير الذي تلقته
من جمهورها ومحبيها في الوطن العربي ومن
زمالئها في الوسط الفني بعد إعالن اعتزالها.
وكتبت إليسا في تغريدتها الجديدة ،قائلة:
«كل ما أستطيع قوله اآلن أنا بحبكم من أعماق
قـلـبــي ي ــا أح ـس ــن ج ـم ـهــور ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،وال
ً
ً
تنسوا أن هناك ألبوما جــديــدا فــي الطريق»،
واختتمت إليسا رسالتها بتشويق الجمهور
أللبومها الجديد ،واعتبر البعض من محبيها
أن رســال ـت ـهــا ال ـجــديــد تـلـمـيــح بــال ـتــراجــع عن
قــرار اعتزالها الغناء ،بينما اتهمها البعض
باستغالل األمر لترويج األلبوم الجديد بشكل
غير مباشر لكن أغلب اآلراء صبت في اتجاه
دعمها السيما من زمالئها النجوم ،إذ قالت
لها الفنانة منة شلبي« :ال يوجد مثلك انتي
واحـ ــدة مــن ال ـنــوع ال ــذي يـغـنــي بـشـغــف وقــوة
وضعف».
وكـتـبــت الـفـنــانــة سـيــريــن عـبــدالـنــور ،قائلة:
«إليسا حبيبة قلبي وقلب الماليين كل فنان
بيقطع بـمــر حـلــة صعبة بـحـيــا تــه ا لـفـنـيــة الله
بيسمح فيها لسبب ،بس وال مــرة تنسي من
الله معه فمن عليه ،نقي أغانيكي بكل حب بس

ً
نقيهن ألكتر مــن ألـبــوم ألن أب ــدا مــا رح يكون
األخير كلنا إليسا».
كما قالت الفنانة أصالة « :نعم هي معركة،
فـيـهــا م ــا يــؤلــم وم ــا ال نستطيع تـحـمـلــه في
ً
الكثير من األحيان ،خصوصا لمن هو مثلك
ال يــريــد أن تـسـتـعـبــده ه ــذه الـمـهـنــة ،ولكنك
مهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ماليين
ً
الـ ـن ــاس ،ص ــوت ــك أص ـب ــح ج ـ ــزء ا م ــن ذك ــري ــات
كثيرين ،وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا،
ونحتاجك بيننا إليسا».
أما الفنانة شمس ،كتبت قائلة« :إنتي أهم
فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير
ك ــدا أن ــا مــن الـمـجــال وأعـلـنـهــا ال يــوجــد فنان
فــي أمــة الـعــرب يبيع ألـبــومــات وأغــانــي زيك
بـمـجـهــوده وصــوتــه واخ ـت ـيــاراتــه وم ــن غير
دعم أشخاص ودول وحكومات ال يحبطك
أي حد منهم إنتي إليسا نسخة وحدة فقط
واستمري وكلنا معاكي والمافيا يجي يوم
تصير ماضي».
بينما كتبت ا لـفـنــا نــة مــا غــي بوغصن:
«قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح
يخلوكي تبعدي حقك تزعلي وتعصبي
بس كلنا بنحبك وما نقبل تبعدي».
وكـتـبــت الـفـنــانــة ران ـيــا يــوســف ،قائلة:
«من الصعب أن يقرر شخص محب للفن
أن يتخلى عنه ،إليسا أعلم أنك تواجهين
م ـح ـنــة ك ـب ـي ــرة ولـ ـك ــن خ ـل ـي ـكــي واث ـ ـقـ ــة أن
ً
جـمـهــورك الـكـبـيــر وراكـ ــي دائ ـم ــا وبـيــدعـمــك،
قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا ،غناؤك
وإحساسك الرائع ال يمكن االستغناء عنه».

ال ـف ـطــر ف ــي ال ـب ـحــريــن ،وال ـم ـســرح ـيــة من
تــألـيــف ه ـشــام يــوســف ،وإخـ ــراج حسين
الـ ـع ــويـ ـن ــات ــي ،ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي ب ـطــول ـت ـهــا
نخبة من الفنانين منهم شيماء سبت،
وعبدالله بهمن ،وفي الشرقاوي ،وعلي
خاتم ،وسارة ،وأبودانة ،وجعفر الساري،
و عـلــي العويناتي ،ومنصور ا لـجــداوي،
وحسين الجمري ،وآخرون.
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور أ طـ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى
المشاهدين في رمضان من خالل الدراما
االجـتـمــاعـيــة «م ـنــي وفـيـنــي» ال ــذي يأتي
ً
راصدا مجموعة من القضايا االجتماعية
في إطار تحليلي عميق وعبر مجموعة
من الخطوط الدرامية المتوازية وحضور
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـنـ ـج ــوم ب ـش ـخ ـص ـي ــات خـ ــارج
األط ـ ــر ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـم ـع ــروف ــة ع ـن ـهــا فــي
األعمال الدرامية السابقة ،وتدور أحداث
المسلسل ا لــدرا مــي الجديد بين عائالت
أبومشعل ،وأبوسعد ،وأبومحمد وأبو
حـنــان .والمسلسل مــن تأليف الهنوف،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة درامـ ـ ـي ـ ــة م ـح ـم ــد الـ ـكـ ـن ــدري،
وإخــراج عبدالرحمن السلمان ،ويشارك
ف ــي ب ـطــول ـتــه ن ـخ ـبــة م ــن ن ـج ــوم ال ــدرام ــا
الخليجية.

إليسا

انتهت المطربة سميرة
سعيد من تسجيل أغنية
جديدة بعنوان «إنسان
آلي» ،من كلمات شادي نور،
وألحان بالل سرور ،وتوزيع
هاني ربيع ،ومن المقرر
طرحها ضمن ألبومها
الجديد ،إذ تعمل على
اختيار وتسجيل أغنياته
ً
حاليا.
من ناحية أخرى ،انضمت
ً
أخيرا «الديفا» سميرة سعيد
إلى لجنة تحكيم برنامج
« »the Voiceبصيغته
العربية ،كما يعود النجم
اللبناني راغب عالمة من
جديد للجنة التي تضم
المطربة أحالم.
يذكر أن آخر أعمال سميرة
سعيد كانت أغنيتها
الجديدة «مدلع» على موقع
اليوتيوب وهى أغنية
عراقية من كلمات فراس
الحبيب وألحان على صابر
وتوزيع ومكس محب
الراوي.

حسين المنصور

عزة إبراهيم
ص ــرح ــت ال ـف ـن ــان ــة الـ ـص ــاع ــدة ره ــف
محمد أنها تستعد حاليا لعملين
جـ ـ ــديـ ـ ــديـ ـ ــن ،أح ـ ــدهـ ـ ـم ـ ــا م ـس ـل ـس ــل
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي واآلخـ ـ ـ ـ ــر م ـســرح ـيــة
جديدة لألطفال.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـم ـســرح ـيــة
ال ـ ـجـ ــاري ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـه ــا هــي
من إخــراج عبدالرحمن الهزيم
وم ـ ــن ب ـط ــول ـت ـه ــا إل ـ ــى ج ــان ــب
مجموعة مــن األط ـف ــال ،منهم
وجار حاليا
جنى الفيلكاوي،
ٍ
االنتهاء من باقي التعاقدات
مع الفنانين المشاركين في
الـمـســرحـيــة ،لـيـتــم عرضها
نوفمبر المقبل.
وأض ــاف ــت أن ـهــا شــاركــت
في العديد من المسرحيات
المقدمة للطفل كان آخرها
عـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـفـ ـ ـط ـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
ال ـش ـبــابـيــة «ال ـم ـض ـي ـئــون»
أو «  ،»Luminousا ل ـتــي
ج ـ ـ ـسـ ـ ــدت خـ ــال ـ ـهـ ــا دور
«ل ـ ـ ــورا» إلـ ــى ج ــان ــب عــدد
كبير من الفنانين ،منهم
ف ـه ــد األحـ ـم ــد وع ـبــدال ـلــه
ال ـه ـي ـث ــم وخ ـ ــال ـ ــد أح ـم ــد
وميثم بدر وعبدالرحمن
الهزيم وإيمان الحسيني
وتالين الفيلكاوي وكفاح
الــرجـيــب والـطـفـلــة جنى

سميرة سعيد انتهت
من «إنسان آلي»

درة تكشف عن
شخصيتها في «بال دليل»

رهف محمد :أستعد لمسلسل جديد
ومسرحية أطفال في نوفمبر المقبل
●

«الملك لير» تعود بعرضين
جديدين في أغسطس

قرر صناع مسرحية «الملك
لير» للنجم يحيى الفخراني
فتح العرض يومين آخرين
بسبب اإلقبال الجماهيري
الذي شهدته عروض عيد
األضحى ،التي انتهت يوم
الجمعة الماضي ،إذ تم
تحديد عرض المسرحية
يومي الخميس والجمعة من
الشهر الجاري.
وعرضت المسرحية في
عيد األضحى مدة  5أيام
ويشارك في عرض «الملك
لير» يحيى الفخراني،
ورانيا فريد شوقي ،وريهام
عبدالغفور ،وهبة مجدي،
ونضال الشافعي ،وثراء
جبيل ،وأحمد فؤاد سليم،
وناصر سيف ،وأحمد
عزمي ،ومحمد فهيم،
وأيمن الشيوي ،وتامر كرم،
والموسيقى التصويرية
للموسيقار مصطفى
الحلواني ،وتصميم األزياء
للدكتورة نيفين رأفت
وإخراج تامر كرم.

ساقية الصاوي
 بالفعل ،وسعدت جدا بهذا الحفل ،حيث تجاوزال ـح ـض ــور الـ ـع ــدد ال ـم ـس ـم ــوح ب ــه ف ــي الـ ـمـ ـك ــان ،وه ــذا
يــدل عـلــى تـقــديــر الـجـمـهــور الـمـصــري ،ودعـمـهــم للفن
والفنانين ،وأحمد الله أن كل َمن حضر أشاد بالحفل
والـتـنـظـيــم ونــوع ـيــة األغ ـن ـيــات ال ـتــي قــدمـتـهــا ،والـتــي
تنوعت بين القديم وأغنياتي الخاصة التي سعدت
بالفعل بتقديمها على هذا المسرح.

خبريات

رهف محمد

الفيلكاوي ،والمسرحية من تأليف نادية القناعي،
وإخراج عبدالرحمن الهزيم.
وتجسد رهف دور ابنة رجل بخيل في مسلسل
«عافك الخاطر» ،وهو الفنان «أحمد إيراج» وزوجته
الفنانة هبة الــدري وأخــوهــا الفنان الصاعد فهد
الصالح ،مؤكدة أنه دور جديد حيث تظهر في بيت
مختلف ينقصه الكثير من االحتياجات نتيجة بخل
األب الشديد على أبنائه ،ولذلك سيرى المشاهد
صورة جديدة مختلفة عن باقي بيوت المسلسل.
والمسلسل من بطولة أسمهان توفيق وسليمان
ال ـي ــاس ـي ــن وع ـب ـي ــر أحـ ـم ــد ،وم ـي ــس ك ـم ــر ،وأح ـم ــد
إيــراج ،وهبة الــدري ،مع مشاركة متميزة لنجمي
السوشيال ميديا الزوجين عقيل الرئيسي وفرح
الـ ـه ــادي ،ورهـ ــف مـحـمــد .والـمـسـلـســل م ــن تــألـيــف
عبدالله الرومي ،وإنتاج عبدالله بوشهري ،ومن
ال ـم ـقــرر ان ـط ــاق ال ـت ـصــويــر األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،إذ
اكتمل الطاقم ،وتبقى بعض «الرتوش» الفنية التي
تنتهي قريبا.

كشفت الفنانة التونسية
درة ،عن صور الشخصية
التي تقدمها في أحداث
مسلسل «بال دليل» ،الذي
ينتمي لنوعية مسلسالت
الحلقات الطويلة في 45
حلقة ،إذ تقدم شخصية
تدعى «حبيبة» عازفة على
آلة الهارب ،ومن المقرر أن
يعرض المسلسل خالل شهر
أكتوبر المقبل ،من إنتاج
شركة «سينرجي».
وفي سياق متصل ،عادت
أسرة المسلسل للتصوير
مرة أخرى ،بعد توقف دام
أكثر من أسبوع بسبب
إجازة عيد األضحى،
واستأنفت المخرجة منال
الصيفي التصوير ،بمشاهد
جمعت درة وإسالم جمال
وآخرين.
مسلسل «بال دليل»
بطولة درة ،وخالد سليم،
ونيكوال معوض ،وحازم
سمير ،وإسالم جمال،
وعمر الشناوي ،وجمال
عبدالناصر ،وأشرف زكي،
وأنعام الجريتلي ،وأحمد
كرارة ،وديانا هشام،
وشيرين عرفة ،ومها نصار،
ومحمد لطفي شاهين،
وهاجر الشرنوبي ،وباقة
من النجوم ،قصة وسيناريو
وحوار إنجي عالء وإخراج
منال الصيفي.

ةديرجلا
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دوليات
الفصائل تنسحب من خان شيخون ...واألتراك في مرمى األسد
• دمشق :تغييرات عسكرية وسياسية • أنقرة تتمسك بجميع نقاطها • قلق أممي من مواجهة إقليمية
وسعت القوات الحكومية
السورية والمجموعات
المسلحة الموالية لها
سيطرتها في إدلب وريف
حماة الشمالي ،وأحكمت
قبضتها كاملة على مدينة خان
شيخون االستراتيجية وجزء
من الطريق الدولي لتعزل
نقطة المراقبة التركية في
المنطقة.

سياسة جديدة
لالجئين في
إسطنبول
وتحذيرات صينية
من عودة «داعش»

انسحبت فصائل المعارضة
السورية ليل االثنين -الثالثاء
مـ ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة خـ ـ ـ ــان ش ـي ـخ ــون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي ج ـن ــوب
إدلب ومن ريف حماة الشمالي
الـمـجــاور ،لتصبح أكبر نقاط
المراقبة التركية الموجودة في
المنطقة بموجب تفاهم بين
أن ـقــرة ومــوسـكــو تـحــت مرمى
نـ ـي ــران قـ ـ ــوات ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
ً
األسد ،التي تعمل حاليا على
تمشيط المدينة.
وغ ـ ــداة ح ـصــولــه ع ـلــى دعــم
نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتين "لوضع حد للتهديدات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة" ،تـ ـح ــدث األسـ ـ ــد،
خالل لقائه مع عضو البرلمان
الـ ــروسـ ــي دم ـي ـت ــري ســاب ـل ـيــن،
عـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــرات إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة
فـ ـ ــي الـ ــوض ـ ـع ـ ـيـ ــن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
ً
والسياسي في سورية ،مشيرا
ً
ت ـح ــدي ــدا إلـ ــى "تـ ـق ــدم الـجـيــش
بخان شيخون االستراتيجية
ووجود القوات الروسية على
مقربة منه وهروب المسلحين
باتجاه تركيا".
ووســط مخاوف من انــدالع
ش ــرارة المواجهة بين دمشق
وأنقرة في ظل تعرض الطرقات
المؤدية إلــى المنطقة لغارات
وقـ ـص ــف ب ــال ـم ــروح ـي ــات ،ق ــال
مدير المرصد الـســوري رامــي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن" :بـ ــاتـ ــت نـقـطــة
الـمــراقـبــة الـتــركـيــة الـمــوجــودة
فــي م ــورك بحكم الـمـحــاصــرة،
ول ــم يـبــق أمـ ــام عـنــاصــرهــا إال
االنـ ـسـ ـح ــاب ع ـب ــر ط ـ ــرق تـحــت
ً
س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام م ـي ــدان ـي ــا أو
ً
ناريا".
ونددت تركيا بتعرض رتل
تـعــزيــزات عسكرية وصــل إلى
ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي لضربة
جــو يــة ،تسببت بمقتل ثالثة
مدنيين ،لكن المرصد قال إنهم
من مقاتلي المعارضة.
ولــم يتمكن الــرتــل ،المؤلف
م ــن ق ـ ّـراب ــة خ ـم ـس ـيــن آل ـي ــة مــن
مـ ـص ــفـ ـح ــات ونـ ـ ــاقـ ـ ــات ج ـنــد
وعربات لوجستية باإلضافة
إلى خمس دبابات على األقل،
من إكمال طريقه بعد تعرض

م ـنــاطــق قــري ـبــة م ـنــه للقصف
وف ــق ال ـم ــرص ــد ،م ــا دف ـعــه إلــى
التوقف منذ بعد ظهر االثنين
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي فــي
قرية معر حطاط شمال خان
شيخون.

إعادة تمركز
ّ
متحدث باسم
وبينما نفى
"النصرة" االنسحاب من ريف
ً
حـمــاة الـشـمــالــي ،متحدثا عن
"إع ـ ـ ــادة ت ـم ــرك ــز" ج ـن ــوب خــان
ش ـي ـخ ــون ب ـع ــد ق ـص ــف شــديــد
م ــن قـ ــوات ال ـن ـظــام ال ـتــي تتبع
"سـيــاســة األرض الـمـحــروقــة"،
أكــد قــائــد ميداني حكومي أن
"هـ ــروب الـمـعــارضــة ام ـتــد إلــى
ريف حماة الشمالي وأنها لم
تـسـتـطــع ال ـمــواج ـهــة ف ــي مــدن
الـلـطــامـنــة وك ـفــرزي ـتــا وم ــورك
وقرى لطمين ولحايا ومعركبة
في ريف حماة الشمالي ،وبذلك
يـصـبــح ري ــف ح ـمــاة الشمالي
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ت ـح ــت س ـي ـطــرة
الجيش السوري الذي يواصل
تقدمه لفرض سيطرته على كل

رسالة لتركيا
وجاء انسحاب الفصائل بعد
ساعات من سيطرة قوات النظام
بإسناد جــوي روســي على أكثر
م ــن ن ـصــف ال ـمــدي ـنــة ،وتـمـكـنـهــا
مــن قـطــع الـطــريــق ال ــدول ــي حلب
 دمشق أمام تعزيزات عسكريةأرسـ ـلـ ـتـ ـه ــا أن ـ ـق ـ ــرة وك ـ ــان ـ ــت فــي
طريقها إلى ريف حماة الشمالي،
إذ توجد أكبر نقطة مراقبة تركية
في بلدة مورك.
وأوردت ص ـح ـي ـفــة "ال ــوط ــن"
ال ـم ـق ــرب ــة م ــن دمـ ـش ــق أمـ ـ ــس ،أن
"ال ـط ـيــران أرس ــل وعـلــى طريقته
رسالة واضحة للنظام التركي،
بـ ــإرغـ ــامـ ــه األرت ـ ـ ـ ـ ــال ال ـع ـس ـك ــري ــة
الـ ـم ــرسـ ـل ــة م ـ ــن أن ـ ـق ـ ــرة ل ـن ـج ــدة
إرهابيي خان شيخون على وقف
تقدمها".
وب ـح ـســب ال ــوط ــن ،ف ـقــد وجــه
الجيش "إشارات تحذير واضحة
ألي مـ ـح ــاول ــة إنـ ـ ـع ـ ــاش تــرك ـيــة
ً
جـ ــديـ ــدة ل ــإره ــابـ ـيـ ـي ــن ،م ـع ـل ـنــا
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ق ـ ــرب ان ـت ـه ــاء

المعادالت التي فرضتها اتفاقية
م ـنــاطــق خ ـفــض الـتـصـعـيــد ومــا
تبعها من نشر للنقاط العسكرية
التركية ،وهذه المرة بدعم روسي
مؤكد".

اتصاالت للتهدئة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
خارجية تركيا مولود جاويش
أوغلو عن التواصل مع موسكو
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ب ـع ــد
استهداف طائرات سورية للرتل
ً
العسكري في إدلب ،مشددا على
أنه لن يتم نقل نقطة المراقبة في
م ــورك والـجـيــش سيفعل كــل ما
بوسعه لتوفير األمن في جميع
النقاط.
وق ـ ـ ــال جـ ــاويـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو ،فــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي م ـ ــع وزي ـ ـ ــرة
خــارجـيــة الـسـلـفــادور ألـكـسـنــدرا
هـ ـ ـي ـ ــل" :،نـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـب ــاح ـث ــات ـن ــا
م ــع روسـ ـي ــا لـتـحـقـيــق ال ـت ـهــدئــة
ف ــي إدل ـ ــب ،ألن ـه ــا تـشـكــل أهـمـيــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـم ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــة،
وال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ،ل ــذل ــك يجب
تحقيق وقف إطالق النار".

مصر :مبادرة إلطالق سراح شباب ً«اإلخوان»
والقبض على «أمين اإلعالم» متلبسا برشوة
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

ألقت األجهزة الرقابية في مصر ،أمس ،القبض على
األمين العام للمجلس األعلى لإلعالم ،أحمد سليم،
بتهمة تقاضي رشــوة ،مما عــزز التوقعات باقتراب
اإلطاحة بالتشكيل الحالي للمجلس .وأصدر رئيس
ً
المجلس ،مكرم محمد أحمد ،تصريحا بعد سقوط
ً
سليم متلبسا في قبضة رجال "الرقابة اإلدارية" ،قال
فيه إنه تم إخطاره قبل القبض عليه.
واخ ـتــار مـكــرم فــي مــايــو  2017سليم لشغل هــذا
المنصب الرفيع ،الذي يشرف من خالله على دوالب
الـعـمــل فــي الـمـنـظــومــة اإلعــام ـيــة ،وك ــان الـمـتـهــم في
ً
السابق مديرا لمكتب وزير اإلعالم قبل ثورة يناير،
أنس الفقي ،كما شغل مناصب رئيس مجلس إدارة
مجلة اإلذاعة والتلفزيون ،ورئيس نادي اإلعالميين،
ووكيل وزارة اإلعالم للتخطيط والمتابعة ،ورئيس
والمطبوعات األجنبية.
جهاز الصحافة
ُ
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ق ــوب ــل ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـب ــادرة
للمصالحة مــع النظام السياسي فــي مصر ،تهدف
ل ــإف ــراج ع ــن ال ـم ـح ـكــوم عـلـيـهــم م ــن ش ـب ــاب جـمــاعــة

اإلخـ ـ ـ ــوان ،ب ــرف ــض ش ـع ـبــي وب ـت ـنـ ّـصــل م ــن الـتـنـظـيــم
ً
المصنف إرهابيا من الحكومة المصرية.
وأصدر  300من شباب الجماعة السجناء رسالة
قادتهم بالعمل على إطالقهم وفق أي
يطالبون فيها
ّ
صيغة سياسية ،وتلقف نشطاء هذه الرسالة ،فأطلقوا
مبادرة تنص على التزام هؤالء الشباب باعتزال العمل
ً
السياسي نهائيا وتشكيل لجنة من األزهر ،والمجلس
الـقــومــي لـحـقــوق اإلن ـســان إلدارة مـلــف الـمــراجـعــات،
لترتيب ســداد مبلغ  500دوالر لكل سجين ،تبرعا
لصندوق "تحيا مصر" مقابل اإلفراج.
وادع ــى التنظيم فــي بـيــان ،على الموقع الرسمي
ل ـ "اإلخ ـ ــوان" ،أن الــرســالــة مـجـهــولــة ،زاعـ ًـمــا أن األمــن
هو من يقف وراء ه ــا .وأن صــدورهــا في ذكــرى فض
اعتصام "رابعة العدوية" ،يستهدف صرف الناس ما
استطاعوا عنها.
وتظهر المبادرة شكوى شباب الجماعة - ،التي
نشر مضمونها متخصصون فــي حــركــات اإلســام
السياسي  -الموقوفين وفق تهم مرتبطة بأعمال عنف
وقتل ،من أوضاعهم السيئة داخل السجون ،وكيف
أن الجماعة لــم تقم بــأي أدوار لتخفيف معاناتهم،

مباحثات قطرية -إثيوبية
وميناء جديد بالصومال

بحثت رئيسة إثيوبيا سهلي
ورق زودي ،أمس األول ،مع وزير
خارجية قطر الشيخ محمد بن
عبدالرحمن ،العالقات الثنائية
بني البلدين.
جاء ذلك خالل زيارة رسمية
يجريها وزير الخارجية القطري
ألديس أبابا ضمن جولة إفريقية
تشمل الصومال.
كما التقى عبدالرحمن رئيس
الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد علي.
إلى ذلك تعتزم قطر تشييد
ميناء بحري جديد في هوبيو
في الصومال فيما قد يصبح
استثمارا استراتيجيا في
منطقة شرق إفريقيا التي تشهد
منافسة شديدة.

دبابة حكومية في خان شيخون أمس األول (أ ف ب)
مناطق ريف إدلب الجنوبي".

سلة أخبار

وق ـب ــل ج ـل ـســة م ـج ـلــس األم ــن
لبحث لوضع في الشرق األوسط
وخــاصــة التصعيد فــي سورية،
أعـ ــرب ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم األم ـيــن
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة ستيفان
دوغــريــك عــن القلق إزاء الوضع
المتصاعد عقب استهداف النظام
ً
للقافلة التركية" ،مـحــذرا مــن أن
"ال ـع ـنــف ف ــي إدلـ ــب ل ـيــس مـجــرد
قـضـيــة إنـســانـيــة ،بــل إن ــه يشكل
ً
ً
خطرا كبيرا على األمن اإلقليمي".
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
أن م ـب ـعــوث ـهــا غ ـي ــر ب ـي ــدرس ــون
استئناف نشاطه بشكل كامل في
الملف الـســوري بعد شفائه من
اإلصابة وسيعاود تواصله مع
جميع األطراف المعنية "من أجل
مستقبل أفضل لكل السوريين".

تنظيم «داعش»
وم ـ ــع ت ــأك ـي ــد وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدف ــاع
األلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة إنـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــت كـ ــرامـ ــب
ً
كــارن ـبــاور أن ــه ال ي ــزال مــوجــودا
في العراق رغم انتهاء العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،اع ـت ـب ــر ال ـم ـب ـعــوث
الصيني شيه شياو يــان ،خالل

ل ـقــائــه م ــع ب ـي ــدرس ــون أمـ ــس ،أن
خطر عــودة تنظيم "داعــش" إلى
ً
نشاطه في سورية ال يزال قائما
وعـلـيــه يـجــب اسـتـكـمــال الـحــرب
على اإلرهـ ــاب ،ودع ــا إلــى إحــراز
تقدم في العملية السياسية بين
الحكومة والمعارضة.

كردستان تطالب تركيا
و«العمال» بحفظ األرواح

ترحيل الالجئين
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـلـ ـن ــت
ب ـلــديــة إس ـط ـن ـبــول أم ـ ــس ،ال ـبــدء
بتطبيق اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة،
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـم ـه ـلــة ال ـم ـحــددة
لالجئين السوريين المخالفين
من حملة وثائق الحماية المؤقتة
واإلقامات.
ورحـ ـل ــت الـ ــواليـ ــات ال ـتــرك ـيــة،
وخ ـ ــاص ـ ــة إسـ ـ ـطـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــول ،خـ ــال
األس ــابـ ـي ــع ال ـم ــاض ـي ــة ،ع ـش ــرات
ال ـســوري ـيــن إل ــى ش ـم ــال ســوريــة
لعدم حيازتهم بطاقة الحماية،
ما أثار استياء السوريين الذين
طــالـبــوا بــإعـطــاء مهلة لالجئين
لتصحيح أوضاعهم.
(عواصم -وكاالت)

السودان :قوى التغيير تتفق
على ممثليها في «السيادي»

طالبت حكومة كردستان العراق،
الحكومة التركية وحزب «العمال
الكردستاني» ،املحظور من جانب
أنقرة ،بالحفاظ على أرواح سكان
اإلقليم.
وأعربت الحكومة عن «قلقها
من القصف التركي ملحيط جبل
قنديل االثنني املاضي الذي أسفر
عن إصابة عدد من املواطنني،
فضال عن األضرار املادية»،
مطالبة بـ «عدم استهداف
أرواح وممتلكات مواطني
اإلقليم» ،ومؤكدة «تضامنها مع
املتضررين».كما دعت مقاتلي
الحزب إلى «النظر بعني االعتبار
لظروف مواطني إقليم كردستان
واحترام خصوصيتهم ،وأال
يصبحوا سببًا في إلحاق الضرر
بمواطني اإلقليم».

تونس تكشف عن تزكيات
ّ
مزورة لمرشحي الرئاسة

أجواء مشحونة واجتماع عاصف استمر  15ساعة

ّ
أو الــوصــول إلــى تفاهمات لحل أزمتهم مــع الــدولــة،
ويعلنون اعتزال التنظيم وانفصالهم عن الجماعة.
وفي سياق قريب ،قررت نيابة أمن الدولة العليا في
ّ
المرحلين من ماليزيا،
مصر ،حبس أحد المواطنين
على خلفية اتهامه باالنضمام لتنظيمات متطرفة
والتخطيط لشن هجمات إرهابية ،مدة  15يوما على
ذمة التحقيقات .وأعلنت ماليزيا في مارس الماضي
ترحيل  5من المصريين الذين اعترفوا بانتمائهم
لجماعة اإلخوان المحظورة في مصر.
وفي محاولة لزيادة إيــرادات الحكومة ،قال وزير
الـمــالـيــة محمد مـعـيــط ،إن الـ ــوزارة بـصــدد االنـتـهــاء
قــري ـبــا م ــن م ـش ــروع ق ــان ــون جــديــد خ ــاص بضريبة
الدخل ،يشمل التطبيق الضريبي على إعالنات مواقع
التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية.
مــن جانب آخــر ،أعلنت وزارة الداخلية مقتل 11
ً
إرهابيا في عملية أمنية بمدينة العريش ،موضحة
أنــه "تــوافــرت معلومات لقطاع األمــن الوطني حول
ات ـخــاذ مـجـمــوعــة مــن الـعـنــاصــر مــن إح ــدى ال ـمــزارع
ً
ً
وكرا لهاُ ،
ومرتكزا لالنطالق
الكائنة بمنطقة العبور
لتنفيذ عمليات عدائية".

وسط أجواء مشحونة ،عقد المجلس
الرئاسي لتحالف "قــوى إعــان الحرية
والتغيير" السوداني ،اجتماعا عاصفا
اسـتـمــر أك ـثــر مــن  15ســاعــة ،بـمـشــاركــة
لجنة الترشيحات ،امتد حتى فجر أمس،
ّ
وتمكن فيه من حسم مرشحيه للمجلس
السيادي.
وذك ــر مــوقــع "سـ ــودان تــريـبـيــون" ،أن
"النقاشات الكثيفة التي اتسمت بأجواء
بالغة التوتر ومالسنات بدأت منذ ظهر
االثـنـيــن ،وتـمـخـضــت فــي صـبــاح الـيــوم
(أم ــس) عــن تــوافــق عـلــى كــل مــن عائشة
مــوســى وحـســن شـيــخ إدري ــس ومحمد
الفكي سليمان وصــديــق تــاور ومحمد
حسن التعايشي.
واع ـت ـب ــرت عـ ــودة ال ـت ـعــاي ـشــي ،ال ــذي
سـبــق االعـ ـت ــراض عـلـيــه ،بـمـنــزلــة الـحــل
الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية
ّ
"تجمع المهنيين"
المنضوية تحت لواء
تعيين المحامي عثمان طه إسحق عضو
"الحزب الشيوعي" وعضو وفد "الحرية

وال ـت ـغ ـي ـيــر" ال ـت ـف ــاوض ــي م ــع الـمـجـلــس
العسكري.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق ل ـ ـ ـ ـ "تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـيـ ـي ــن"
التوضيح ،في بيان أصدره أمس األول،
أن ـهــم ل ــم ي ـشــاركــوا ف ــي اخ ـت ـيــار عثمان
ط ــه ،بـعــد فشلهم فــي إي ـجــاد شخصية
وطنية مستقلة من دارفــور كان عليهم
اختيارها.
وقبل االتفاق على عودة التعايشي،
ال ـمــرشــح األول لـ ـ "ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر"،
نــاقــش االجـتـمــاع تسمية محمد طاهر
ترجوك ،وهو وكيل نيابة سابق ،ممثال
ـدارف ــور بــديــا ع ــن ط ــه ،إال أن ــه ب ــرزت
لـ ّ
تحفظات عليه هو اآلخر.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ع ـث ـمــان طه
أعلن مساء األحد اعتذاره عن عدم قبول
ال ـتــرش ـيــح ب ـعــد ال ــرف ــض ال ـ ــذي واج ـهــه
من تنظيمات "تجمع المهنيين" ،التي
اعـ ـتـ ـب ــرت أن اخـ ـتـ ـي ــاره يـ ـتـ ـع ــارض مــع
مـبــدأ عــدم مـشــاركــة تنظيمات "الحرية
والتغيير" في األجهزة التنفيذية.

ّ
الحريري :لست أنا من يحدد العقوبات األميركية

تدرس الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات في تونس ،إسقاط
أسماء مرشحني من السباق
الرئاسي ،بعد النظر في الطعون
والشكاوى التي تم تقديمها ،على
خلفية وجود تالعب بالتزكيات
الشعبية والبرملانية ،وتقديم
مرشحني لتزكيات وهمية ،األمر
الذي أثار جدال في البالد.
وجاء ذلك بعد أن ّ
تم الكشف عن
تزوير تزكيات برملانية ،عقب
نشر الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات ،قائمة النواب
البرملانيني املزكني للمرشحني
لالنتخابات الرئاسية ،كما
ثبت تزوير تواقيع مواطنني
واستعمال معطياتهم الشخصية
في تزكية عدد من الرشحني.

بن صالح يدعو الختيار
رئيس بـ «أقرب اآلجال»

حكومة لبنان تتفقد مطار بيروت وتعد بالمزيد لتسهيل حـركة المسافرين
●

الحريري وحكومته في مطار بيروت أمس (داالتي ونهرا)

بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
تفقد رئيس الحكومة اللبنانية سعد
الـحــريــري سـيــر الـعـمــل فــي تــوسـعــة مطار
رف ـيــق ال ـحــريــري ال ــدول ــي (م ـط ــار ب ـيــروت)
واألشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـح ــاص ـل ــة ل ـت ـس ـه ـيــل ان ـت ـقــال
ال ـم ـســافــريــن ،وال ـم ـتــوقــع اكـتـمــالـهــا خــال
أسبوعين ،وذلك فور وصوله إلى بيروت
ً
آتيا من الواليات المتحدة.
وجــال الحريري مع الــوزراء ومسؤولي
المطار على األعمال الجارية ،أثناء وجود
ع ــدد مــن الـمـســافــريــن ،حـيــث تفقد قــاعــات
المطار واطلع على التحسينات واإلجراءات
الجديدة التي تم اتخاذها لتسهيل الحركة
فيه.
ً
ً
وعـقــد الـحــريــري مــؤتـمــرا صحافيا في
مبنى المديرية الـعــامــة للطيران المدني
في المطار ،استهله بالقول" :أردت أن آتي

وأتفقد األعمال الحاصلة في المطار على
صعيد التوسعة ،للتسهيل على المسافرين
دخــول ـهــم وخ ــروج ـهــم ،وه ــذا األم ــر نعمل
عليه منذ فترة ،وأعرف أن من يستخدمون
مطار رفيق الحريري مازالوا يعانون هذه
ً
ً
المشكلة" ،مضيفا" :أردت أن أتفقد شخصيا
هــذا الموضوع واإلن ـجــازات التي تحققت
على هذا الصعيد في نقاط التفتيش ،بما
ُي ّ
سهل على المواطن أموره .هناك المزيد من
األعمال التي سنقوم بها كحكومة ،إن كان
كوزارة أشغال ووزارة داخلية وكل الوزارات
المعنية ،كي يتمكن المسافر من استعمال
مطار رفيق الحريري بصورة أسهل".
وت ــاب ــع" :ل ـس ــوء ال ـح ــظ ح ـصــل تــأخـيــر،
وسـ ّـبــب لنا خسائر .نحن علينا أن ننفق
على المطار الذي يعود علينا بدخل كبير
م ــن ال ـم ــال ،السـيـمــا ف ــي م ـجــال الـصـيــانــة،
ً
وهذا األمر مهم جدا ،وعلينا أن نعمل على

تـطــويــره فــي الـمــرحـلــة المقبلة فــي ضــوء
الزيادة المتوقعة ألعداد المسافرين".
وع ــن ف ــرض ع ـقــوبــات أم ـيــرك ـيــة قريبة
ً
على مقربين من "حزب الله" ،تحديدا على
وزراء مسيحيين ،قال" :لست أنا من يحدد
العقوبات األميركية ،وهذه بعض االتهامات
التي بدأت تصلني منذ البداية ،لكني ال أظن
أن هذا األمر يحصل ،فالحكومة األميركية
واضحة وضوح الشمس بمقاربتها لهذا
الموضوع ،والعقوبات التي تفرضها على
بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات
او الـجـمـعـيــات بــاتــت واضـ ـح ــة" .وأكـ ــد أن
ً
"لدينا عالقة جيدة جدا مع وزارة الخزانة
األميركية ،ونحن نتابع هذه العالقة بشكل
حثيث ،وقد ذهبت إلى هناك ،كذلك فعلت
جمعية المصارف ووفد نيابي ،والجميع
تابع هذا الموضوع ،وبرأيي إن شاء الله
هذا الموضوع لن يحصل ،لكني أيضا ال

ً
أستطيع أن أؤكد شيئا".
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،استمر تــدفــق الــوفــود
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــرح ـ ـبـ ــة بـ ـ ــوجـ ـ ــود رئ ـي ــس
الجمهورية العماد ميشال عون في قصر
بيت الدين ،الذي أعاد التأكيد أن وجوده
فــي الـمـقــر الــرئــاســي الصيفي فــي منطقة
الشوف "لــزيــادة الطمأنينة واللحمة بين
أهالي المنطقة ومجتمعها المختلط الذي
يمثل نخبة اللبنانيين".
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل عـ ـ ـ ـ ــون رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس "ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
الديمقراطي اللبناني" النائب طالل أرسالن
عـلــى رأس وف ــد م ــن الـمـجـلــس الـسـيــاســي
لـلـحــزب ووزيـ ــر ش ــؤون الـنــازحـيــن صالح
الغريب وأعضاء المجلس ،وتــداول معهم
في األوضاع الراهنة ومرحلة ما بعد "لقاء
المصارحة والمصالحة" الذي عقد في قصر
بعبدا قبل أسبوعين .كما تطرق الحديث
إلى حاجات منطقتي الشوف وعاليه.

دعا الرئيس الجزائري املؤقت،
عبد القادر بن صالح ،القوى
السياسية واملجتمع املدني
إلى دعم مسار الحوار الوطني
للخروج بالبالد من األزمة
الراهنة.
وقال بن صالح في كلمة،
بمناسبة ذكرى يوم املجاهد
ُ ّ
وم ُ
ذكر أنني َد َع ُ
وتَ ،
ازلت،
أمس« :أ
حوار وطني جاد وواسع ال
إلى
ٍ
إقصاء فيه ،يكون بمثابة املسلك
املؤدي إلى ضمان حق الشعب
الجزائري في اختيار رئيس
الجمهورية في أقرب اآلجال».
وأضاف« :يتأتى ذلك بعد
حصول االطمئنان على آليات
تحقيق النزاهة والشفافية
لالنتخابات الرئاسية».

20

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4198األربعاء  21أغسطس 2019م  20 /ذو الحجة 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

ّ
عملية نوعية في صنعاء ...واالنفصاليون يتوسعون بأبين

هادي يخسر قاعدتين ويتهم «الجنوبي» بتقويض وساطة الرياض ...وتحذير عربي من تمزيق الوحدة
ّ
شن تحالف دعم الشرعية في
اليمن عملية نوعية استهدفت
مواقع مهمة لجماعة الحوثي
في صنعاء ،في حين تمددت
المعارك بين قوات حكومة
الرئيس عبدربه منصور هادي
وعناصر المجلس االنتقالي
الجنوبي االنفصالية من عدن
إلى محافظة أبين.

بعد  3أيام من هجوم لجماعة
الحوثي استهدف منشآت الطاقة
ـودي
فـ ــي ح ـق ــل ال ـش ـي ـب ــة ال ـس ـع ـ ّ
بطائرات مسيرة «درون» ،شنت
مقاتالت تحالف دعــم الشرعية
بــال ـي ـمــن ت ـحــت قـ ـي ــادة المملكة
ضـ ــربـ ــات جـ ــويـ ــة ن ــوعـ ـي ــة عـلــى
أهــداف عسكرية للمتمردين في
العاصمة صنعاء.
وأعـ ـل ــن ال ـت ـح ــال ــف ،ف ــي بـيــان
مـســاء أم ــس األول ،أن األه ــداف
الـعـسـكــريــة ال ـم ـشــروعــة شملت
مـ ـ ــواقـ ـ ــع تـ ـخ ــزي ــن لـ ـلـ ـص ــواري ــخ
البالستية والطائرات بدون طيار
واألسلحة بفج عطان ومعسكر
ً
الـعـمــد ،م ــؤك ــدا تــوافــق العملية
مــع ال ـقــانــون ال ــدول ــي اإلنـســانــي
وقـ ــواعـ ــده ال ـعــرف ـيــة وات ـخ ــاذه ــا
كل اإلج ــراءات الوقائية لحماية
المدنيين.
ّ
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ش ــن ــت
طائرات التحالف غــارات جوية
على مواقع وتجمعات للجماعة
المدعومة من إيران ،في محافظة
صعدة شمال اليمن.
وأوضـ ــح مــوقــع تــابــع ل ــوزارة
الـ ــدفـ ــاع ال ـي ـم ـن ـيــة أن م ـقــاتــات
الـتـحــالــف اسـتـهــدفــت تجمعات
الميليشيات االنقالبية بخمس
غــارات جوية في مديرية كتاف
شـ ــرقـ ــي صـ ـع ـ ـ ــدة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
استهداف غرف عمليات قتالية
للمتمردين في المديرية.

تمدد انفصالي

غريفيث يقدم
إفادة عن أحداث
عدن لمجلس األمن
ويشيد بجهود
السعودية الستقرار
الجنوب

إلى ذلك ،تجددت االشتباكات
ال ـتــي انــدلـعــت قـبــل  10أي ــام في
عدن بين قوات الحكومة اليمنية
ً
الـمـعـتــرف بـهــا دول ـي ــا مــن جهة
وق ـ ـ ـ ــوات ال ـم ـج ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
الجنوبي االنفصالية ووصلت
إل ــى زنـجـبــار عــاصـمــة محافظة
أب ـ ـيـ ــن مـ ـسـ ـق ــط رأس ال ــرئـ ـي ــس
عبدربه منصور ه ــادي جنوب
البالد.
ون ـ ـجـ ــح االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــون فــي
السيطرة على قاعدة «قوات األمن
الخاصة» في زنجبار ،التي تبعد
ً
نـحــو  60كـيـلــومـتــرا ع ــن ميناء
ع ــدن ،وقــاعــدة أخ ــرى فــي الكود
الواقعة بين زنجبار وعــدن ،في
ساعة مبكرة من صباح أمس.

يمنيون في أحد شوارع عدن
وانــدلـعــت اشتباكات جديدة
ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ال ـح ـل ـي ـف ـيــن مــن
الناحية النظرية بعد أي ــام من
وصول لجنة سعودية ـ إماراتية
إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدن ل ـل ـت ـه ــدئ ــة وس ـح ــب
عناصر المجلس الجنوبي من
ال ـم ـقــرات الـتــي سـيـطــروا عليها
ً
أخيرا بهدف تمهيد األجواء لعقد
حوار في الرياض إلنهاء األزمة.

رفض حكومي
ووصـ ـف ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
اليمنية ما يحدث في أبين من
ق ــوات المجلس الجنوبي بأنه
«تصعيد غير مبرر».
وأدان ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ّـحـ ـك ــوم ــة ب ـش ــدة
الـخـطــوة ،مـحــذرة مــن «إضـعــاف
جهود الوساطة» التي تقودها
ً
الرياض حاليا بين الطرفين منذ
معارك عدن.
وق ــال نــائــب وزي ــر الخارجية
محمد الحضرمي« :مــا تشهده
أبين من تصعيد غير مبرر من
قـ ــوات الـمـجـلــس االن ـت ـقــالــي أمــر
مرفوض وغير مقبول وسيعمل
ع ـلــى ت ـقــويــض وإفـ ـش ــال جـهــود
ً
الوساطة ،التي نقدرها كثيرا من

(رويترز)
قبل األشقاء في المملكة العربية
السعودية».
وفــي وقــت سابق ،أعلن وزير
اإلع ـ ـ ـ ــام م ـع ـم ــر اإلريـ ـ ــانـ ـ ــي عـبــر
«تويتر» أن الـقــوات االنفصالية
طالبت عناصر معسكر القوات
الخاصة في زنجبار بـ»االستسالم
أو اقتحام المعسكر».

ال تراجع
من جهته ،قال المتحدث باسم
المجلس االنتقالي نزار هيثم في
تصريحات أمس« :إن التحرك جاء
فــي إط ــار مالحقة ق ــوات الـحــزام
األم ـ ـنـ ــي ل ـع ـن ــاص ــر ت ـع ـم ــل عـلــى
زعزعة األمن واالستقرار اختبأت
فــي معسكرات تابعة للحكومة
الشرعية».
وتشير سيطرة االنفصاليين
ع ـل ــى ال ـق ــاع ــدت ـي ــن إل ـ ــى أنـ ـه ــم ال
يعتزمون التراجع عــن موقفهم
بعد سيطرتهم على أغلب مقرات
الـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـع ـس ـك ــرات ـه ــا فــي
العاصمة المؤقتة عدن.
وانـ ـقـ ـل ــب م ـق ــات ـل ــو ال ـم ـج ـلــس
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــال ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
وسـ ـيـ ـط ــروا ع ـل ــى عـ ـ ــدن ب ـعــدمــا

ات ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــوا ح ـ ـ ـ ـ ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح»
اإلســامــي المتحالف مع هادي
بالتواطؤ في هجوم صاروخي
ش ـنــه ال ـح ــوث ـي ــون ع ـلــى ال ـق ــوات
الجنوبية.

اجتماع مثمر
في هذه األثناء ،أعلن المبعوث
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،م ــارت ــن
غريفيث ،عبر «تويتر» ،أمس ،أنه
ً
ً
ً
عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا،
أمس األول ،مع نائب وزير الدفاع
السعودي األمير خالد بن سلمان.
وأش ــار المبعوث األممي إلى
«جهود ظافرة تحت قيادة األمير
الستعادة النظام واالستقرار في
جنوب اليمن».
وقال إنه اتفق مع نائب وزير
الدفاع السعودي على «ضــرورة
استمرار الحوار».
من جانب آخر ،قدم المبعوث
األممي إحاطة إلى مجلس األمن
حول أحداث عدن أمس.

قلق عربي
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ص ـ ــرح م ـصــدر

مسؤول باألمانة العامة لجامعة
ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة بـ ــأن األوض ـ ــاع
ُ
فـ ــي ال ـي ـم ــن «تـ ـثـ ـي ــر الـ ـم ــزي ــد مــن
االن ـ ــزع ـ ــاج وال ـق ـل ــق خ ــاص ــة فــي
ضوء التطورات األخيرة ُ
المقلقة
ف ــي ال ـج ـن ــوب ،وبــال ـت ـحــديــد في
العاصمة المؤقتة».
ولـ ـف ــت الـ ـمـ ـص ــدر ،فـ ــي ب ـي ــان،
إلــى أن التطورات «تنطوي على
تــأث ـيــرات سلبية عـلــى اسـتـقــرار
ال ـي ـمــن ووحـ ـ ــدة ت ــراب ــه الــوطـنــي
ً
وتـكــامـلــه اإلق ـل ـي ـمــي» ،م ــؤك ــدا أن
«تمزيق وح ــدة اليمن لــن يصب
ف ـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ،ولـ ــن
يؤدي سوى لمزيد من التشرذم
واالضطراب».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «جـ ـل ــب ال ـس ــام
الـشــامــل واالس ـت ـقــرار إل ــى ربــوع
الـبـلــد يتعين أن يصير الـهــدف
األول ل ـج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،مـمــا
يـ ـسـ ـت ــدع ــي م ـ ـقـ ــاربـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
ل ـلــوض ــع ال ـي ـم ـنــي ب ــرم ـتــه تـقــوم
على استعادة وحدة مؤسساته
ومواجهة اإلرهاب والميلشياوية،
في إطــار من الحوار والتفاوض
ب ـيــن األط ـ ـ ــراف ذات الـمـصـلـحــة،
وب ـ ــاالبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عـ ـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد
العسكري والعنف».

وت ـطــرق الـمـصــدر إل ــى إطــاق
ج ـم ــاع ــة الـ ـح ــوث ــي ل ـل ـص ــواري ــخ
ب ــات ـج ــاه األراض ـ ـ ــي ال ـس ـعــوديــة،
وأكد أنه «يقضي على فرص الحل
ً
السلمي لألزمةُ ،
ويمثل انتهاكا
ً
خطيرا لألمن والسلم الدوليين
ً
ً
واسـ ـتـ ـف ــزازا م ـق ـصــودا للمملكة
بغرض إشعال الموقف وإطالة
معاناة الشعب اليمني».
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أحـ ـك ــام اإلعـ ـ ــدام
الـتــي أصــدرتـهــا الـجـمــاعــة بحق
ً
 30م ـع ـت ـقــا ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم أسـ ــاتـ ــذة جــام ـعــات
ون ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون ي ـش ـم ـل ـه ــم اتـ ـف ــاق
تـبــادل األس ــرى ضمن تفاهمات
استوكهولم ،ووصف هذا السلوك
ب ــ«االن ـت ـه ــاك الـ ـص ــارخ لـلـقــانــون
الــدولــي اإلنـســانــي ال ــذي يكشف
عن الطبيعة الحقيقية لممارسات
جماعة الحوثي».
(الرياض ،عدن  -أ ف ب،
وريترز ،د ب أ)

واشنطن تالحق ناقلة إيران ...و«الحرس» يتوعدّ
موسكو وبكين لواشنطن:
ً

ظريف يلتقي ماكرون غدا ضمن أول جولة مكثفة بعد العقوبات
أعــرب وزيــر الخارجية األميركي ،مايك
بــومـبـيــو ،ع ــن أس ـفــه ال ـشــديــد ل ــإف ــراج عن
ناقلة النفط اإليــرانـيــة الـتــي احتجزت في
جبل ط ــارق ،لكنه أكــد أن بــاده ستواصل
مالحقتها.
وقـ ــال بــومـبـيــو خ ــال مـقــابـلــة م ــع قـنــاة
«فوكس نـيــوز» ،ليل االثنين  -الثالثاء ،إن
«إي ـ ــران إذا نـجـحــت ف ــي جـنــي األرب ـ ــاح من
شحنة ناقلة النفط ،فــإن الـحــرس الثوري
سيحصل على المزيد من األموال والثروة
والموارد لمواصلة حملته اإلرهابية».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ذلـ ـ ــك م ــا تـ ـح ــاول ال ــوالي ــات
المتحدة إيـقــافــه ،لــذلــك يعد إط ــاق ســراح
الناقلة أمرا مؤسفا للغاية».
من جانب آخــر ،شكر بومبيو البحرين
بعد إعالنها االنضمام إلى تحالف المالحة
ف ــي الـخـلـيــج ال ـ ــذي تـسـعــى واش ـن ـط ــن إلــى
تشكيله بهدف حماية ناقالت النفط والسفن
بـعــد سـلـسـلــة الـهـجـمــات والـ ـح ــوادث الـتــي
وقعت قرب مضيق هرمز قبالة السواحل
اإليرانية.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ق ــال م ـس ــؤول بـ ــوزارة
الخارجية األميركية إن الواليات المتحدة
نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية
بشأن الناقلة اإليرانية التي أبحرت من جبل
طارق باتجاه اليونان أمس األول.
وأضاف المسؤول أن أي جهود لمساعدة
الناقلة اإليرانية قد ُينظر لها على أنها دعم
لمنظمة تدرجها الــواليــات المتحدة على

قائمة المنظمات اإلرهابية ،في إشارة إلى
«الحرس الثوري».
في هذه األثناء ،أكد وزير التجارة البحرية
بالكيوتاكيس ،أمس ،أن
اليوناني يوانيس
ُ
ناقلة النفط اإليرانية ،التي غ ّير اسمها من
«غ ــراي ــس »1إل ــى «أدري ـ ــان داري ـ ــا» ،لــم تطلب
الرسو في أي ميناء يوناني.
وأض ـ ــاف« :ن ـتــابــع م ـســارهــا ون ـحــن على
تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية».
ً
وج ــاء ت تـصــريـحــات بالكيوتاكيس ردا
ع ـل ــى ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول م ـع ـل ــوم ــات أورد ّهـ ـ ــا
الموقع اإللكتروني المتخصص في تعقب
حركة السفن «مارين ترافيك» ،تفيد بأن ناقلة
النفط توجد الثالثاء (أمــس) على بعد نحو
 100كيلومتر من سواحل شمال غرب مدينة
وهران الجزائرية .ووفق الموقع ،فإن السفينة
يمكن أن ترسو في ميناء كاالماتا اليوناني.
في المقابل ،قال القائد في الحرس الثوري
اإليــرانــي إسماعيل كــوثــري إن إي ــران سترد
بحزم على أي ّ
تحرك أميركي ضد ناقلة النفط.
وأضـ ـ ـ ــاف كـ ــوثـ ــري أن واشـ ـنـ ـط ــن «ت ـ ــدرك
أن تـعـ ّـرضـهــا لناقلة الـنـفــط سـيـعــود عليها
بالضرر» ،مشيرا إلى أن «أدريان دريا» تتابع
مـسـيــرهــا فــي الـمـتــوســط ،وسـتـقــوم بتنفيذ
المهمة الموكلة إليها.
م ــن جــانــب آخ ــر ،كـشــف وزي ــر الـخــارجـيــة
ً
اإليراني محمد جواد ظريف أنه سيقوم غدا
ب ــزي ــارة إل ــى بــاريــس ضـمــن جــولــة خــارجـيــة
مكثفة.

وس ـي ـل ـت ـقــي ظ ــري ــف ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ووزي ــر خارجيته جان
إيف لودريان.
وخ ــال لـقــائــه حـشــدا مــن أب ـنــاء الجالية
اإليرانية المقيمين في استوكهولم مساء
أم ــس األول ،ق ــال إن زي ــارات ــه الـخــارجـيــة لم
تتأثر بالعقوبات األميركية المفروضة عليه.
وأوضــح أن الحظر لم يكن له أي تأثير،
وأنــه التقى المسؤولين في الكويت األحد
الماضي والمسؤولين الفنلنديين االثنين،
وسيلتقي الثالثاء واألربعاء المسؤولين في
السويد ،وله زيارة مقررة إلى كل من النرويج
وفرنسا ثم الصين خالل األسبوع المقبل.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،ألـ ـم ــح أمـ ـي ــن مـجـلــس
األمن القومي اإليراني ،علي شمخاني ،في
تصريحات لقناة أميركية ،إلــى أن موافقة
طهران على االتفاق النووي عام  2015ربما
كانت خطأ ،لم يكن يجدر ببالده الوقوع فيه.
وبـ ـ ــدأت ط ـه ــران ف ــي األس ــاب ـي ــع األخ ـي ــرة
تقليص التزاماتها بموجب االتفاق النووي،
ً
وذلك ردا على «تقاعس األطــراف األوروبية
عــن تنفيذ الشق االقـتـصــادي مــن االتـفــاق»،
الذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـص ــل ،أعـ ـل ــن م ـحــافــظ
كــرمــان ـشــاه ال ــواق ـع ــة غ ــرب إي ـ ــران هــوشـنــك
بازوند ،تكثيف الجهود مع العراق إلعادة
ً
فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا.
(واشنطن ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أطلقتم سباق التسلح

«البنتاغون» تجرب صاروخها العابر ألول مرة منذ الحرب الباردة
نددت موسكو وبكين ،أمس ،بإجراء الواليات
ّ
متوسط المدى
المتحدة تجربة على صاروخ
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ ن ـهــايــة الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة،
وبـ«تصعيد التوتر العسكري» ،وإعادة إطالق
سباق التسلح.
وتـمـثــل ه ــذه الـتـجــربــة األم ـيــرك ـيــة الـنـهــايــة
الفعلية لمعاهدة األسلحة النووية المتوسطة،
ً
التي تمنع روسيا والواليات المتحدة حصرا
م ــن اس ـت ـخ ــدام ص ــواري ــخ يـ ـ ــراوح م ــداه ــا بين
ّ
 500و 5500ك ـل ــم ،والـ ـت ــي عــل ـق ـت ـهــا ال ـق ــوت ــان
ً
المتخاصمتان رسميا قبل شهر.
وأجريت التجربة األميركية الناجحة األحد
عـلــى ج ــزي ــرة س ــان ن ـي ـكــوالس قـبــالــة ســواحــل
كاليفورنيا (غرب) حسب «البنتاغون» الذي أكد
انها تمت على «نسخة من صاروخ أرض-أرض
الهجومي العابر توماهوك».
وأظ ـهــرت صــور نشرها الجيش األميركي
عملية إطالق الصاروخ قرب الشاطئ عبر نظام
إطالق عمودي من نوع «مارك .»41
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ريابكوف« :األمر يدعو لألسف .من الواضح أن
الواليات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوتر
العسكري» ،مضيفا «لن نرد على االستفزازات».
وبعد  6أشهر من حــوار غير فعال ،أعلنت
روسيا والواليات المتحدة ،في مطلع أغسطس،

انـهـيــار مـعــاهــدة الـحــد مــن األسـلـحــة الـنــوويــة
المتوسطة المدى المبرمة عــام  ،1987بهدف
إنهاء أزمة الصواريخ األوروبية التي انطلقت
بعد نشر االتـحــاد السوفياتي صــواريــخ «اس
اس »-20ذات الرؤوس النووية في أوروبا.
وقال ريابكوف إن التجربة التي أجريت بعد
أسبوعين فقط على انسحاب الواليات المتحدة
من المعاهدة ،تظهر أن واشنطن كانت بصدد
العمل على مثل تلك الصواريخ منذ فترة طويلة
قبل انسحابها.
ورأى أن استخدام صاروخ توماهوك ونظام
«م ــارك  »41يعني أن «اسـتـخــدام تلك األنظمة
لن يقتصر فقط على الصواريخ الدفاعية ،بل
ستستخدم كذلك في الصواريخ العابرة» ذات
المدى البعيد.
وفـ ـ ــي بـ ـكـ ـي ــن ،قـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم وزارة
الخارجية الصينية غينغ شوانغ «هذا اإلجراء
من الــواليــات المتحدة سيطلق جولة جديدة
من السباق إلى التسلح ،األمر الذي يؤدي إلى
تصعيد المواجهة العسكرية ،وهذا من شأنه
أن يكون له تأثير سلبي خطير على الوضع
ً
األمـنــي الــدولــي واإلقـلـيـمــي» ،متهما واشنطن
ً
ً
بأنها تسعى ألن تحقق «تفوقا عسكريا أحادي
الجانب».
(موسكو ،بكين  -أ ف ب)

نظام جديد للهجرة إلى بريطانيا بعد «بريكست»

ً
االتحاد األوروبي :جونسون لم يطرح بديال لـ «شبكة األمان»

معارضون لـ«بريكست» يتظاهرون أمس في لندن (رويترز)

أك ــدت بــريـطــانـيــا أنـهــا ستنهي
قوانين االتـحــاد األوروب ــي لحركة
التنقل فور انسحابها من االتحاد
(بريكست) في  31أكتوبر المقبل،
ولـ ـك ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــوري ــس
جــونـســون قــال إن ب ــاده لــن تأخذ
ً
ً
موقفا معاديا للهجرة.
ولم تقل الحكومة البريطانية في
عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا
م ــاي س ــوى أن بريطانيا ستعمل
على إنـهــاء حــريــة التنقل «بــأســرع
مــا يمكن» فــي حــالــة خــروجـهــا من
االتحاد األوروبي بال اتفاق انتقالي.
ووعـ ــد ج ــون ـس ــون ،الـ ــذي تــولــى
السلطة الشهر الـمــاضــي ،بخروج
بــريـطــانـيــا مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ســواء باتفاق أو بــا اتـفــاق فــي 31
أكتوبر.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة
الداخلية البريطانية ،في بيان ،إن
«حــريــة الـتـنـقــل بــوضـعـهــا الـحــالــي

سـتـنـتـهــي ف ــي  31أك ـتــوبــر عندما
ت ـتــرك الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة االت ـحــاد
األوروبــي ،وبعد الخروج ستطبق
ً
ً
الحكومة نظاما جديدا للهجرة أكثر
ً
عدال يعطي أولوية للمهارات ولما
يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه
ً
للمملكة المتحدة بدال من االعتماد
على المكان الذي جاءوا منه».
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،أرسـ ـ ـ ــل
جـ ــون ـ ـسـ ــون رس ـ ــال ـ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
المجلس األوروبي ،دونالد توسك،
اسـتـعــرض فـيـهــا الـمـشـكــات التي
يــراهــا فيما يتعلق بخطة «شبكة
األمان» في «بريكست».
وض ـ ـغـ ــط جـ ــون ـ ـسـ ــون ف ـ ــي تـلــك
الرسالة من أجل إزالة شبكة األمان
األيــرلـنــديــة الـمـثـيــرة لـلـجــدل ،التي
تـهــدف إل ــى تـحــاشــي إقــامــة حــدود
ملموسة بين بريطانيا وأيرلندا،
مشيرا إلــى مخاوفه مــن إمـكــان أن
ي ـظــل ذلـ ــك ي ــرب ــط ب ـيــن بــريـطــانـيــا

واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ح ـت ــى بـعــد
«بريكست».
ووص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني «شبكة األم ــان» بأنها
«ضد الديمقراطية وال تتماشى مع
سيادة المملكة المتحدة».
وك ـ ـت ـ ــب ج ـ ــون ـ ـس ـ ــون« :أق ـ ـت ـ ــرح
اس ـت ـب ــدال ش ـب ـكــة األم ـ ـ ــان بــال ـتــزام
بوضع مثل هذه الترتيبات ألقصى
مدى قبل نهاية الفترة االنتقالية،
كجزء من العالقة المستقبلية».
وبـعــث جــونـســون الــرســالــة قبل
أقل من  48ساعة من موعد اجتماعه
الـمـقــرر مــع المستشارة األلمانية
أنـجـيــا مـيــركــل ف ــي بــرلـيــن ال ـيــوم،
للضغط من أجــل إجــراء محادثات
ج ــدي ــدة إلعـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوض عـلــى
اتفاقية الخروج من التكتل.
وفي بروكسل ،صرحت الناطقة
باسم المفوضية األوروبية ناتاشا
بـيــرتــود ،بــأن جــونـســون لــم يطرح

بــديــا لـ ـ «شـبـكــة األم ـ ــان» الـخــاصــة
بأيرلندا.
وق ــال ــت إن «ش ـب ـكــة األمـ ـ ــان هي
الخطة الوحيدة الواضحة المعالم
ح ـتــى اآلن لـلـحـيـلــولــة دون فــرض
حدود صارمة مع أيرلندا ،ويتعين
إدراج ـ ـهـ ــا ف ــي أي اتـ ـف ــاق ل ـخ ــروج
بريطانيا من االتـحــاد األوروب ــي»،
مضيفة أن االتحاد األوروبي يرحب
ب ــرس ــال ــة ج ــونـ ـس ــون ،و»م ـس ـت ـعــد
لـتـحـلـيــل أي م ـق ـتــرحــات ملموسة
تتوافق مع اتفاقية االنسحاب».
مــن نــاحـيـتــه ،دع ــا زعـيــم حــزب
ال ـع ـم ــال ال ـبــري ـطــانــي ال ـم ـعــارض
جيريمي كوربين ،الحكومة إلى
نشر تقييمها آلث ــار «بريكست»،
متهما رئيس الــوزراء بالتقاعس
عن تطمين البريطانيين في حال
ال ـ ـخـ ــروج م ــن االت ـ ـحـ ــاد م ــن دون
اتفاق.
(لندن ،بروكسل ـ ـ وكاالت)

سلة أخبار
رئيس وزراء إيطاليا
يعلناستقالته

أعلن رئيس وزراء إيطاليا
جوزيبي كونتي امس،
استقالته بعد جلسة البرلمان،
وأكد «انتهاء» عمل حكومته،
بسبب الخالف مع نائبه
وزعيم «حزب الرابطة» اليميني
ّ
المتطرف ماتيو سالفيني.
واتهم كونتي سالفيني،
ً
وهو أيضا وزير الداخلية،
بالتصرف بصورة غير
مسؤولة وأنانية من خالل
العمل على إحداث أزمة حكومة.
وقال في خطابه أمام مجلس
الشيوخ «اعتبر قرار الرابطة
ً
بإسقاط الحكومة خطير جدا».
وأضاف أن «سالفيني اتسم
ّ
ويعرض
بعدم المسؤولية،
البالد لخطر الدخول في دائرة
الغموض السياسي ،وعدم
االستقرار المالي» .وأوضح
«أن الوزير أظهر أنه يسعى
وراء مصالحه الشخصية
والحزبية ،بدال من المصلحة
الوطنية».

انتقاد أممي  -أميركي
لقائد جيش سريالنكا

عين الرئيس السريالنكي
مايثريباال سيريسينا،
ً
شافندرا سيلفا قائدا للجيش،
مما أثار انتقادات حادة من
الواليات المتحدة واألمم
المتحدة بشأن تعيين ضابط
متهم بانتهاك حقوق اإلنسان
في هذا المنصب.
ُ
ويعزى لسيلفا ( 55عاما)
فضل النجاح في قيادة فرقة
بالجيش ضد منشقي "جبهة
نمور تحرير تاميل ايالم" في
المرحلة األخيرة من الحرب
األهلية التي استمرت  26عاما.
واتهمت لجنة باألمم المتحدة
الفرقة التي كان يرأسها سيلفا
بقتل متمردين عزل خارج
نطاق القانون في األسبوع
األخير من الحرب التي انتهت
في  2009وبالتعذيب الممنهج
للناس أثناء احتجازهم.

األمم المتحدة وبنغالدش
تعمالن لعودة الروهينغا

قال مسؤول إن بنغالدش
ستعمل مع المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين لتحديد ما
إذا كان أكثر من ثالثة آالف من
الالجئين الروهينغا سيقبلون
العرض الذي قدمته ميانمار
للعودة إليها ،وذلك بعد قرابة
عام من فشل خطة إلعادة
الالجئين .وترك أكثر من 730
ألفا ميانمار إلى مخيمات في
بنغالدش بعد أن قاد الجيش
حملة ضد الروهينغا في والية
راخين قالت األمم المتحدة
إنها نفذت «بنية اإلبادة
الجماعية» .لكن كثيرا من
الالجئين يخشون التعرض
للعنف من جديد إذا عادوا.

زعيمة هونغ كونغ تتراجع
وترغب في «الحوار»
«تويتر» و«فيسبوك» أحبطا تقويض االحتجاجات
في وقت تواجه حكومتها احتجاجات شعبية ضخمة ضد النفوذ
الصيني على اإلقليم الــذي يتمتع بحكم شبه ذاتــي وعنف الشرطة
المزعوم ،أعربت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري الم ،امس ،عن
ّ
المتشدد السابق.
رغبتها في «الحوار» ،فيما بدا أنه تراجع عن خطابها
وقالت الم« :سنبدأ على الفور منصة للحوار مع أشخاص من جميع
مناحي الحياة .إنه شيء نريد أن نقوم به بطريقة صادقة ومتواضعة
جدا ،وأتمنى أن يستند هذا الحوار إلى تفاهم مشترك واحترام ،ويجد
ً
مخرجا لحال هونغ كونغ اليوم» .وأضافت أن المسؤولين «يريدون
التواصل مع المجتمع في أقرب وقت ممكن».
وفي السياق ،أعلن موقعا التواصل االجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»،
أنهما أحبطا عملية إعالمية تساندها الــدولــة ومصدرها الصين
استهدفت تقويض االحتجاجات في هونغ كونغ.
وذكــر «تويتر» أنــه علق  936حسابا وأن العملية بــدا أنها جهد
منسق تدعمه الدولة ومصدره الصين .بــدوره ،أعلن «فيسبوك» أنه
أغلق حسابات وصفحات من شبكة صغيرة .وأضاف أن تحقيقا أجراه
أثبت وجود صالت بأفراد مرتبطين بالحكومة الصينية.
ً
الى ذلك ،أبدى مكتب الشؤون الخارجية البريطاني ،أمس« ،قلقا
بالغا» إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفيه
في قنصلية هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4198اﻷرﺑﻌﺎء  21أﻏﺴﻄﺲ 2019م  20 /ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440ﻫـ

sports@aljarida●com

٢١

رﻳﺎﺿﺔ

ً
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ودﻳﺎ اﻟﻴﻮم اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻼﺗﺤﺎد

ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺬﻫﺎب ...وﻳﺪرس »اﻷﺧﻀﺮ« ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ودﻳﺎ اﻟﻴﻮم اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ذﻫﺎب
اﻟﺪور اﻟـ ٣٢ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﻧﻬﻰ اﻷﺧﻴﺮ
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ ودﻳﺎ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد.

ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻻول
ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ واﻟ ــﺮﺑ ــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎء
اﻟﻴﻮم ﻧﻈﻴﺮه اﻻﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺴـﻜـﻨــﺪري
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور
اﻟـ ـ ـ ـ ــ 32ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻻﺑﻄﺎل.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺮوﭬﺔ
ﺷـ ـﺒ ــﻪ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻸﺧـ ـﻀ ــﺮ ﻗـﺒــﻞ
ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ
ً
ﺣﻤﺎﺳﻴﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻧﻬﺎ اﻟﻈﻬﻮر
اﻻول ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣـﻨــﺬ ﻋــﻮدﺗــﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻴﻜﺎﻧﺘﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ
ﻣﺪرﺑﻪ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻗ ـﺒــﻞ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ
 6ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ و 6ﺻﻔﻘﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ.
و ﺗـ ـ ـ ــﺄ ﻣـ ـ ـ ــﻞ ادارة اﻻ ﺧ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟـﻤـﺒــﺎراة ودﻳ ــﺔ اﺧــﺮى
ﻗﺒﻞ ﻣــﻮا ﺟـﻬــﺔ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺼﺮي
ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ رﻏـﺒــﺔ وﻃـﻠــﺐ ﺟﻬﺎزه
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،وﻟ ـﻜــﻦ اﻧ ـﺸ ـﻐــﺎل اﻻﻧــﺪﻳــﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ
ذﻟﻚ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ان ﻳﺪﺧﻞ اﻻﺧﻀﺮ
ﻣﻌﺴﻜﺮا داﺧﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣـﺘــﻰ ﻣــﻮ ﻋــﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
ﻣــﻊ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﺴـﻜـﻨــﺪري ،وذﻟــﻚ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وإﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎدﻫـ ـ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻐـ ــﻮط
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎراة.
وﻳﺼﻞ اﻟﻀﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻸﺧﻀﺮ
اﻟﺒﻼد ﺻﺒﺎح ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ،
وﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﺪرب ﻓ ــﻲ ﻧ ـ ــﺎدي اﻟـﻨـﺼــﺮ
ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺒﻴﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻣﺴﺎء اﻻﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح
اﻟـ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﻫ ـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ــﺬي
ﺳﻴﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﺒﺎراة.

اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻧﻬﻰ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ذﻫﺎب دور
ا ﻟـ ـ  32ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻛــﺄس
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس" ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑﻌﺪ
اﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
أﺣــﺮزﻫ ـﻤــﺎ ﻛــﺮﻳــﻢ اﻟــﺪﻳــﺐ وﺧــﺎﻟــﺪ
ﻗﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول )اﻻﺛﻨﻴﻦ( ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻜﺲ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.

وأﺷﺎد ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟ ــﻼﺗ ـﺤــﺎد ﺑ ـ ــﺄداء ﻻﻋـﺒـﻴــﻪ
واﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧــﻼل
ً
ودﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺮوﺟـ ـﻴ ــﺖ ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أن
اﻟﺮوح اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وأﻋ ـﻠــﻦ ﻃـﻠـﻌــﺖ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻋﻘﺐ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟــﻮدﻳــﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﺎدر اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮة ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻏــﺪ
)اﻟﺠﻤﻌﺔ( ،ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادا ﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺬي
ﺳﻴﻘﺎم  26اﻟـﺠــﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻘﺎم
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻳﺎب ﻳﻮم  27ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ".
وﺿ ـﻤــﺖ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ زﻋ ـﻴــﻢ اﻟﺜﻐﺮ
ً 22
ﻻﻋﺒﺎ ،ﻫﻢ :ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰﻧﻔﻠﻲ

وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد ﺷ ـﻌ ـﺒ ــﺎن وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد
رزق وﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر وأﺣﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ
وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻣ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻲ وﻧـ ـ ــﻮر اﻟـﺴـﻴــﺪ
وﻛ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ــﺪﻳ ــﺐ ورزاق ﺳﻴﺴﻴﻪ
وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ "ﺟ ــﺪو" وﻣــﺮوان
اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎر وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻗ ـﻤ ــﺮ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ
ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ وإﺳـ ـ ـ ــﻼم ﺟـ ـﻤ ــﺎل وأﻳ ـﻤ ــﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ وﻋ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ وأﺣ ـﻤــﺪ
ﺣﺠﻲ وأﺣﻤﺪ رﻓﻌﺖ وﺻﺒﺤﻲ
ﺳﻠﻴﻤﺎن وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺰب وأﺣﻤﺪ
راﺷﺪ وﺻﺒﺮي رﺣﻴﻞ.

ﻳﺪرس ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
وﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮأس ﺑـ ـﻌـ ـﺜ ــﺔ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ــﺪري إﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻗ ــﺮر ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻣـﺼـﻴـﻠـﺤــﻲ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻨﺎدي ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ.

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺮواﺗﻴﺎ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺠﻬﺮاء ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ
●

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻳـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎدر ﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟـﺸـﺒــﺎب ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم اﻟـﻴــﻮم إﻟﻰ
ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ
وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻛﺎن اﻷﺻﻔﺮ وأﺑﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي
ﺗــﻮاﺟـﻬــﺎ أﻣ ــﺲ اﻷول ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة
ودﻳﺔ ،اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻬﺪف
ﻣﻦ دون رد ﻟﻠﻤﺤﺘﺮف اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ
اﺑﺮاﻫﻴﻤﺎ.
وﻓـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ،ﺑــﺎﺗــﺖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣـﺤـﺴــﻮﻣــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن اﺗ ـﺨــﺬ ﻣ ــﺪرب
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ــﺮاﻧـ ـﻜ ــﻮ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارات ﺑ ـﻬــﺬا
اﻟـ ـﺸ ــﺄن ،ﺑــﺎﺳـﺘـﺒـﻌــﺎد ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﻤﺸﻌﺎن ،وﻣﺒﺎرك ﺳﻌﻴﺪ ،وﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،وﺳﻌﻮد اﻷﻧـﺼــﺎري،
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋــﺎرة
ﻣﺤﻤﺪ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻨﺰي ،وﺑﺪر
اﻟﻤﻄﻴﺮي واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﻧ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﺤـ ـﺘ ــﺮف اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺮي ﺟ ـﻤ ـﻴــﺲ
أوﻛـ ــﻮﺳـ ــﺎ رﺿ ـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ،إذ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن
ﻳﺼﺎﺣﺐ وﻓﺪ اﻷﺻﻔﺮ إﻟﻰ ﻛﺮواﺗﻴﺎ
اﻟﻴﻮم.

وﻟــﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﺒﺎب
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ دون رد،
ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ إدارة اﺑﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻻﻋـﺒــﻲ
اﻷﺻﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻐﺎﻧﻲ ﻓﻴﻨﺴﺖ
اﺗﻴﻨﻐﺎ ،وﻣﺤﻤﺪ زﻳﻨﻔﺮ ،وﻣﺒﺎرك
ﺳﻌﻴﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
داﺋﺮة ﻟﻀﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﻌﺎن.
وأﺑـ ــﺪى ﻣ ــﺪرب اﻟـﺸـﺒــﺎب ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـ ــﺰﻧ ـ ـﻜ ـ ــﻲ رﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎه ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑــﺎﻟـﺼــﻮرة
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﺪوري.
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ــﺰﻧ ـ ـﻜـ ــﻲ ان اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز
اﻹداري ﻳﻜﺜﻒ ﺟﻬﻮده ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﺿ ـ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
دﻗﻴﻖ وﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ.
ﺗـ ـﻐ ــﺎدر اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺎت
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﻓـ ـﺠ ــﺮ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﺑـﻌـﺜــﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑﻨﺎدي
اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮزﻻ
ﺑ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺎ ،ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻈــﺎم ﻓ ــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺗــﺪرﻳ ـﺒــﻲ ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺣﺘﻰ
 5ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادا

وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرس اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ
ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻼت ﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟــﻞ دراﺳـﺘــﻪ ﺟﻴﺪا
وﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﻛ ــﻞ ﻧ ـﻘــﺎط اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻧ ـﻘــﺎط
اﻟﻀﻌﻒ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻗ ـﺒــﻞ ﻣــﻮﻗـﻌــﺔ
اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻳـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﻒ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﻗﻮي اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ً
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﺧﻼل
ا ﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺧ ـﻠــﻖ ﻧ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎﻧــﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟـﻘــﺪاﻣــﻲ واﻟـﺠــﺪد ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ اﻟ ـﻈ ـﻬــﻮر ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺟ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
أول ﻣ ـﺒ ــﺎراة رﺳـﻤـﻴــﺔ أﻣ ــﺎم ﺑﻄﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻣــﻦ ﻣـﺒــﺎراة اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ

ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ا ﻟـﻤــﻮ ﺳــﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ
دوري "ﻓﻴﻔﺎ" ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﺗﻀﻢ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺠﻬﺮاء  26ﻻﻋﺒﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ
اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ،وﺳﻴﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﻢ
اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺤﺘﺮف :اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ
روﺟـ ـﻴ ــﻪ ،واﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ دﻳـﻤ ـﺒـﻠــﻲ،
واﻟﺘﻨﺰاﻧﻲ آدم ﺳﻠﻤﺒﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺧﻼل
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻮض ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.

وﺳـﻴـﻜــﻮن ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺑﻌﺜﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي
ﻧ ـ ـ ــﻮاف ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺟ ـﻬ ــﺎز
اﻟﻜﺮة ﻋــﻮاد اﻟﻄﺮﻳﻔﻲ ،واﻟﻤﻨﺴﻖ
اﻹﻋ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻔ ــﺎوي،
اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ ،واﻋﺘﻤﺎد
ﻣـﻘــﺮ اﻟـﺴـﻜــﻦ وﻣ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮف اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ أوﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮزﻻ

ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪّ .
ﻳ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮاء دﺷ ـ ـ ــﻦ
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ  5اﻟﺠﺎري ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﻌﺎن،
وﺧ ــﺎض ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺘﻴﻦ
أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻴﺮﻣﻮك،
وﺧـ ـﺴ ــﺮﻫـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

دﺷﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻋﺪاده اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﻋﻠﻰ
ً
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎدي ،وذﻟــﻚ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺰﻣﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻛﺪ اﻟﻘﻄﺎن أن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻊ راﺣﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﺑﺎﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ،ﻃﻤﻌﺎ
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻷﻣ ـﺜــﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﻋـ ـ ــﺪادي ،واﻟـﺘــﻲ
ً
ﺳـﺘــﺮﺗـﻜــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻨﺘﻈﻤﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻔﺘﺮة
ا ﻟـﺤــﺎ ﻟـﻴــﺔ ،وﻳﻌﻜﺲ ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻛﺸﻒ اﻟﻘﻄﺎن أن ﻣﻮﻋﺪ وﺻﻮل اﻟﻤﺪرب اﻹﻳﺮاﻧﻲ د .ﺟﻮاد
ﺷﻤﺎﻣﻲ وﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻟﻤﺤﺘﺮف ارش ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻄﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وذﻛﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺪاد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ إﻗﺎﻣﺔ
ً
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﺳﻴﺘﺤﺪد
ﻣــﻮﻋــﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻻﺣ ــﻖ ﺑـﻌــﺪ ﺻ ــﺪور ﺟــﺪول
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ روزﻧﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ .2020 -2019

اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ :دوري اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز واﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

أﺟـ ــﺮﻳـ ــﺖ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ﻣ ــﺮاﺳ ــﻢ
ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪوري ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
"اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ واﻷﺷـﺒــﺎل" ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ  ،2020-2019ﻓــﻲ
ﻣﻘﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﺤﻜﺎم ﻋﺒﺎس دﺷﺘﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .اﺣﻤﺪ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺪ ،وﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ
اﻷﻧﺪﻳﺔ.
وأﺳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮت ﻗ ــﺮﻋ ــﺔ

ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ دوري اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت:
اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﻞ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻴـ ــﺮﻣـ ــﻮك ،واﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ ،وﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،واﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ،
وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ،
وﺟـﻨـﺒــﺖ اﻟـﻘــﺮﻋــﺔ ﺧـﻴـﻄــﺎن اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺠﻮﻟﺔ.
وأﺳﻔﺮت ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
ﻋـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺎت :اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء،
واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺑﺮﻗﺎن ،واﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ،
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮ ﻣ ــﻊ ﺧ ـﻴ ـﻄــﺎن،
وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ،
وﺟـﻨـﺒــﺖ اﻟـﻘــﺮﻋــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ.
أﻣــﺎ ﻗﺮﻋﺔ دوري اﻷﺷـﺒــﺎل ﻓﻘﺪ أﺳﻔﺮت
ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
واﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨــﺎت ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ،واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻣــﻊ ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ ،واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻣــﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
واﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ،واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﻣﻊ

ﺧ ـﻴ ـﻄ ــﺎن ،واﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷول ،وﺟﻨﺒﺖ اﻟـﻘــﺮﻋــﺔ اﻟﻨﺼﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ.

ﻣﺼﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ ٢٤
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻛــﺪ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ أن
ﻗﺮﻋﺔ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻜﺆوس ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻛﺄس اﻟﺸﺒﺎب ﺳﺘﻘﺎم
ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺮوج اﻟﻤﻐﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺄس اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ واﻷﺷﺒﺎل ﺳﺘﻘﺎم
ﺑـﻨـﻈــﺎم اﻟـ ــﺪوري ﻣــﻦ دور واﺣ ــﺪ ،ﻋـﻠــﻰ أن
ﻳﺘﺄﻫﻞ أول وﺛﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟﺸـ ــﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺗﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ
ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ودوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻊ دوري
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺧﻤﺴﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎم،

ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ

اﻟﻘﻄﺎن ﻳﻘﻮد ﺗﺪرﻳﺒﺎت
»ﻃﺎﺋﺮة اﻷﺧﻀﺮ«
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷول ﻟﻸﺻﻔﺮ

ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪور ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ﻣـﺼــﺮ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛـ ــﺎن اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﺴﻜﻨﺪري ﺷﺎرك
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺠﺢ
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻮل إﻟـ ـ ــﻰ
اﻟــﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ أن ﻳـ ـ ـ ـ ــﻮدع أﻣـ ـ ــﺎم
اﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي
ﺑــﺎﻟـﺨـﺴــﺎرة ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ
ﺛﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ.

وﻟﺬا ﺗﻢ إﻗﺎﻣﺔ دوري اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ.
وأﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـ ــﻪ وﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ــﻼﺋ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
ً
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
)اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ،اﻷﺷﺒﺎل(.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﺳﺘﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم اﻟ ــﺪوري ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ﺳﺘﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم
اﻟ ــﺪوري ﻣــﻦ دور واﺣ ــﺪ ،وﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻗﺎﻣﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻲ  24ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ودﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺮوج اﻟﻤﻐﻠﻮب".
وﻟـﻔــﺖ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺎت ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ
ﺟ ــﺪول ﺧ ــﺎص ﺑــﺈﺧ ـﻀــﺎع اﻟ ـﻤــﻼﻋــﺐ اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺎح ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 7ﻣﻼﻋﺐ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ زﻻﺗﻴﺒﻮر
اﻟﺼﺮﺑﻲ اﻟﻴﻮم
ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ زﻻﺗﻴﺒﻮر اﻟﺼﺮﺑﻲ
اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﻓ ــﻲ أوﻟ ــﻰ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮه اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒ ــﻲ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎ ،واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﺄﺗـ ـ ــﻲ ﺿ ـﻤ ــﻦ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ .2020 -2019
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻟ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ ﺑــﻮرﻳــﺲ
ﺑﻮﻧﻴﺎك إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻔـﻨــﻲ واﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ،
وﻣـ ـ ـ ــﺪى اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌ ــﺎﺑ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﻛـ ــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﺟ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻜــﺮة،
رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺪر ﺣﺠﻲ أن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺟ ـ ـ ــﺪول ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
ﺗــﺪرﻳـﺒــﻲ ﻣﻜﺜﻒ أﻋ ــﺪه اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ
إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻬﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة
ﺗﻀﻢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة واﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣﻊ
وﺟـ ـ ـ ــﻮد  8ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﻮن ﻓــﻲ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺮق
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ،وﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻬﺎز
اﻟﻜﺮة ﻟﺒﻨﺎء ﺻﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺧﺴﺎرة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻷزرق ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ ﺧﺴﺎرة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ ،ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،95-51ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ أم اﻟﺤﺼﻢ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ
ً
ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ ﻓﻮز اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،60-70وﻋﻤﺎن ﻋﻠﻰ
اﻹﻣﺎرات .56-62
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﻤﺎن اﻗﺘﻨﺼﺖ أول
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺄﻫﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
آﺳﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺎل ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ واﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ أول ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﺐ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻫﺬا ،وﺗﺨﻠﺪ اﻟﻔﺮق إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮم ،ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺪول اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻟــﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻤﻬﺎرات ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ،وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻻ ﺗﺴﺠﻴﻞ  18ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 60
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺨﺼﻢ.
وﺗﺤﺴﻦ أداء اﻷزرق ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﻔﺎرق
اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق واﻟﺨﺮوج ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن.

ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺑﻌﻮدة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
رﺣــﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻌﻮدة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟـ ُـﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳـﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻹﻳـﻘــﺎف اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ اﻟــﺬي ﻓــﺮض ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺒﺎراة.
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ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻣﻜﺘﻮب ﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻧﻴﻤﺎر
ﺗﻌﺘﺰم إدارة ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض
ﻣﻜﺘﻮب ﻟﻨﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر دا
ﺳﻴﻠﻔﺎ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻣﻦ
دون وﺟﻮد ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.

ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ وﺳـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﻞ إﻋـ ـ ـ ــﻼم
اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول أن إدارة
ﻧ ـ ــﺎدي ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺮض ﻣﻜﺘﻮب
ﻟﻨﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳـﺘـﻌــﺎرة
اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻧ ـﻴ ـﻤــﺎر دا
ﺳـﻴـﻠـﻔــﺎ ،ﻣــﻊ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺮاء
ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ،
دون وﺟﻮد ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ
ﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻳـﺨـﻄــﻂ
ً
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻮﻧ ــﻲ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻈ ـ ـﻔـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت ﻻﻋ ـ ـﺒـ ــﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
و ﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻠـ ــﺖ إذا ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺔ " "RAC1
ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ داﺧ ـ ـ ـ ــﻞ
ا ﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎو ﺿ ــﺎت أن ﻣ ـﺴ ــﺆو ﻟ ــﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺮﺷ ــﺎ ﻳ ــﺮﻏ ـﺒ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺒــﺎع
ﻧـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ
اﻧﺘﻬﺠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل

اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
ﻟ ـﺒ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ،
وﻫﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ.
وأ ﺷــﺎر ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ
أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﺸ ـﻌ ــﺮون ﺑ ــ"ﺛ ـﻘ ــﺔ أﻛـﺒــﺮ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت"
وإ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎع إدارة ا ﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳ ـ ـﺴـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ا ﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ أن
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟـ ــﺬي ﺟ ــﺮى ﻇـﻬــﺮ
ا ﻣـ ـ ــﺲ اﻷول دا ﺧـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـﻜ ــﺎ ﺗ ــﺐ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي ﺷ ـﻬ ــﺪ ﺣـ ـﻀ ــﻮر ﻋ ــﺪد
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎت أﺑ ـ ــﺮزﻫ ـ ــﺎ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ،ﺟ ــﻮزﻳ ــﺐ
ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ ﺑ ــﺎرﺗ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻮ ،واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺎدي أوﺳﻜﺎر ﺟﺎرو،
واﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ إﻳ ــﺮﻳ ــﻚ
أﺑﻴﺪال.

وﺗ ـﻄــﺮق ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮ اﻟ ـﻨــﺎدي
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻻ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ
ﺧ ـ ــﻼل اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻓـ ـﻘ ــﻂ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ
أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻨﺪ ا ﻟـﺸــﺮاء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ـ ـ ــﺪث ﻣـ ـ ــﻊ ﻛ ــﻮﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﻮ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ إﻋـ ــﺎرﺗـ ــﻪ
 8.5ﻣــﻼ ﻳ ـﻴــﻦ ﻳ ـ ــﻮرو ،ﻣ ــﻊ د ﻓــﻊ
ﻣـﺒـﻠــﻎ آ ﺧ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎ ﻟــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺑـﻨــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺮاء ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ
ذ ﻛـ ــﺮت أن ﺑ ـﻄــﻞ إ ﺳ ـﺒــﺎ ﻧ ـﻴــﺎ ﻟــﻢ
ﻳ ـﺼــﺮف اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻘــﺪام
ﻻﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻖ وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺪم
ﻋ ـ ـ ــﺮﺿ ـ ـ ــﺎ ﺟـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪا ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي
اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ رﻏـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎﻋـ ــﺪ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺑـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺄن ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ

ﻻ ﻧـﺘـﻘــﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻟﻠﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ "ﻟـ ــﻮ
ﺑـ ــﺎر ﻳـ ــﺰ ﻳـ ــﺎن" إ ﻟـ ــﻰ أن ا ﻟ ـﺒــﺮ ﺷــﺎ
ﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ﻋـ ـ ـ ــﺮﺿـ ـ ـ ــﺎ ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪا
ﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺠﻢ
"اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺴــﺎو" ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ أﻗ ــﺮت
ﺑـﺼـﻌــﻮ ﺑــﺔ ا ﻟـﺘـﻜـﻬــﻦ ﺑﻤﺤﺘﻮى
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮح ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎ أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻋﺎرة ﻻﻋﺒﻪ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ
ﻛــﻮﺗـﻴـﻨـﻴــﻮ ﻟ ـﺒــﺎﻳــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ،
ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ أن ﻻ ﻋ ـ ــﺐ ا ﻟ ــﻮ ﺳ ــﻂ
اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻛ ــﺎن أﺣ ــﺪ اﻷرﻛ ــﺎن
ا ﻟــﺮ ﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎدﻳﻴﻦ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﻓــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ
أﻳﻀﺎ ذ ﻛــﺮت ﻓــﻲ و ﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﺮح
أن اﻟـ"ﺑﻲ إس ﺟﻲ" ِ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻧﻴﻤﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ  5أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺪودة
ﻣــﻦ اﻋــﻼﻧــﻪ اﻋ ــﺎرة ﻻﻋــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
ﻟﺒﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺎﺻﺎﺑﺔ ﺟﻨﺎﺣﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋـﺜـﻤــﺎن دﻳـﻤـﺒـﻴـﻠــﻲ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﻤــﻼﻋــﺐ ﻧـﺤــﻮ ﺧﻤﺴﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ.
وﻗــﺎل ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟــﺬي اﺳﺘﻬﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻄﻼ
ﻟﻠﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﺻﻔﺮ-
 ،1ان "اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻌﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ،ﻛﺸﻔﺖ
ﻋﻦ ﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ ذات اﻟﺮأﺳﻴﻦ ﻟﻠﻔﺨﺬ اﻷﻳﺴﺮ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.

وأﺻـﻴــﺐ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ﺧــﻼل ﻣـﺒــﺎراة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺎﺳﻚ وﻟﻦ
ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺮﻣﻪ أﻳﻀﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ اﻟﻤﻘﺮرﺗﻴﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺿﺪ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ وأﻧﺪورا ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻜﺄس أوروﺑﺎ .2020
وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻲ أن ﻋﺎﻧﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻫﻮ اﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ،
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ اﻟــﺬي أﺻﻴﺐ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ ﺳﺎﻗﻪ اﻟﻴﺴﺮى وﺳﻴﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﺧﻤﺴﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ.

إدراج ﻻ ﻋ ــﺐ آ ﺧ ــﺮ ﻣــﻦ ا ﻟـﻔــﺮ ﻳــﻖ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ
اﺷﺘﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ
 100ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻳـ ـ ــﻮرو إ ﺿ ــﺎ ﻓ ــﺔ
إ ﻟ ــﻰ ﻻ ﻋـﺒـﻴــﻦ ا ﺛـﻨـﻴــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻛ ــﻮ ﺗـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮ أو ا ﻟـ ـﻔ ــﺮ ﻧـ ـﺴ ــﻲ
ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ أﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺢ
ﻛــﻮﺗـﻴـﻨـﻴــﻮ ﺧ ــﺎرج اﻟـﺤـﺴـﺒــﺔ
ﻋـ ـﻘ ــﺐ إﻋـ ـ ـ ــﻼن إﻋـ ــﺎرﺗـ ــﻪ
ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ــﺎدي اﻟـ ـﺒ ــﺎﻓ ــﺎري،
ﻻ ﻳــﺮ ﻳــﺪ د ﻳـﻤـﺒـﻴـﻠــﻲ
ﺑــﺪوره اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮت
" ﻟـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎر ﻳ ـ ـ ـ ــﺰ ﻳ ـ ـ ـ ــﺎن" أن
اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ ﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻣــﻊ
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳـ ــﺎن ﺟ ـﻴــﺮﻣــﺎن
ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ
ﺑ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻹرﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻧ ـﺠ ـﻤ ــﻪ
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ
ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﻀـﻐــﻂ
ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﻋ ــﻮدة
ﻧ ـﻴ ـﻤ ــﺎر ﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻌــﺔ "اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﺐ
ﻧـ ـ ـ ــﻮ" اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ رﺣـ ـ ـ ــﻞ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻣ ــﻮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠــﺬﻫــﺎب
إ ﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
)إﻓﻲ(

دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ
ﻧﻴﻤﺎر

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ :اﻋﺘﺪت اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ

ﻣﻮرﻳﻨﻮ :ﺳﺄﻗﻨﻊ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻲ ﻓﻲ
ﺗﺪرﻳﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﻨﻮ

أﺑﺪى روﺑﺮﺗﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ
ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﻘﺐ رﺣﻴﻞ ﻟﻮﻳﺲ إﻧﺮﻳﻜﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ً
وأﻗﺮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ،اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ  19ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ ﻟﻮﻳﺲ إﻧﺮﻳﻜﻲ ﻷﺳـﺒــﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ،ﺑــﺄن "ﺷﻜﻮك
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ".
وﻗﺎل ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻹذاﻋــﺔ "ﻛﺎدﻳﻨﺎ ﻛﻮﺑﻲ" اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
"أﺗﻔﻬﻢ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﺎس ﺣﻮل ﻣﻦ ﻫﻮ روﺑﺮﺗﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺄﺑﺬل
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي ﻹﺛﺒﺎت أﺣﻘﻴﺘﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ .ﻟﻦ أﺣﺎول ،ﻟﻜﻨﻨﻲ
ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ".
وﺗﺎﺑﻊ أن "اﻟﻤﺎﺗﺎدور" ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺗﺤﺖ إﻣﺮﺗﻪ "ﺑﺸﺮاﺳﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ً
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻜﺮة ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﺧــﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺪرات اﻟﺨﺼﻢ".
ً
ﻛـﻤــﺎ أوﺿ ــﺢ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـ ــ 41ﻋــﺎﻣــﺎ أﻧــﻪ "ﻟــﻦ ﻳـﺤــﺎول إﻗ ـﻨــﺎع" ﻣــﺪاﻓــﻊ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺟﻴﺮارد ﺑﻴﻜﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻋﻦ ﻗﺮار اﻋﺘﺰاﻟﻪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻼﻋﺐ إذا أراد اﻟﻌﻮدة "ﻓﻌﻠﻴﻪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ".
وأﺿﺎف اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ أن "اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرﻛﻮا أﻧﻬﻢ
إذا ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮوا ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣــﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ أي ﻻﻋــﺐ .اﻷﻓﻀﻞ
ﻫﻮ أن ﻧﺸﺠﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ".
وﺗﻄﺮق ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر دا ﺳﻴﻠﻔﺎ،
اﻟﺬي ﺗﺮﺑﻄﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻨﺎدﻳﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،إذ ذﻛﺮ أﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺺ اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ "ﻛﺎن
ً
ً
ﻻﻋﺒﺎ ﻣﺬﻫﻼ" ،ﻟﻜﻨﻪ "ﻻ ﻳﻤﻠﻚ أي ﺳﻠﻄﺎت ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي أو زﻳﺪان
ﺣﻮل ﻣﺪى إﻓﺎدة اﻟﻼﻋﺐ ﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻬﻤﺎ".

أﻛــﺪ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳـﺴــﺮ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻟـﻨــﺎدي رﻳ ــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ
ً
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ اﻋﺘﺎدﻫﺎ
ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وﻗـ ــﺎل ﻣــﺎرﺳ ـﻴ ـﻠــﻮ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻟـﻤــﻮﻗــﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﺑﻴﻠﺪ ﺷﺒﻮرت" اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" :اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻻ
ﺗﻀﺎﻳﻘﻨﻲ ،ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻣﺠﺮد ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻲ اﻷول ﻓﻲ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،أﻧﺎ أﻋﺮف أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻲ أﻛﻮن ﺟﻴﺪا ،وﻣﺘﻰ أﻛﻮن ﺳﻴﺌﺎ".
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﻌ ــﺮف ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻲ أن أﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻔﺴﻲ ،وﺳﺄﻛﻮن
ﻫﻜﺬا ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ".
وأوﺿﺢ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ أن ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺗﻢ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ
ً
ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺟﻴﺪة ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ" :إذا رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﻮز ﺑﻜﻞ ﺷﻲء".
وأﻛﻤﻞ" :ﻣﻨﺬ أن ﺟﺌﺖ إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﻨﺎدي
اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻟﻘﺐ ،وﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،ﺳﻨﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﻴﻐﺎ ودوري اﻷﺑﻄﺎل وﻛﺄس
ً
ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ" ،ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻳﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وأوﺿﺢ أن "ﻛﻞ اﻟﺪول ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ أﻧﺪﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷﻓﻀﻞ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم".
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ وﺟﻪ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ً
ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺗﻮﻧﻲ ﻛﺮوس ،ﻗﺎﺋﻼ:
"إﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﻘﺪ ﻓﺎز ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﻣﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ اﻷﻟﻤﺎن ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺧﺸﻨﺎ
ً
وﻻ ﺟﺪﻳﺎ ،إﻧﻪ ﻣﺮح ﺟﺪا ،ﻗﻀﻴﺖ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻌﻪ وﻫﻮ
ﺷﺨﺺ ﺟﻴﺪ".

ﻋﻮدة ﻣﻨﺪي
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺷﺎرك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﺮﻻن ﻣﻨﺪي اﻟﻤﻨﻀﻢ

ﺟﺴﺘﻲ

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ودي ﺳﺎﺑﻖ
أﺧﻴﺮا ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺮان اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺲ اﻷول
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺄﻧﻔﻮا اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز
ﻋـﻠــﻰ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ﻓــﻲ أوﻟ ــﻰ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﺪوري
اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺗـﻌــﺮض ﻣـﻨــﺪي ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺨــﺬ اﻻﻳ ـﻤ ــﻦ ،وﺗـ ــﺪرب ﻣــﻊ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ،ﻟﻴﻮاﺻﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺟــﺎﻫــﺰا ﺧﻼل
اﻻﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﻤﺪرب زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان.

وأﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﺑـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﺸـﺒــﺎب
دﻳﻴﻐﻮ اﻟـﺘــﻮﺑــﻲ وﻓ ــﺮان ﺟــﺎرﺛـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺮان اﻷول ﻟﻬﺬا
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع واﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻏـ ـﻴ ــﺎب اﻳـ ـ ــﺪن ﻫـ ـ ـ ــﺎزارد وﻣ ــﺎرﻛ ــﻮ
اﺳﻴﻨﺴﻴﻮ وﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ دﻳﺎز ورودرﻳﻐﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.
وﺣﺼﻞ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ اﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
ﺑﻼﻳﺪوس ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺘﺎ ) (1-3ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻠﻴﻐﺎ.
)د ب أ(

اﻟﻜﻮري ﻟﻲ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ وﻳﻨﺴﺘﻮن  -ﺳﺎﻟﻢ
أﺻﺒﺢ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻲ
داك أول ﻻﻋﺐ أﺻﻢ ﻳﻔﻮز
ﺑﻤﺒﺎراة ﻓﻲ إﺣﺪى دورات
راﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻫﻨﺮي ﻻﻛﺴﻮﻧﻦ
 (٤-٧) ٦-٧و ١-٦ﻓﻲ اﻟﺪور
اﻷول ﻟﺪورة وﻳﻨﺴﺘﻮن-ﺳﺎﻟﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻣﻮراي ﻳﻮدع
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول

دﺧــﻞ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻲ
داك-ﻫﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،أول ﻻﻋ ــﺐ أﺻــﻢ
ﻳﻔﻮز ﺑﻤﺒﺎراة ﻓﻲ إﺣﺪى دورات
راﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻫـﻨــﺮي ﻻﻛﺴﻮﻧﻦ
 (4 -7 ) 6 -7و  1 -6ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـ ــﺪور
اﻷول ﻟــﺪورة وﻳﻨﺴﺘﻮن-ﺳﺎﻟﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ً
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن إﺑـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـ  21ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ
ً
ً
ً
ﺳﻌﻴﺪا ﺟﺪا ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮﻗـﻔــﺖ
ﻓـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣـﻄــﺎر،
إﻟ ــﻰ أن "اﻟ ـﻨــﺎس ﺳ ـﺨــﺮوا ﻣﻨﻲ
ﺑﺴﺒﺐ إﻋــﺎﻗـﺘــﻲ .ﻗــﺎﻟــﻮا ﻟــﻲ إﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ّ
ﻋﻠﻲ أﻻ أﻟﻌﺐ .ﻛﺎن اﻷﻣﺮ
ً
ﺻﻌﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻜﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻟﺘﺠﺎوز
ذﻟﻚ".
ً
وأﻛﺪ اﻟﻤﺼﻨﻒ  212ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ:
"أردت أن أ ﻇ ـﻬ ــﺮ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ أن
ً
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻞ ذ ﻟ ــﻚ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :
"رﺳــﺎﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﻸﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻤﻊ ﻫﻲ أﻻ
ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط .إذا ﺣﺎوﻟﺖ
ً
ﺟﺎﻫﺪا ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﻌﻞ أي ﺷﻲء".
ً
وأﺻـ ـﺒ ــﺢ ﻟ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﺮﻓ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻣـ ــﻦ ﻋ ـﻤــﺮه
وﺣ ـﻘــﻖ أﻓ ـﻀــﻞ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ ﻟ ــﻪ ﻓﻲ
ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ را ﺑ ـﻄ ــﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻋ ـ ــﺎم  2017ﺣ ـﻴ ــﻦ وﺻ ـ ــﻞ إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ  130ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ أﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ دورات
اﻟﺘﺤﺪي ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ دورات

اﻟﻜﻮري ﻟﻲ
راﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ "أي ﺗﻲ ﺑﻲ".
وأﻗ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮري اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻲ
ﺑ ـ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻤـ ــﻢ ﺟ ـ ـﻌـ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر
ﺻ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻼﻋ ــﺐ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻤﺎع اﻟﺤﻜﻢ
اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ أو ﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺨ ــﻂ،
وﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أي اﻟﺘﺒﺎس.
وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي
ﻋﻘﺪه ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ،اﺳﺘﻌﺎن ﻟﻲ
ﺑﺨﻄﻴﺒﺘﻪ ﻟـﻤـﺴــﺎ ﻋــﺪة اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ
ً
اﻟـ ـﻜ ــﻮري ﺑ ـﻌــﺪ ﻳ ــﻮم ﻃــﻮﻳــﻞ ﺟ ــﺪا
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻗﺮاﺑﺔ

ﻣﺎﻳﻨﺰ ﻳﻌﻠﻦ ﻏﻴﺎب
ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﺟﺴﺘﻲ

ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺐ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮري اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺒﻞ
أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻋﺪﻳﺔ.
وﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬـﺘــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﻫ ــﻮﺑ ــﺮت
ً
ﻫﻮرﻛﺎش اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﺪورة ،واﻟـ  40ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﺧﺮوج ﻣﻮراي
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺑﺮز
ﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ــﺪورة

ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮا ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓ ــﻼﺷ ـﻴ ـﻨ ــﻎ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪوز اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرة
ﺑﻴﻦ  26أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري و2
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،إذ اﻧـﺘـﻬــﺖ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ
أﻧﺪي ﻣــﻮراي ﻋﻨﺪ اﻟــﺪور اﻷول
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳـ ــﺪ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺗـﻴـﻨـﻴــﺲ
ﺳﺎﻧﺪﻏﺮن ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎﻣﻪ 7-6
) (10-8و.7-5
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﺿــﺪ
ﺳ ــﺎﻧ ــﺪﻏ ــﺮن اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ اﻟـﻔــﺮدي ﻟﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ،
اﻟـﻤـﺘــﻮج ﺑﻠﻘﺐ ﺛ ــﻼث ﺑـﻄــﻮﻻت

ﻛﺒﺮى ،ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ
ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـ ــﻮرك ،واﻷوﻟ ــﻰ
ً
اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺖ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓ ــﻲ دورة
ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ أ ﻣ ــﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
رﻳﺸﺎر ﻏﺎﺳﻜﻴﻪ.
وﻋ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  32ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻣﺒﺎراة اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ً
ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ ،ﻗ ــﺎ ﺋ ــﻼ " :ﺑﻌﺾ
اﻷﻣـ ــﻮر ﻛــﺎﻧــﺖ أﻓ ـﻀــﻞ إﻟ ــﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ .ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻜﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ...
ﺷ ـﻌــﺮت ﺑ ــﺄن ﺗـﺤــﺮﻛــﺎﺗــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
أﻓﻀﻞ".
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أوﺟ ـ ـ ــﺎع ﻣ ـ ـ ــﻮراي ﻻ
ﺗـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺧـ ـ ــﺮوﺟـ ـ ــﻪ ﻣــﻦ
اﻟــﺪور اﻷول ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أواﺋﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﻓــﻲ
اﻟﻠﻌﺐ .ﻟﻜﻦ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ
ﺳـﻤــﺢ ﺑ ـﻌــﻮدﺗــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﻼﻋــﺐ
إذ ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ دورات ﻓــﻲ ﻓﺌﺔ
اﻟــﺰوﺟــﻲ وأﺣ ــﺮز دورة ﻛﻮﻳﻨﺰ
اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻠﻴﺴﻴﺎﻧﻮ ﻟــﻮ ﺑـﻴــﺰ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﻣﺎﻳﻨﺰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم أﻣ ــﺲ اﻷول أن
ﻣ ــﺪاﻓـ ـﻌ ــﻪ ﺟ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻪ ﺟـﺴـﺘــﻲ
ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓﺘﺮة
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ،ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺨﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻒ.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪاﻓـ ـ ـ ــﻊ
ا ﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮ ﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪي ) 22ﻋ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ(
ﻟ ــﻺﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺧـ ــﻼل ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة أﻣــﺎم ﻓﺮاﻳﺒﻮرج
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ(.
وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮض ﻣ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺰ
ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ أﻣﺎم ﺑﻮروﺳﻴﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)د ب أ(

أﻧﻴﺴﻴﻤﻮﻓﺎ ﺗﻨﺴﺤﺐ
ﻣﻦ »ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز«
ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺧﺒﺎري ،أﻣﺲ ،أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ أﻣﺎﻧﺪا
أﻧﻴﺴﻴﻤﻮﻓﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ )ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز( ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻮاﻟﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪرﺑﺎ ﻟﻬﺎ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ "إي.إس.ﺑــﻲ.إن" ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻼﻋﺒﺔ،
ﻗﻮﻟﻪ إن أﻧﻴﺴﻴﻤﻮﻓﺎ ) 17ﻋﺎﻣﺎ( اﻧﺴﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة واﻟﺪﻫﺎ
ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ أﻧﻴﺴﻴﻤﻮف.
وﻛــﺎﻧــﺖ أﻧﻴﺴﻴﻤﻮﻓﺎ ﻓﺠﺮت
ﻣ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺄة ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟــﻰ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪور ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ
ﻣـ ــﻦ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ
ا ﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﻮ ﺣ ــﺔ )روﻻن
ﻏـ ــﺎروس( ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺎم،
وﺗ ـﺤ ـﺘــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـ ـ 24
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟـ ـ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ــﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
أﻧ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻮﻓـ ــﺎ
ﺑـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺐ ﻓـ ـﺌ ــﺔ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ـﻴ ــﻦ
ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻼﻋـ ـ ـ ـ ــﺐ
"ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ
ﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺪوز"
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم
.2017
)د ب أ(
أﻧﻴﺴﻴﻤﻮﻓﺎ
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رﻳﺎﺿﺔ

وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﻳﻌﻴﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
أﻋﺎد وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﺿﻴﻔﻪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﺈﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل  ١-١أﻣﺲ اﻷول.

أ ﻋ ــﺎد وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﺿﻴﻔﻪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ إﻟــﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﺈﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎدل  ١-١أﻣــﺲ اﻷول ﻓﻲ
ﺧـ ـﺘ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب اﻟﻨﺮوﺟﻲ
أوﻟـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎر ﺳ ــﻮﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺮ
اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻔﻮز ﺳﺎﺣﻖ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
ً
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﺮﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺸــﻮط
اﻷول.
ﻟﻜﻦ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن أﻋﺎده إﻟﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ وذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟـﻘــﺮﻳــﺐ ،أي اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺣـﻴــﻦ أﺧــﺮﺟــﻪ ﻣــﻦ رﺑ ــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ـﻜــﺄس ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻴﻪ
 ،١-٢ﺛﻢ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ذاﺗ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟ ـ ـ  ٣٣ﻣﻦ
اﻟ ـ ــﺪوري اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ
ً
أﻳﻀﺎ.
أﻳﻀﺎ.
واﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
ﻳ ـ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺪ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﺑـﺸـﻜــﻞ
واﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺪم ﻓـ ــﻲ
اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  ٢٧ﻋﺒﺮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ

ﻣـ ــﺎرﺳ ـ ـﻴـ ــﺎل ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ
روﺑﻦ ﻧﻴﻔﻴﺲ أدرك اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٥٥ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪة راﺋﻌﺔ.
وﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻞ ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻻﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻟﻜﻦ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ أﻫﺪر رﻛﻠﺔ
ﺟ ــﺰاء ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺻــﺪﻫــﺎ اﻟـﺤــﺎرس
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ روي ﺑــﺎﺗــﺮﻳـﺴـﻴــﻮ،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﻫـ ـ ـ ــﺪى ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ ﻧ ـﻘ ـﻄ ـﺘــﻪ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎدل أﻳﻀﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﺻﻔﺮ-ﺻﻔﺮ.
ً
وﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن ﺷـﻴـﺌــﺎ
ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ إﺛﺮ ﻣﺠﻬﻮد
ﻓـ ـ ــﺮدي ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴــﺮى
ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﻮس راﺷـﻔــﻮرد ،أﺗﺒﻌﻪ
ﺑ ـﻜ ــﺮة ﻋــﺮﺿ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﺮت ﻣ ــﻦ أﻣ ــﺎم
ﺑ ــﺎب ا ﻟ ـﻤــﺮ ﻣــﻰ دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣ ــﺎرﺳـ ـﻴ ــﺎل ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺤــﻮﻳ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺸﺒﺎك ).(١٨
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﻋ ــﻮض ﻫــﺬه
اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  ٢٧إﺛــﺮ
ﻟﻌﺒﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﺗﻤﺮﻳﺮة
أﺧﺮى ﻣﻦ راﺷﻔﻮرد ،اﻟﺬي وﺿﻊ
اﻟـ ـﻜ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ
ﻓﺄﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻘــﻒ ﺷ ـﺒ ــﺎك ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ روي
ً
ﺑ ــﺎﺗ ــﺮﻳـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮ ،ﻣـ ـﺴـ ـﺠ ــﻼ ﻫ ــﺪﻓ ــﻪ

ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻳﻌﺘﺬر إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺑﻘﻤﻴﺺ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
اﻟﺤﻤﺮ" ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟـﻴــﻪ ﻋــﺎم ٢٠١٥
ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.
وﻛﺎن ﻫﺪف ﻣﺎرﺳﻴﺎل اﻟﻔﺎرق
اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ﺧــﻼل
اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻟـ ــ ٤٥اﻷوﻟ ــﻰ ،ﺛــﻢ ﻇﻬﺮ

وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ إذ
ً
ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ وﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ
ً
ﺟ ـ ــﺪا ﻣ ــﻦ إدراك اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل ﻟﻜﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﻆ ﻋـ ــﺎﻧـ ــﺪه ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ارﺗ ـ ــﺪت
رأ ﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ا ﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻜ ــﻲ راوول
ﺧ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ــﺰ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﺿ ـ ــﺔ ﺛــﻢ

ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻮم ﺑﻮﻏﺒﺎ
رﻓــﺾ ﻣــﺪرب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ
أوﻟـ ــﻲ ﻏ ــﻮﻧ ــﺎر ﺳــﻮﻟ ـﺴ ـﻜــﺎﻳــﺮ ﻟ ــﻮم ﻻﻋ ـﺒ ــﻪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑــﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻹﻫ ــﺪاره رﻛﻠﺔ ﺟــﺰاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻛـﻔـﻴـﻠــﺔ ﺑ ــﺈﻫ ــﺪاء اﻟ ـﻔــﻮز ﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب ﻣﻀﻴﻔﻪ
وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن.
وﻋﻠﻖ ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :اﻻﺛﻨﺎن اﺧﺘﺮﺗﻬﻤﺎ
ً
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رﻛﻼت اﻟﺠﺰاء واﻷﻣﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺑﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ،وﺑﻮﻏﺒﺎ ﺳﺠﻞ
ﻟﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ رﻛ ــﻼت اﻟ ـﺠــﺰاء ﻟﻜﻦ اﻟـﻴــﻮم ﻗــﺎم روي ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﻮ
ﺑﺼﺪة راﺋﻌﺔ".
وأﺿ ـ ــﺎف "اﻣ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻻﺛـ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ .أﺣ ــﺐ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻌﻮر +أن ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ."+
وﻟ ــﻢ ﺗـﻤــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺎدﺛــﺔ ﻣ ــﺮور اﻟ ـﻜ ــﺮام ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ وﻣ ـﺤ ـﻠ ــﻞ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ "ﺳـ ـﻜ ــﺎي ﺳ ـﺒ ــﻮرﺗ ــﺲ"
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻏ ــﺎري ﻧﻴﻔﻴﻞ ،إذ أﺻــﺮ ﻋﻠﻰ ﺿ ــﺮورة أن ﻳﺤﻞ
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ.

ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ

ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ :اﻟﺤﻜﺎم ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺤﺰم
ﻣﻊ اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ
ﻛﺸﻒ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﺎدي
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻧﻪ ﺗﻢ إﺧﺒﺎره ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎراة
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ "اﻟﻠﻴﻐﺎ" أﻣﺎم ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻲ
ﺟﺮت اﻷﺣﺪ ،أن اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻦ ﻳﻨﻈﺮوا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟـ "ﻗﺼﺪ اﻟﻼﻋﺐ"
ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺧﻄﺄ اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ ﺧﻼل
ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﻃﺮد اﻟﻼﻋﺐ ﺧﻮرﺧﻲ ﻣﻮﻟﻴﻨﺎ ،ﻧﺠﻢ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ.
وﻗﺎل ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ" :ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮوﻧﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻘﺼﺪ
اﻟﻼﻋﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻫﺲ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،إﻧﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﻄــﺮد،
وﻟــﻸﺳــﻒ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺗـﻔــﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪاﻋﻲ
أن ﻗﺼﺪ اﻹﻳﺬاء ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻫﺲ واﻹﺻﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺎ
ﻣﺘﻮاﻓﺮﻳﻦ".
وأوﺿﺢ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻻﻋﺒﻪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
ً
ﺗﻌﺮض ﻟﺘﺸﻨﺞ ﻋﻀﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ
ً
ً
ﺳـﻬــﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻪ )ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ( ،ﺑــﻞ ﻛــﺎن ﻣﻌﻘﺪا أﻣ ــﺎم ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﻳﺘﺤﺮك دﻓﺎﻋﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮا ﻟﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻔﺮص أﻇﻬﺮ ﻗﺪراﺗﻪ ،ﻧﺄﻣﻞ أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻮال ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد".
وﺗﻄﺮق اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ أﻟـﻔــﺎرو ﻣــﻮراﺗــﺎ ،ﻧﺠﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ،وﻗــﺎل:
"أﻧﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮراﺗﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن
ً
راﺋﻌﺎ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ،وﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮرة أﻳﻀﺎ".
)د ب أ(

دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ

ورأى ﻧﻴﻔﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ "اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ
رﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء داﺧﻞ ﻏﺮف ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ  -اﻷﻣﺮ ﻣﺤﺮج".
وﺗﺎﺑﻊ "إﻧﻬﺎ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،وﻟﻴﺴﺖ +ﺗﻮﻣﺒﻮﻻ+
)ﺳﺤﺐ ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ( ،أو ﻣﺒﺎراة ﻟﻠﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ".
وﺧﺘﻢ "ﺳﺠﻞ راﺷﻔﻮرد اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ وأﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ رﻛﻠﺔ
اﻟﺠﺰاء .وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺎﺋﺪ ،وﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ".
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺸﻒ راﺷﻔﻮرد أن ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ رﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء،
وﻫﻮ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ً
وﺷﺮح اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺎﺋﻼ" :أراد ﺑﻮل )ﺑﻮﻏﺒﺎ( ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺮﻛﻠﺔ ،اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ .أي ﻻﻋﺐ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻬﺪر رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ،وﻗﺪ
ﺳﺠﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻬﺪر واﺣﺪة".
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﺰاء أﻣﺎم ﺗﺸﻠﺴﻲ "ﻧﻔﺬت
رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻧﺎﺟﺤﺔ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺬا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ً
ﻟﻲ ﻓﻲ أن ﻳﺴﺪد )ﺑﻮﻏﺒﺎ( رﻛﻠﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟﻸﺳﻒ أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻼم ،إﻧﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎراة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ :ﻻ أﺧﺸﻰ اﻟﻔﺸﻞ
أﻛﺪ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎرﻳﻮ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ
ً
ً
أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ،أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻮف ﻣﻦ
اﻟﻔﺸﻞ ﻓــﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﻼﻋ ـ ــﺐ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ" :ﻗ ــﺮار اﺧﺘﻴﺎر
ً
ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﻌﺒﺎ .ﻣﻨﺬ ﻃﺮح
ﻫــﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻢ أﻓـﻜــﺮ ﻓــﻲ ﺷﻲء
آﺧﺮ .إﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ .ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻷﺟﻠﻬﺎ".
وأﺿﺎف اﻟﻼﻋﺐ "ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي
ﺧﻮف .أﻫﺪاﻓﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻊ ﻫﺬا
اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻓﺮﻳﻘﻲ.
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ أن أﻓﺸﻞ ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺪﻳﻜﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﺪي".
ً
وأﻋﺮب اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ " 29ﻋﺎﻣﺎ" ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﺒﺮﻳﺸﻴﺎ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﺮ.
ً
ً
وﺑ ــﺪا ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻫــﺎدﺋــﺎ وواﺛـﻘــﺎ
ً
وﺣﺎﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮﻳﻖ دون
أن ﻳﻜﺘﺮث ﻟﻤﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪوﻧﻪ ﻟﻤﺠﺮد
اﻻﻧﺘﻘﺎد.
ً
وﺻــﺮح اﻟــﻼﻋــﺐ "ﻻ أﻗــﺮأ ﻛﺜﻴﺮا،
ً
وإن ﻛـ ـﻨ ــﺖ أﺣ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎ أﻋ ـ ـﻠـ ــﻢ أﻧ ـﻬ ــﻢ
ﻳـﻨـﺘـﻘــﺪوﻧـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ .أﻧــﺎ
ﻣﻌﺘﺎد .ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
إﻧﻪ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ".
وأﻛﺪ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ أﻧﻪ ﻳﻬﺪف اﻟﻌﻮدة
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ

ﻣﺎرﻳﻮ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ

ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ "ﻳﻮرو ،"2020
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ روﺑﺮﺗﻮ
ً
ﻣﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﺗﺼﻞ ﺑﻪ أﺧﻴﺮا ﻟﺘﻬﻨﺌﺘﻪ
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼده.
وأﺷ ــﺎر اﻟــﻼﻋــﺐ إﻟ ــﻰ أن واﻟــﺪﺗــﻪ
ﺑـ ـﻜ ــﺖ ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻋـ ــﺮﻓـ ــﺖ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻌــﻮد
ﻟﺒﺮﻳﺸﻴﺎ وأﻧﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻮﺟﻮده
ﻗﺮﺑﻬﺎ.
وﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة
ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﻄﺒﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ
)إﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ( وﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳﻴﺘﻲ
وﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل )إﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺮا( وﻧ ـﻴ ــﺲ
وﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ )ﻓﺮﻧﺴﺎ(.
)إﻓﻲ(

اﻟ ـﺤــﺎرس اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ داﻓ ـﻴــﺪ دي
ﺧـ ـﻴ ــﺎ ،إﺛـ ـ ــﺮ رﻛـ ـﻠ ــﺔ ﺣـ ـ ــﺮة ﻧ ـﻔــﺬﻫــﺎ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮاو ﻣﻮﺗﻴﻨﻴﻮ.
ﻟـﻜــﻦ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻷرض ﻋــﻮض
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻠﺔ اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺘﻬﺎ ،وﺑﻬﺪف راﺋﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪة
ﺻــﺎروﺧـﻴــﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
روﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺎرﺗﺪت ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﺔ
واﻟﻰ ﺷﺒﺎك دي ﺧﻴﺎ ).(٥٥
وﺣ ـﺒ ـﺴ ــﺖ أﻧ ـ ـﻔـ ــﺎس ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮر
وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮر اﻟﺤﻜﻢ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻜ ــﺎم إﻟ ــﻰ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻹﻋ ـ ــﺎدة
ﺑــﺎﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ "ﻓ ــﻲ أﻳ ــﻪ آر" ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻬﺪف ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻜﻮك
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻞ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل اﻟﻜﺮة
إﻟــﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺎت ﻓ ــﺮﺣ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ
ﺻﺤﺔ اﻟﻬﺪف.
واﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪ أﻧـ ـ ــﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء إﺛﺮ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺑﻮﻏﺒﺎ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻛ ــﻮﻧ ــﻮر ﻛ ـ ــﻮدي داﺧ ــﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ روي ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﻮ
ﺗﻌﻤﻠﻖ وﺣﺮم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺬات
ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺒﺎﻛﻪ ).(٦٨
وﺣــﺎول ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻟﻜﻦ رﺟ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻧﻮﻧﻮ ﺳﺎﻧﺘﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﻴﻦ
ً
دﻓ ــﺎﻋ ــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﻢ

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟ ـﺒــﺪء ﺣـﻤـﻠــﺔ دﻓــﺎﻋــﻪ
ﻋﻦ ﻟﻘﺐ اﻟــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،إﺻﺎﺑﺔ
ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب رﺋﻮي ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻐﻴﺎﺑﻪ
ﻋﻦ ﺗﻤﺎرﻳﻦ.
وﻛـﺸــﻒ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،اﻟ ــﺬي ﻳﺒﺪأ
ﻣـ ـﺴـ ـﻌ ــﺎه ﻹﺣـ ـ ـ ـ ــﺮاز ﻟـ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري
ً
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺎرﻣﺎ اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،أن ﺳﺎري "ﺧﻀﻊ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻟﻔﺤﻮص
ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺪت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﻟﺘﻬﺎب
وﺻﻒ ﻟﻪ اﻟﻌﻼج".
اﻟﺮﺋﻮي ًاﻟﺬي ِ
ووﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻌـﻤــﻼق ﺗــﻮرﻳ ـﻨــﻮ ،ﺑﻘﻲ
ﺳ ــﺎري ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗـﻤــﺎرﻳــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟ ــﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻪ ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع.
وﺳﺒﻖ ﻟﺴﺎري اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ
ً
ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ ﺧ ـﻠ ـﻔــﺎ
ﻟﻤﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أﻟﻴﻐﺮي ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ رو ﻧ ــﺎ ﻟ ــﺪو ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،أﻣﺲ
ً
اﻷول ،ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺪرب ﻣﻨﻔﺮدا
ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻵﻻم اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻀﺮﺑﺔ ﺑﺪاﻳﺔ "اﻟﺴﻴﺮي آ"
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺧــﺎرج اﻟﺪﻳﺎر أﻣﺎم
ﺑﺎرﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ )إﻧﻴﻮ ﺗﺎردﻳﻨﻲ(.
واﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ "اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧ ـ ـﻜـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺮي"
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ
ﻣــﻮاﺟـﻬـﺘـﻴــﻦ ودﻳ ـﺘ ـﻴــﻦ أﻣـ ــﺎم ﻓــﺮﻳــﻖ

اﻹﻧﺘﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ
ذﻛــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن ﻧ ــﺎدي إﻧﺘﺮ
ﻣ ـﻴ ــﻼن ﺗ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق
ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ
اﻹﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي ﻟـ ـﻀ ــﻢ ﺻ ــﺎﻧ ــﻊ
اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ
ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ.
ً
ووﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ذي
ﺻﻦ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن إﻧﺘﺮ
ﻣـﻴــﻼن ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﺳﺘﻌﺎرة
ﺳــﺎﻧ ـﺸ ـﻴــﺰ ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ
ً
ﻣ ـﻌ ــﻪ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
إﻋﺎرﺗﻪ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ

أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ

ﻻﻋ ــﺐ أودﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺰي اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ،
ﺳـﻴـﺘـﺠــﻪ إﻟ ــﻰ إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ إﻧﺘﺮ) .د ب أ(

ﻓﺎﺗﺴﻜﻪ :ﺑﺎﻳﺮن ازداد ﻗﻮة اﻵن
ﻗﺎل ﻫﺎﻧﺰ ﻳﻮاﺧﻴﻢ ﻓﺎﺗﺴﻜﻪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻨﺎدي ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ّ
إﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻦ
ﻟﻪ اﻻﺣﺘﺮام.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺳﻜﺎي ﺳﺒﻮرت ﻧﻴﻮز
إﺗــﺶ دي ،ذﻛــﺮ ﻓﺎﺗﺴﻜﻪ ) 60ﻋــﺎﻣــﺎ(" :ﺑــﺎﻳــﺮن ﻟﺪﻳﻪ
ﻓــﺮﻳــﻖ ﻗــﻮي وﻗــﺪ ازداد ﻗــﻮة اﻵن ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ
أن اﻧﺘﻘﺎل ا ﻟـﺒــﺮاز ﻳـﻠــﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ـﻠــﺪوري اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ )ﺑــﻮﻧــﺪﺳـﻠـﻴـﻐــﺎ( ،ﻓﻬﻮ ﻻﻋﺐ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺮواﺗﻲ إﻳﻔﺎن ﺑﻴﺮﺳﻴﺘﺶ،
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻻﻋﺐ ﻗﻮي ﺟﺪا".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ" :ﻻ أﺧـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﺮن ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﻲ أﻛ ــﻦ
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻤﺎ أﺣﺮزه ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة".
وأﺷ ــﺎد ﻓﺎﺗﺴﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧــﺎص ﺑﺮوﺑﺮت
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ وﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ ،وﻗﺎل إن ﺑﺎﻳﺮن"
ﻟﺪﻳﻪ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ وﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وواﺣﺪ ﻣﻦ
أﻓﻀﻞ ﺣﺮاس اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻣ ـ ـ ـ ــﻊ اﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎده ﺑ ـ ـ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﻳـ ــﺮن
ـﻼن ﻣﻮﻗﻌﺎ
ودورﺗ ـﻤــﻮﻧــﺪ ﻳـﺤـﺘــﻼ
ﻼ
ﻣـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوري ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﻳ ــﺮى أن
ﻫﻨﺎك أﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﻃﻤﻮﺣﺔ
"وأﻋـﺘـﻘــﺪ أن ﻻﻳـﺒــﺰغ ﻋﻠﻰ
رأس ﻫﺬه اﻷﻧﺪﻳﺔ".
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜ ـ ــﻪ
ﻃـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ــﺎت ﻧـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﻪ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز
ﺑﺎﻟﺪوري" ،ﺳﻨﺤﺎول
وﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻣ ـﻘ ـﺘ ـﻨ ـﻌــﻮن
ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ".

وﺷ ــﺪد أﻳـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ أن اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻓﺎﻓﺮ ﻋــﺎزم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﻠﻘﺐ:
"ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻃﺮاز ﺣﺬر وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
وﺻ ــﺎﺣ ــﺐ ﻧ ـﻈــﺮة ﺗـﺤـﻠـﻴـﻠـﻴــﺔ ،وﻳ ـﺼ ـﻌــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻪ أن
ﻳـﻘــﻮل ذﻟ ــﻚ ﺑـﻜــﻞ ﻗ ــﻮة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳـﻘــﻒ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﺧﻠﻒ
ﻫﺬا اﻟﻬﺪف".
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻗﺎل ﻓﺎﺗﺴﻜﻪ
إﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺪرك ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺮة
اﻟﻮاﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ" :أﻋﺮف
أﻧ ــﻚ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺗــﺮﻓــﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻀﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ".
)د ب أ(

ﻳﻮاﺧﻴﻢ ﻓﺎﺗﺴﻜﻪ

ﻣﻴﺴﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﻮﺷﻜﺎش

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﻌﻠﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺎري ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب رﺋﻮي
وﺣ ـﻴ ــﺪ ﻣ ــﻊ ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي،
أن اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻋﻜﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺪت وﺳـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻞ إﻋـ ـ ــﻼم
ً
إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎري ﻣﻮﺟﻮدا
ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻴﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺎرﻣﺎ
اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪوري.

ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ دي ﺧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت أن
ﺗﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﻫﺪف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻴﺎﻧﺪر دﻧﺪوﻧﻜﺮ
اﻟــﺬي ﺗﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪد ﻣﻦ زاوﻳــﺔ ﺿﻴﻘﺔ
ﻓﻮق ﻋﺎرﺿﺔ اﻟﻀﻴﻮف ).(٨٦

وﻛ ـ ــﺎد ﻟـ ــﻮك ﺷ ــﻮ أن ﻳﺨﻄﻒ
اﻟ ـﻔ ــﻮز ﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜــﻮاﻧــﻲ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﻣ ــﻦ زاوﻳ ــﺔ
ﺻـﻌـﺒــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ روي ﺑــﺎﺗــﺮﻳـﺴـﻴــﻮ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﻧﻘﺎذ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ).(٩٠+٤

اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺎدي وﺗﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻨﻀﻢ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ﺧﻼل ﻣﺮان اﻟﻴﻮم
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ
ﻟﻤﺒﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺑ ـ ـﻄـ ــﻞ إﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﻓــﻲ
ﺑ ـﻴــﺎن ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ،إﻟ ــﻰ أن "اﻟـ ــﺪون" اﻧﻀﻢ
ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒـ ــﺎت
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻏ ــﺎب اﻟ ـﻤــﺪرب
ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺳﺎري ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب رﺋﻮي.
وﺳـ ـﻴـ ـﺤ ــﺎول ﻣـ ـ ــﺪرب ﺗـﺸـﻴـﻠـﺴــﻲ
ً
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻟﻴﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ
أﻣﺎم ﺑﺎرﻣﺎ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري

أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "ﻓﻴﻔﺎ" أﻣﺲ اﻷول ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة ﺑــﻮﺷـﻜــﺎش ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺼﺎﺣﺐ أﻓـﻀــﻞ ﻫــﺪف ﺧﻼل
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﺿﻤﺖ اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ واﻟﺴﻮﻳﺪي زﻻﺗﺎن
إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ.
وﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺪ أﺻﻮات
اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻳـﺠــﺮى ﻋﺒﺮ اﻹ ﻧـﺘــﺮ ﻧــﺖ ﺣﺘﻰ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳﺘﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﺪ
أﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات.
وﺟ ــﺮى ﺗــﺮﺷـﻴــﺢ ﻫ ــﺪف ﻟﻤﻴﺴﻲ ﺳﺠﻠﻪ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓــﻲ ﺷـﺒــﺎك رﻳــﺎل
ﺑﻴﺘﻴﺲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺷﺢ إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ ﻟﻬﺪف ﺳﺠﻠﻪ ﻟﻠﻮس أﻧﺠﻠﺲ
ﻏﺎﻻﻛﺴﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﺗﻮروﻧﺘﻮ.
ً
وﺿـﻤــﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ واﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﺎت أﻳ ـﻀــﺎ ،ﻣــﺎﺗـﻴــﻮس ﻛﻮﻧﻴﺎ
)ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻞ /ﻓﺮﻳﻖ ﻻﻳﺒﺰغ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ( وأﺟﺎرا ﻧﺸﻮت )اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون /
ﻓﺎﻟﻴﺮﻧﻐﺎ اﻟﻨﺮوﺟﻲ( وﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛﻮاﻟﻴﺎرﻳﻠﻼ )إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  /ﺳﺎﻣﺒﺪورﻳﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ(
وﺧﻮان ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪو ﻛﻴﻨﺘﻴﺮو )ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  /رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ( وإﻳﻤﻲ
رودرﻳﻐﻴﺰ )أﻣﻴﺮﻛﺎ  /ﻳﻮﺗﺎ روﻳﺎﻟﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( وﺑﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﺒﺴﻮن )أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  /ﻛﻠﻴﻔﺘﻮﻧﻔﻴﻞ( وأﻧﺪروس ﺗﺎوﻧﺴﻨﺪ )إﻧﻜﻠﺘﺮا  /ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي( وداﻧﻴﻴﻞ زﺳﻮري )اﻟﻤﺠﺮ  /دﺑﺮﺗﺴﻦ اﻟﻤﺠﺮي(.
وﺗﻘﺪم ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻮﺷﻜﺎش ﺧﻼل ﺣﻔﻞ "اﻟﻔﻴﻔﺎ" اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﻓﻲ
 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)د ب أ(

دلبلا
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺤﺎرب اﻟﺨﻨﻔﺴﺎء
ﻳـ ــﺪرس اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑـﻤـﻬـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓــﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ آﻓﺔ ﺧﻨﻔﺴﺎء اﻟﻠﺤﺎء،
اﻟ ـﺘــﻲ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺮت ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وأ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ وزارة ا ﻟـ ــﺪ ﻓـ ــﺎع
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ،
أن اﻟﻘﻮات ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.
وﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺖ وزﻳـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ أﻧـﻴـﺠــﺮﻳــﺖ ﻛــﺮاﻣــﺐ-
ﻛ ــﺎرﻧـ ـﺒ ــﺎور ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ،
ﻟـﺒـﺤــﺚ اﻷﻣ ــﺮ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ.
وﻳ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﻣـ ــﻼك اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ "ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﻘﺮن"،
ﺑﺴﺒﺐ آﻓ ــﺔ ﺧﻨﻔﺴﺎء اﻟـﻠـﺤــﺎء،
واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎﺋـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺟ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ،واﻟﺠﻔﺎف اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻳﺘﻮﻗﻌﻮن
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات.
وﻳ ـﻘ ــﺪر اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻟـﻤــﻼك اﻟـﻐــﺎﺑــﺎت ،ﺧــﻼل ﻋﺎﻣﻲ
 2018و ،2019ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻷﺷ ـﺠــﺎر اﻟـﻤـﺘـﻀــﺮرة ﻣــﻦ آﻓــﺔ
ﺧﻨﻔﺴﺎء اﻟﻠﺤﺎء واﻟﻌﻮاﺻﻒ
ﺑـ 70ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
وﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻎ ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ إﺧـ ـ ـ ــﻼء
اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻧﺤﻮ 2.1
ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.
وﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻗ ـﻄ ــﻊ اﻷﺷـ ـﺠ ــﺎر
اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﺂﻓﺔ ﺧﻨﻔﺴﺎء اﻟﻠﺤﺎء
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺎﺑــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ً
اﻵﻓـ ــﺔ ،إﻻ أن ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻣــﻼك
اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴ ـﻌ ــﻮن
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻋـ ــﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ً
ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
)د ب أ(

ﻣﺼﻔﻔﺔ ﺷﻌﺮ ﺗﻘﺘﻞ اﻣﺮأة ﺑﺎﻟﺴﻠﻴﻜﻮن
ﱠ
رﺣﻠﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻣــﺮأة إﻟﻰ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،ﻟـﻠـﻤـﺜــﻮل
أﻣـ ـ ــﺎم ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ،ﺑـﺘـﻬـﻤــﺔ
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ اﻣﺮأة أﺧﺮى،
ﺑــﺈﻋ ـﻄــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻨــﺎت ﺳـﻠـﻴـﻜــﻮن
ﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ردﻓـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻛـﻴـﻠــﻲ ﻣـﻴـﻬـﻴــﻮ )34
ً
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﺗــﻮﻓـﻴــﺖ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم 2015
ﺧـ ــﻼل ﻋـ ُﻤـﻠـﻴــﺔ ﺣ ـﻘــﻦ ﺳـﻠـﻴـﻜــﻮن
ﺑﺮدﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻮ ﻣﻨﺰل
ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك.
ُ
وأدﻳﻨﺖ ﻣﺼﻔﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ دوﻧﺎ
ً
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ) 38ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﻟﻮﺗﻦ
ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ أﺳﻜﺲ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
ﺑـﺘـﻬـﻤــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺘــﻞ ﺟ ـ ــﺮاء اﻹﻫ ـﻤ ــﺎل
و ﻣـﻤــﺎر ﺳــﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻲ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ.
وﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﺑﻄﻠﺐ
إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻟــﻮﻗــﻒ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ،
ﺑﻴﺪ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻓﻀﺖ
ذﻟﻚ.

وﻳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺺ أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺗ ـ ــﺮﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻘﻀﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ
ﺳﺠﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎل إداﻧﺘﻬﺎ.
واﺗ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺖ ﻓ ـ ــﺮاﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮت ﻣﻴﻬﻴﻮ ،اﻟﺘﻲ
ﺟـ ــﺎءت إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ "ﻟ ـﻐ ــﺮض إﺟ ــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻟﺮدﻓﻴﻬﺎ" ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
 ،2015وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻀﺤﻴﺔ
"ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻠﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻦ
اﻟﺴﻠﻴﻜﻮن اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ" ،وزﻋــﻢ أن
اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ "ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻴﺘﺔ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﺒــﻮ ﻣ ـﻨــﺰل ﺑ ـﻔ ــﺎرروﻛ ــﺎواي
)ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك( وﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد".
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ
"ﻟـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﺒ ــﺔ" ،اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ
"ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ" ،واﺷﺘﺮت
اﻟﺴﻠﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ إﻳﺒﺎي ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ(

ﺗﺮاﻣﺐ ﺟﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة

اﻟﺤﺒﺲ ﻟﺪاﻫﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺒﺪ  ٣ﺳﻨﻮات
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗـﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟـﻨــﺎﻳــﺎت اﻷﺣـ ــﺪاث ،أﻣــﺲ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺴﻮﻳﻂ ﺑﺤﺒﺲ
ﺣﺪث ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ،ﻹداﻧﺘﻪ
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ دﻫﺲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﺨﺎص وﻗﺘﻠﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ
أن ﺻﺪﻣﻬﻢ ﺑﻤﺮﻛﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﺪ.

ﻗﻤﻴﺺ أوﺑﺎﻣﺎ ﺑـ  ١٢٠أﻟﻒ دوﻻر
ﺑـ ـﻴ ــﻊ ﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺺ ﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ﻛ ــﺮة
اﻟﺴﻠﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑ ـ ــﺎراك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﻣ ــﺰاد ،ﺑ ــ 120أﻟــﻒ دوﻻر ،وﻓــﻖ ﻣﺎ
ﻛﺸﻔﺖ دار اﻟﻤﺰادات ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ.
وﻫ ــﺬا اﻟـﻘـﻤـﻴــﺺ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺤﻤﻞ
رﻗــﻢ  ،23ﻛــﺎن أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻳﺮﺗﺪﻳﻪ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛ ـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓــﻲ

ﺑﻮﻧﺎﻫﻮ ﺑﻬﺎواي ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎدت
دار ﻣـ ــﺰادات ﻫـﻴــﺮﻳـﺘــﺪج أوﻛـﺸـﻨــﺰ.
وﻗﺪ ﱢ
ﻗﺪر ﺳﻌﺮه ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ دوﻻر.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم أن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺑﺎﻣﺎ ﻳﻬﻮى ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ،
ً
وﺷـ ــﻮﻫـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮارا وﻫ ـ ــﻮ ﻳ ـﻤ ــﺎرس
ﻫﻮاﻳﺘﻪ ﻫﺬه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ،ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أو
)روﻳﺘﺮز(
ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ أو زوار.

وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس
ً
أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺠﺪدا ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎم.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎﺳﻢ
ً
ً
ً
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﺑﺎرزا ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد
ﻋﻴﺐ إﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻳﻜﻤﻦ

ﻓﻲ ﻋﺪم أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ اﻷﺣــﺪاث ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ
أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ،إن
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  40ﻟﺴﻨﺔ 1972
ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺣـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻄ ـﻌــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ وإﺟ ــﺮاءاﺗ ــﻪ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
وﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـﻤـﻄـﻌــﻮن ﻓﻴﻪ
ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4/2/2019ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻷﺣ ــﺪاث ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
وﻓﻖ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  49اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  111ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣــﺪاث
اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ  ،2017ﻓﺈن اﻟﻄﻌﻦ
ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻜﻮن
ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أن اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر
ﻣ ــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ،وﻟ ــﻢ ﻳﻨﺺ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﻮاز اﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑــﺄﺣـﻜــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ﺟ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اﻷﺣـ ـ ــﺪاث أﻣ ـ ــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء
اﻟﺤﻜﻢ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ.

»ﺷﺎﻧﺪراﻳﺎن «٢-ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺪار اﻟﻘﻤﺮ
دﺧ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺎر اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪي
»ﺷ ــﺎﻧ ــﺪراّﻳ ــﺎن «2 -ﻣـ ــﺪار اﻟـﻘـﻤــﺮ،
ً
أﻣﺲ ،ﻣﻨﻔﺬا واﺣــﺪة ﻣﻦ أﺻﻌﺐ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ.
وﺑﻌﺪ  4أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﻪ،
أﺗﻢ اﻟﻤﺴﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ
ّ ً
ﻣﺪار اﻟﻘﻤﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﻪ.
ّ
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺗـ ـﺘ ــﻤ ــﺔ
اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ وﻓ ــﻖ اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت ،ﻓــﺈﻧــﻪ

ﻏﻼف ﺟﻮي ﻓﺎرغ ﺣﻮل
ﻛﻮﻛﺐ ﺻﺨﺮي
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﺴﻜﻮب ﻓﻀﺎﺋﻲ
ﺗﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺎﺳﺎ( ،وﻷول ﻣﺮة،
ﻋــﻦ وﺟ ــﻮد ﻏــﻼف ﺟــﻮي ﻓ ــﺎرغ ﺣــﻮل ﻛــﻮﻛــﺐ ﺻـﺨــﺮي ﺑﺤﺠﻢ
اﻷرض ﺧ ــﺎرج ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻳ ــﺪور ﻋﻠﻰ ﻏ ــﺮار ﻧﺠﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺮة.
وذﻛﺮت دراﺳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ دورﻳﺔ ﻧﻴﺘﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول،
أن ﺳﻄﺢ ذﻟﻚ اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻊ ﺳﻄﺢ
اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺣﻞ أو ﺳﻄﺢ ﻋﻄﺎردُ ،
وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن
ُﻣﻐﻄﻰ ﺑﺼﺨﺮ ﺑﺮﻛﺎﻧﻲ داﻛﻦ.
وﻳﻘﻊ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ  48.6ﺳﻨﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷرض ،وﻫﻮ
واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺟﺴﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮاﻛﺐ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ اﻛﺘﺸﺎف
أﻧﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻧﺠﻮم ﺑﻌﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺮﺗﻨﺎ )درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ(.
ُ
وﻳـﻄـﻠــﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﻮﻛــﺐ "إل.إﺗ ـ ــﺶ.إس  3488ﺑــﻲ"،
وﻳـﻌــﺎدل ﺣﺠﻤﻪ ﻧﺤﻮ  1.3ﺣﺠﻢ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ،وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪة
ً
دورﺗﻪ  11ﺳﺎﻋﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻧﺠﻢ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﺎرد ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺘﻲ ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻷﻗﺰام اﻟﺤﻤﺮاء" ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ واﻷﻃﻮل ﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮة.
وﺗﻘﻮل اﻟﺪراﺳﺔ إﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻜﻮﻛﺐ إﻟﻰ
ً
ﻏﻼف ﺟﻮي راﺟﻌﺎ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺠﻢ اﻟﻘﺰم اﻷﺣﻤﺮ
اﻷم ،اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ،
رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺠﻤﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻠﻚ
ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال ﻳﻤﻜﻦ وﺟﻮد ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ
ﺧ ــﺎرج ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﻮاﻛــﺐ ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ اﻷﻗ ــﺰام اﻟـﺤـﻤــﺮاء ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  75ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
ً
ﻧﺠﻮم درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ ،أم ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻮم أﻗﻞ ﺷﻴﻮﻋﺎ وأﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ
)روﻳﺘﺮز(
وأﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ.

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

ّ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺤﻂ اﻟﻤﺴﺒﺎر
اﻟﻬﻨﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻟﻠﻘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪار اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻄ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮي ،ﻳ ـﻨ ـﺒّ ـﻐ ــﻲ
ﻟ ـ ـ »ﺷ ــﺎﻧ ــﺪراﻳ ــﺎن «2 -أن ﻳ ـﻨــﻔــﺬ 4
ً
ﻣ ـﻨــﺎورات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻴﻮم.
)روﻳﺘﺮز(

ﺗـ ّ
ـﻮﺳـﻌــﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ،
اﻟ ـ ـ ــﺬي أﺻـ ـﺒ ــﺢ ﺟ ـ ـ ـ ّـﺪا ﻟ ـﻠ ـﻤ ـ ّـﺮة
اﻟـﻌــﺎﺷــﺮة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رزق اﺑﻨﻪ
إرﻳﻚ ﻃﻔﻠﺔ.
وﻏ ـ ّـﺮد إرﻳــﻚ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻻﺑــﻦ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ" :ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ
وﻻرا ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أن ﻧـﻌـﻠــﻦ ﻟﻜﻢ
وﻻدة دوروﺛﻲ ﺗﺮاﻣﺐ".
واﻟﻤﻮﻟﻮدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻲ
اﻟﺤﻔﻴﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ً
 73ﻋــﺎﻣــﺎ ،واﻟ ــﺬي ﻟــﻪ ﺧﻤﺴﺔ
أوﻻد ﻣﻦ ﺛﻼث زوﺟﺎت.
واﻟﻮﻟﺪان اﻷوﻻن ،دوﻧﺎﻟﺪ
ﺟ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮر وإﻳـ ـﻔ ــﺎﻧـ ـﻜ ــﺎ ،ﻫـﻤــﺎ
ﺛ ـﻤــﺮة زواﺟ ـ ــﻪ اﻷول وﻟـﻬـﻤــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﺔ
أﻃﻔﺎل .أﻣﺎ إرﻳﻚ وﻻرا ،ﻓﻠﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻟﺪ.
ّ
وﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻟـ ــﻰ إرﻳـ ـ ـ ــﻚ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
ﻣ ــﻊ ﺷـﻘـﻴـﻘــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻜــﺮ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ
ﺟ ــﻮ ﻧ ـﻴ ــﻮر إدارة ﻣـﺠـﻤــﻮ ﻋــﺔ

اﻟﺬﺑﺎب واﻟﻨﻤﻞ ﻳﻠﻘﺤﺎن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت!
ﱠ
ﻋﻠﻖ ﻣﻮﻇﻒ وﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واردة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺎﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﺤﻞ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ.
وﻗﺎل ﻣﻮﻗﻊ روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺨﺒﻴﺮ إﻟﻴﺎ ﻏﻮﻣﻴﺮاﻧﻮف
ً
ً
اﺳﺘﺒﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﺤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧﻪ "ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﺤﻞ ،ﻓﺈن ﺣﺸﺮات أﺧﺮى ﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﺑﺎب ،ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت".
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺨﺒﺮاء ﺳﺠﻠﻮا ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت
رﻳﺰان وﺳﻤﻮﻟﻴﻨﺴﻚ وﺳﺎراﺗﻮف اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻧﻔﻮق ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻨﺤﻞ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺣﻞ.
وﺷﻬﺪت اﻟﻘﺎرات اﻟﺨﻤﺲ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،اﻧﺨﻔﺎض
ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﺤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  25-30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳﻌﺰو اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﺤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺤﺮاري ،وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﺮادة اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ  ،Varroaواﺳﺘﺨﺪام
ﻣـﺒـﻴــﺪات اﻟ ـﺤ ـﺸــﺮات اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﻇ ــﺎﻫ ــﺮة ﻣــﺎ ُﻳـﺴـﻤــﻰ ﺑـﺎﻧﻬﻴﺎر
اﻟﺨﻠﻴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﺎدر أﺳﺮاب اﻟﻨﺤﻞ ﻓﺠﺄة ﻣﻨﺎﺣﻠﻬﺎ.
وﻳﺘﺼﻮر اﻟﻜﺜﻴﺮ أن اﻟﻨﺤﻞ واﻟـﻔــﺮاﺷــﺎت ﻓﻘﻂ ﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ
ﺣﺒﻮب اﻟﻄﻠﻊ وﺗﻠﻘﺢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،ﻣﻊ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺸﺮات وﺣﻴﻮاﻧﺎت
أﺧــﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑــﺄداء ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﻨﺎﻓﺲ واﻟﺬﺑﺎب واﻟﻨﻤﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺢ
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﺎ.

وﻓﻴﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي

 88ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
ا ﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪاء ،ق  ،5ش ،510
م ،9اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮف ،ق،5
ش ،12م ،28ت،66277222 :
99056632

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺒﻴﺐ

 70ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻳ ـﺸ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ا ﻟـ ــﺪ ﺳ ـ ـﻤـ ــﺔ ،ق  ،4ش  ،44م ،6
اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ﺳـ ـﻠ ــﻮى ،ق ،2ش،7
م  ،2 0ت ،9 9 8 9 6 5 1 1 :
99889315

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﻤﺸﻌﺎن

 76ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ق ،2ﺷﺎرع
ﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ،م ،35اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ق ،2ﺷ ـ ــﺎرع
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﻨﻴﻢ ،ج ،20م ،7ت:
22527783 ،99793636

ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻮع

 20ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳـﺸـﻴــﻊ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑﻌﺪ
ﺻـ ـ ـ ــﻼة اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺎل:
اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻛﻴﻔﺎن،
ق ،5ش ،54م ،1ت،94414448 :
55896111

ﺻﻘﺮ ﺿﺎري ﺻﻘﺮ اﻟﻨﺠﺪي

 16ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ ،ق ،8اﻣ ـﺘــﺪاد
ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرع اﻟ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﻮص ،ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻨﺘﺮال،
اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎء :اﻷﻧ ـ ـ ـ ــﺪﻟ ـ ـ ـ ــﺲ ،ق،4
ش ،2م ،83ت،99999137 :
99366964

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

"ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أورﻏ ــﺎﻧ ــﺎﻳ ــﺰاﻳ ـﺸ ــﻦ"
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﺮة
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎرج ،ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات
واﻟـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدق إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻧ ـ ـ ـ ــﻮادي
اﻟﻐﻮﻟﻒ ،وذﻟــﻚ ﻣﻨﺬ وﺻﻮل
واﻟﺪﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﺳـ ّـﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2017
أﻣ ـ ـ ــﺎ ﻻرا ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ ،ﻓ ـﻬــﻲ
ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ
ﺑ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت
وﻫـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻊ زوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ
"ﻣﺆﺳﺴﺔ إرﻳﻚ ﺗﺮاﻣﺐ" اﻟﺘﻲ
ً
ّ
ﺗﻤﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻟ ــﻸﻃـ ـﻔ ــﺎل .وﻫ ـ ــﻲ ﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣــﺎ
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
)أ ف ب(

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:55

اﻟﻌﻈﻤﻰ 45

اﻟﺸﺮوق

05:20

اﻟﺼﻐﺮى 29

اﻟﻈﻬﺮ

11:51

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:10ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:26

 03:05ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

06:23

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:12ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:43

 09:38ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

