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ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ،
اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ!
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أرﺑﺎح ﺑﺪون رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎت
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اﺷﺘﺮي أي ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
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داﺧﻞ اﻟﻌﺪد

اﻟﺨﻤﻴﺲ
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 ٢٢أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩م
 ٢١ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ٤١٩٩اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
 ٢٤ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

»ﺑﺎد ﻏﺎي« ﻟﺒﻴﻠﻲ إﻳﻠﻴﺶ ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻷﻏﻨﻴﺎت ص ١٣

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺪرس ﺿﺮب اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب
رﺻﺪت ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺪات إﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ »ﻫﺮﻣﺰ«
ً
• »اﻟﻤﻮﺳﺎد« ﻳﻼﺣﻖ »درون« وﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺤﻮزة »اﻟﺤﺸﺪ« وﻳﺸﺎرك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ واﺷﻨﻄﻦ ودوﻻ ﻋﺮﺑﻴﺔ
• »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﺳﺘﻀﺎف ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺤﺰب ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ
اﻟﻘﺪس  -دلبلا.

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻦ ﺧﻄﻂ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻀﺮب ﻣﻨﺸﺂت
وﻣــﻮاﻗــﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ و»ﺣ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
ﻗــﺮب ﻣﻀﻴﻖ ﺑــﺎب اﻟﻤﻨﺪب اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟــﻮاﺻــﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
وﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن ﺟﻬﺎز »اﻟـﻤــﻮﺳــﺎد« واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺻــﺪا ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣـﺤــﺎوﻻت ﻧﻘﻞ
أﺳﻠﺤﺔ وﻗﻄﻊ ﺻﻮارﻳﺦ وﻣﻨﺼﺎت وﻗﻮارب ﻣﺴﻴﺮة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺎﺋﺮات
ّ
ﻣﺴﻴﺮة »درون« ،وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ إﻳﺮان ،ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وإﻟﻴﻪ ،ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب.
ً
وأﻛﺪ اﻟﻤﺼﺪر أن ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ أﻃﺮاﻓﺎ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ وﻣﻮاﻧﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮر
ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺆﻛﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻘﺎءات ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ
ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ وﻗﻴﺎدات ﺑـ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻋﻦ »ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ« ،ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋــﻦ إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ وﺑﺤﺮ اﻟـﻌــﺮب ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺿــﺮب ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻗﺎﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺈﻃﻼع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات وزودﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب.
ـﺮة
ـ
ﻴ
ـ
ﺴ
ـ
ﻤ
ـ
ﻟ
ا
ـﺮات
ـ
ـ
ﺋ
ـﺎ
ـ
ـ
ﻄ
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪر إﻟ ـ ــﻰ أن ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـ ـ
02

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﺴﻘﻄﻮن
»درون« أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ذﻣﺎر

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

»ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ:
ﱡ
ً
أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻤﺎﻣﺎ
واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﺎض ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدرات إﻳـ ـ ــﺮان
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺼـﻔــﺮ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ«.
وأﺿــﺎف» :ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣــﺪ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى،
وﻟﻦ ﻳﻀﻤﻦ أﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻢ«.

دﺑﺸﺔ ﻟـ دلبلا :.ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﺨﺒﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
●

ﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻒ وﻛ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﻮث
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ ﺑ ـ ــﻮزارة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺻـ ـ ـ ــﻼح دﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ اﻹﻃـ ـ ــﺎر اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ،اﻟـ ـ ــﺬي
ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ً
ﻣ ـ ــﻮ ﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺎ أن ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ ﺗ ـﻠ ــﻚ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮم ﻋـﻠــﻰ

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ورؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
 ،2035ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗـﻨــﺎﺳـﺒـﻬــﺎ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻟﻲ
اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ اﻟـﻤـﺒـﻨـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت ،أوﺿ ـ ــﺢ أﻧ ـﻬــﺎ
ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ
واﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻟ ـ ــﻦ ﻳـﺘــﻢ 02

وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻋﻮدة روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻧــﺎﻗ ـﻠــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ إﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ
ﺿـﺨـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ
ﺑﻬﺪف ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋﻢ
اﻹرﻫـ ــﺎب وﻧـﻘــﻞ ﻣـﺤــﺮوﻗــﺎت إﻟــﻰ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ أﻓــﺮﺟــﺖ ﻋﻨﻬﺎ
ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت ﺟـ ـﺒ ــﻞ ﻃـ ـ ـ ــﺎرق اﻷﺣ ـ ــﺪ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﺎ أﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻦ »اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮس
اﻟـﺜــﻮري« اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ أﻧــﻪ اﺳﺘﺄﺟﺮ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ،اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗــﻢ 02

ّ
ﺑـﻨـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،وﻗ ــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈزاﻟﺔ أرﺑﻌﺔ أﺻﻔﺎر ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎل ،وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت وﻛﺎﻻت إﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ً
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،اﻟ ــﺬي أﻗ ــﺮه "اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي"
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻣﺎن ،اﻟﺬي ﺳﻴﻌﺎدل
 10آﻻف رﻳــﺎل ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﺴﻤﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة "ﺑﺎرﺳﻪ" وﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻦ  100ﺑﺎرﺳﻪ،
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﺮوع "اﻟﻤﺮﻛﺰي".
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١٠
ﻣﺆﺳﺲ »ﻫﻮاوي«
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ :ﻧﻮاﺟﻪ »أزﻣﺔ
ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت«

ﻣﺰاج

١٥
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻠﻲ :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺳﻮق ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

دوﻟﻴﺎت

٢٠

دﻳﻮن ﻣﺼﺮ ﺗﻔﻮق  ١٠٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر...
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ؟ 11

اﻟﺒﺮﻫﺎن ّأدى اﻟﻴﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ وﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟـ ١١

ﻓــﻲ ﺧـﻄــﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ اﻟـﺘـﺤـ ّـﻮل إﻟﻰ
ّ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ،ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدي ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح
اﻟ ـﺒــﺮﻫــﺎن ﻣ ـﻬــﺎﻣــﻪ ،أﻣـ ــﺲ ،ﻹدارة ﻣﺮﺣﻠﺔ
ً
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ  39ﺷﻬﺮا.
ّ
وﺣ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدي ،وﻫ ــﻮ
اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ  ،1955ﻣﺤﻞ
»اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﻲ« اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗــﻮﻟ ــﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ  6أﺑﺮﻳﻞ ،إﺛﺮ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة اﺳﺘﻤﺮت  5أﺷﻬﺮ.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ــﺎل ﻗ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،أدى اﻟﺒﺮﻫﺎن
اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ ﺑـﺒــﺰﺗــﻪ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ أﻣ ــﺎم رﺋـﻴــﺲ
ً
اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﺑﻜﺮ ّ
ﻋﺒﺎس ،واﺿﻌﺎ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـ ـﻘ ــﺮآن اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻢ ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ رﺋـﻴـﺴــﺎ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف ٤
أﺻﻔﺎر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ إﻳﺮان

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﺗﺮاﺟﻊ واﺿﺢ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
08
ً
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻮق  ٦٠دوﻻرا
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  -اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ...
ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
 08ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺎﻣﺾ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
09

اﻟﺴﻮدان ًﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي
ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﻮدان ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻬــﻮر اﻟـ ـ ـ  21اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳـﺘــﻮﻟــﻰ
اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺑـﻌــﺪه أﺣــﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓـﺘــﺮة 18
ً
ﺷﻬﺮا ،ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  3ﺳﻨﻮات
و 3أﺷﻬﺮ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳــﺎﻋ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أداء اﻟ ـﺒ ــﺮﻫ ــﺎن
ﻟـﻠـﻴـﻤـﻴــﻦّ ،أدى  9أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻘﺴﻢ أﻣــﺎﻣــﻪ ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء،
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳ ــﺆدﻫ ــﺎ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ
ﻟﻮﺟﻮده ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،وﻫﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋ ــﻦ »اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ« ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدي.
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗـﺴـﻠــﻢ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
ﺣ ـ ـﻤـ ــﺪوك ،اﻟـ ـ ــﺬي اﺧـ ـﺘ ــﺎرﺗ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ
ً
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮزراء،
ً
ﻣﻨﺼﺒﻪ أﻳﻀﺎ أﻣﺲ.
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

اﻗﺘﺼﺎد

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ »اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ«
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ٢٠٢١/٢٠٢٠
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺷﺮوط
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺟﺎزات
اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

»ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«:
»اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰة
اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻓﻖ
ودﺧﻮل ّ
إﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة

وّ
ﺳ ــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
وﺳ
ﺣ ـ ـﺴـ ــﻦ روﺣـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻲ ،أﻣـ ـ ــﺲ،
ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪه اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑ ــﺈﻏ ــﻼق
ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ أﻣﺎم ﺻﺎدرات
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إذا
ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﺧ ـ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ
اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻋ ـﻠــﻲ

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ .2021/2020
وﻗ ــﺎل دﺑـﺸــﺔ ،ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن
»ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻼء ﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﺒــﺮات اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة
ﻟﺪﻳﻨﺎ« ،وﻳﻌﻄﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ واﺿﺤﺔ
وﺳـ ـ ـﻬـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف
ً
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺗـ ـﺘـ ـﺴ ــﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﺿـ ــﻮح
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاد ،وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
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روﺣﺎﻧﻲ :ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻦ اﻟﻤﻤﺮات

أﻗــﺮ ﻣـﺴــﺆوﻻن أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺈﺳـﻘــﺎط ﺟﻤﺎﻋﺔ
»أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ّ
ﻣﺴﻴﺮة
)درون( ،ﻣﻦ ﻃﺮاز »إم .ﻛﻴﻮ ،«9ﻓﻮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
وأﻓ ـ ــﺎد أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة أﺳـﻘـﻄــﺖ
ﺑﺼﺎروخ أرض  -ﺟﻮ أﻃﻠﻘﻪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻮن
ً
ﻣﻊ إﻳﺮان ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :رﻏﻢ أن ﻓﻘﺪان »درون« ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ،
ً
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣــﺪﺛــﺖ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ،وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أي رد ﻓﻌﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ.
02

ﻣﺤﻠﻴﺎت

أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻳـ ّ
ـﺆدون اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﻫﺎن
ّ
وﻋﺒﺎس ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ )أي ﺑﻲ اﻳﻪ(

اﻟﺤﺸﺪ ّ
ﻳﺤﻤﻞ واﺷﻨﻄﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ

رﻏﻢ إﺷﺎرة ﻛﻞ اﻟﺪﻻﺋﻞ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞّ ،
ﺣﻤﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻘﺎرﻫﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ً
أﺧ ـﻴــﺮا اﻧـﻔـﺠــﺎرات ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟﻔﻬﺎ اﻟـﻐـﻤــﻮض ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن
واﺷﻨﻄﻦ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺬﻳﻞ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺴﻬﺎ أﺑــﻮﻣـﻬــﺪي اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس :ﻧﻌﻠﻦ
أن اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻷول واﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻋـﻤــﺎ ﺣ ــﺪث ﻫــﻮ اﻟـﻘــﻮات
ً
ّ
وﺳﻨﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻋﺘﺒﺎرا
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻴــﻮم ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻻﺳـﺘـﻬــﺪاف ﻛــﺎن »ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻼء ،أو ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﺣﺪﻳﺜﺔ«.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ :ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت أﺧ ـ ـ ــﺮى وﺧ ــﺮاﺋ ــﻂ
وﺗﺴﺠﻴﻼت ﻋــﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧ ــﻮاع اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻣﺘﻰ أﻗﻠﻌﺖ ،وﻣﺘﻰ ﻫﺒﻄﺖ ،وﻋــﺪد ﺳــﺎﻋــﺎت ﻃﻴﺮاﻧﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ أﺧﻴﺮا ﺑﺎﺳﺘﻄﻼع ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺪل
ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻟـ »داﻋــﺶ« ،وﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ أﻟﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺨﺎزن أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ02 .

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻬﺎﺟﻢ اﻟﻴﻬﻮد
وﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺮاﻛﺎس
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺪﻧﻤﺎرك

رﻳﺎﺿﺔ

٢٣

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﺘﻴﺲ
ﺑﻼ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ
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اﻷﻣﻴﺮ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻃﻴﺒﺔ
ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮاﺿﺮوس واﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي واﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ
ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﺗﺼﺎﻻت
ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ورﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻘﺎدة
اﻟﻌﺮب ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ﺳﻤﻮه.

ﺗـﻠـﻘــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ً
ً
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،اﺗ ـﺼــﺎﻻ ﻫــﺎﺗـﻔـﻴــﺎ ،ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ اﻃـﻤــﺄن ﺧــﻼﻟــﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه
وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺑﻔﻀﻞ اﻟـﻠــﻪ وﻧﻌﻤﺘﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺳﻤﻮه وﺑﻌﺪ
ً
إﺟ ــﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋ ـ ـ ــﺮب ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ ﺷـﻜــﺮه
وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ ﻋ ـﻨــﻪ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﻨــﻮاب ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق ﻣــﻦ ﻃـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ وﻋﻠﻰ
ً
ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ راﺟﻴﺎ ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ً
ً
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ
رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻓــﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﻌــﺮاق
د .ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،اﻃﻤﺄن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ً
ﺳﻤﻮه ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋﺮب ﺳﻤﻮه ،ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ أﺧ ــﻮه رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻓﻲ
ً
ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺮاق ﻣــﻦ ﻃـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ ،ﻣـﻘــﺪرا
ﺳ ـﻤــﻮه ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة اﻷﺧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺠﺴﺪ
ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ

ً
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ً
ً
وﺗـﻠـﻘــﻰ ﺳ ـﻤــﻮه ،اﺗ ـﺼــﺎﻻ ﻫــﺎﺗـﻔـﻴــﺎ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻹﺻﻼح واﻹﻋﻤﺎر ورﺋﻴﺲ ﺗﻴﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻃﻤﺄن ﺧﻼﻟﻪ
ً
ﻋـﻠــﻰ ﺻـﺤــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ ﻟـﺴـﻤــﻮه ﻣــﻮﻓــﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋــﺮب ﺳﻤﻮه ،ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاه اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.

ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳـﻤــﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ،
أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﻤﻮه
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ ﺟﻮاﺑﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه وﺗـﻘــﺪﻳــﺮه ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ أﻋــﺮب
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﺎﻧﻲ وﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎدق اﻟﺪﻋﺎء
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك
واﻟﺨﺎﻟﺪ واﻟﺠﺮاح

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺒﺎرك أﻣﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ
ﻣ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.

ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح.

وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺗﻮاﺿﺮوس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﺎ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺑﻄﺮﻳﺮك
اﻟ ـﻜــﺮازة اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﻤﻮه
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﻗـ ــﺪ ﺑ ـﻌــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻜــﺮ ﺟــﻮاﺑـﻴــﺔ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻬﺎن وﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
أﻋــﺮب ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
ٍ
ﺳﻤﻮه ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳـﻤــﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
دوﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج ،أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ اﻟـﻌــﺎرض اﻟﺼﺤﻲ،
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ ﺟﻮاﺑﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺷ ـﻜــﺮه وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ أﻋـ ــﺮب ﻋﻨﻪ
اﻟ ـﺴ ــﺮاج ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻬــﺎن وﻃ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ وﺻ ــﺎدق
اﻟﺪﻋﺎء ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻮﻓﻮر
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻻزدﻫﺎر.

اﻟﺠﺮاح :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ

اﻟﺨﻀﺮ وﻣﺴﺆول
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺤﺜﺎ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن :دور ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷرﻛ ـ ـ ــﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ،ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ،ﺻﺒﺎح
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﻌﻘﻴﺪ
ﺑﺤﺮي ﺑﻮل ﻣﻮﻟﻔﻴﻨﻲ.
وﺗ ـ ــﻢ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﺗ ـﺒ ــﺎدل
اﻷﺣ ــﺎدﻳ ــﺚ اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻫـ ـ ـ ــﻢ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺿ ـ ـﻴـ ــﻊ
ذات اﻻﻫـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮ
ﺷ ــﺆون اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ واﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻤﺪان ،وﻗﺎﺋﺪ ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﻤﻴﺪ آﻧﺪي ﺑﺎر.

أﻛ ـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮاح ﻋ ـﻤ ــﻖ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻣﻨﻲ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻺدارة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
واﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻷﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أ ﻣــﺲ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﺠﺮاح ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة
ﺳﻔﻴﺮ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪى
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﻮراﻧ ــﺲ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن،
وﻳ ــﺮاﻓ ـﻘ ــﻪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ ﻻري
ﻣﻴﻤﻮت ،ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺚ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك.

ً
اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن أﻣﺲ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﺷـ ــﺎد اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﺳـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻔ ــﺮﻣ ــﺎن ،وﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن،
ﺑ ــﺄ ﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ دور ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ ﻓــﻲ
اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣــﻦ وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم

ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ ﺗﻄﻠﻊ
ﺑــﻼده إﻟــﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﺣﻮار إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان
أﻛ ــﺪت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟــﻰ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﻣـﻨــﺬ
إﻧـﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻟــﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم  ،1981أو
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﺤﻞ ﺧﻼﻓﺎت
دول اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺳ ـﻨ ــﻮات
اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑـﺠـﻠ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﻦ ﺣــﻮل
اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻻﻣ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ اﻟ ـﺘــﻲ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ
ﻣ ـﻨ ــﺪوب اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻟــﺪى
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﺴﺎء اﻣﺲ اﻷول.

وأﺷ ــﺎر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﻟــﻰ ﺳﻌﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺧﻴﺮا إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات
ﺣﻮار إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻳﺮان ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻻﺣـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺮام اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎدل
وﻣ ـﺒــﺎدئ ﺣﺴﻦ اﻟ ـﺠــﻮار وﻋــﺪم
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول.

ﻗﻠﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻋﺪن
أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة
وﺳ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ ،ﻣ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻗ ـﻠ ـﻘ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﻄﻮرات اﻷﺣﺪاث اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪن
ودﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟ ــﺪؤوﺑ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻣ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت ﺑ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺟـ ــﺪة ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـﺠـﻠـﺴــﺔ

ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﻦ ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ
ﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﺴﺎء اﻣﺲ اﻷول.
وأﻋـ ــﺮب اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ ﻓــﻲ أن ﺗﻔﻀﻲ
اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓــﻲ ﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ
ﻋﻮدة اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
وﺣﺪة اﻟﻴﻤﻦ وﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻪ.

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺪرس ﺿﺮب اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ...

ُ
ً
واﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ ﻧـﻘــﻞ إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺮاق ﺑـﻬــﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ،ﻣﻠﻤﺤﺎ إﻟــﻰ أن ﻗﺼﻒ
ً
ﻣﻮاﻗﻊ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،أﺧﻴﺮا ،ﺟﺎء ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات
واﻷﺳﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ وﻓﻲ ﺷﺤﻨﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ
واﻟﻄﻌﺎم.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺒﺎس
ﻣﻮﺳﻮي ،أﻣﺲ ،اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑـ »اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻴﺪة« ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻄﻬﺮان ﺑﻴﻦ إﻳﺮان ووﻓﺪ ﺣﺮﻛﺔ »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« وﺳﻔﺮاء أرﺑﻊ
دول أوروﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﺴﻘﻄﻮن »درون« أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ...
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
ﻳﺤﻲ ﺳﺮﻳﻊ ،ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺴﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر
ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑـ  11.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ً
وﻗﺎل إن »اﻟﺼﺎروخ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﺤﻠﻴﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ
ً
ً
ﻋﻨﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ« ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن ﺳﻤﺎء اﻟﻴﻤﻦ »ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وأن اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻛﺒﻴﺮة«.
وﻫــﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﻘﺎط »درون« أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ؛ ﻓﻔﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻓﺎد اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄن اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
أﺳﻘﻄﻮا واﺣﺪة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة إﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻃـﻬــﺮان اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ
»درون« أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻫﻮك« ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ
ً
 130ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻛﺎدت ﺗﺸﻌﻞ ﺻﺪاﻣﺎ
ً
ﻣﺴﻠﺤﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أوﻗﻒ ﺿﺮﺑﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﻗﺎﺋﻖ
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ.

روﺣﺎﻧﻲ :ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻦ...
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﻤﻬﺎ ﻣــﻦ »ﻏــﺮاﻳــﺲ  «1إﻟــﻰ »أدرﻳ ــﺎن« ،أﻛــﺪت اﻟﻴﻮﻧﺎن أﻧﻬﺎ
ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،واﺳﺘﺒﻌﺪت اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ

وﻗﺎل إن اﻟﺤﻮار ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻟـﺒـﻨــﺎء
اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻷﺣ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘــﺰﻳــﺪ ﺗــﻮﺗــﺮ
ﻣ ـﻴــﺎه اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ وﺗ ـﻤــﺲ ﺳــﻼﻣــﺔ
اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﻮض أﻣﻦ
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد
اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن "ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺮق
اﻻوﺳ ـ ـ ــﻂ ﻣ ـﺘ ـﺸــﺎﺑ ـﻜــﺔ وﻣ ـﻌ ـﻘــﺪة
وﺗﺄﺧﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﺟ ـﻨــﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﻦ ﺗـﺘــﺮاوح
ﺑ ـﻴ ــﻦ  30و 40ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺟــﺪول اﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺤﺮوب واﻷزﻣﺎت ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮد".

 8ﻣﻠﻔﺎت
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ً
أي ﻣﺮﺳﻰ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ  130أﻟﻒ ﻃﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أﻧﻬﺎ »ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف«.
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﺸﺄن أﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻗﺮر
رﺋﻴﺲ وزراء أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﻜﻮت ﻣﻮرﻳﺴﻮن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »ﺗﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻤﻼﺣﺔ« ﺑﻘﻴﺎدة واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺮات
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﺘﺠﺰت ﻃﻬﺮان ﻧﺎﻗﻠﺔ
ً
ﺗــﺮﻓــﻊ ﻋـﻠــﻢ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ وﻗ ــﻮع ﻋ ــﺪة اﻋ ـﺘ ــﺪاءات ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻧﺎﻗﻼت ﻧﻔﻂ ﻗﺮب ﻫﺮﻣﺰ.
)ﻃﻬﺮان -وﻛﺎﻻت(

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﺬف  ٤أﺻﻔﺎر...
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ "إﻳﺴﻨﺎ" إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل ﺳﻮف
ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ،وﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﻲ ،أﺷﺎر إﻟﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3500ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1971
وﻗــﺎل ﻫﻤﺘﻲ إن ﺣــﺬف أرﺑﻌﺔ أﺻﻔﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
"ﻣﺠﺮد اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﻋﺮاف اﻟﺴﺎﺋﺪة" ،وﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺑﺤﺴﺐ آﺧﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻲ؛ ﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ إﻳﺮان ﻧﺤﻮ  ،٪50وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻛﺎن اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ ،ﻗﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ إن "ﺣﺬف أرﺑﻌﺔ أﺻﻔﺎر ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس".
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ رﺑﻴﻌﻲ أن ﺣﺬف اﻷﺻﻔﺎر اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻮرق ،وإﻋﺎدة ﺗﺪاول اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻳﻘﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي إن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻷرﻗﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳــﺮون أﻧــﻪ ﻻ ﺟــﺪوى ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﻗﻴﻤﺔ

ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮق
اﻻوﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ،ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـ ــﺎ ﻣ ـﻀــﻰ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ اﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻧـ ـﺼ ــﻒ ﻗ ــﺮن
ﻛﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وأﺧﺮى
ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﻛﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ
واﻟـﺴــﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﺗﺘﻌﺮض
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺧﻤﺲ دول
ﻋ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل أﺟ ـ ـ ـ ــﺰاء ﻣــﻦ
أراﺿﻴﻬﺎ.
وأﻛــﺪ ان "اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺼﺪى
ﻟ ــﻺرﻫ ــﺎب ﻓ ــﻲ ﺧـﻤــﺲ ﺟﺒﻬﺎت
وﺗﺸﻬﺪ ﺳﺘﺔ ﻧــﺰاﻋــﺎت داﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﺖ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ
 14ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺳﻼم ،ﻳﻀﺎف
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ وﺟ ــﻮد أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺛﻠﺚ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".

اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وﺣــﻮل اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺖ(
اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ...
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن »اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت« ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
واﻟﺘﺸﻌﺒﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺘﻔﺴﻴﺮاﺗﻬﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ،
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺎء اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ً
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺑﺮوز اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺤﺘﻤﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ رأﺳﻤﺎل ﺑﺸﺮي إﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ«.
04

اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ...
وﻳﻀﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  6ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ و 5ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ،
اﻣﺮأﺗﻴﻦ ،إﺣﺪاﻫﻤﺎ رﺟــﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﻴﺢ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ أﻋـﻠــﻦ أﻣــﺲ اﻷول ،أن اﻟـﺒــﺮﻫــﺎن أﺻ ــﺪر ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ
ً
ً
ً
دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ  11ﻋﻀﻮا ،وﻳﻀﻢ ﻛﻼ
ً
ﻣــﻦ :اﻟـﺒــﺮﻫــﺎن ،رﺋﻴﺴﺎ ،واﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﻣﺤﻤﺪ دﻗﻠﻮ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑـﺤﻤﻴﺪﺗﻲ،
وﻛﺒﺎﺷﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻌﻄﺎ ،واﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮﻳﻢ ،وﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﻲ ،واﻟﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎور ﻛﺎﻓﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺳﻌﻴﺪ ،ورﺟﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﻴﺢ ،أﻋﻀﺎء.
ً
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺒﻜﺔ  CNNأن ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﻇﻬﺮ أن
»ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎرﻗﺔ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ وأﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﻢ«.
ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ اﻟﻤﺸﺪد اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ  4ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﻢ ُ
ووﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ »ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ،ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺸﻴﺮ

»ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺘﺮول« ﺗﻬﻨﺊ اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﺘﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻘﺪم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻪ ،أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎﻣﺔ،
وﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ
إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻧﻌﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.
وﺗﻤﻨﻰ اﻟﺸﻤﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﻟﺴﻤﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن
ً
ً
ﻳﺤﻔﻈﻪ وﻳﺪﻳﻤﻪ ﺳﻨﺪا وذﺧﺮا
ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ وأﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻜﺮام،
ً
وراﻋﻴﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻪ وﻧﻬﻀﺘﻪ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر،
داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
أﻣﻴﺮﻫﺎ ،وﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ ودوام اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ً
اﻟﺸﻬﺎب ّﻛﺮﻣﺖ  ٧٠ﻣﻮﻇﻔﺎ
ً
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻓﻲ »اﻟﺒﺮﻳﺪ«

أﻋﻠﻨﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﺧﻠﻮد
ً
اﻟﺸﻬﺎب ﺗﻜﺮﻳﻢ  70ﻣﻮﻇﻔﺎ
ً
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﻬﺎب ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ ،إن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻳﺄﺗﻲ
ﻧﻈﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ
اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺘﻲ
أدت إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻜﺪس اﻟﻄﺮود
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ .وأﻛﺪت اﻟﺸﻬﺎب أن
وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻻ ﺗﺄﻟﻮ
ً
ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ أي ﻣﻮﻇﻒ
ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻳﺨﺪم
ً
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻮزارة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ
واﻹﻧﺘﺎج.

اﻟﻠﻮاء ﻓﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺎه
ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺧﻼﻓﺎت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ أن "ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻨــﺎ
ﻳ ـ ـﺠـ ــﺐ أن ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻻﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن
ﻣ ـﺤــﻮره واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـﺼــﺪره،
وأن ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎة
ﻛ ــﺮﻳـ ـﻤ ــﺔ ﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﻮب اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب،
وﻗـ ــﺪ اﻧ ـﻀ ـﻤ ـﻤ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ
وﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪول
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣ ــﺪارس ﻟﻤﻨﻊ
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮوب".
وﻗ ــﺎل" :ﻟـﻘــﺪ ذﻗـﻨــﺎ اﻷﻣـ ّـﺮﻳــﻦ
ﺧــﻼل اﺣـﺘــﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺬي
ﺷﻬﺪ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ،
وﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟـﻤـﻀــﺎﻋــﻒ ﻟـﻀـﻤــﺎن اﺣـﺘــﺮام
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".
و ﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺖ ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻋ ـ ـ ــﺪد
اﻟ ــﻼﺟ ـﺌ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻨ ــﺎزﺣ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﻊ اﻟــﻰ 24
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣــﻦ أ ﺻ ــﻞ  70ﻣﻠﻴﻮن
ﻻﺟــﺊ وﻧ ــﺎزح ،وﻃــﺎﻟــﺐ ﻟﺠﻮء
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أي اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،اﻟﻠﻮاء
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،اﻟﺮﻗﻴﺐ أول ﻣﻬﺪي
ﺷﺎه ،ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﻋﻼج ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ اﺳﺘﻤﺮت  11ﺷﻬﺮا،
وﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح .وﻧﻘﻞ
اﻟﻠﻮاء ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺮﻗﻴﺐ ﺷﺎه
ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻤﻜﺮاد ،وأﻣﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.
وراﻓﻖ اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺪﻳﺮ إدارة وﻗﺎﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ،
وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﻤﻴﺪ زﻛﺮﻳﺎ
أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺿﺒﺎط إدارة اﻹﻃﻔﺎء.

راق ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻴﺲ
ﺟﺰء ٍ
إﻟﻰ ًﻣﻨﺰل آﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ُ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ،أﻋﻴﺪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻣﻊ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ راﺣﺔ ﻃﻠﺒﻬﺎ«.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻟﺤﺸﺪ ّ
ﻳﺤﻤﻞ واﺷﻨﻄﻦ...

وأوﺿﺤﺖ أن »ﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻵن ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻤﻘﺎر اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻣﺮ
ﻣﻜﺸﻮف ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﻐﻼل رﺧﺼﺔ اﻻﺳـﺘـﻄــﻼع ،واﺳـﺘـﺨــﺪام اﻷﺟ ــﻮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻏــﺮاض
ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ أي ﻃﻴﺮان آﺧﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﻃﻴﺮان
ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ» :ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣــﺆﻛــﺪة أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻣﻮا ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺈدﺧﺎل أرﺑــﻊ ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
أذرﺑﻴﺠﺎن ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ أﺳﻄﻮل اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﻌﺎت
ﺟﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻘﺎر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :أﺑﻠﻐﻨﺎ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﺒﺮ أي ﻃﻴﺮان
ً
أﺟﻨﺒﻲ ﻳﺤﻠﻖ ﻓﻮق ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ،وﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ،
وﺳﻨﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟــﺮدع ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة«.
وﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ،ﻫﺰت اﻧﻔﺠﺎرات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎزن ﻋﺘﺎد ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
»ﺟﻨﺪ اﻹﻣﺎم« اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة »ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ« ﺷﻤﺎل
ﺗﻜﺮﻳﺖ ،ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺮب ﻗﺎﻋﺪة »ﺑﻠﺪ« اﻟﺠﻮﻳﺔ،
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﺨﺎزن ﻋﺘﺎد ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﺘﺎﺋﺐ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻓﻲ »ﺑﻠﺪ« ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺟﻠﺖ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ً
اﻟﺠﻮ ،ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺋﻬﺎ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﺑﻌﺪ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎرات.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟـﻘــﺪس« ،ﻟـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﺮﻟﻲ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻــﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة )درون( اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻨﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ّ
ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت
»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺷﺮوط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺪرس ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ
ﻣﻦ  3أﻳﺎم ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  4أﻳــﺎم ﻓﻴﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ،أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺮﺿﻴﺎت ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻄﺒﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ورؤﺳــﺎء
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻃﺒﻲ،
ﻟﻼﻃﻼع وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺟﺎزات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻵﻟـ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮص وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات وﺗﺤﺪﻳﺚ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻵﻟـ ــﻲ ﻹﺻ ـ ــﺪار اﻹﺟ ـ ـ ــﺎزات اﻟـﻤــﺮﺿـﻴــﺔ
واﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﻜﻨﺔ وإﻧـﺠــﺎز
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ آﻟﻴﺎ ،واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻷوراق.

●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎم،
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ،
ً
ﻗ ــﺮارا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ وﻧــﻮاب
ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴــﺔ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻷول ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ ﻗ ــﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر أﻣـ ــﺲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ
ً
اﻟﺒﺪر ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ،وﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل
اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟــﺮزاق ﻧــﺎﺋـ ًـﺒــﺎ ﻟ ــﻪ ،وأﺣـﻤــﺪ
ً
اﻟ ـﺴ ــﺪرة ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﺣــﻮﻟــﻲ،
ً
وأﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮد ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.
ً
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار أﻳﻀﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ،
ً
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﻌﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ،
ً
وﺣﻤﺪ اﻟﺴﻼﺣﻲ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻷﺣﻤﺪي وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ،

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح

ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ،وﻋﻠﻲ
ً
ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺮاء،
ً
وأﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻒ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.
وواﻓـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌ ــﻮﺳ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
ً
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮا
ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺣﻤﻮد

ً
اﻟـ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻲ ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﺎ ﻟ ـ ــﻪ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺮر
ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ
ً
ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻷﺣــﺪاث وﻣﺤﻤﺪ
ً
اﻟﺪوﺳﺮي ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.
وﻗﺮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻄﺎﺣﻮس
ً
ﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮا ﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺪرات
واﻟـﺨـﻤــﻮر ،وﻣﺤﻤﺪ روح اﻟﺪﻳﻦ
ً
ﻧـ ــﺎﺋ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻟـ ـ ـ ــﻪ ،وﺗـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ً
اﻟﻐﻤﻼس ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﺆون
اﻹﻋ ــﻼم واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟـﻨـﺸــﺮ،
ً
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﻳﺢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.
ووﺷﻤﻞ اﻟﻘﺮار ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ً
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ــﺮﺑ ـﻴ ـﻌ ــﺎن ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا
ﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ،
ً
ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ ﺑ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﻧـ ــﺎﺋ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻟ ــﻪ،
ً
وﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻣﺸﻌﻞ اﻟـﻐـﻨــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮا
ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﺆون اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻃﻼل اﻟﻔﻬﺪ
ً
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟــﻪ ،وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺪﻳﻪ
ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻷﺳﺮة ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :إﻟﺰام اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻘﻴﺎدﻳﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺗﺎﺑﻌﻮا أﻋﻤﺎل
●اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٪١٠ﻣﻦ أﺣﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎﻏﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻓﺆاد اﻟﻌﻮن أن اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻲ
إﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﻻ ﺗ ـﻘــﻞ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ
"اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ" ﻓ ــﻲ أﺣ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ أﺣﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻴ ــﻞ ﺗ ـﻠ ــﻚ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدﻣ ـ ــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﻣﺒﺎن وﻣﺮاﻓﻖ ﺣﺎﻟﻴﺔ
اﺳﺘﻐﻼل 10
ٍ
ﻻﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻘﺪرة ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 3.6ﻣﻴﻐﺎواط.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟ ــﻮزارة ﺑﺼﺪد
اﺳﺘﻐﻼل ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻷرﺿﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج
ﻗﺪرة ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  30ﻣﻴﻐﺎواط،
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺰاﻧـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺰﻣ ــﻊ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻼع اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ واﻟـﺸــﻮﻳــﺦ
وﺣﻮﻟﻲ ﻻﻧﺘﺎج ﻗﺪرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 60
ﻣﻴﻐﺎواط.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ أن "اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء" ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ
ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ  15ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ،وﺑـ ـ ـ ـ ــﺎدرت ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﻣﺸﺮوع "اﻷﻟﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ"
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ رﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺔ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
 2013ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻼل ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ
ﺳﻴﺎرات أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل اﻟﻌﻮن ،ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع

ﻓﺆاد اﻟﻌﻮن

اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻈــﻼت
اﻟـﺴـﻴــﺎرات ﻟﻤﺮﻓﻖ أﺑ ــﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻃ ــﺎﻗ ــﺔ ﻛ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺗـﺒـﻠــﻎ
" "117ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮ واط" ،و ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل أﺳ ـﻄ ــﺢ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ووزارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻗــﺪرة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ
" "1ﻣـﻴـﻐــﺎواط ،وﻗــﺪ ﺗــﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ 2014/4/29
وﺗﻢ إﻧﺘﺎج  8500ﻣﻴﻐﺎواط ﺳﺎﻋﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ ﺑ ـﻜ ـﻔــﺎءة
إﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ  90ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻻﻟــﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺑ ـ ــﺄﺑ ـ ــﺮاج ﻣ ـ ـﻴـ ــﺎه ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ "ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن"
ﻹﻧﺘﺎج  120ﻛﻴﻠﻮواط ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻟﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
واﻟ ـﺼ ـﺤــﺮاوﻳــﺔ وﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻏـﺴــﻞ ﻻ
ﻣﺎﺋﻲ ،وﻣﺸﺮوع ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ
وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻟــﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻈــﻼت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﺑﻤﺪﺧﻞ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻷﺷﻐﺎل ﺑﻘﺪرة
ﻣﺮﻛﺒﺔ  235ﻛﻴﻠﻮ واط".
وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮن أن اﻟــﻮزارة ﻧﻔﺬت
ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﻄــﺢ  6ﻣـﺨــﺎزن
ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺪرة ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺔ ﺗﺒﻠﻎ
" "3750ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮواط ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ـﻌــﺎوﻧــﺎ ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋــﺪة دول ﻟﺠﻠﺐ أﺣﺪث
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﻟـ ــﻮاح
اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﻜﻮرﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻛ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص
ﺑﺎﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.
وذﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد
ﻹﻧ ـﺸــﺎء ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟــﺪﺑــﺪﺑــﺔ ﺑﺴﻌﺔ
 1500ﻣﻴﻐﺎواط ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة )اﻷﺑ ـ ـ ــﺮق(
ﺑﺴﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  2400ﻣﻴﻐﺎواط
ﻟﻴﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻷﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻮزارة ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ  ٩٠٠ﺳﻴﺎرة
أﻋﻠﻦ اﻟﻌﻮن ﺗﻮﺟﻪ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷدوار ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻮزارة ﻟـ 900ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﻛﺤﻞ ﻷزﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ،وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل
ﺳﻄﺤﻪ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻷﻟﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪرة ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 483ﻛﻴﻠﻮواط.

ﺗﺮأس ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻣ ـ ــﻊ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪء ا ﻟ ـﻌــﺪ اﻟﺘﻨ ـ ــﺎزﻟﻲ
ﻟﺒ ـ ــﺪء اﻟﻌ ـ ــﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ
) ،(2020 /2019ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻬﺎت
ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ وزارة ا ﻟ ـﺘــﺮ ﺑ ـﻴــﺔ
ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ ،ﻟــﻼﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارس اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
واﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ــﺪ ﺳـ ـ ــﻮاء،
ﱠ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﺪء
اﻟﺪراﺳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،وﺟﻬﺖ ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ ﻓﻲ
"اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" أﻧﻈﺎرﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟـﻤــﺪارس
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﺳـﺘــﺪﺧــﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺟـ ــﺮى ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺪارس ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺎط ،ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ :اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺐ ،وﺗـﻨـﻈـﻴــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺪارس،
ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﺨــﺪﻣ ـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

أوﺿﺎع اﻟﻤﺪارس
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر
ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،أن ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪادات ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﺪت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣــﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ،

اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪادات أﻣﺲ
ﺑﺤﺜﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺳﻮاء
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋ ــﻦ أوﺿ ـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ــﺪارس
ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ
واﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
وﻣ ـﻈ ــﻼت ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ ،وﺣــﺎﺟــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ،
ﻣﻊ ﺣﺼﺮ أﻋــﺪاد ﻣﻨﻔﺬات اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،وﺗﻼﻓﻲ أي أزﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.
وﺷ ـ ــﺪد اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﻓﻲ
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪه أﻣ ـ ــﺲ،
ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر اﻟـ ــﻮﻛـ ــﻼء اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻦ
وﻣﺪﻳﺮي ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮي اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ،
ﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪارس ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،واﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺬل
اﻟـﺠـﻬــﻮد ﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزارة
ﻟﺨﻄﻮط ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟـ24
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.

ﻗﺮارات ﺟﺎدة
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﻛ ــﺪ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎم ،أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،أن وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ
ﻗ ــﺮارات ﺟ ــﺎدة وﻣــﺪروﺳــﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻷﺟ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ،
واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳـﺘـﻌــﺪادات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟـﺒــﺪء ﻋ ــﺎم دراﺳ ــﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑﺨﻄﻂ
وﻣﻌﺎﻟﻢ واﺿﺤﺔ.

»ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت« :ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ »اﻟﺒﺮﻳﺪ«

إﺻﺎﺑﺔ  ٣آﺳﻴﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر
أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟـ ´  :ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ »اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة«
•

●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﻔﺠﺎر أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻐﺎز

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ُ
أﺻﻴﺐ  3آﺳﻴﻮﻳﻴﻦ ،ﻓﺠﺮ أﻣﺲ ،ﺑﺤﺮوق ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﻔﺠﺎر
اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز داﺧﻞ ﺷﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  5أدوار ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻗﻌﻲ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ اﻟﺤﺎدث ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺸﻘﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،أن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ
ً
ﺑﻼﻏﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﺣــﺎدث اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻗﻌﻲ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ إﻃﻔﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ أن
اﻟﺤﺎدث ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز اﻟﻄﺒﺦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺮب وﺧﻠﻞ
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪاﺗﻬﺎ ،وأن اﻟﺤﺎدث أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻘﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﺑﺪأوا
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮﻫﻢ ﺑﺪورﻫﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮوق.
وذﻛﺮ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﻧﺪﻟﻊ ﻣﻦ ﺟﺮاء
اﻻﻧﻔﺠﺎر وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻌﻮا اﻣﺘﺪاده إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺿﺒﺎط وﺣﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮادث اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻔﺠﺎر.

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ أن اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺛـ ـﻘ ــﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟــﻮزارة م .ﺧﻠﻮد
ً
اﻟﺸﻬﺎب ﺗﺠﺎه ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ أﻳﺪ أﻣﻴﻨﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ان اﻟﺒﻼد ﺷﻬﺪت
اﻣﺜﻠﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎﺗـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ ادارة ﻣـﺒـﻨــﻰ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ  T4ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ
ﻛﻮري ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﺷﺘﺮط
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋــﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻮﻇﻔﻲ

اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع وﻋ ـ ــﺪم زﻋ ــﺰﻋ ــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻬــﻢ اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ
ً
واﻻﺧــﻼل ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻔﻴﺪا
ﺑﺄن اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎب أﻛﺪت ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ﻋﺪة
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وﺣـ ـ ــﻮل ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ "اﻟ ـﺒ ـﺼ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻮاﺣـ ـ ــﺪة" ،ﻟـﻔــﺖ
ً
اﻟﻌﺎزﻣﻲ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰة اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ً
و ﻓـﻘــﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺨــﺮﺟــﻮن ﻹﺻ ــﻼح اﻷﻋـﻄــﺎل
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧــﺎرج
ً
أﺳ ــﻮار اﻟ ـ ــﻮزارة ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗ ــﻪ ﺟﻬﻮد
اﻟــﻮﻛـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎب ﻓ ــﻲ دﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮات
اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎرات
أﺷﺎد ﻣﺴﺆول أﻣﻨﻲ ﻛﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ إدارة أﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
وأﺷ ــﺎر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻠﻮاء ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ"
ﻋﻘﺐ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر ﻋﻠﻰ رأس وﻓﺪ ﻛﻮﻳﺘﻲ ،إﻟﻰ
اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎر واﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.
وأﺛـ ـﻨ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل إﺻـ ــﺪار
اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮات وإﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء إﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات دﺧـ ـ ــﻮل وﺧ ـ ــﺮوج

اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ وﻋـﻠــﻰ اﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﺔ واﻟـﺘـﺠــﺎرب
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة.
وأﺿﺎف أن زﻳﺎرة اﻟﻮﻓﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﺮف
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻷﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰة اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎر.
وأﻛ ــﺪ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻓــﻲ ﺗ ـﺒــﺎدل اﻟـﺨـﺒــﺮات
واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎرات
وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ
دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﺧﺮوﺟﻬﻢ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي
ﻋ ـﻘ ــﺪه اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎن واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮواﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﻐﻴﺚ ،وﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ
م .ﻋـﻠــﻲ اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي ﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﻛــﺎﻓــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎن ﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮي
اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ ﻻ ﺑ ــﺪ أن ﻳـﻨـﻈــﺮ إﻟـﻴـﻬــﺎ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاﺣـ ــﻲ ،وﺗ ــﺮاﻋ ــﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ،وأن وﺟﻮد
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺗﺨﺎذ
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـﻄ ــﺎرﺋ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﺟ ـﻠ ــﺔ،
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺧﻠﻞ ﻳﺤﺪث ﺳﻴﺴﻬﻞ
ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ
ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ إدﻟﺐ
أﻃﻠﻘﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ "اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ" ﺣﻤﻠﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ
ﻣﻦ رﻳﻒ إدﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد إﻏﺎﺛﻴﺔ
ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻲ وﺧﻴﺎم وﻣﻮاد
ﻟﻺﻳﻮاء ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
إن "اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺰﺣﺖ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ
رﻳﻒ إدﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاء ﻳﻔﺘﻘﺮون
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻟﺤﻴﺎة" .وأﺿﺎف اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ أﻧﻪ
ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ
أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻓﺈن
ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠٠أﻟﻒ ﻣﺪﻧﻲ
ﻧﺰﺣﻮا ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ ﻣﻦ رﻳﻔﻲ
إدﻟﺐ وﺣﻤﺎة ،ﻛﻤﺎ ﻧﺰح ﻧﺤﻮ
 ١٢٤أﻟﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻴﺪ
اﻷﺿﺤﻰ اﳌﺎﺿﻲ.

»اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«١٠٨ :
ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ ﺟﺪد ﻓﻲ ذي اﻟﺤﺠﺔ

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺪوﺳﺮي ،إن ﻋﺪد اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺮوع ﺣﻮار اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ
اﻷول ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻠﻎ ١٠٨
أﺷﺨﺎص ﻣﻦ  ٢٨دوﻟﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﻘﺪم اﻟﺪوﺳﺮي ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻠﻤﺘﺒﺮﻋﲔ واﳌﺤﺴﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺪﻋﻤﻮن اﳌﺸﺮوع وﻳﻜﻔﻠﻮن
دﻋﺎﺗﻪ ،ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺟﻬﺪ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ دﻋﺎة اﻟﻠﺠﻨﺔ،
وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻺﺳﻼم ﻋﺒﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدوات واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

»ﻧﻤﺎء« ﺗﻮزع ٢٧٦١
أﺿﺤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻋﻠﻨﺖ »ﻧﻤﺎء« ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻮزﻳﻊ ٢٧٦١
أﺿﺤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻮاﺷﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﻠﺦ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮى ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮوع
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أﻣﺲ ،إن »ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ
ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وأﺿﺎف أﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع
 ٨٢٨٣أﺳﺮة ،ﻣﻨﻬﻢ  ٦٢٣أﺳﺮة ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ  ٥إﻧﺬارات ﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮة وﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر
أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻤﻼت
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻨﻮﺑﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ )أ ،ب ،ج(
ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ
)ج( ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ  5اﻧﺬارات ﻟﻤﻼك ﻋﻘﺎرات ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ
اﻟﺴﺮة وﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر.
وﻓــﻰ اﻟﺴﻴﺎق ،أوﺿــﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ زﻳــﺪ اﻟﻌﻨﺰى ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣــﺲ ،أن اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮﺑﺔ )ج( أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ 4
إﻧﺬارات ﻟﻤﻼك ﻋﻘﺎرات ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل وﺣﺪة
ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻤﺒﻨﻰ )اﻟﺴﺮداب( ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﺟﻠﻪ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺮة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺬار ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻴﺪ
اﻟﻘﺎر ﺑﻀﺮورة إزاﻟﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر وإﺣﻀﺎر ﺗﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻌﻨﺰي إﻟﻰ إزاﻟﺔ أﻛﺸﺎك ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺴﻮر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﻠﻘﻲ  6ﺑــﻼﻏــﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ،وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟ ــﻺدارات
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
دﺑﺸﺔ ﻟـ   :إﻃﺎر وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
دلبلا
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»ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ٢٠٢١ /٢٠٢٠وﺳﻨﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ«
أﻋﻠﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺻﻼح دﺑﺸﺔ ،ﻗﺮب اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ .٢٠٢١ /٢٠٢٠
وﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ دﺑﺸﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن »اﻟﻮزارة
ﺗﻠﻎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ،ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻟﻢ ِ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ) ،(٢٠٢٠ /٢٠١٩وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ

اﻟﻤﻘﺮرة« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻵﺧﺮون ،وﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﺳﺘﻄﺒﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم /٢٠٢٠
 ٢٠٢١ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺴﻴﺮ

• بداية ،ما اختصاصات عمل
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺑـ»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« واﻹدارات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ؟
 اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻳ ـﻨ ـﻘ ـﺴــﻢ إﻟ ـ ــﻰ ﺛ ــﻼثإدارات ،ﻫ ـ ـ ــﻲ :إدارة ا ﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،إدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ،
وإدارة اﻟ ـﺘ ـﻘــﻮﻳــﻢ وﺿ ـﺒ ــﻂ ﺟ ــﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ.
إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻟـﺒـﺤــﻮث واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ واﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
واﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ؛ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ
أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرس اﻟﻨﻈﺮة
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ،ﻛ ــﺪراﺳ ــﺔ
ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ،وﺗ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻓـ ــﻲ اﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وأﺳﺒﺎب ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺪم ،وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ دراﺳﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ» :ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ« وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﻳﺠﺮي ﻣﻦ دراﺳﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس
ﻓﻲ اﻟــﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎت
ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣــﻦ اﻟﺨﺎرج
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻹدارة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
أﻣﺎ إدارة اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،وأدﻟــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ،
وﻫﻨﺎك ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻹﺧ ــﺮاج اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻛﻞ
ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ـﻤــﺪرﺳــﻲ
واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاد.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻹدارة اﻟ ـﺘ ـﻘــﻮﻳــﻢ
وﺿـ ـﺒ ــﻂ ﺟ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ،ﻓـﻬــﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ ،وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻴﺪان ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات،
وﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﺗﻄﻮﻳﺮ ذﻟﻚ ،وﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت واﻟﺪراﺳﺎت
واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟــﺪراﺳــﻲ ،واﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة ﻓﻴﻪ.

اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،اﻟـﺘــﻲ ﺳـﺘــﺮى اﻟـﻨــﻮر ﻓﻲ
ﻋ ــﺎم  ،2020/2021ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ
دؤوب ﻟـﻨـﻌــﺮف أوﻻ أﻳ ــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
دول ﻛﺜﻴﺮة وﻣـﺘـﻌــﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت،
ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺨـﺒــﺮات؛
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ
واﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮاد وﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ورؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
2035

 ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﺿﺒﻂﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻷن ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺑﺎﻹﺳﺎس داﺧﻠﻲ وﺗﻌﺎوﻧﻲ ،وﻟﻴﺲ
ﻟ ــﻪ أي ﻃ ــﺎﺑ ــﻊ رﻗ ــﺎﺑ ــﻲ ،وﻳـﺨـﺘــﺺ
ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﻬﺞ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ
ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺔ ،وﺧــﺎﺿــﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑــ«اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ« ،وﻣ ــﻦ ﺛﻢ
ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة أو اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟـﻤـﺨـﺘــﺺ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ
أﺟﻞ إﺟــﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ ،أي ﻳ ـﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﻌــﺎم وﻗـﻄــﺎع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺠــﻪ إدارة
اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻜﻞ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ أو اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟـﻤــﺪرﺳــﻲ
ﻓ ـﻘــﻂ ،وﻟ ـﻬــﺎ ﻃــﺎﺑــﻊ ﻳـﻤـﻜــﻦ وﺻﻔﻪ
ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ،وﻫﻲ ﺗﻘﻴﺲ أﻳﻀﺎ ﻣﺪى
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﺠــﻮاﻧــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﻪ وﻣـ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺎﺗ ــﻪ،
وﻫــﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺪراﺳــﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
وﻣـ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺪة ﺧ ـ ـ ــﺎرج إﻃ ـ ـ ــﺎر وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ؛ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
• ما مستقبل المناهج المبنية
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت؟
 اﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻈــﺎماﻟ ـﻜ ـﻔــﺎﻳــﺎت ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﺧ ــﺬ اﻟـﻤــﺪة
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻪ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ،وﻫﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﻪ ،ﻟــﺬﻟــﻚ اﻟـﻌــﺎم
اﻟــﺪارﺳــﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ )،(2020/2019
واﻟـ ــﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓــﻲ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ
واﻟـ ـﺘ ــﺎﺳ ــﻊ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ــﻢ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔواﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
أﺟﻠﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻷﺳﺒﺎب.

أﺳﻠﻮب ﺗﺼﻤﻴﻢ
»اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت«
ﻛﺜﺮت ﺑﻪ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
ﱠ
وﺗﺸﻌﺒﺖ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺧﺒﺮات أﺟﻨﺒﻴﺔ
ً
ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ
• إذا ،مناهج الكفايات ستلغى؟
 أوﻻ ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﻼﺣﻆ أن ﻛﻠﻤﺔ• هل هناك استعانة بخبرات
ﺗﻔﺴﻴﺮاﺗﻪ
إﻟـﻐــﺎء ﻻ ﱢ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ
أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹدارات؟
وﺻﻌﺐ ﻓﻬﻤﻪ
 -ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺧـﻄــﻂ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟـﻜـﻔــﺎﻳــﺎت

اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
وﺑﺮوز اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻳﺤﺘﻤﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻫﺪاف
ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
ﺗﻮﻓﻴﺮ رأﺳﻤﺎل
ﺑﺸﺮي إﺑﺪاﻋﻲ

ﺑﺨﺒﺮات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻹدارات،
وﻧـﺤــﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟ ــﺮاء ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻓ ــﻲ ﻋـﻤــﻞ ﻫ ــﺬه اﻹدارات ،وﻟــﺪﻳـﻨــﺎ
ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻮن ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدون ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن
ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮات واﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ،وﻧ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻨ ــﻮاﻗ ــﺺ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟﺨﺒﺮات ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﻮدة واﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ ﻓﻲ
اﻹﻧﺠﺎز ،واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﺗﺸﺎﺑﻪ واﺧﺘﻼف
• أال ت ـ ـ ــرى وج ـ ـ ـ ــود ن ـ ـ ــوع مــن
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﺿﺒﻂ
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪﻳﻜﻢ وﻧﻔﺲ اﻹدارة
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

واﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻷن ﻛﻠﻤﺔ إﻟ ـﻐــﺎء ﺗﻮﺣﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﺪء
ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ،وﻧـﺤــﻦ ﻟــﻦ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑــﻞ ﺳﻨﻜﻤﻞ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻰ اﻵﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮون،
ﻓــﺎﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺮاﻛــﻢ
اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ،واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺞ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت ﻻ ﻳـﺨـﻠــﻮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺒــﺎدئ
وﻃ ـ ــﺮق واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎت ﻣﻬﻤﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ ،واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻷﻋـ ـ ـ ـ ــﻮام اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ،
وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻹﻋــﺎدة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻟﻨﺴﺘﺨﻠﺺ أﻓﻀﻞ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻲ
ﱢ
ﻧﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻟﻸﻓﻀﻞ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ،
وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .2035
ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻢ
إدﺧﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺎ
ﻳــﺆدي  -ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ  -إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز
ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وذﻟﻚ
ﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻮدﻧ ــﺎ ﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﻟـﻤـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ،
ﻓـ ـﺒ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم »اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت«
ﺳﻨﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ«،
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻨ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ

»ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ«
• هـ ــل اس ـت ـف ــدت ــم مـ ــن خ ـب ــرات
»ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ« ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ؟
 ﺑـﻜــﻞ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ ﻧـﺤــﻦ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻤﺎذج واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣ ــﺎ ﺗــﻮﺻـﻠــﺖ إﻟ ـﻴــﻪ »ﻳــﻮﻧـﺴـﻜــﻮ« ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ دراﺳـ ــﺎت وﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟـﻤـﺠــﺎل ،وﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ،وﺗﻌﻄﻲ ﻧﻈﺮة واﺳﻌﺔ
ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻌﺮف
إﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺘﺠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻜﻞ.

اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
• م ــاذا عــن الـخـطــة اإلنـمــائـيــة؟
وﻫــﻞ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
 ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
وﻓﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻬﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺟـﻌــﻞ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ ﻣـﺘــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻫــﺬه
اﻟﺨﻄﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ وﻣﺤﺎور
وﻣــﺆﺷــﺮات ،وﻫــﺬا ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻧﻌﺮف
إﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
• بــرأيــك ،مــا سبب ع ــدم نجاح
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت؟
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺗﻘﺎرب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪرة،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ دﻣﺞ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات
واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ،ﻟـﺘـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ واﺣ ــﺪ،
واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ أن ﻳـﻄــﻮر
ﻛﻔﺎﻳﺎت ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻣ ــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ واﺣ ــﺪ ،وﻫــﺬا ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻮﻗﺖ واﻟﺪﻗﺔ
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ،واﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ
ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت،
وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻬﺠﺎ واﺣﺪا ،وﻛﻞ
دوﻟﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎه ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ أﺳﻠﻮب
ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤــﻪ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺘـﻬــﺎ ،وأﺳ ـﻠ ــﻮب
ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺞ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت ﻛ ــﺎن
ﻃﻤﻮﺣﺎ ﺟﺪا ،وﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ أدت
إﻟــﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪه ،وﻗــﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
دورا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪم وﺻـ ــﻮل ﻛﻞ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏــﺎرﻗــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ وﺿ ـﻌ ــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ،
ﻓ ـﺘ ـﻜــﻮﻧــﺖ ﻗ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ـ ــﺄن ﻧـﺘــﺎﺋـﺠــﻪ

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﺑﺮوز
ﻋﺼﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ ،وذﻟﻚ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺠﺎراة
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻫﺪاف ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻛﻮادر وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ« ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء:

ﺻﻼح دﺑﺸﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺄﻣﻮل.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
• بماذا تختلف المعايير التي
ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
 ﺑﺪاﻳﺔ أوﺿﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا،ﻓ ــﺄﻧ ــﺖ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﺼ ـﻤــﻢ أي ﻣﻨﻬﺞ
ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ ﺳـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗــﺮﻳــﺪه
ﻋﻠﻰ اﻟــﻮرق ،ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ أﻓﻀﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣــﻦ ﻗ ــﺪرات وإﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رأﻳﻨﺎ أن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻨﺎ أﻛﺜﺮ ،وﺗﻌﻴﺪ
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗــﻮازﻧ ـﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎرات،
وﺗ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻟ ـﻨــﺎ أﻫ ــﺪاﻓ ـﻨ ــﺎ وﻏــﺎﻳــﺎﺗ ـﻨــﺎ،
ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
أﻛـﺜــﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑـﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧـﺒــﺮات وﻛـﻔــﺎءات ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻻ ﻧﺮﻳﺪ
إﻫ ــﺪارﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻤﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻮﺻﻞ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ
ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ واﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪان اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮي
واﻟـﻄــﺎﻟــﺐ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم،
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻘﻮة
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر
أوﺿ ــﺢ ،ﻛﻤﺎ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗ ـﺴــﺎﻋــﺪﻧــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻤﻮﺛﻮق اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳــﺪرﻛــﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ أدق ﻟﻠﻤﻌﺎرف
واﻟﻤﻬﺎرات واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
وﺿ ــﻊ ﻣ ـﺼ ـﻔــﻮﻓــﺎت ﻣ ــﺪى وﺗـﺘــﺎﺑــﻊ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻓﻘﺪان ﻣﻌﺎرف
أو ﻣﻬﺎرات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﻄﺔ
واﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
ﻫ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺘــﺎح ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ،ﻷن
اﻟـﻜـﻔــﺎﻳــﺎت داﺋ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺘــﺮك ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت
وﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻣــﻦ دون
ﺗﻮﺻﻴﻒ ،وﻫﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﻓﻘﺪان ﻣﻌﺎرف
وﻣﻬﺎرات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارﻛﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ
• م ــاذا عــن طـبــاعــة كـتــب الـعــام
اﻟﻤﻘﺒﻞ؟ وأﻳﻦ وﺻﻠﺖ؟
 ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎماﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ؛ ﻓـﻬـﻨــﺎك ﻛـﺘــﺐ ﺗﻢ
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس ،وأﺧ ـ ـ ــﺮى
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎزن ﻓـ ــﻲ ﻃ ـ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ،
وﻫﻨﺎك ﻛﺘﺐ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ
وﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎزن ﺧ ــﻼل اﻟﺸﻬﺮ
ُ
اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻋـﻠــﻰ أن ﺗـﺴـﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤﺪارس ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻗﺒﻞ دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ.
• هناك َمن َّ
تحدث عن هدر في
ُ
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺐ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺳﻮف ﺗﻠﻐﻰ،
ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ؟
ً
 ﻟ ــﻢ ﻧ ـﻘ ــﻢ أﺑـ ـ ـ ــﺪا ﺑ ـﻄ ـﺒــﺎﻋــﺔ ﻛﺘﺐﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﻠﻐﺎة ،وﻣــﺎ ﺗﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ).(2020 / 2019

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
• ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـن ــاه ــج
وﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،ﻫﻞ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ
رأي اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي؟
 ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎاﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿ ــﻊ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ ،ﻟــﻢ ﻧﺄﺧﺬ
اﻟﻘﺮار ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ،ﺑﻞ أﺧﺬﻧﺎ آراء

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻴﺪان ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
أﻛﺪ دﺑﺸﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻮاﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ أﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء
أﻗﺴﺎم وﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
وﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ
ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

»اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ« ﺑﻪ
ﺛﻼث إدارات
ﻫﻲ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
وﺿﺒﻂ ﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿــﻊ ﻫــﺬا اﻹﻃ ــﺎر ،وﻫﻨﺎك
ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ آﺗ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت ﻗـﺒــﻞ رﻓ ـﻌــﻪ إﻟــﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﻛﻼء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎده.

ﻛـﺜـﻴــﺮة ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻﻃـ ــﻼع ﻋﻠﻰ
دراﺳﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ،
وﻧ ــﺄﺧ ــﺬ رأي اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪان اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮي
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﺳـﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑـﻨــﺎء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻟﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ،وﻫﻨﺎك
ﻣﺸﺎرﻛﺎت وآراء ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان وﺟﺪت
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
وﺑـﻌــﺪ اﻋـﺘـﻤــﺎد اﻹﻃـ ــﺎر اﻟ ـﻌــﺎم ﻧﺤﻦ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﺪد ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ـ ـ ــﺮق ﻟ ـﺘــﺄﻟ ـﻴــﻒ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺴﻨﺔ  2021/2020ﺗﺴﺘﻨﺪ
إﻟــﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣـ ــﻊ رؤﻳـ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،واﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ دراﺳ ــﺎت
ورؤى وﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﻤﺲ ﺷﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ.

رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
• م ــا اإلط ـ ــار الــوط ـنــي الـجــديــد
ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ؟
 اﻹﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ،
ﻣﻦ دون ﻓﻮاﺻﻞ أو ﺣﻮاﺟﺰ ،وﻫﻮ
إﻃ ــﺎر ﻧـﺘـﺤــﺮى أن ﺗـﻜــﻮن ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ
واﺿـ ـﺤ ــﺔ ودﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﻐﺘﻪ ﺣﺘﻰ وﻟــﻲ اﻷﻣــﺮ،
وﻫـ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﻧـﻄـﻤــﺢ إﻟ ـﻴــﻪ ﻓ ـﻌــﻼ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓــﻲ ﻓـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳﺘﻘﺪم
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر ﺳﻮف
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﻌــﻮاﻟــﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
واﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻓﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﺗﺎم
ﻋــﻦ اﻷﺧـ ــﺮى ﻟــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدا ﻣﻊ
اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
ﻧﻤﻮذج ﻋﺎم ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻣﺜﻼ ،ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻳﻌﺰزه ﻣﻌﻴﺎر آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم
وﻫﻜﺬا.
• هل يعني ذلك أن اإلطار العام
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻨﺴﻒ اﻷﻃﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟
 ﻧﺤﻦ داﺋﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ أن ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻻﻳﻨﺴﻒ ﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ ،ﺑــﻞ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻤﺎ
ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋ ـﻨ ــﺪه اﻵﺧـ ـ ـ ــﺮون ،واﻹﻃ ـ ــﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرب اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﺎ.

ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ
ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻴﻦ:
اﻷول ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﻨﺎﻫﺞ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
ﻟﻠﺼﻔﻴﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺎﺳﻊ...
• ماذا عن التعليم اإللكتروني؟
واﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺼ ــﻮرﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻢ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ
إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن
ﺻﻼح دﺑﺸﺔ

ﺑﺎرﻛﻮدان ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة

»ﺗﻴﻤﺰ« إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠٢٤

ﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ دﺑﺸﺔ إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺑﺎرﻛﻮدﻳﻦ؛ اﻷول ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وأﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺘﺐ.

ﻛﺸﻒ اﻟﻮﻛﻴﻞ دﺑﺸﺔ ،أن اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺗﻴﻤﺰ( ﺳﺘﻜﻮن
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2024إذ ﺳﺘﻠﻐﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮرﻗﻴﺔ،
وﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷــﺎر اﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﺮوز ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻢ واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ.
اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻦ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮرﻗﻲ ،ﻓﻤﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟـﻌـﺼــﺮ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ واﻻﺗ ـﺠ ــﺎه إﻟــﻰ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻫــﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑـﻤــﻮاﻛـﺒـﺘـﻬــﺎ ،وﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ
اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺪ أﻧﻬﺎ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
وﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت.
• ما أبــرز مالمح هــذه المنصة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ؟
 ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
وﻫ ـﻨــﺎك ﺟـﻬــﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺘﺘﻢ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺑ ـﻨــﺎء ﻣـﻨـﺼــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺳﻨﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ
وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ
وﺿﻊ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺤﺎل ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة ﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،
وﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.
• مـ ـت ــى ي ـم ـك ــن أن ن ـ ــرى ه ــذه
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟
 اﻹﺟ ـ ــﺮاءات ﺗـﺒــﺪأ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎداﻹﻃ ـ ــﺎر اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،واﻟ ــﺬي
ﻋ ـﻠ ــﻰ إﺛ ـ ـ ــﺮه ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺑـ ـﻨ ــﺎء وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
وﻻﺳ ـﺘ ــﺪاﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﻜــﻮن
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻣﺘﻄﻮرة إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ،
وﻗ ــﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ أوﻟ ــﻰ ﺑﻮﺿﻊ
»ﺑ ــﺎرﻛ ــﻮد« إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓــﻲ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ،وﻫ ـ ــﺬا
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ردﻳﻒ وداﻋﻢ ﻟﻪ،
وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
• ماذا عن الكتب اإللكترونية؟
 ﻧﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن اﻟﻜﺘﺎبﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎ ،وﻧﻬﺘﻢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎ أﻳـﻀــﺎ ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣــﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﻛﺼﻮرة  ،PDFﺑﻞ
ﻛﻜﺘﺎب ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻷداء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ ،ﻓ ـﻬ ـﻨ ــﺎك ﻋ ــﺮوض
وأﺳـ ـﺌـ ـﻠ ــﺔ وإﺟـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎت وﺗ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻢ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻃﺎر
اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟـﻌــﺎم ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ،
واﻟﺬي ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻧـﺤــﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﻃــﺎر
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ،واﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة ﺳـﺘـﺴــﺎﻋــﺪﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ
وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات.

دلبلا

•
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اﻟﻌﻘﻴﻞ :ﻻ ﻋﻄﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺪﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ً
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ أن ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺻــﻼﺣ ـﻴــﺎت
دﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻣـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ا ﻟـﻤــﺪ ﻧـﻴــﺔ ﻣــﺮ ﻫــﻮن ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻵ ﻟـﻴــﺔ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ
ً
أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺠ ــﺮي ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺗ ــﺮﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺮوع
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ رد اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ
اﺳــﺎﻣــﺔ اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ ،ﺑـﺸــﺄن ذﻟــﻚ
اﻟﻨﻈﺎم ،وﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ
اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ّ
رد ﻋ ـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻔـﺴــﺎر
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة ﺑ ـﻤــﺬﻛــﺮة ﺟ ــﺎء ﻓﻴﻬﺎ
أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻋـﻄــﻞ ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﻗــﻊ

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﻣــﻦ أ ﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻ ـﺤ ــﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ،
ﺳ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻜ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ
ﻟـﻠـﻤــﻮﻇــﻒ ،واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرج اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـ ــﻪ وأﻳ ـ ــﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﺼﻪ.

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻵﻟﻴﺔ
ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ

اﻻ ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮو ﻧـ ــﻲ ،وأن ﺧــﺎ ﺻ ـﻴــﺔ
اﻻﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت
ا ﻟ ـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮ ﻇـﻔـﻴــﻦ ﻣﻔﻌﻠﺔ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ،وأﻧ ـ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻢ ﻓـﺘــﺢ
ﺻ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت دﺧـ ـ ــﻮل ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺤـﻴــﻦ

اﻟﺤﺠﺮف :اﻟﺮوﺿﺎن وﻋﺪ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ
ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرك
اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ان وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن
وﻋ ـ ـ ـ ــﺪه ﺑـ ــﺮﻓـ ــﻊ اﻟـ ـﻈـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨــﺪوق
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ.
وﻗــﺎل اﻟﺤﺠﺮف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ ــﻪ :ﺗ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺖ ﻣ ــﻊ اﻷخ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن ﺑ ـﺨ ـﺼ ــﻮص اﻟـﻈـﻠــﻢ
اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻋﻠﻰ إﺧــﻮاﻧــﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺪوق
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ووﻋــﺪﻧــﻲ اﻟــﻮزﻳــﺮ
ﺑﺤﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﺳﺮع
وﻗﺖ وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر وﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ
ورﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺒﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

وأﺿــﺎف اﻟــﺪﻳــﻮان» :وﻟﺤﻴﻦ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻵ ﻟـﻴــﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ
ﻟـﻀـﻤــﺎن اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮارﻳــﺔ وﻋ ــﺪم
اﻹ ﺧ ــﻼل ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ
واﻟﻌﻼوات اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺘﺮﺻﻴﺪ
اﻟﺴﻨﻮي وﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺧﻴﺮات

اﻟﻔﻀﻞ :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ
ﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ أﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﻞ إن اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﺪم ﺑــﻪ ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻳـﻬــﺪف إﻟﻰ
إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ وﺗﺤﺪ ﻣﻦ دور
اﻟﺮﻗﻴﺐ واﻟـﺘــﻮﺟــﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟــﻺﺑــﺪاﻋــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
واﻷدﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻔـﻀــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــﻪ ،أن اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ وﻻ ﺗﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح
اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ واﻻﺗﺠﺎه ﻟﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ
اﻟـﻨــﺎﺷــﺮ ،وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻋ ــﺪم اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑـﻬــﺎ ﺗـﻘــﻮم اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ أﻣــﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ.
وﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف

ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﺗﻌﻮﻳﺾ أﻫﺎﻟﻲ ﺿﻮاﺣﻲ
اﻟﻤﻄﻼع اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺼﺮف ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر
●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﺑﻴﻨﻤﺎ أرﺟﻌﺖ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن د .ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي
ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ ﺗـﺴـﻠــﻢ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع ﻟﻠﻌﻘﺪ رﻗﻢ
 ،1300واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
ﻓﻴﻬﺎ  12177ﻗﺴﻴﻤﺔ ،ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺔ
اﻟـﺼـﺨــﺮﻳــﺔ ،أﻛ ــﺪت أن ﺗﻌﻮﻳﺾ
أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻳﺘﻢ
ﻋـﺒــﺮ ﺻ ــﺮف ﺑ ــﺪل اﻹﻳ ـﺠ ــﺎر وﻓــﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺟـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ رد اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة
ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﺣــﻮل ﺗﺄﺧﺮ
ﻧ ـﺴــﺐ إﻧـ ـﺠ ــﺎز ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻤﻄﻼع.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي إن إﺻــﺪار
أواﻣـ ـ ــﺮ وﺗ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻣﻦ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺔ أن ﺗـﺴـﻠــﻢ
اﻟـﻘـﺴــﺎﺋــﻢ ﻳـﺘــﻢ ﺣـﺴــﺐ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﱡ
ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺪ

م
1
2
3
إﺟﻤﺎﻟﻲ

1300
1327
1328

ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ ،واﻟـ ـﺠ ــﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أﻧ ـ ــﻪ ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗـﺴـﻠــﻢ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺪ رﻗﻢ
 ،1300واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ــﻮﻋ ــﺪﻫ ــﺎ
 ،2019 /4 /29ﻻ ﻓـ ـﺘ ــﺔ إ ﻟ ـ ــﻰ أن
أﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ﺗ ــﺮﺟ ــﻊ إﻟ ــﻰ
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻬــﺪ ،وﺟ ــﺎر دراﺳـ ــﺔ ﻃﻠﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ،اﻟﺬي أرﺟﻌﻪ
إﻟــﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻋـﻤــﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻠﺰم
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺤﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺤﻔﺮ ﺧﺎرج
ﺣﺪود اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  78ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،أﻣﺎ
ﺑ ـﺨ ـﺼ ــﻮص ﺗ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ أﻫ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ
ﺻ ـ ــﺮف ﺑ ـ ــﺪل اﻹﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر
ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ
ً
ﺻﺮﻓﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮر ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ »أﻣـ ـ ــﺎ ﺑـﺨـﺼــﻮص
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪي اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪد
ﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز ﻣـ ــﺮاﻓـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪارس وﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺎت

18519
4999
4770
 28288ﻗﺴﻴﻤﺔ

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻓﻲ إﺣﺪى ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
وﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت وﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﺧ ــﺪﻣ ـﻴ ــﺔ
وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺘــﺮﺳ ـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬ ﺗ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻚ اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎل
واﻟـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮاﺣـ ـ ــﻲ
)(N6&N7&N8&N9&N10&N11
وﺟ ـ ـ ــﺎر اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟـﻌـﻘــﻮد ،وأﻣــﺎ
ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮح ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻓﺈن
ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ«.

وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت أن اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻳ ـﺘــﻢ
ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ اﻟـ ــﺰﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮد أرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم
)  ،(1328 &1327 &1279أ ﻣ ــﺎ
ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ رﻗ ــﻢ ،1300
ﻓ ـ ـﻴـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺗـ ــﺄﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ،ﺣ ـﻴ ــﺚ إﻧـ ـ ــﻪ ﻛـ ـ ــﺎن ﻣــﻦ
اﻟﻤﻘﺮر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ّ
ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ .2019 /4 /29

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻸﻋﻤﺎل

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ

ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

 12177ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019/4/29
 4999ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/3/16
 4770ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/3/16

 6342ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019/10/31

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
م

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺪ

ﺑﻴﺎن اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

1

1279

أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

2016/9/4

2

1300

أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺣﻲ
ﻣﻦ  N5إﻟﻰ N12

2017/4/30

3

1327

4

1328

أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻀﺎﺣﻴﺘﻴﻦ
 N4و N1
أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻀﺎﺣﻴﺘﻴﻦ
 N3و N2

وﺧ ـ ــﻼف ذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت ،واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ
أﻏﻠﺐ ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ«.
وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺳﺄل اﻟﻌﻘﻴﻞ
ﻋـ ـ ــﻦ أﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎب ﺗـ ـﻌـ ـﻄ ــﻞ ﻧـ ـﻈ ــﺎم
»اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ« اﻟﺨﺎص
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ،
وﻋﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ
دﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ ﺻـﻔـﺤــﺔ
ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻣﻮﻋﺪ إﻋﺎدة
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪده ﻣﺴﺆوﻟﻮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
ً
ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺧﻼل ) (1095ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019/9/3
2020/9/2
ً
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل  1460ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/9/2
ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﻌﺪد )(12177
2019/4/29
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019/4/29
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪد )(6342
2019/10/31
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019/10/31

2018/3/18

2020/3/16

ﻛﺎﻣﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
2020/3/16

2018/3/18

2020/3/16

ﻛﺎﻣﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
2020/3/16

أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ

٥

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺟﺎدة
ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻛــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
ان ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ــﻖ اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة واﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎء
ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ
واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮادر
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻗ ـ ـﺒـ ــﻮل
ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ واﻷدﺑـ ــﻲ
اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ان »ﻫ ــﺬا ﻃــﺮﻳــﻖ ﻳﺠﺐ
أن ﺗـﺴـﻠـﻜــﻪ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ،
ﻓـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﻰ ﻣــﺎ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﺎ ا ﻟـﻔــﺮص
ً
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻋ ـﻄ ــﺎؤﻫ ــﺎ ﻣ ـﻀــﺎﻋــﻔــﺎ«،
ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان »ﻫ ــﺬا ﻫــﻮ اﻻﻋ ــﻼن
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﻟـﻜــﻦ
ﻣ ــﺎ ﻣ ـﻴ ــﺰ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﻋ ـ ـ ــﻼن أن ﺟ ــﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﻲ وﺷ ـﻤ ــﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷد ﺑــﻲ
وﻫــﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷ ــﺎدة
وﺗ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ،ﻓ ــﺈﻋ ــﻼﻧ ــﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـﻘ ـﺘ ــﺮن
ﺑ ـﺒــﺮاﻣــﺞ ﺗــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ
ﺗ ـ ــﺆﻫ ـ ــﻞ وﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ«.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :ﻓ ــﻲ اﻃـ ــﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ
ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ

ﺧ ــﻼل ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ
واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻓـﺘــﺢ ﻓــﺮص
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاب ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻟ ـﺘ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ،اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ
ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح
ﺣﻠﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر
دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﻌﺎر
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ،
ﺑﻌﺪ ان اﻇﻬﺮت ﻧﺴﺐ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ :ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻐﻼء ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺟﻴﻮب
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻪ
»ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻀﺨﻢ أود اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
أن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ً
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻫﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻟﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ«.

اﻟﻤﻮﻳﺰري :اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻬﺞ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺪﻣﺎر اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ :ﺳﻨﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﺠﺎوزات
»اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ
أن ﻣﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ ﻣﺘﺨﻢ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠــﺎوزات
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻدارﻳـ ـ ــﺔ رﻏ ــﻢ ﺣــﺪاﺛــﺔ
اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻧــﻪ ﺳﻴﻔﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ان »اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗـﻘــﻢ
ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺬي اﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ،
وﺳﻨﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﺠﺎوزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺼ ــﺮاﻋـ ـﻴ ــﻪ وﻟ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﺑ ــﺄن
ﻳ ـﺘ ــﻼﻋ ــﺐ اي ﻣ ــﻦ ﻛـ ــﺎن ﻻرﺿـ ــﺎء
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎر ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب
ﺻـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ اﻧــﻪ
»ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺔ اﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓــﺈن ﻣﻠﻔﻬﺎ ﻣﺘﺨﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوزات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳـ ــﺔ وﻫـﻨــﺎك ﺧﻠﻞ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﺻـ ــﺎت

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ

وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻜ ـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮادر وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﺮارات ﻻرﺿﺎء
ﺗﺠﺎر«.

ّ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ
اﻟﻤﻮﻳﺰري أن اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺲ
ﻣﺼﺎدﻓﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻬﺞ
ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺪﻣﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وإذﻻل
اﻟﺸﻌﺐ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن
»اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﻢ واﺟﺐ
واﻟﺴﻜﻮت ﺧﻴﺎﻧﺔ«.
وأﺷﺎر اﻟﻤﻮﻳﺰري ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،اﻟﻰ أن اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ »ﺗﺰوﻳﺮ ﺟﻨﺎﺳﻲ
وﺷﻬﺎدات ،وﺗﻌﻴﻴﻨﺎت
ﻓﺎﺳﺪة ،ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﺊ،
وأزﻣﺔ ﻗﺮوض ،وﻧﺼﺐ
ﻋﻘﺎري ،وإﺳﺎءة ﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ،وﻫﺪر أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻌﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ،ﺑﻞ ﻧﻬﺞ
ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺪﻣﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وإذﻻل
اﻟﺸﻌﺐ ،ﻓﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﻢ،
واﺟﺐ واﻟﺴﻜﻮت ﺧﻴﺎﻧﺔ«.
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مدونة السلوك البرلماني
استحقاق وطني

خليل علي حيدر

هتلر ...بين االستعمار واالستعباد
لـ ــم تـ ـك ــن ألـ ـم ــانـ ـي ــا الـ ـن ــازي ــة،
ك ـمــا ي ـتــوهــم ب ـعــض الـمـثـقـفـيــن
وال ـس ــاس ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
وغ ـ ـيـ ــره ،أو ك ـم ــا ي ــزع ــم بـعــض
اإلعالميين االنتقائيين" ،مجرد
قوة أوروبية استعمارية" أخرى
م ـثــل إن ـك ـل ـتــرا وف ــرن ـس ــا ،ج ــاءت
متأخرة وحاولت أن تنافس من
سبقها .فقد كان هدف اإلنكليز
والـفــرنـسـيـيــن اسـتـعـمــار ال ــدول
والـشـعــوب ال اسـتـعـبــادهــا .ولــم
ً
تـكــن إنـكـلـتــرا أو فــرنـســا نظاما
ً
قـ ــائ ـ ـمـ ــا عـ ـل ــى أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات
ع ـن ـص ــري ــة وحـ ـ ــزب دكـ ـت ــات ــوري
وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ب ــول ـي ـس ـي ــة ف ـ ــي ق ــوة
"غستابو" هتلر وهملر ...في مثل
النظام النازي!
ً
كانت ألمانيا النازية نظاما
ً
ً
ً
دكـتــاتــوريــا عنصريا اجــرامـيــا،
ً
مـبـنـيــا عـلــى ال ـقــوة البوليسية،
وع ـل ــى "تـ ـف ــوق ال ـج ـنــس اآلري"
ال ـمــزعــوم ،يــريــد سـحــق مــن يقع
تحت نفوذه ،كما رأينا بوضوح
فــي تــدمـيــر واسـتـعـبــاد بــولـنــدة
واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي وق ـتــل
ماليين المدنيين وحرق قراهم
ومــدن ـهــم بــأبـشــع ال ـط ــرق ودون
م ـب ــرر سـ ــوى إلـ ـق ــاء ال ــرع ــب فــي
قـلــوب ال ـنــاس ،وإال فما الــداعــي
إلـ ـ ــى قـ ـت ــل م ــايـ ـي ــن ال ـم ــدن ـي ـي ــن
الـ ـب ــولـ ـن ــديـ ـي ــن واألوكـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن
والروس؟!
وقد عرفت أوروبا ودول آسيا
وإفــري ـق ـيــا ن ـم ــاذج م ــن الـتــوســع
االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري فـ ـ ــي الـ ـعـ ـص ــور
الحديثة ،واستفادت دول كالهند
م ــن ب ـع ــض إرثـ ـه ــا ال ـبــري ـطــانــي
كــالــدسـتــور والـسـكــك الحديدية
واإلدارة السياسية ،وكذلك مصر
وبعض دول الكومنولث الحالية.
وكانت فرنسا منذ زمن نابليون
مـ ـت ــأث ــرة ح ـت ــى ف ــي غ ـ ــزو مـصــر
ـورة الفرنسية ،وكانت
بقيم الـثـ َ َ
تـحــاول "فـ ْـرنـســة" شعوب ودول
ال ـم ـس ـت ـع ـمــرات وغ ـي ــر ذل ـ ــك .وال
يمكن بحال مـســاواة سياسات
االحتالل النازية وجرائم هتلر
بسياسات بريطانيا وفرنسا،
السيما أن هتلر لم يقدم على ما
أقدم عليه وما اقترف من جرائم
فــي ألمانيا وبــولـنــدة واالتـحــاد
الـســوفـيــاتــي وغـيــرهــا وم ــا فعل
بمعارضيه وباليهود وغير ذلك،
ً
عن اضطرار أو دفاعا عن النفس،
ب ـ ــل ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
عـنـصــريــة وان ـت ـقــام قــومــي وعــن
سبق إصرار وترصد!
ومـ ــن ال ـم ــؤس ــف أن ثـقــافـتـنــا
السياسية واإلعالمية في العالم
العربي لم تهتم بكل هذه الفروق
والتفاصيل منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية عام  1945إلى
اليوم.
ً
ً
ك ــان هـتـلــر شـخـصــا مــريـضــا

َ ً
ً
م ـع ـقــدا يـحـمــل ف ــي داخ ـل ــه ك ـ ّـم ــا
ال حــد لــه مــن الحقد والكراهية
والـ ـع ــداء ،ول ــم يـكــن ص ــراع ــه مع
اإلنكليز أو الفرنسيين منبعه
التنافس االستعماري ،فالواقع
أنه لم يكن يحترم أي شعب في
أوروبا أو خارجها عدا الجنس
الـ ـج ــرم ــان ــي ال ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـك ــن كــل
مــواصـفــاتــه تنطبق حـتــى على
هتلر نفسه! فقد كان من مواليد
النمسا ،وشكك البعض فــي أن
اصــولــه ليست جرمانية .وكــان
ً
هتلر يبرر علنا توسع ألمانيا
على حساب جيرانها كي تفسح
المجال للجنس اآلري الجرماني
ك ـ ــي يـ ـلـ ـع ــب دوره ا لـ ـت ــار يـ ـخ ــي
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ،ي ـ ـقـ ــول ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
"كـ ـف ــاح ــي"" :ال ـن ـم ـســا األل ـمــان ـيــة
ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى ح ـضــن
الوطن األلماني األكبر ،ألن الدم
الواحد هو ملك الوطن الواحد،
ولــن يـكــون الشعب األلـمــانــي ذا
حــق فــي أي نـشــاط اسـتـعـمــاري
م ــا ل ــم يـجـمــع أبـ ـن ــاءه ف ــي دول ــة
واح ــدة ،ومتى احتوى (الــرايــخ)
ً
ً ُ
مس عاجزا عن
أبناء ه جميعا ي ِ
إعالتهم ،ومن العوز ينشأ حق
هذا الشعب في االستيالء على
أراض أجنبية".
ويقول صراحة" :إن توسعنا
خــارج أوروب ــا ال يحل المشكلة
فليس المطلوب إخضاع بعض
الـ ـشـ ـع ــوب ال ـم ـل ــون ــة لـلـسـيـطــرة
األلمانية ،إنما المطلوب إحراز
أراض أوروبية تتسع معها رقعة
الوطن األم ،ومثل هــذا التوسع
ً
سـ ـيـ ـك ــون طـ ـبـ ـع ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الشعوب األخرى ،ونحن األلمان
نجافي المنطق ونكذب التاريخ
بمحاولتنا إ قـنــاع أنفسنا بأن
الـتــوســع عـلــى حـســاب اآلخــريــن
عمل غير مشروع" .ويضع هتلر
مبدأ استعماريا رهيبا عندما
يـ ـضـ ـي ــف" :ف ـ ـحـ ــق الـ ـشـ ـع ــب فــي
إح ــراز أراض جــديــدة يستحيل
واج ـب ــا م ـقــدســا ع ـنــدمــا يضيق
اإلطــار الوطني بمن في داخله،
ويوشكون أن يهلكوا اختناقا"!
أو انـظــر إل ــى كــامــه فــي هــذه
الفقرة المغرقة في العنصرية،
إذ يقول" :إن فرنسا هي العدو
ال ـم ـم ـيــت ال ـ ــذي ي ـن ـب ـغــي ل ـن ــا أال
ن ـس ـق ـط ــه مـ ــن ح ـس ــاب ـن ــا لـحـظــة
واحدة .إن الشعب الفرنسي الذي
يهبط شيئا فشيئا إلى مستوى
الــزنــوجُ ،ي ـعـ ّـرض كـيــان الجنس
األبـ ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـخ ـطــر
ال ـ ــزوال ،بـمـســايــرتــه مـشــروعــات
ال ـي ـهــوديــة الـعــالـمـيــة الـطــامـحــة
إلى السيطرة على العالم .إن هذا
الشعب المتهتك ال يقل خطورة
ورغـبــة عــن الـيـهــود فــي القضاء
عـلــى حـيــو يــة شعبنا بتشجيع
األجناس المنحطة على تلقيح
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األل ـ ـم ـ ــان ب ــدمـ ـه ــا الـ ـنـ ـج ــس ،إن
عدونا الحقيقي في أوروبــا هو
فرنسا .أما إنكلترا وسائر الدول
األوروبـيــة فقد كــان عداؤها لنا
ظرفيا ،ويمكننا أن نجعل منها
ً
دوال صديقة يوم نبهر شعوبها
مجددا بنهضتنا وحيويتنا".
ك ـ ــان ه ـت ـل ــر يـ ـق ــدس ال ـج ـنــس
اآلري ويقول عنه في كتابه" :كان
اآلري وال يــزال المشعل اإللهي
الذي يضيء السبل أمام البشر،
فشرارة العبقرية اإللهية انبعثت
ً
دائما من جبينه المشرق وهو
ال ــذي ق ــاد اإلن ـس ــان عـلــى دروب
َّ
المعرفة ودلــه على السبل التي
تجعل منه سيد الكائنات الحية
عـلــى ه ــذه األرض ،ف ــإذا ت ــوارى
اآلري ي ـغ ـشــى ال ـب ـس ـي ـطــة ظــام
دامـ ـ ـ ــس وتـ ـت ــاش ــى الـ ـحـ ـض ــارة
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة فـ ـ ــي بـ ـضـ ـع ــة قـ ـ ــرون
ً
ويستحيل العالم قفرا".
وال ـك ـث ـي ــر م ــن ه ـ ــذه اإلشـ ـ ــادة
بـ ــاآلري ـ ـيـ ــن مـ ــن خ ـ ـيـ ــاالت هـتـلــر
وتـفـتـقــر إل ــى األسـ ــس الـعـلـمـيــة.
ً
وهذا ما تؤكده مثال الموسوعة
الـبــريـطــانـيــة م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـقــرن
ً
الـعـشــريــن (ان ـظ ــر م ـثــا الطبعة
ال ـ ـتـ ــي ظ ـ ـهـ ــرت ع ـ ـ ــام  1911مــن
الـمــوســوعــة)ُ ،
ويـفـ َـهــم مــن كــل ما
ك ـت ــب ع ــن "اآلريـ ـ ـ ـ ــة" ،ك ـم ــا يــؤكــد
الـ ـب ــاحـ ـث ــون ،أنـ ـه ــا ت ـش ـي ــر إل ــى

م ـج ـمــوعــة ل ـغ ــات أو مـجـمــوعــة
ل ـغ ــوي ــة ذات جـ ـ ــذور أو ق ــواع ــد
م ـت ـش ــاب ـه ــة ،أكـ ـث ــر مـ ــن ت ـحــديــد
جـ ـن ــس ال ـ ـب ـ ـشـ ــري أو أجـ ـن ــاس
ب ـش ــري ــة م ـع ـي ـن ــة .وم ـه ـم ــا تـكــن
دالالت ال ـم ـص ـط ـلــح ف ـ ــإن هـتـلــر
ي ـب ــال ــغ أش ـ ــد ال ـم ـب ــال ـغ ــة فـ ــي أن
ي ـن ـس ــب إل ـ ــى اآلري ـ ـيـ ــن كـ ــل ه ــذه
األم ـج ــاد الـحـضــاريــة متناسيا
أن الحضارة بدأت بشعوب غير
آريــة أو سامية أو غير ذلــك ،في
ب ــاد الــرافــديــن وم ـصــر والـيـمــن
وبالد الشام وربما الصين قبل
غ ـي ــره ــا ،م ـن ــذ س ـت ــة آالف سـنــة
وربما أكثر.
خص هتلر اليهود بأشرس
هجوم ،ومن سياسات هتلر التي
قربته إلى قادة وساسة والعامة
في العالم العربي عداءه لليهود،
خصوصا أن صعود النازية في
أوروبــا تزامن مع إقامة "الوطن
الـ ـيـ ـه ــودي" وإنـ ـش ــاء إس ــرائ ـي ــل،
وتــزايــد الـهـجــرة الـيـهــوديــة إلــى
فلسطين ،وما تال ذلك.
وتشبه تعميمات هتلر بشأن
ال ـي ـه ــود م ـبــال ـغــاتــه ب ـش ــأن دور
"اآلريـ ـي ــن" ال ـح ـض ــاري ،وال يعد
ً
هذا غريبا على جندي نمساوي
متواضع الثقافة يتصدى لتزعم
ثقافة رفيعة المكانة كالثقافة
األلمانية صاحبة الدور المتميز

فــي الفلسفة والـفـنــون والـعـلــوم
االجتماعية والعلوم الطبيعية.
يـ ـق ــول ه ـت ـل ــر فـ ــي "كـ ـف ــاح ــي":
"ليس لليهودي حضارة خاصة
ب ــه ،ف ــأس ــس عـمـلــه ال ـف ـكــري هي
إذن مستعارة أخذها من الذين
أوجدوا الحضارات" .ويقول" :لم
ً
يكن اليهود رحــا قط بل كانوا
والي ـ ــزال ـ ــون ط ـف ـي ـل ـي ــات ت ــزاح ــم
الشعوب على مقومات وجودها".
ولــم يـكــن هتلر يـكــره اليهود
فــي مجال السياسة والمجتمع
واألخ ــاق فحسب بــل كــان ينفر
ً
مـنـهــم ج ـســديــا ،ي ـقــول" :إن ُبعد
ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ع ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ال ـب ـع ــد
ك ـلــه ،أم ــر ي ـصــدم الـنـظــر مـنــذ أن
ت ـقــع ال ـع ـيــن ع ـلــى يـ ـه ــودي ،وقــد
اضـطــررت إلــى ســد أنفي فــي كل
مرة ألتقي أحد البسي القفطان،
ألن الـ ـ ــرائ ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـن ـب ـعــث
مـ ــن أردان ـ ـ ـهـ ـ ــم تـ ـن ــم عـ ــن الـ ـع ــداء
المستحكم بينهم و بـيــن ا لـمــاء
والصابون".
ومثل هذه األحكام االنطباعية
ضد بعض األقليات ،قد تقال من
قبل بعض العنصريين في دول
متفرقة عن االحتكاك بالهنود أو
األفارقة أو العرب أو اإليرانيين
أو األكراد أو غيرهم.
ثم إن هتلر بزعمه أن "أسس
عمل اليهودي الفكري مستعارة"

يتجاهل العطاء الثقافي والديني
والفني والفكري لليهود ،وكذا
دور ه ــم ومساهمتهم الضخمة
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت الـ ـعـ ـل ــم وال ـب ـح ــث
واالخ ـت ــراع فــي إط ــار الـحـضــارة
األوروب ـ ـي ـ ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وف ــي
األوس ــاط الطبية واألكــاديـمـيــة،
وكذلك في إسرائيل التي تشتهر
بأفضل الجامعات وأكبر كمية
مــن الـبـحــوث واألوراق العلمية
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وب ـ ـ ــراءات
االختراع.
ومن تناقضات فكر هتلر في
هذا المجال أنه يسخر من جري
ال ـي ـه ــود خ ـلــف ش ـع ــار "ال ـش ـعــب
ال ـم ـخ ـتــار" بـيـنـمــا يـسـعــى هتلر
والـنــازيــون إلثـبــات أن "اآلريـيــن"
هم الشعب المختار الذي ينبغى
أن ي ـت ـس ـلــط ع ـل ــى ب ـق ـيــة ال ـب ـشــر
وت ـك ــون ل ــه الـ ــريـ ــادة اإلج ـب ــاري ــة
والتميز.
ومـ ــا يـمـكــن اس ـت ـخــاصــه من
ه ـ ــذه االن ـ ـحـ ــرافـ ــات ال ـع ـن ـصــريــة
وال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوات ال ـت ـس ـل ـط ـي ــة عـ ــدم
علميتها وتناقضاتها الداخلية
وتـ ـع ــارضـ ـه ــا األك ـ ـيـ ــد مـ ــع ت ـقــدم
واستقرار المجتمعات والشعوب
ال ـ ـلـ ــذيـ ــن يـ ـحـ ـتـ ـم ــان ال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة
والتعاون واالحترام المتبادل.

تنظم سلوك
مدونة السلوك البرلماني وثيقة رسمية ً
ً
المشرعين من خالل تحديد ما ُي َعد سلوكا مقبوال وما ُي َعد
عكس ذلك ،وهي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز
بشكل كبير على مدى مالءمة وصحة وشفافية ونزاهة
البرلمانيين.
فــي  24سبتمبر  2018أعـلــن رئـيــس الهيئة الـعــامــة لمكافحة
الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أنــه "فــي إطــار استكمال
متطلبات إنجاز مشروع وثيقة االستراتيجية الوطنية الشاملة
للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد" قد قام بالتنسيق والتشاور
مع رئيس مجلس األمة من أجل العمل على إصدار مدونة سلوك
مهني وأخالقي ألعضاء مجلس األمة ،وذلك لتعزيز وترسيخ قيم
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
والجدير بالذكر هنا أن جمعية الشفافية الكويتية قد تطرقت
إلى هذا الموضوع بشكل فني وجعلته أحد أهم أولوياتها في
تعزيز وإصالح النظام الديمقراطي الكويتي ،فقد أقامت الجمعية
حلقة نقاشية في مايو  2012داخــل مجلس األمــة بالتعاون مع
اللجنة التشريعية تحت عنوان "نزاهة العمل البرلماني – التجربة
البريطانية" ،وصدر عنها مسودة أولية لمدونة السلوك ،وأجزم
أن إقــرار مثل هذه المدونة في البرلمان الكويتي أصبح مسألة
ً
مستحقة وغير قابلة للتأجيل ،خصوصا أن العديد من نصوص
الدستور الكويتي الخاصة بنائب مجلس األمة أو الموظف العام
ً
ً
قد وضعت إطارا عاما للحفاظ على نزاهة سلوك النائب البرلماني
أثناء تأدية دوره التشريعي.
كما قامت جمعية الشفافية الكويتية باقتراح قانون بشأن
شفافية مجلس األمة ونزاهته ،يقترح إضافة بعض المواد على
الالئحة الداخلية للمجلس (الباب األول – تنظيم المجلس ) المادة
( )60لتعنى بالقيم التالية:
 -1الشفافية البرلمانية :والمقصود بها هنا توثيق ونشر
مجلس األمة الموقر لجميع المعلومات الخاصة بجلساته العامة
ولجانه ونتائج التصويت ومضابط المجلس وجلسات اللجان
والتحقيق لوسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني ،وكذلك
جميع المواطنين ،وتمكينهم من االطــاع على السيرة الذاتية
والمهنية لألعضاء والموظفين ،و كــذ لــك الهيكل الوظيفي بما
يحقق النزاهة البرلمانية.
 -2نزاهة العمل البرلماني :وتمثل مجموعة من القواعد التي
يجب أن يلتزم بها عضو البرلمان ،ومنها على سبيل المثال
ال الحصر :االمتناع عن قبول أي تبرعات لصرفها كمساعدات
مالية للغير واإلقرار بأي مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة،
والمسارعة إلى حل أي تعارض مصالح ينشأ والمحافظة على
سرية المعلومات التي يحصل عليها وعدم استخدامها لمصلحته
وعدم المتاجرة بنفوذه ،وانتهاج الحيادية والموضوعية ،وأن
يوقع إقــرار المصالح عند توليه المقعد البرلماني ،والــذي من
ً
شأنه بيان أي تعارض مصالح قد ينشأ مستقبال.
 -3لجنة قــوا عــد السلوك البرلماني :و هــي الجهة المختصة
بالتحقيق في أي تجاوزات في مدونة السلوك البرلماني ،ويمكنها
التحقيق بشكل مباشر أو مــن خــال طلب كتابي يوجهه أحد
األعضاء إلى رئيس اللجنة.
إن وج ــود معايير واض ـحــة مــن شــأنــه أن ييسر عـمــل النظام
الديمقراطي ،ويساعد المؤسسات األخ ــرى على مراقبة أعمال
ً
البرلمان وأعضائه ،كما أن وجــود تلك المعايير يصبح مفيدا
ألعضاء البرلمان في تحصين سمعتهم من أي ادعاءات أو حمالت
بسبب توجهاتهم أو مواقفهم البرلمانية ،كما أن هذه المدونة
تعد وفاء بالمعايير الدولية ،فقد ألزمت اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ( )UNCACالدول األطراف الموقعة عليها بتطبيق
والدعوة إلى االلتزام بقواعد السلوك داخل أنظمتها المؤسسية
ً
ً
والقانونية ،فااللتزام بهذه القواعد يعتبر أمرا ضروريا للوفاء
بشروط االتفاقية ،ومن شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين
ً
صورة دولة الكويت دوليا.

ألكساندر غابويف وإيلينا تشيرنينكو *

شهرا رضوي *

ما تعتقده روسيا بشأن تعددية األطراف

السياسة االجتماعية تبدأ من البيت األسري

عندما يسمع الروس األناشيد بالترتيب
"ال ـق ــائ ــم ع ـلــى الـ ـق ــواع ــد" ،ع ـ ــادة م ــا َيـ ـ ـ ُّ
ـردون
بــال ـســؤال عـمــن يـكـتــب ه ــذه ال ـق ــواع ــد ،وفــي
الـ ــواقـ ــع ،ي ـل ـخــص هـ ــذا الـ ـس ــؤال ن ـف ـســه اآلن
موقف الكرملين من تعددية األطــراف التي
يدعمها الغرب.
وكما ترى روسيا ،فإن الواليات المتحدة
ل ــن ت ـت ــردد ف ــي ال ـت ـصــرف م ــن جــانــب واح ــد
ع ـنــدمــا ت ـح ـتــاج إل ــى ذلـ ــك ،وهـ ــذا بــالـضـبــط
ه ـ ــو الـ ـمـ ـعـ ـي ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــزدوج الـ ـ ـ ــذي أدى إل ــى
تراجع القواعد العالمية ،وكلما ظهر وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،س ـي ــرج ــي الفـ ـ ــروف،
على الساحة الــدولـيــة ،فإنه يــروي بــا كلل
انتهاكات أميركا المزعومة للقانون الدولي،
بما في ذلك قصف يوغوسالفيا عام ،1999
وغــزو العراق عام  ،2003والـغــارات الجوية
التي شنتها عام  ،2011والتي ساعدت في
إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا.
والـ ـم ــؤك ــد أن ـ ــه ع ـن ــدم ــا ت ــري ــد الـ ــواليـ ــات
المتحدة ذريعة قانونية لتصرفاتها ،فإنها
ستلجأ إلى الهيئات المتعددة األطراف مثل
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،ولكن إذا
واجهت خططها هناك مقاومة من روسيا،
أو أي عضو آخر في المجلس يتمتع بحق
النقض (الفيتو) ،فبإمكان أميركا دائما أن
تتراجع عن هــذا الخيار ،وتلجأ إلــى القوة
الغاشمة وتعبئة حلفائها.
فال عجب إذن أن ترى روسيا النقاشات
حــول النظام المتعدد األطــراف القائم على
القواعد إما منافقا ،أو أسوأ من ذلك ،مؤامرة
معقدة لتقويض دور القانون الــدولــي كما
هو مدون في ميثاق األمم المتحدة ،ومهما
يكن األمر ،فإن الكرملين نفسه لم يعد يأخذ
القانون الدولي في االعتبار ،عندما يعتقد
أن المصالح القومية الــروسـيــة الحساسة
في خطر.
وأبرز األمثلة على هذه السياسة اعتراف
رو سـيــا ا لــر سـمــي بمنطقتين انفصاليتين
فــي جــورجـيــا فــي عــام  ،2008واستيالؤها
على شبه جزيرة القرم في عام  .2014وفي
نظر القيادة الروسية ،كانت هذه اإلجراءات
تدابير "دفاعية" .وكما أوضح لنا دبلوماسي
روسي ذات مرة ،فإن الكرملين قد رأى أنه إذا
كان بإمكان الواليات المتحدة خرق القانون
الــدولــي فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم ،فينبغي
على روسيا "كسر االحتكار األميركي فيما
يتعلق بخرق القانون الدولي" ،على األقل في
الحاالت التي تخاطر فيها بالمال ،والموارد
الالزمة لفرض إرادتها.
ً
ومع ذلك ،فإن روسيا ال تريد حقا أن ترى

النظام المتعدد األطراف القائم على القواعد
يتراجع ،إذ عندما يعبر الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،ومسؤولون كبار آخرون
عن رغبتهم في استعادة القانون الدولي،
وال ـ ــدور ال ـمــركــزي لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،فإنهم
يعنون ما يقولون .واألمم المتحدة ،في آخر
الـمـطــاف ،هــي الـمـنـتــدى المفضل لــروسـيــا،
وبصفة أن روسيا عضو دائم يتمتع بحق
الـنـقــض (الـفـيـتــو) فــي مجلس األم ــن وأنـهــا
قــوة عسكرية هــائـلــة ،فهي تـمــارس الكثير
من النفوذ هناك.
والمشكلة ،حسب تقدير الكرملين ،هي
أن ن ـظــام ال ـمــؤس ـســات ال ـم ـت ـعــددة األط ــراف
المتمركز حول األمم المتحدة يمر اآلن بأزمة
نتجت عن الهيمنة األميركية ،ويرغب قادة
روسيا في رؤيــة عالم يحترم فيه الجميع
م ـي ـثــاق األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،خــاصــة ال ــوالي ــات
المتحدة ،ولكن إذا أخفق في ذلك ،فإن روسيا
تـفـضــل أن ت ـكــون بــراغـمــاتـيــة ب ـقــوة عظمى
تشق طريقها فــي النظام الــدولــي ،وتنتزع
النفوذ من جيرانها .وهــذا ،من وجهة نظر
الكرملين ،ال يختلف َّ
عما تفعله ا لــوال يــات
المتحدة ،والصين ،والهند ،وإيران بالفعل
خارج حدودها.
ومع ذلك ،فإن التعاون المتعدد األطراف
ال ـم ـت ـجــدد ع ــن ط ــري ــق األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،من
شــأنــه أن ي ـبــرز ق ــوة روس ـي ــا ،ويـسـمــح لها
بنشر خبراتها الخاصة .لننظر في قضية
ُ
عدم االنتشار النووي ،إن روسيا تعد ،نظرا
ألنها قوة نووية في حد ذاتها ،أحد األطراف
الرئيسية في خطة العمل الشاملة المشتركة
مع إيران ،وعن طريق العمل ضمن إطار األمم
الـمـتـحــدة ،تمكنت مجموعة (( )1+5ال ــدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن
باإلضافة إلى ألمانيا) ،من جلب إيران إلى
طــاولــة الـمـفــاوضــات عــن طــريــق العقوبات،
وبمجرد تحقيق ذلــك ،تمكنت مــن صياغة
إط ــار قــانــونــي قــابــل للتنفيذ ،يستند إلــى
مــراقـبــة مستقلة مــن قـبــل الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة ال ــذري ــة ،الـتــي هــي نفسها ج ــزء من
النظام المركزي لألمم المتحدة.
اآلن وبـعــد أن تخلى الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد ترامب عن خطة العمل المشتركة،
فمن غير الواضح ما إذا كانت روسيا ،أو أي
من األطراف األخرى الباقية ،تستطيع إنقاذ
الصفقة ،ولكن حقيقة وجود اتفاق ينطوي
على درس مهم يتمثل في أنه في القضايا
الـتــي تملك فيها روسـيــا مصلحة ،وخبرة
ودبلوماسية ذات صلة ،يمكن أن
سياسية
ً ّ
تلعب دورا مهما وبن ًاء.

وعلى نفس المنوال ،في المجاالت التي
ال تملك فيها روسيا مصلحة مباشرة ،وال
خـبــرة كـبـيــرة لـهــا فـيـهــا ،فــإنـهــا ال تستثمر
الـكـثـيــر م ــن الـجـهــد ف ــي ال ـت ـعــاون الـمـتـعــدد
األطراف .ومن بين األمثلة على ذلك ،انضمام
البلد البطيء المؤلم إلــى منظمة التجارة
العالمية ،وألن روسيا تصدر معظم السلع،
ف ــإن ال ــداف ــع وراء ق ــراره ــا بــاالن ـض ـمــام إلــى
منظمة التجارة العالمية ،كان المكانة التي
ستمنحها العضوية أكثر من االعتبارات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـل ـمــوســة ،ونـتـيـجــة لــذلــك،
اس ـت ـغ ــرق األم ـ ــر  19ع ــام ــا ق ـب ــل أن تـنـضــم
روسيا فعليا إلى المنظمة (وهو ما فعلته
في عام .)2012
ويتجلى مثال آخر في تغير المناخ ،إذ
مع أن روسيا طرف رسمي في المفاوضات
واألطر الدولية للحد من انبعاثات الغازات
الدفيئة ،فإنها بالتأكيد ليست في مقدمة
ال ـن ـق ــاش ح ــول ال ـم ـن ــاخ ،وم ــن وج ـه ــة نظر
الـكــرمـلـيــن ،ال يـشـكــل االح ـت ـبــاس ال ـح ــراري
تهديدا مباشرا لروسيا ،إذن فهو ال يثير
ً
ً
قلقا كبيرا.
ً
وفــي غـيــاب عــالــم يحكمه فـعــا القانون
الدولي ،ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ،تعد
صيغة رو سـيــا المفضلة للتعددية شيئا
يشبه "مؤتمر األمم" في القرن التاسع عشر
في أوروبا .وبموجب هذا النوع من الترتيب،
ي ـج ــب أن ت ـل ـت ـقــي ب ـع ــض الـ ـق ــوى الـعـظـمــى
ال ـم ـخ ـت ــارة م ــن ح ـيــن إلـ ــى آخ ـ ــر ،لـمـنــاقـشــة
القضايا العالمية ،واتخاذ إجراءات جماعية
عندما تتالقى مصالحها ،كما هــو الحال
في مكافحة اإلرهــاب ،أو مكافحة القرصنة
ف ــي ال ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ينبغي لـهــذه الـقــوى االمـتـنــاع عــن التدخل
في شــؤون بعضها ،من أجــل الحفاظ على
مجاالت نفوذها.
إن حقيقة عــودة روسـيــا إلــى زمــن كانت
فيه قوة عظمى عالمية ال ينبغي أن يكون
مفاجأة ،لكن األمر األقل وضوحا هو ما إذا
كــانــت سياستها الـقــائـمــة عـلــى المصلحة
ستعود عليها بالفائدة على المدى الطويل
أم ال؟
* يشغل غابويف منصب كبير الزمالء
في مركز كارنيغي في موسكو .وتشغل
إيلينا تشيرنينكو منصب نائبة محررة
الشؤون الخارجية في دار كوميرسانت
للنشر في موسكو.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

لقد قطع االقتصاد السياسي شوطا
ً
طويال ،وبشكل متزايد ،تدرك العديد من
الشخصيات والمؤسسات ،التي اعتمدت
م ـنــذ زمـ ــن ط ــوي ــل ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـجــديــدة
إخفاقات األسواق ،وتعترف أن الدول قد
يكون لها دور تضطلع بــه فــي تحسين
ال ـن ـت ــائ ــج االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
وحتى صندوق النقد الدولي يناقش اآلن
"األهمية القصوى" للحماية االجتماعية،
والحاجة إلــى فــرض ضــرائــب تدريجية،
وربما تحويالت عالمية.
ولـ ـك ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ،ال ـ ـ ــذي ي ــرك ــز بـشـكــل
شبه حصري على التنسيق بين الدولة
والسوق ،ال يزال ضيقا إلى درجة ال يمكن
معها أن ينتج حلوال فعالة ،ولذلك ،كما
يظهر تقرير جديد صادر عن هيئة األمم
الـمـتـحــدة ل ـل ـمــرأة ،يـجــب أي ـضــا تضمين
الـ ـع ــوام ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،والس ـي ـم ــا دور
األسرة ،والمساواة بين الجنسين.
ويرتبط هذان العامالن ارتباطا وثيقا،
حيث تعززت عدم المساواة بين الجنسين
بشكل كبير بديناميات األسرة ،بطريقة
تـخـتـلــف ،ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،ع ــن عــدم
المساواة العرقية ،وتتفاقم هذه المشكلة
ألن االفـتــراضــات عــن األس ــر وديناميات
النوع االجتماعي التي عفا عليها الزمن،
ال ت ــزال تشكل عملية وضــع السياسات
االجتماعية واالقتصادية.
وكما هو الحال ،فإن حوالي ثلث األسر
المعيشية فقط تلتزم بالبنية األسرية
"ال ـم ـثــال ـيــة" (وال ــدي ــن م ــع أطـ ـف ــال) وال ـتــي
تستند إليها السياسات عادة .ومن بين
الثلثين الذين يمتثلون لبنية مختلفة،
هناك جزء كبير من األسر الموسعة ،التي
تشمل ،على سبيل الـمـثــال ،الـعـمــات ،أو
األعمام ،أو األجداد ،وتتكون حوالي ربع
جميع األسر المعيشية إما من أب وحيد
أو أم وحيدة ،أو من فرد واحد.
ً
وف ـض ــا ع ــن ذل ــك ،أص ـبــح ال ـ ــزواج أقــل
شعبية في بعض مناطق العالم ،حيث
كثيرا مــا يختار الـشــركــاء فــي العالقات
الـطــويـلــة األمـ ــد ،الـتـعــايــش قـبــل الـ ــزواج،
أو بـ ــدونـ ــه ،وفـ ــي ب ـعــض بـ ـل ــدان أم ـيــركــا
الالتينية ،والجنوب اإلفريقي ،وأوروبا،
تتعايش مــع مــا يـصــل إل ــى ثــاثــة أرب ــاع
النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 25
و 29عاما في عالقة مع شركائهن.
ً
وفضال عن ذلك ،من المحتمل أن تكون
األسر الوحيدة األم أو األب -التي ترأس-
أكثر من ثالثة أرباعها -أمهات عازبات

فــي المتوسط ،ضعف األســر المعيشية
ثنائية الوالدين التي تعيش في الفقر،
وغالبا ما تكافح األسر الوحيدة األم أو
األب ،لموازنة عملهم مــع مسؤولياتهم
األخرى المتعلقة بالرعاية.
ول ـك ــن ح ـتــى ف ــي األس ـ ــر ال ـم ـكــونــة من
أب ــوي ــن ،وذات ال ــدخ ــل ال ـمــرت ـفــع ،تــواجــه
النساء تحديات كبيرة في التوفيق بين
ال ـع ـمــل ال ـم ــدف ــوع األج ـ ــر ،وال ــرع ــاي ــة غير
المدفوعة األجــر ،وعلى مستوى العالم،
تؤدي النساء أكثر من  ٪76من الرعاية
غـيــر مــدفــوعــة األج ــر ،فــي الـمـتــوســط ،أي
أكثر من ثالثة مرات أداء الرجال.
وي ـق ـلــل ه ــذا بـشـكــل كـبـيــر م ــن وص ــول
ال ـم ــرأة إل ــى دخ ــل مـسـتـقــل ،إذ انــدمــج ما
ي ـق ــرب م ــن ن ـصــف ال ـن ـس ــاء ال ـم ـتــزوجــات
الالئي تتراوح أعمارهن بين  25و 54عاما
في القوى العاملة ،بينما جميع الرجال
المتزوجين تقريبا يشتغلون ،وبينما
يقلل وجود األطفال الصغار في األسرة
من معدالت توظيف النساء ،فإنه يفعل
العكس بالنسبة للرجل.
إن الدخل المستقل يعزز قــدرة المرأة
على المساومة ،ويمكنها من الخروج من
العالقات المسيئة لها ،ويوفر لها األمن
ً
فــي ســن الـشـيـخــوخــة ،وف ـضــا عــن ذلــك،
ً
فــإن نسبة النساء الــائــي يكسبن دخــا
ً
مستقال يرتبط ارتباطا عكسيا بحصة
األســر التي تعيش فــي الفقر ،وكما قال
عالم االجتماع الدنماركي ،غوستا إسبنغ
أندرسن "إن أكثر السبل فعالية ضد الفقر
هو عمل األم".
ولتعزيز االستقالل االقتصادي للمرأة،
يجب أن تكون األولوية األولى االستثمار
في أنظمة الرعاية ،بما في ذلك التعليم،
والــرعــايــة فــي مرحلة الطفولة المبكرة،
وهــذا أمر ملح بشكل خاص في البلدان
النامية ،حيث الفجوة بين توفير خدمات
رعاية الطفل والطلب على هذه الخدمات
هــي األك ـبــر ،وذل ــك بسبب الـقــوة العاملة
الصغيرة نسبيا لرعاية الطفل.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـمـكـيــن ال ـن ـســاء من
البحث عن الفرص االقتصادية ،فإن رعاية
الطفل ذات الجودة والمناسبة التكلفة،
تـســاعــد فــي تــوفـيــر ف ــرص الـعـمــل (داخ ــل
قطاع الرعاية) ،وبناء رأس المال البشري
(السيما بين األطفال الذين يستفيدون
منه) .ونظرا لهذا ،وكذلك لاللتزام بالوقت
ال ــذي يمثله العمل الـمــدفــوع األج ــر لكال
الـجـنـسـيــن ،ه ـنــاك حــاجــة إل ــى م ـثــل هــذا

االس ـت ـث ـم ــار ،ح ـتــى ل ــو كـ ــان ال ـع ـمــل غير
الـمــدفــوع األج ــر مشتركا بشكل متساو
داخل األسر.
ويـجــب أن تـكــون األول ــوي ــة الرئيسية
الثانية هي توفير الحماية االجتماعية
الشاملة ،بما في ذلك اإلجــازة المدفوعة
األج ــر ،والـتــي تمكن الــوالــديــن مــن رعاية
األطـفــال دون االبتعاد عن ســوق العمل،
ودعم الدخل .وتقلل المزايا العائلية ،مثل
إعــانــات رعــايــة األط ـفــال ،مــن خطر الفقر
المتزايد الــذي يصاحب تربية األطفال،
ويجب أن تحصل األسر الوحيدة األب أو
الوحيدة األم على دعم إضافي.
وفــي الــوقــت نفسه ،يمكن للمعاشات
ال ـت ـقــاعــديــة ال ـشــام ـلــة أن ت ــدع ــم ال ـن ـســاء
الالئي يحتمل أن يكون لديهن مدخرات
وممتلكات أقل من الرجال ،ولكنهن يعشن
فترة أطول في الشيخوخة.
وع ــن طــريــق تـصـمـيــم حــزمــة سـيــاســة
ح ـ ــول احـ ـتـ ـي ــاج ــات األسـ ـ ــر ال ـم ـع ــاص ــرة،
يمكن للقادة السياسيين تعزيز حقوق
المرأة ،ونماء األطفال ،والتوظيف ،ومن
ثم فإن السياسات نفسها ستكون نعمة
لـلــديـنــامـيـكـيــة االق ـت ـصــاديــة ،وال ـح ــد من
الفقر.
• تشغل منصب رئيسة قسم األبحاث
والبيانات ،ومديرة أبحاث تقارير
تقدم المرأة في العالم لدى هيئة األمم
المتحدة للمرأة.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
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وجود األطفال
الصغار في األسرة
يقلل معدالت
توظيف النساء في
حين يفعل العكس
بالنسبة إلى الرجل

دلبلا

•
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»اﺗﺤﺎد ﻛﻨﺪا« ﻟـ   :ﻧﻔﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة
•

»ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟـ  ٤اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ رﻏﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮزارة؟«
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا
ﻟﻐﻼء ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

أﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع ﻛﻨﺪا ،ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،أن ﺟﻬﺔ
اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﺒﺘﻌﺚ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﻄــﺐ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﻨﺪﻳﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﺟــﺎ ﻣـﻌــﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﺘﻌﺎث ،ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮزارة
 4ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت ،وﻫ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
اﻟﻤﻤﻴﺰة ،وﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ اﺑﺘﻌﺎث
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ«؟!
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﻨﺪﻳﺔ ،ﺑﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺘﻌﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺪﻳﺜﺎ
وﺗﺨﺼﺺ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ اﻻﺑـﺘـﻌــﺎث ،وﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎت »اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ« ﻹﻧﺘﺎج
ﺑﻠﻮرات اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﻠﻮز ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
ﺷـﺎرﻛـﺖ اﻟﻤﻬﻨـﺪﺳـﺎت ﺣﺼـﺔ اﻟﻌﺠـﻤﻲ وﻟـﻮرا ﻓﻴـﺼﻞ وﻳﻤﻨﻰ
ﻋـﺎدل وﻋﻔـﺮاء اﻟﻤـﻄﻴـﺮي ،ﻣﻦ ﻗـﺴـﻢ اﻟﻬـﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻜـﻴـﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع CNC
 Plant Cellulose Nano- Crystalsﺑﺈﺷﺮاف د .ﺑﺪر اﻟﺒﺼـﻴـﺮي،
ﺑﻬﺪف ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﻨﻊ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻠﻮرات اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﻠﻮز
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﺎدﻳﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺑﻠﻮرات اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﻠﻮز وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎدة
ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻔﻼﺗﺮ واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﻜﻠﺲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت أن أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ
ﺣــﺪاﺛــﺔ اﻟ ـﻤــﺎدة وﻇـﻬــﻮرﻫــﺎ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗـﻠـﺘــﻪ ،أﻣﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻬﻮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻛـﺜــﺮة اﻷﺟ ـﻬــﺰة ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﻣــﺆﻛــﺪات أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات ﺧﺎرﻗﺔ وواﺳﻌﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺼﻞ واﻻﺳﺘﺨﺮاج.
وﻓــﻲ اﻟـﺨـﺘــﺎم ،ﺷﻜﺮت اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت د .اﻟﺒﺼﻴﺮي ﻹﺷﺮاﻓﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ وأﻋـﻀــﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻓــﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟـ.36

زﻳـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﻄــﺐ وﻃ ــﺐ اﻷﺳ ـﻨــﺎن
واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗــﻮﺟـﻬــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻦ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻨ ــﺪا ،ﻷﻧـﻬــﺎ
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ أﻗ ـ ــﻮى اﻟـ ـ ــﺪول ﻓ ــﻲ دراﺳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻄــﺐ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي
واﻷﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎن ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت
اﻷ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ ا ﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ﺳ ـ ــﺔ واﻹدارة
واﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻖ
ﻓــﺮﺻــﺎ دراﺳ ـﻴــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا.

ﻣﻘﺎﻋﺪ »اﻟﻄﺐ«
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻄﺐ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ  42ﻣﻘﻌﺪا
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  15ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻞ ﻫــﺎوزي ﺑﻜﻞ ﻋــﺎم ،و 5ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ »ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﻢ زﻳــﺎدة ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻃــﺐ ،وﻳﺮﺟﻊ
ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟ ــﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺎﻋﺪ إ ﺿــﺎ ﻓـﻴــﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ا ﻟـﻄــﺐ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
وﺣ ـ ـ ــﻮل ﻣـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎت اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد ،أﺿـ ــﺎف
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ» :ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻧـ ـﻈ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﻛـ ـﻨ ــﺪا أﻏـ ـﻠ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻤﻴﺰات ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺮت ﻋﺒﻮد اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﺤــﺎﻓــﻼت واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎرات ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺗﺸﺎرك اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (2019اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم
ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎزان.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ وﻓــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓﻲ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ،م .ﻃﺎرق اﻟﻌﻤﻴﺮي ،إن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣــﻦ  63دوﻟ ــﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﻮﻓﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
م .ﻓــﻮاز ﻏﻴﺚ ،أن »اﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺎء
ﺑـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﻋ ــﺎم  ،2012وﻛــﺎﻧــﺖ أول ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋ ــﺎم  ،2013وﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -ﻛﺎزان  2019ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ،ﻫﻲ :اﻟﻠﺤﺎم،
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ«.
وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  63دوﻟﺔ ،و 56ﻣﻬﺎرة ،ﺑﺤﻀﻮر
 1300ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ ،و 1300ﺧﺒﻴﺮ ،و 3500ﻣﺘﻄﻮع ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺣﻀﻮر  200000زاﺋﺮ.

ّ
وﺑﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﺒﻮﻋﺎن!
»اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ« ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ٍ
●

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﻜﻮن
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ
ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﻮد ،أن اﻹدارة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮرت ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ )اﻟﺸﺪادﻳﺔ(،
ﻟـﻜــﻦ إﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻈــﺔ ﻻ ﺗـﺴـﻤــﺢ ﻷي ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺄن ﻳﺪﺧﻞ ّإﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﺪادﻳﺔ
إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟــﺮاء ات ﻣﻌﻘﺪة وﺑﺼﺤﺒﺔ أﺣﺪ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﺼﻮر اﻟﻄﺮق
واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﺤﻤﻮد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺪق ﺑﻬﺎ
إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ،دون
ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ ،وﻟﻮﺟﻮد أدوات
ﻣــﻮاد ﺑـﻨــﺎء ،وأن اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻟــﻢ ﺗﻌﻂ -
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ  -أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﻌﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟـﻤـﺴــﺆول ﻋــﻦ إﻋ ــﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻧ ـ ـﻔـ ــﻮرد
وﺳﻔﻴﺮات ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن
ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﺳـﺘــﺎﻧـﻔــﻮرد
وﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ

»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺮوﺳﻴﺎ

ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰة
»اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«:
»ﺗﺪرﻳﺲ
ّ
ودﺧﻮل اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة

اﻟﻤﺴﻌﺪ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻟﻘﺎء »اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت« ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد
ﺷـ ـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـ ــﺖ ﻋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮة ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،م .أﺳـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﻌﺪ،
ﻓﻲ ﻟﻘﺎء »اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت« ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﺛ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻋ ــﻦ
ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟـﻤــﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت« ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑـ»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ
أ ﻫــﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،وأﻓﻀﻞ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ
واﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد ،واﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ
ﻟﻌﺎم .2020
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪأ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ
ﺑ ــﺄﻫ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ،وﺧـﻄـﻄــﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ دول اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﻤـﺠــﺎل
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ د.
ﻣﺎرﻏﻮ ﻏﻴﺮﻳﺘﺴﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺎت
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،وﻛﻴﻒ ﺟﺎءت اﻟﻔﻜﺮة.
ﺑـﻌــﺪ ذ ﻟ ــﻚ ،دارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

٧

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

زﻳــﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮات ﻟﻤﻘﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﺸﺮح ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ داﺧﻠﻬﺎ.
ﱠ
وﻗﺪم ﻣﺮﻛﺰ » «ICMEﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﻮرد دﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮات ﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ورش

اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺳﻮى أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ«.
وأﺿﺎف أن ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺪادﻳﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ
وﻋﺪم ﱡ
ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮا ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻟﻢ ﻳﺪرﺳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ً
ﻋﺼﺮا.
وأﻛﺪ د .اﻟﺤﻤﻮد أن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎدم ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء
ً
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ رﻗــﻢ  76ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟﺬي
دﺧــﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وأن ﻋــﺪم ﺗــﺰوﻳــﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ
أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﺑ ـﺠ ــﺪول ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺘــﻢ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸـﺘـﻬــﺎ
ﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼن اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﺑﻄﻼن ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮاراﺗﻪ ،وﻟﻦ ﺗﺘﻮاﻧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎء ،ﺳـ ــﻮاء ﻟ ــﻮﻗ ــﻒ اﻧـﻌـﻘــﺎد

اﻟﺠﻠﺴﺎت أو ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ وﺑﻄﻼن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم دﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وأﺷ ــﺎر اﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﺗﺘﻢ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑ ــﺄﺣ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮﺗ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻛـ ــﻲ ﻳ ـﻘــﺪم
ً
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺎق ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻪ
ً
إن ﻛﺎن ﺿﺮﻳﺮا أو ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ أﻃﺮاف ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت« ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وأوﺿ ــﺢ أﻧ ــﻪ »ﻣ ــﻦ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻘــﻮل أﻳـﻀــﺎ أن
ﻳــﺮاﻓــﻖ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﻤـﻌــﺎق أو اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺔ
واﻟ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓـﺘـﻠـﺒــﻲ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎﺗ ـﻬــﺎ ،ﺑ ــﻞ إن ﻫــﺬه
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت ﺟـ ــﻮدة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮﻫــﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻻﺋ ــﻖ ودون ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ ذي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ
أو ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ«.

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﻮد

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.003

6.610

٤.810

2.705 2.958 3.283

تراجعات واضحة لمؤشرات البورصة والسيولة في أدنى مستوياتها
عمليات بيع على قطاع البنوك بنسب متفاوتة أدخلت المؤشرات باللون األحمر
علي العنزي

استقرت سيولة البورصة
عند أدنى مستوياتها في
آخر شهرين خالل تعامالت
جلسة أمس ،وبدا ضعف أداء
قطاع المصارف المحرك
األول للسيولة الكبيرة في
التعامالت.

أداء مؤشرات أسواق
دول مجلس التعاون
مال إلى التراجع
وارتفاعات في
مسقط ودبي فقط

أقفلت المؤشرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت على
خسائر واضـحــة فــي تعامالت
أمــس ،إذ تراجع مؤشر السوق
ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.43ف ــي الـمـئــة
تعادل  25.68نقطة ليقفل على
مستوى  6003.77نقاط وسط
سـ ـي ــو ل ــة ب ـل ـغ ــت  21.8م ـل ـيــون
دي ـن ــار ،بكمية أس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  118.5مليون سهم نفذت
من خالل  5186صفقة.
كذلك انخفض مؤشر السوق
األول بنسبة  0.48في المئة هي
ً
 31.86نقطة مقفال على مستوى
 6610.69نقاط بسيولة بلغت
 17.4م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار وبـكـمـيــة
أسهم متداولة  35.6مليون سهم
نفذت عبر  2693صفقة ،وتراجع
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 0.27في المئة تساوي  13نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4810.3
نقاط بسيولة بلغت  4.3ماليين
ديـنــار وبكمية أسـهــم متداولة
بلغت  82.8مليون سهم نفذت
من خالل  2493صفقة.

للسيولة الكبيرة في التعامالت
وتراجعت معظم أسهم القطاع
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة أس ـ ـهـ ــم ب ـ ـنـ ــوك ب ـي ـتــك
والخليج والدولي ،إضافة إلى
خ ـســائــر مـسـتـمــرة ف ــي سهمي
ميزان ومتكاملة اللذين يحققان
ً
قيعانا جديدة لهما هي األدني
"ل ـه ـم ــا" م ـنــذ اإلدراج وسـ ــادت
السلبية السوق األول وارتفعت
ال ـخ ـســائــر ح ـتــى قـبـيــل انـتـهــاء
الجلسة بقليل إذ تحسن األداء
ً
قليال ،وتقلصت خسائره.

ف ــي ح ـيــن كـ ــان ه ـن ــاك ح ــراك
أفـضــل على أسـهــم نشيطة في
ً
السوق الرئيسي خصوصا في
كـتـلـتــي أع ـي ــان وال ـمــدي ـنــة على
وجه الخصوص واللذين سجال
ً
ً
بعض أسهمهم نـمــوا واضـحــا
عوض تراجعات معظم األسهم
التشغيلية في السوق الرئيسي
والتي كان أفضلها سهم السفن
أمـ ـ ـ ــس ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى وقـ ـ ــع ف ــوز
ً
ال ـشــركــة بـعـقــد ج ــدي ــد ،إج ـمــاال
تعمق اللون االحمر وتراجعت

الثقة بعض الشي خالل الجلسة
التي انتهت الى خسائر واضحة
على المؤشرات الثالث.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،م ــال ــت م ــؤش ــرات
أسـ ــواق دول مـجـلــس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي إلـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع إذ
خسرت  5مؤشرات كانت ثالثة
م ـن ـهــا ع ـل ــى خ ـس ــائ ــر م ـت ـقــاربــة
ب ـن ـص ــف ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة وه ــي
السعودي والكويتي وأبوظبي
وربـ ـ ـ ــح سـ ــوقـ ــا دب ـ ـ ــي وم ـس ـق ــط
ً
وهــذا األخير حقق نموا كبيرا

تـ ـج ــاوز  1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وك ــان ــت
أس ـع ــار الـنـفــط اق ـتــربــت م ــن 61
ً
دوالرا لمزيج برنت بعد تراجع
إح ـصــائ ـيــة م ـخ ــزون ــات الـنـفــط
الخام األميركي الصادرة مساء
أمــس األول مــن معهد البترول
األميركي.

أداء القطاعات
طـ ـغ ــت ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى أداء
القطاعات أم ــس ،إذ انخفضت

السيولة مستقرة
استقرت السيولة عند أدنى
مـسـتــويــاتـهــا ف ــي آخ ــر شهرين
خ ــال ت ـعــامــات جـلـســة أم ــس،
وب ــدا الـضـعــف عـلــى أداء قطاع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــارف الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــرك األول

«التجارة» تضيف  4أنشطة سمسرة
للدليل الموحد للتصنيف الخليجي

أخبار الشركات
حكم ُيلزم «المال» بدفع
 22.5مليون ريال
أعلنت شــركــة الـمــال لالستثمار
صــدور حكم ابتدائي من المحكمة
اإلداريــة بجدة في السعودية بدفع
 22.5مليون ر ي ــال لمصلحة هيئة
المدن االقتصادية بالمملكة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال» ،فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان،
للبورصة أمس ،إن المحكمة رفضت
الدعوى ُ
المقامة من الشركة وحددت
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء  4سـبـتـمـبــر مــوعــدا
ّ
لتسلم الحكم.
وأوض ـ ـحـ ــت «ال ـ ـمـ ــال» أنـ ــه سـيـتــم
قـيــاس األث ــر المتوقع على الشركة
ّ
عند تسلم الحكم.

«منشآت» :تخفيض القيمة اإليجارية على «تابعة»
ق ــال ــت ش ــرك ــة مـ ـنـ ـش ــآت ل ـل ـم ـشــاريــع
العقارية إن شركتها التابعة والمملوكة
ل ـه ــا ب ــال ـك ــام ــل ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،شــركــة
منشآت للمشاريع والـمـقــاوالت ،تلقت
إف ـ ـ ــادة م ــن ال ـج ـهــة اإلدارة الـ ُـمـخـتـصــة
بالمملكة ،بتخفيض القيمة اإليجارية
السنوية ُ
المستحقة على أحد مشاريع
ال ـشــركــة ه ـن ــاك (مـ ـش ــروع ب ــرج الـقـبـلــة)
بنسبة  25في المئة.
وأوضـحــت «مـنـشــآت» أن التخفيض
في القيمة اإليجارية ُيـعــادل  4ماليين
ريــال سـعــودي مــدة  5سـنــوات تبدأ من
هذا العام ،وبذلك يصبح إجمالي قيمة
التخفيض  20مليون ريــال بما ُيعادل
 1.6مليون دينار.

ُ
«أالفكو» تخرج طائرتين من اتفاقية تأجير

أخرجت شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات طائرتين
من طــراز «بوينغ  »B737 - 800من اتفاقية التأجير مع شركة
ّ
الـطـيــران الهندية «جـيــت إيــروايــز»؛ نتيجة تخلف األخـيــرة عن
االلتزام ببنود العقد.
وقالت «أالفكو» ،إن الطائرتين سيتم تأجيرهما على شركة «إير
ً
فيستارا» الهندية أيضا بعد الفوز بمناقصة طرحتها الشركة،
مشيرة الــى أن إخ ــراج الطائرتين مــن عقد التأجير مــع «جيت
إيروايز» سيترتب عليه نقصان القيمة اإليجارية المستقبلية
(فرق التأجير بين الشركتين الهنديتين).
وأفادت بأنه تم تقديم مطالبات مالية بمبلغ  28مليون دوالر
إلدارة ّ
عينتها الحكومة الهندية للنظر في المطالبات المقدمة
من أصحاب المصالح مع شركة «جيت إيروايز».
وأ ش ــارت إ لــى أن قيمة الصفقة للطائرتين تبلغ  80مليون
دوالر ،بما ُيعادل  24.5مليون دينار حسب القيمة ُ
المعلنة ،كما
أن القاعدة التأجيرية لهذا النوع من الطائرات في الوقت الحالي
تكون باحتساب  0.8 - 0.6في المئة من قيمة الطائرة ُ
المعلنة
كإيجار شهري.
وبينت «أالفكو» أن األثر المالي من الصفقة سينعكس على
البيانات المالية للشركة ابتداء من الربع الرابع للسنة المالية
المنتهية في  30سبتمبر  ،2019ويستمر لفترة تقارب  3سنوات
من تسليم الطائرتين.
وقالت الشركة إن األثر المالي للصفقة يتعذر اإلفصاح عنه
لتأثيره على تنافسية «أالفكو» في سوق شراء وتأجير الطائرات،
حيث ستتعرض الشركة لمساءالت قانونية نتيجة خرق اتفاقية
السرية في حال اإلعالن عن القيمة اإليجارية.

وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن ال ـق ـي ـمــة
اإليجارية عن السنة الحالية تم سدادها
ً
بالفعل وف ـقــا لــذلــك ،علما بــأنــه لــم يتم
إجـ ــراء أي تـعــديــل ف ــي عـقــد اإلي ـج ــاري،
حـيــث تــم التخفيض ب ـقــرار مــن الجهة
اإلدارية فقط.
وتــوقـعــت «مـنـشــآت» أن يـتــرتــب على
ت ـخ ـف ـيــض اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة ع ـل ــى شــرك ـت ـهــا
الـمـمـلــوكــة لـهــا ف ــي ال ـس ـعــوديــة ارت ـفــاع
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة لـمـســاهـمــي «مـنـشــآت»
بمبلغ  1.3مـلـيــون دي ـنــار خ ــال الــربــع
الــرابــع من عــام  ،2019موضحة أن هذا
األم ــر مـبــدئــي وم ــره ــون بــاعـتـمــاده من
مراقبي حسابات الشركة.
وكانت «عمومية منشآت» قد انعقدت

ً
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أضاف بموجبه أربعة
أنشطة للدلیل الموحد لتصنیف األنشطة االقتصادیة بدول
مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
وقالت «التجارة» ،في بیان صحافي ،أمس ،إن القرار ینص على
إضافة أربعة أنشطة خاصة بالسمسرة وهي «سمسرة األسماك،
وسمسرة الطيور وسمسرة الخضار والفواكه وسمرة المواشي».
وذك ـ ــرت أن ال ـم ــادة الـثــالـثــة م ــن ال ـق ــرار حـ ــددت شـ ــروط منح
ً
ً
الترخيص وهي أن يكون المتقدم شخصا طبيعا ،وأن يكون
ً
ً
مدير الشركة هو مالكها ،وأن يكون كويتيا مقيدا بالتأمينات
االجتماعية ويجيد القراءة والكتابة وإحضار صحيفة جنائية.
وأشارت إلى أنه يصدر دفتر «السمسرة» من اإلدارة المختصة
ويرتبط باسم صاحب الشركة الــذي يتولى إدارتـهــا فــي حال
إصدار الترخيص.
وأوضحت أنه بموجب القرار الجدید یمكن إصدار تراخیص
من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة األنشطة المذكورة.

أمس ،وأقرت عدم الموافقة على تعديل
نــص ال ـم ــادة  14مــن الـنـظــام األســاســي
لـلـشــركــة ،ال ــذي يـنــص عـلــى «أن يتولى
إدارة الشركة مجلس إدارة مــؤلــف من
 6أع ـض ــاء ( 5أع ـض ــاء ف ــي الـ ـم ــادة قبل
التعديل) ُت ّ
عين منهم الجهة أو الجهات
ُ
الـتــي يـجــوز لها انـتــداب ممثلين منها
في مجلس اإلدارة بنسبة ما تملكه من
أسـهــم فــي الـشــركــة وتنتخب الجمعية
الـعــامــة األع ـضــاء الـبــاقـيــن بالتصويت
السري».

«كامكو»« :غلوبل» حصلت على موافقة «هيئة األسواق» بتخفيض رأس المال
قـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
كامكو لالستثمار إن
شركتها التابعة بيت
االسـتـثـمــار العالمي
(غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــل) ،ح ـص ـلــت
ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة هـيـئــة
أسواق المال الكويتية
على تخفيض رأسمالها باستخدام كامل أسهم
الخزينة.
وأفـ ــادت الـشــركــة ب ــأن ه ــذا التخفيض يأتي
ف ــي إطـ ــار اس ـت ـك ـمــال عـمـلـيــة االن ــدم ــاج بـطــريــق
الضم بين «كامكو» و«غلوبل» ،حيث سيجري
تخفيض رأسمال «غلوبل» المصدر والمدفوع
باستخدام كامل رصيد أسهم الخزينة ،البالغ
عددها  13.248مليون سهم ،على أن يتم إلغاؤها
بــالـقـيـمــة االس ـم ـيــة الـبــالـغــة  100فـلــس للسهم
الواحدُ ،ليصبح رأسمالها المصدر والمدفوع
 48.192مليون دينار.
وأضافت الشركة أنه سيجري عرض مقترح
تخفيض رأس ـمــال الـشــركــة ُ
المبين أع ــاه على
الجمعية الـعـمــومـيــة غـيــر ال ـعــاديــة لمساهمي
الشركة للمناقشة والموافقة.
وأوض ـ ـحـ ــت «ك ــامـ ـك ــو» أنـ ــه ف ــي حـ ــال واف ـق ــت
العمومية غير العادية لمساهمي «غلوبل» على
مقترح تخفيض رأسمال الشركة ُ
المشار إليه

م ــؤش ــرات تسعة قـطــاعــات هي
سلع استهالكية بـ  35.6نقطة
ورع ــاي ــة صحية بـ ـ  21.1نقطة
وخ ــدم ــات اسـتـهــاكـيــة بـ ـ 11.8
نـقـطــة وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ 6.6
ن ـ ـقـ ــاط وب ـ ـنـ ــوك بـ ـ ـ ـ  5.7ن ـق ــاط
واتـصــاالت ب ـ  5نقاط وعـقــار بـ
 2.5نقطة والنفط والغاز بـ 1.6
نقطة وصـنــاعــة ب ـ  0.33نقطة،
بينما ارت ـفــع مــؤشــرا قطاعين
فقط هما مــواد أساسية بـ 4.3
نـ ـق ــاط وت ــأمـ ـي ــن ب ـ ـ  0.5ن ـق ـطــة،
واستقر مــؤشــرا قطاعين فقط
هما تكنولوجيا ومنافع وبقيا
دون تغير.
وت ـص ــدر سـهــم بـيـتــك قائمة
األس ـهــم األك ـثــر قـيـمــة إذ بلغت
تـ ــداوالتـ ــه  4.4م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
و بــا نـخـفــاض بنسبة  0.91في
المئة تاله سهم وطني بتداول
 2.1مليون وبانخفاض بنسبة
 0.1فــي الـمـئــة ثــم سـهــم بــرقــان
ب ـت ــداول  1.6مـلـيــون وبــارتـفــاع
ً
بـنـسـبــة  2.3ف ــي الـمـئــة وراب ـع ــا
سـ ـه ــم خ ـل ـي ــج ب بـ ـ ـت ـ ــداول 1.3
م ـل ـيــون وب ـت ــراج ــع بـنـسـبــة 1.9
ً
في المئة وأخيرا سهم بوبيان
ب ب ـت ــداول  1.3مـلـيــون وبنمو
بنسبة  0.26في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األكـ ـث ــر ك ـم ـيــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
أب ـي ــار إذ ت ـ ــداول بـكـمـيــة بلغت
 13.6م ـل ـيــون س ـهــم وبــارت ـفــاع

ب ـن ـس ـبــة  1.4ف ــي ال ـم ـئ ــة وج ــاء
ث ــان ـي ــا س ـه ــم اإلن ـ ـمـ ــاء بـ ـت ــداول
 10.4مــايـيــن سـهــم وبـخـســارة
ً
بنسبة  3.4في المئة وجاء ثالثا
سـهــم الـمـسـتـثـمــرون ب ـت ــداول 9
ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
ً
 0.99ف ــي ال ـم ـئ ــة وج ـ ــاء راب ـع ــا
س ـهــم آن بـ ـت ــداول  8.5مــايـيــن
س ـه ــم وبـ ــارت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـبــة 1.6
ً
فــي الـمـئــة وج ــاء خــامـســا سهم
بيتك بتداول  5.8ماليين سهم
وبـ ـخـ ـس ــارة ب ـن ـس ـبــة  0.91فــي
المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا سـهــم ع ـمــار إذ ارتـفــع
بنسبة  10في المئة تاله سهم
سنرجي بنسبة  8.1فــي المئة
ث ــم س ـهــم ال ـم ـصــالــح ع بنسبة
ً
 5.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ورابـ ـ ـع ـ ــا سـهــم
كــام ـكــو بـنـسـبــة  5.3ف ــي الـمـئــة
ً
وأخيرا سهم ميادين بنسبة 4
في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سـهــم ح ـيــات ك ــوم إذ انـخـفــض
ب ـن ـس ـبــة  64.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ت ــاه
سـهــم ك تلفزيوني بنسبة 18
في المئة ثم سهم منازل بنسبة
ً
 13.3ف ــي ال ـم ـئــة ورابـ ـع ــا سهم
السورية بنسبة  10.3في المئة
ً
وأخـيــرا سهم التقدم بنسبة 7
في المئة.

بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ك ــام ــل
أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــة،
سيكون األثر المالي
ل ـ ـ ـ ـ ـ «غ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــل» ه ــو
تخفيض رأس المال
م ــن  49.517مـلـيــون
دي ـ ـنـ ــار إل ـ ــى 48.192
م ـل ـي ــون ــا ،وت ـخ ـف ـيــض رص ـي ــد ح ـس ــاب األرب ـ ــاح
ُ
المرحلة بقيمة  7.455ماليين دينار.
وأشــارت إلــى عــدم وجــود تأثير على المركز
المالي لشركة كامكو لالستثمار (الشركة األم)
نتيجة عملية التخفيض ُ
المشار إليها ،علما
بأن نسبة ملكية «كامكو» في «غلوبل» بعد إقرار
«العمومية» غير العادية للتخفيض ستصبح
 71.18في المئة.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الدينار،
أمس ،عند مستوى  0.303دينار ،في حين ارتفع
اليورو إلى  0.337دينار مقارنة بأسعار صرف
أمس األول.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ،ف ــي نـشــرتــه
ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن سعر
صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى
 0.369دينار ،كما ارتفع الفرنك السويسري إلى
مستوى  0.310دينار ،وظل الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار دون تغيير.
ويــواجــه الـيــورو صعوبات لالرتفاع مقابل
الدوالر القوي ،أمس ،وقبعت العملة الموحدة
قـ ــرب  1.11دوالر ،م ــع هـ ـ ــدوء ي ـس ــود أسـ ــواق
الصرف األجنبي قبيل اجتماع مهم لمصرفيين
من بنوك مركزية في وقت الحق من األسبوع
الجاري.
وبينما تسارع األســواق لوضع اقــدام بنوك
مركزية فــي الــواليــات المتحدة وأوروب ــا على
تـيـسـيــر كـبـيــر ف ــي ال ـح ـس ـبــان ،ف ــإن الـتــوقـعــات
المستقبلية لليورو مقابل ا ل ــدوالر ستعتمد
بشكل كبير على ما إذا كان صانعو السياسات
سيتخذون إج ــراء ات ترقى لمستوى توقعات
التيسير النقدي.
وسيجتمع مسؤولون من بنوك مركزية كبرى

في جاكسون هــول في وايومنج يــوم الجمعة
مع تركز االهتمام على كلمة مرتقبة سيلقيها
ج ـ ـيـ ــروم ب ـ ـ ــاول رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
االتحادي (البنك المركزي األميركي).
وفي أحدث تعامالت ،تراجع اليورو  0.1في
المئة إلى  1.1092دوالر .وارتفع مؤشر الدوالر،
الذي يتتبع أداء العملة األميركية مقابل سلة من
ست عمالت رئيسية 0.1 ،في المئة إلى .98.265
وتلقى الدوالر الدعم أيضا من حديث بشان
زيادة اإلنفاق ،وقال الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب أمـ ــس إن إدارت ـ ـ ــه ت ـ ــدرس تـخـفـيـضــات
ضريبية محتملة على األجور وكذلك على أرباح
بيع األصول.
وهـ ـب ــط ال ـج ـن ـي ــه االس ـت ــرل ـي ـن ــي فـ ــي أحـ ــدث
تعامالت  0.3في المئة إلى  1.2134دوالر و0.2
في المئة مقابل اليورو إلى  91.405بنس.
وارتفع الدوالر مقابل الين  0.3في المئة إلى
 106.55ين.

ً
النفط فوق  60دوالرا النخفاض المخزونات األميركية

صندوق الثروة السيادي النرويجي
ً
يجني  28.5مليار دوالر في الربع الثاني البرميل الكويتي يرتفع  76سنتا
حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي
مـكــاســب بلغت  28.5مـلـيــار دوالر فــي الــربــع
الـثــانــي ،وذل ــك قبل االض ـطــرابــات فــي السوق
التي أدت إلى انخفاض األسهم خالل الشهر
الماضي.
وخــال الربع الثاني ،بلغ عائد الصندوق
ال ـس ـيــادي  3فــي الـمـئــة أو  256مـلـيــار كــرونــة
( 28.5مليار دوالر) ،مع ارتفاع األسهم  3في
المئة والسندات  3.1في المئة والعقارات 0.8
في المئة.
وبلغت حيازة الصندوق من األسهم 69.3
ف ــي ال ـم ـئــة ،وم ــن ال ـس ـن ــدات  28.0ف ــي الـمـئــة،
والعقارات  2.7في المئة ،وأوضــح الصندوق

أن لديه أكثر من  600مليار كرونة ( 67مليار
دوالر) من السندات سالبة العائد ،أو حوالي
ربع محفظته من أدوات الدخل الثابت.
وشكلت «مايكروسوفت» و«آبل» و«أمازون
دوت كوم» أكبر حيازات الصندوق من األسهم
بـنـهــايــة ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،وع ــن أك ـبــر ح ـيــازاتــه
م ــن ال ـس ـنــدات فـكــانــت م ــن س ـن ــدات الـحـكــومــة
األميركية ،ثم اليابانية وبعدها األلمانية.

ارتـفـعــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
ً
بــرنــت ف ــوق  60دوالرا للبرميل،
أم ـ ــس ،ب ـع ــدم ــا أظ ـ ـهـ ــرت ب ـيــانــات
ً
انـخـفــاضــا أكـبــر مــن الـمـتــوقــع في
مخزونات الخام األميركية ،لكن
ال ـم ـخ ــاوف الـمـسـتـمــرة م ــن رك ــود
عالمي محتمل حدت من المكاسب.
وزاد خـ ــام ال ـق ـي ــاس الـعــالـمــي
ً
برنت  33سنتا أو  0.6فــي المئة
ً
إلى  60.36دوالرا للبرميل بعدما
ارتفع  0.5في المئة عند التسوية.
وص ـع ــد الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي 17
ً
سنتا أو  0.3في المئة إلى 56.30
ً
دوالرا للبرميل .وأشــارت بيانات

مـعـهــد ال ـب ـتــرول األم ـيــركــي ،أمــس
األول ،إل ــى أن م ـخــزونــات النفط
ال ـ ـخـ ــام ان ـخ ـف ـض ــت  3.5مــاي ـيــن
ب ــرم ـي ــل ف ــي األس ـ ـبـ ــوع الـمـنـتـهــي
فــي  16أغسطس ،وك ــان محللون
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا
ت ــراج ــع ال ـم ـخــزونــات  1.9مليون
برميل.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل
ً
ال ـن ـف ــط ال ـك ــوي ـت ــي  76س ـن ـت ــا فــي
تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ 60.61
ً
دوالر مقابل  59.85دوالرا للبرميل
ف ــي تـ ـ ـ ــداوالت االث ـن ـي ــن ال ـمــاضــي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة

الـبـتــرول الكويتية .وق ــال إدوارد
مويا محلل األس ــواق لــدى أوانــدا
في نيويورك« :لعل أسعار الخام
ً
تتلقى دع ـمــا مــن تـقــريــر إيجابي
عن المخزونات من معهد البترول
األم ـيــركــي رب ـمــا يـشـيــر إل ــى أكـبــر
انخفاض في كاشينغ منذ فبراير
 ،2018إذا أقــرتــه إدارة معلومات
الطاقة».
ومن المقرر أن تحظى بيانات
الـمـخــزونــات مــن إدارة معلومات
الطاقة الحكومية بمتابعة أكبر
من المعتاد في ضوء اقتراب نهاية
م ــوس ــم ذروة اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود

بــالــواليــات الـمـتـحــدة ،بحسب ما
قاله محللون.
وت ـظ ــل الـ ـت ــوت ــرات ف ــي ال ـشــرق
األوس ـ ــط تـحــت األض ـ ـ ــواء ،إذ قــال
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مايك
بومبيو ،أمس األول ،إن الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة س ـت ـت ـخ ــذ ك ـ ــل م ـ ــا فــي
وسعها من إج ــراءات لمنع ناقلة
إيرانية فــي البحر المتوسط من
تــوصـيــل الـنـفــط إل ــى س ــوري ــة في
خرق للعقوبات األميركية.
ً
كما تلقت أسعار النفط دعما
م ـ ــن ب ـ ـيـ ــانـ ــات ت ـظ ـه ــر ان ـخ ـف ــاض
صــادرات السعودية ،أكبر مصدر

للخام في العالم ،في يونيو .وأبلغ
مسؤول بقطاع النفط السعودي
رويـ ـ ـتـ ـ ــرز ف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ه ــذا
الشهر أن المملكة تخطط إلبقاء
صادراتها من الخام دون سبعة
ماليين برميل يوميا في أغسطس
وسبتمبر ،رغم الطلب القوي من
الــزبــائــن ،مــن أجــل إع ــادة الـتــوازن
إلى السوق.
غـيــر أن حــالــة الضبابية التي
تكتنف اآلفاق االقتصادية العالمية
وس ـ ــط ال ـ ـحـ ــرب الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـيــن
الواليات المتحدة والصين حدت
من المكاسب في أسواق النفط.
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اقتصاد

يجب مراقبة الصراع التجاري بين واشنطن وبكين ...فهنا يكمن الخطر الحقيقي
عززت مؤشرات المخاوف
من الركود في الواليات
المتحدة ،واحتلت عناوين
األخبار والصحف ،مع تحليالت
بأن أسواق األسهم مليئة
باإلشارات االقتصادية
المشؤومة التي تشير إلى قرب
السقوط في هاوية الركود،
لكن ماذا لو كان هؤالء
المراهنون مخطئين؟

تـصــاعــدت وت ـيــرة الـمـخــاوف
مــن دخــول االقتصاد األميركي
فـ ــي م ــرح ـل ــة ركـ ـ ــود اق ـت ـص ــادي
طويل ،واحتلت عناوين األخبار
في اليومين الماضيين.
الفريق المؤمن بهذا االتجاه
يستند إلى عدة أسباب منطقية،
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ي ـ ــرى ف ــري ــق آخ ــر
أن االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي بعيد
ع ــن ال ــدخ ــول ف ــي مــرحـلــة رك ــود
ً
استنادا إلى  3أسباب رئيسية.
وبـ ـي ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن ،ي ـت ـســاءل
البعض عن المؤشرات الحقيقية
للدخول في هذه المرحلة؟
ص ـح ـيـ ٌـح أن ه ــذه ال ـم ـخــاوف
م ـت ـن ــام ـي ــة م ـ ــن ت ـ ــراج ـ ــع ال ـن ـمــو
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة والعالم ،واالضطراب
في األسواق المالية والتوترات
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،م ـ ــا ي ــؤج ــج
المخاوف مــن ركــود اقتصادي
ً
ً
يقترب شيئا فشيئا.
ل ـك ــن م ـح ـل ـلــي وول سـتــريــت
يقولون ،إن مثل هذه المخاوف
مـبــالــغ فـيـهــا ،إذ يـتــوقــع معظم
ً
االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن ف ـق ــط ت ـب ــاط ــؤا
ً
ً
أميركيا بدال من ركود طويل.
قد يكون الصراع المتصاعد
بين الواليات المتحدة والصين
أكبر تهديد لالقتصاد األميركي.
هـ ــذا ك ـل ــه ،وربـ ـم ــا م ــؤش ــرات
أخ ـ ـ ــرى ع ـ ـ ــززت ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف مــن
الــركــود فــي الــواليــات المتحدة،
واح ـ ـت ـ ـلـ ــت ع ـ ـنـ ــاويـ ــن األخـ ـ ـب ـ ــار
وال ـص ـح ــف ،م ــع تـحـلـيــات بــأن
أسواق األسهم مليئة باإلشارات
االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـشــؤومــة الـتــي
ت ـش ـيــر إلـ ــى قـ ــرب ال ـس ـق ــوط فــي
هــاويــة ال ــرك ــود ،ول ـكــن م ــاذا لو

الرسوم ستكلف كل أسرة ً
أميركية  1000دوالر سنويا
ق ــال مـحـلـلــو ب ـنــك "ج ـي ــه ب ــي م ــورغ ــان ت ـش ـيــس" ،إن ال ـحــرب
ً
التجارية بين أميركا والصين ستؤثر سلبيا على األســر في
الواليات المتحدة ،على عكس ما صرح الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف المحللون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
ً
على الصين تكلف كل أسرة أميركية نحو  600دوالر سنويا،
ً
وربما تزيد هذه التكلفة إلى  1000دوالر سنويا لو نفذ الرئيس
قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة  10في المئة على واردات
من سلع صينية بنحو  300مليار دوالر إضافية.
ً
يــأتــي ذل ــك رغ ــم ق ــرار تــرامــب م ــؤخ ــرا بـتــأجـيــل ف ــرض رســوم
جمركية على بعض السلع الصينية حتى منتصف ديسمبر
المقبل.

كان هؤالء المراهنون مخطئين؟
تتلخص دوافــع التوتر لدى
الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ع ــدة أش ـيــاء
من بينها ،أن النمو االقتصادي
في الواليات المتحدة انخفض
بشكل حــاد ،مــن أكثر مــن  3في
المئة في األشهر الثالثة األولى
من العام إلى ما يقرب من  2في
ال ـم ـئــة .ي ـب ــدو ق ـط ــاع التصنيع
ً
ضعيفا بشكل خاص ،وقد يكون
بالفعل في حالة ركود .وأي قوة
دفـ ــع ح ـصــل عـلـيـهــا االق ـت ـصــاد
العام الماضي من التخفيضات
ال ـض ــري ـب ـي ــة الـ ـه ــائـ ـل ــة ل ـل ـحــزب
الجمهوري بــدأت في التراجع،
ً
وفقا لمحطة .cbs news
ومـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـض ـ ــاع ـ ــف مـ ـ ـ ــن ه ـ ــذه
ال ـم ـشــاكــل ال ـم ـعــركــة ال ـت ـجــاريــة
ا لـ ـح ــا مـ ـي ــة بـ ـي ــن إدارة ت ــر م ــب
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وال يـ ـ ـ ــرى م ـع ـظــم
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن فـ ــي وول س ـتــريــت
أي تباطؤ واضــح فــي الـصــراع،
ويـ ـت ــوقـ ـع ــون أن ي ـس ـت ـم ــر ذل ــك
ع ـلــى األقـ ــل خ ــال االن ـت ـخــابــات
الرئاسية
لعام  ،2020إن لم يكن لفترة
أطول.
وأجج تحرك الصين في وقت
سابق مــن هــذا الشهر الموقف
بعد السماح بعملتها بالهبوط
الذي دفع ترمب التهام الصين
بالتالعب بالعمالت ليتم فتح
جـ ـبـ ـه ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن ج ـب ـه ــات
الصراع.
وظــل المستثمرون يــركــزون
على "منحنى العائد المقلوب"،
ومــن الناحية الـتــاريـخـيــة ،كان
مقدمة للعديد من حاالت الركود
ال ـتــي ت ـحــدث ع ـنــدمــا تنخفض

عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدات سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ط ــوي ـل ــة األجـ ـ ــل عــن
عوائد السندات طويلة األجل.
ه ــذه هــي األخ ـبــار المخيفة،
وي ـجــب أال يـتــم تجاهلها ومــع
ذلك هناك أسباب
وج ـ ـي ـ ـه ـ ــة ل ـ ــاع ـ ـت ـ ـق ـ ــاد ب ـ ــأن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد لـ ـي ــس عـ ـل ــى وش ــك
االنهيار.
وي ـت ــوق ــع م ـع ـظــم الـمـحـلـلـيــن
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــن إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
االحتياطي الـفــدرالــي أن يكون
النمو االقتصادي بمعدل سنوي
 2في المئة في بقية عام ،2019
وحتى عام .2020
ل ـق ــد ت ـب ــاط ــأ ال ـت ــوظ ـي ــف فــي
جميع أنحاء أميركا ،لكنه ظل
أعلى بكثير ،والبطالة بالقرب
مـ ــن أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى خ ـ ــال 50
ً
عــامــا .كما ال تظهر المؤشرات
الــرئـيـسـيــة األخ ــرى الــدالــة على
صحة االقـتـصــاد ،مثل إعــانــات
البطالة وتصاريح اإلنشاء ات،
أي عالمات تدل على قرب حدوث
ً
أزمة اقتصادية ،وفقا لـ Capital
.Economics
تبدلت األسواق المالية بعنف
هذا العام مع قلق المستثمرين
من التوترات التجارية وتباطؤ
النمو العالمي ،لكن األسهم لم
تتأثر في الواقع ،وارتفع مؤشر
 S&P 500بأكثر من  16في المئة
هذا العام.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر داو جــون ـز
ب ـن ـس ـبــة  13فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،فـيـمــا
أض ـ ــاف م ــؤش ــر ن ــاس ــداك ال ــذي
ي ـ ـضـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـت ــي تـتـعــرض
بشكل خاص للحرب التجارية

بين الواليات المتحدة والصين
 20في المئة.
وفـ ــي ح ـيــن م ــن ال ـم ــرج ــح أن
تـظــل ال ـت ـجــارة مـتـقـلـبــة ،يتوقع
العديد من المحللين استمرار
ً
ارت ـف ــاع األس ـه ــم ،اس ـت ـن ــادا إلــى
أحـ ـ ـ ــدث مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن أرب ـ ـ ــاح
الـ ـش ــرك ــات ،وت ــوق ــع غ ــول ــدم ــان
ساكس يوم االثنين الماضي أن
يرتفع مؤشر  S&P 500بنسبة
 17في المئة إضافية هذا العام.
الشيء الذي يجب فهمه بشأن
منحنى العائد المقلوب هو أنه
عــامــة ت ـحــذيــر ،ول ـيــس نتيجة
مفروغ منها.
وب ـ ـعـ ــد ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن آخ ـ ـ ــر 10

حــاالت حــدث هــذا األمــر استمر
االقـتـصــاد األمـيــركــي فــي النمو
خ ــال الـعــامـيــن الـتــالـيـيــن على
ح ـ ــدوث ـ ــه ،ك ـم ــا ي ــاح ــظ خ ـب ــراء
االقتصاد في UBS .
وقـ ـ ـ ــال م ــايـ ـك ــل ري ـ ـ ـ ــان ،كـبـيــر
مسؤولي االستثمار فــي ،UBS
ومــارك هيفيل ،كبير مسؤولي
االستثمار العالمي فــي البنك،
في تقرير "إننا نحذر من رؤية
انعكاس منحنى العائد كمؤشر
مـحـتــوم عـلــى ح ــدوث انـكـمــاش
اقتصادي أو أن السوق هابطة"،
و"نعتقد أن المخاوف من الركود
مـبــالــغ فـيـهــا ،ول ـكــن يـجــب على
المستثمرين االستعداد لفترة

تراجع األسهم األميركية بعد سلسلة مكاسب
انخفضت مــؤشــرات األس ـهــم األميركية
ً
خــال تــداوالت أمــس األول ،متأثرة بالقلق
ح ـيــال االق ـت ـصــاد األك ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم وع ــدم
اليقين إزاء السياسة النقدية قبيل الكشف
عن محضر اجتماع االحتياطي الفدرالي.
وهبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6
فــي المئة أو  173نقطة إلــى  25962نقطة،
وانخفض "ناسداك" بنسبة  0.7في المئة أو
 54نقطة إلى  7948نقطة ،في حين تراجع
" "S&P 500بنسبة  0.8في المئة أو  23نقطة
إلى  2900نقطة.
وفي األسواق األوروبية ،انخفض مؤشر
"سـتــوكــس يـ ــوروب  "600بنسبة  0.68في
المئة أو نقطتين إلى  371نقطة.

وتــراجــع مؤشر "فوتسي" البريطاني "-
 "64نقطة إلى  7125نقطة ،كما هبط مؤشر
"داك ــس" األلماني " "64 -نقطة إلــى 11651
نقطة ،وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" "+
 "27نقطة إلى  5344نقطة.
وفــي آسـيــا ،تــراجـعــت األسـهــم اليابانية
أمس ،مع تقييم المستثمرين ألحدث األنباء
بشأن المحادثات التجارية ،وترقب المزيد
من الدالئل عن السياسة النقدية األميركية.
ً
وأغلق مؤشر "نيكي" الجلسة منخفضا
 0.3في المئة عند  20618نقطة ،كما تراجع
ً
ً
أيضا المؤشر األوسع نطاقا "توبكس" 0.6
في المئة إلى  1497نقطة.
وانـخـفـضــت العملة الـيــابــانـيــة  0.24في

الـمـئــة عـنــد  106.48ي ـنــات مـقــابــل الـ ــدوالر
األميركي.
ومــن الـمـقــرر أن يجتمع رؤس ــاء البنوك
الـمــركــزيــة حــول الـعــالــم فــي جــاكـســون هول
اليوم ،وأن يلقي رئيس االحتياطي الفدرالي
ً
خ ـط ــاب ــا ق ــد ي ـق ــدم دالئ ـ ــل ع ــن رؤي ـ ــة الـبـنــك
ً
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ــي س ـت ـكــون م ــؤش ــرا عن
مستقبل السياسة النقدية.
من جانبها ،استقر أداء األسهم الصينية
مع تقييم المستثمرين للتطورات التجارية
األخيرة مع الواليات المتحدة.

أك ـث ــر اسـ ـت ــدام ــة م ــن ان ـخ ـفــاض
أسعار الفائدة".
رب ـمــا ت ـكــون الـجـبـهــة األك ـثــر
ً
اش ـت ـع ــاال اآلن ومـ ـص ــدر الـقـلــق
ال ـح ـق ـي ـق ــي م ـ ــن حـ ـ ـ ــدوث رك ـ ــود
اق ـت ـصــادي ف ــي أم ـيــركــا الـحــرب
التجارية ،إذ من المتوقع على
ن ـطــاق واس ــع أن تـسـتـمــر إدارة
ترمب في فرض الرسوم ،ويحذر
االق ـت ـصــاديــون مــن أن الـخــاف
العميق بين القوى االقتصادية
الـعـظـمــى ف ــي ال ـعــالــم ق ــد ي ــؤدي
إلى الركود.
ع ـلــى هـ ــذه ال ـج ـب ـهــة بــالـفـعــل
ت ـج ــب م ــراق ـب ـت ـه ــا ،وهـ ـ ــي رب ــط
إدارة ترمب للسياسة الخارجية

بخالفها التجاري مع الصين.
"إن الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـ ــذي أص ـب ـ 
ح
ً
قبيحا سيكون بمنزلة صدمة
أكبر للنظام العالمي من إفالس
ليمان بــراذرز ،وفي النهاية قد
تجد الــدول والشركات الغربية
ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا م ـ ـض ـ ـط ـ ــرة بـ ـس ــرع ــة
لالنسحاب من الصين" ،بحسب
لويس جيف ،المدير التنفيذي
 GAVEKAL RESEARCHلشركة
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن،
والذي قال في مذكرة بحثية ":إن
ً
عصر العولمة قد انتهى حقا".
«العربية نت»

باركليز« :الفدرالي» سيخفض
الفائدة  3مرات هذا العام
ّ
توقع محللون في "باركليز" أن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة
بمقدار  25نقطة أساس 3 ،مرات هذا العام.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع الــدوالر وتباطؤ النمو العالمي،
على الرغم من توقعات لنمو االقتصاد األميركي بحوالي  2في
المئة ّالعام المقبل.
ً
وخفض اقتصاديو باركليز أيضا توقعاتهم للنمو في منطقة
اليورو إلى  0.6في المئة عام  ،2020مقارنة بتوقعات سابقة للنمو
بلغت  1في المئة.
وتوقع خبراء االقتصاد في بريطانيا ،خروج المملكة من االتحاد
األوروبي ودخولها في حال ركود العام ُ
المقبل ،وأن يخفض بنك
إنكلترا أسعار الفائدة مرة هذا العام ومرة أخرى العام المقبل.

الحرب التجارية الصينية  -األميركية ...مستقبل غامض
يتضح تركيز الرئيس
األميركي على مكانة
االقتصاد في صميم مشروعه
وبرنامجه الحالي والمستقبلي
الجاذب للناخب األميركي
في الكثير من المحطات
والتصريحات ،وهو ما برز
بوضوح في خطاب حالة
االتحاد السنوي الذي ألقاه
ترامب أمام الكونغرس في
فبراير من العام الحالي.

ترامب شدد على
أن الصين تتالعب
بالعملة وأنها تمر
بالفترة األسوأ
ً
اقتصاديا منذ 35
ً
عاما

ً
شهد شهر أغسطس الجاري منحى جديدا
في ملف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
مــع ف ــرض إدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ً
ترامب رسوما جمركية جديدة على الصين
ي ـبــدأ الـعـمــل بـهــا فــي سبتمبر الـمـقـبــل التي
تم تأجيل تنفيذها حتى ديسمبر من العام
الحالي وسط نفي اإلدارة األميركية الحالية
ألي تــأث ـيــر سـلـبــي ل ـلــرســوم ع ـلــى االق ـت ـصــاد
األم ـيــركــي وه ــي الـنـقـطــة األبـ ــرز ف ــي بــرنــامــج
ترامب االنتخابي لعام .2020
ويـتـضــح تــركـيــز الــرئ ـيــس األم ـيــركــي على
مـ ـك ــان ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ف ـ ــي صـ ـمـ ـي ــم مـ ـش ــروع ــه
وبــرنــام ـجــه ال ـحــالــي والـمـسـتـقـبـلــي ال ـجــاذب
للناخب األميركي فــي الكثير مــن المحطات
وال ـت ـصــري ـحــات ،وه ــو م ــا ب ــرز ب ــوض ــوح في
خ ـطــاب حــالــة االت ـح ــاد ال ـس ـنــوي ال ــذي ألـقــاه
ترامب أمــام الكونغرس في فبراير من العام
الحالي وسلط فيه الضوء على إنجازات إدارته
االقتصادية وخاصة لجهة االرتفاع في عدد
ً
الوظائف قائال" :حالة اتحادنا قوية ...تحدث
اآلن معجزة اقتصادية في الواليات المتحدة".
وتصاعد الجدل حــول ما إذا كــان للحرب
األميركية  -الصينية ارت ــدادات سلبية على
االقـتـصــاد األمـيــركــي عندما انخفض مؤشر
"داو جونز" األربعاء الماضي بنحو  800نقطة
أو حوالي  3في المئة في أسوأ أداء له خالل
العام الحالي.
وجــرى اعتبار االنخفاض في مؤشر "داو
ً
جــونــز" انـقــابــا فــي منحنى الـعــائــد وهــو ما
يعني أن أسعار الفائدة انقلبت على سندات
الخزانة األميركية مع سندات قصيرة األجل
تدفع أكثر من سندات طويلة األجل وهو ما
ً
ينظر إلـيــه عموما على أنــه عــامــات تحذير
لــاق ـت ـصــاد واألسـ ـ ـ ــواق وم ــؤش ــر ع ـلــى رك ــود
اق ـت ـصــادي يـظـهــر ع ــادة بـعــد ع ــدة أش ـهــر من
انقالب منحنى العائد.
وفي ردة فعل أولية على األرقام وتداعياتها
المحتملة ،أكــد الرئيس األميركي فــي اليوم
ذاته أن الواليات المتحدة تربح من سياستها
تجاه الصين ومشكلتها مع سياسات مجلس
االحتياطي الفدرالي.
وق ـ ــال ت ــرام ــب ف ــي ت ــدوي ـن ــة ع ـل ــى حـســابــه
ال ــرس ـم ــي ف ــي م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
"ت ــويـ ـت ــر" "نـ ـح ــن نـ ـف ــوز ض ــد ال ـص ـي ــن ب ـشــدة
والـشــركــات والــوظــائــف تفر منها ولــم ترتفع
األس ـ ـعـ ــار ل ــدي ـن ــا ح ـت ــى أن ـه ــا ان ـخ ـف ـضــت فــي
ً
بعض األحـيــان" مــؤكــدا أن "مشكلة الواليات
المتحدة هي مع االحتياطي الفدرالي الذي
ً
ً
رفــع "الفائدة" كثيرا وبسرعة ثم كــان بطيئا
في خفضها".
وفي تغريدة أخــرى قال ترامب ،إن الكثير
مــن الـ ــدول تشكر مــديــر مجلس االحـتـيــاطــي

الـفــدرالــي جـيــروم بــاول الــذي وصفه بأنه "ال
ً
ً
يفقه شيئا" مضيفا أن "ألمانيا والكثير "من
البلدان" غيرها تلعب اللعبة".
وفي سياق متصل ،أعلن ترامب في التاسع
ً
م ــن ال ـش ـهــر ال ـحــالــي أن ــه "ات ـخ ــذ قـ ـ ــرارا بـعــدم
ال ـت ـعــامــل" م ــع ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت الـصـيـنـيــة
"ه ــواوي" وأن إدارت ــه "ليست مستعدة لعقد
صفقة تجارية مــع الصين" لكنه أكــد وجــود
جار
"حوار مفتوح" بين البلدين وأن النقاش ٍ
ح ــول مــا إذا سـيـتــم عـقــد اج ـت ـمــاع أمــري ـكــي -
صيني في سبتمبر المقبل.
وش ـ ــدد ت ــرام ــب ع ـلــى أن ال ـص ـيــن تـتــاعــب
ً
بالعملة وأنها تمر بالفترة األسوأ اقتصاديا
ً
ً
منذ  35عاما ،مؤكدا أن الوضع االقتصادي
في الواليات المتحدة "عظيم".
وف ــي  13أغـسـطــس ال ـج ــاري ق ــال الــرئـيــس
ً
ً
ً
األمـ ـي ــرك ــي ،إن ــه ت ـل ـقــى ات ـ ـصـ ــاال "ج ـ ـيـ ــدا ج ــدا
ً
ً
ومثمرا من الصينيين" مؤكدا مرة جديدة قوة
االقتصاد األميركي وأن أسواق البورصة في
الواليات المتحدة على خير ما يرام وتسجل
ً
ً
أرقاما قوية جدا".
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـص ـي ـن ـي ـيــن أع ـ ــرب ـ ــوا خ ــال
االتصال عن نيتهم "شــراء منتجات زراعية"
مــن الــواليــات المتحدة فــي تهدئة لهواجس
المنتجين الزراعيين األميركيين وذلك بعدما
أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق شرائها
للمنتجات الزراعية األميركية كرد فعل على

إعالن اإلدارة األميركية أنها ستبدأ في األول
مــن سبتمبر المقبل ف ــرض ر س ــوم جمركية
إضافية بنسبة  10في المئة على ما قيمته
 300مليار دوالر مــن البضائع والمنتجات
الصينية الصادرة الى الواليات المتحدة.
وف ــي ال ـي ــوم ذات ـ ــه ،أعـ ــرب ت ــرام ــب ع ــن أمـلــه
ب ــان ـت ـه ــاء االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ب ـي ــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن
المعارضين للحكومة والقوات المسلحة في
ً
هونغ كونغ سلميا ولمصلحة جميع األطراف
ً
بما فيها الصين ،نافيا أي عالقة للواليات
المتحدة باالضطرابات فيها.
ولــم يربط الرئيس األميركي حينها بين
اح ـت ـمــال تــأث ـيــر أس ـل ــوب ت ـعــامــل ال ـص ـيــن مع
االحتجاجات على المفاوضات لكنه أعــرب،
أم ــس األول ،فــي تـصــريــح للصحافيين عن
أمله أن يحل الرئيس الصيني شي جين بينغ
المسألة بطريقة إنسانية و هــو مــا سيكون
ً ً
"جيدا جدا للصفقة التجارية".
كما لوح الرئيس األميركي في  13أغسطس
الجاري بانسحاب بالده من منظمة التجارة
ً
العالمية "إذا لــزم األ م ــر" معتبرا أن الصين
"نهبت الواليات المتحدة سنوات واستغلت
أم ــوال ـه ــا ودع ـ ــم مـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة الـعــالـمـيــة
وأنظمة منظمة التجارة العالمية".
وكان ترامب قال في مذكرة في أواخر يوليو
الماضي ،إن مكتب الممثل التجاري للواليات
المتحدة "يو .اس .تي .ار" "سيستخدم جميع

الوسائل المتاحة لضمان إجراء تغييرات في
منظمة التجارة العالمية ومنع الــدول التي
تسمي نفسها نامية من االستفادة من المرونة
في قواعد المنظمة".
وحول تأثير السياسة االقتصادية لإلدارة
الحالية السلبي ومن ضمنها تلك الموجهة
نـحــو الـصـيــن عـلــى االقـتـصــاد األمـيــركــي قــال
مستشار الـبـيــت األب ـيــض االق ـت ـصــادي الري
كــادلــو فــي مقابلة األح ــد مــع شبكة "فــوكــس"
ً
ً
اإلخبارية "إنني ال أرى ركــودا اقتصاديا في
األفق".
ً
ً
وأضاف "ال أرى ركودا على اإلطالق" الفتا
إلى أن برنامج ترامب االقتصادي نجح على
صعيد خفض الضرائب واالنفتاح في ملف
ً
الطاقة وإصــاح التجارة وغيرها ،مؤكدا أن
ً
ً
اإلدارة الحالية تريد "اقتصادا موجها نحو
الحوافز مع توفير الفرص للجميع في جميع
المجاالت".
ولفت كادلو إلى أنه الحظ "أن العديد من
شركات "وول ستريت" عززت توقعاتها للنمو
ً
االقتصادي في نهاية األسبوع" مضيفا "أعتقد
أننا في حالة جيدة".
ودع ـ ـ ــا ال ـ ــى "ع ـ ـ ــدم ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاؤل"
مستنكرا الحديث "عن التشاؤم والركود".
ومــن جهته نفى مستشار البيت األبيض
ال ـت ـجــاري بـيـتــر ن ــاف ــارو األح ــد ال ـمــاضــي في
مـقــابـلــة مــع شـبـكــة "س ــي .إن .إن" اإلخ ـبــاريــة

ت ـس ـج ـيــل م ـن ـح ـنــى ع ــائ ــد م ـق ـل ــوب األسـ ـب ــوع
الماضي ،بل منحنى عائد مسطح.
وقــال نــافــارو ،إنــه "مــن الناحية التقنية لم
ً
يكن لدينا منحنى العائد مقلوبا بل مسطح"
ً
موضحا أن "منحنى العائد المقلوب يتطلب
ً
فروقا كبيرة بين األمدين القصير والطويل
للسندات".
وأضــاف أن "منحنى العائد المسطح هو
ً
إش ـ ــارة ضـعـيـفــة جـ ــدا ألي اح ـت ـمــال حـصــول
ركود".
وبين نافارو أن األمر على عكس ما وصف
بــأنــه مــؤشــرات رك ــود إذ "إن منحنى العائد
ً
يرسل بالفعل إشارة إيجابية" مؤكدا أن "رأس
ال ـمــال األجـنـبــي يـتــدفــق إل ــى س ــوق الـسـنــدات
بسبب قوة اقتصاد ترامب الذي يرفع أسعار
السندات على المدى الطويل ويخفض العوائد
ما يؤدي إلى المنحنى المسطح".
ولفت إلــى "أن المنحنى المسطح هــو في
ً
الواقع نتيجة القتصاد ترامب قوي جدا".
وشكك نافارو في أن الحرب التجارية مع
الصين كان لها تأثير على االقتصاد ،وأشار
ً
بدال من ذلك إلى مجلس االحتياطي الفدرالي
الذي قال إنه رفع أسعار الفائدة أكثر من الالزم
وبسرعة كبيرة.
كما اكد مستشار البيت األبيض التجاري
فــي حــديــث لـقـنــاة "اي .ب ــي .س ــي" اإلخـبــاريــة
"لدينا أقوى اقتصاد في العالم والمال يتدفق
إلى أسواقنا المالية".
إل ــى ذل ــك أك ــد ت ــرام ــب لـلـصـحــافـيـيــن قبيل
عودته من والية "نيوجيرسي" األحد الماضي
ً
أن "االقتصاد األميركي في حالة جيدة جدا،
وه ــو األق ــوى فــي الـعــالــم ول ــم تكلف الــرســوم
ً
الجمركية األميركية على الصين شيئا وإن
ً
كلفت فقد كلفت القليل جدا".
ً
وكرر ما قاله سابقا عن أن "الصين تلتهم
الرسوم الجمركية بسبب قيامها بالتالعب
الـنـقــدي كما يـقــوم الصينيون بضخ الكثير
مــن األم ــوال فــي بــادهــم ألنـهــم ال يــريــدون أن
يفقدوا وظائفهم".
وأضـ ــاف أن "الـصـيـنـيـيــن ي ـخ ـســرون فلقد
فقدوا أكثر من مليوني وظيفة في فترة زمنية
قصيرة وهم يريدون عقد صفقة معنا وسوف
نرى ماذا سيحدث".
وم ــن ال ـمــؤكــد أن إث ـب ــات إدارة ت ــرام ــب أن
لسياساتها االقتصادية بكامل أوجهها ومن
ً
ضمنها تلك التي تنتهجها مع الصين تأثيرا
ً
إيـجــابـيــا عـلــى االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي لــه بالغ
األثــر على موقفه فــي االنتخابات الرئاسية
المقبلة وهو ما يفسر حرصه وحرص فريقه
االقتصادي على التشديد عليه.
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اقتصاد
مؤسس «هواوي» للموظفين :نواجه «أزمة حياة أو موت»
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أفاد المؤسس والمدير التنفيذي لـ«هواوي»
رن تشنغفي بأن شركة التكنولوجيا الصينية
تــواجــه «أزم ــة حـيــاة أو م ــوت» وس ــط الضغط
المستمر من الحكومة األميركية ،في مذكرة
لموظفي قسم الشبكات لدى «هواوي» اطلعت
عليها شبكة «سي إن بي سي».
ووص ــف رن – الـمـعــروف بــاسـتـخــدام اللغة
العسكرية في تواصله مع الموظفين  -الوضع
الحالي للشركة بالصراع.
وأضــاف «اآلن الشركة تواجه أزمة حياة أو
مــوت ،فــإن أهــم أولوياتنا هــو تشجيع جميع
طاقم العمل على تقديم مساهمات ،والثاني
هــو اختيار الـمــواهــب وتعزيزها ،إلضــافــة دم
جديد لنظامنا» ،وأشار إلى أنه سيكون هناك
«دم جــديــد» بــالـشــركــة خ ــال ث ــاث إل ــى خمس
سنوات».
ً
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ح ــدد رن خـطـطــا لتقديم

ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـكـ ـف ــاءات ل ـل ـشــركــة ،وش ـم ــل ذلــك
تبسيط هيكل التقارير ،وخفض عدد الموظفين
الفائض ،وتصفية الوظائف المتكررة ونقل
المديرين إلى وظائف أخرى كما هو مطلوب.
وقال إن الشركة تعتزم خالل العام الحالي
اإلنـ ـف ــاق أك ـث ــر ع ـلــى م ـع ــدات اإلنـ ـت ــاج لـضـمــان
استمرارية اإلمداد ،وتقليص الوظائف الزائدة،
وتقليل المديرين غير األكفاء ،وذلك في وقت
تعيش فيه الشركة «مسألة حياة أو موت» في
أعقاب قيود التصدير األميركية.
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات رن ف ــي ح ـي ــن أعـلـنــت
الواليات المتحدة يوم االثنين الماضي أنها
ستمدد المهلة المقدمة لشركة ه ــواوي التي
تسمح لها بشراء مكونات من شركات أميركية
لـتـ ًـزويــد الـعـمــاء الـحــالـيـيــن ،ولـكـنـهــا أضــافــت
ً
أيضا أكثر من  40كيانا من كيانات هواوي إلى
قائمتها السوداء االقتصادية.
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وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــذكـ ـ ــرة أرسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي مـحـمـلــة بــاس ـت ـعــارات
ً
عسكرية ،طلب رن ،البالغ من العمر  74عاما،
مــن الـمــوظـفـيــن الـعـمــل بـقــوة لتحقيق أه ــداف
المبيعات مع دخول الشركة في وضع المعركة
للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه األزمة.
وقال رن ،الضابط السابق بالجيش الصيني،
في المذكرة التي اطلعت عليها وكالة رويترز:
«تواجه الشركة لحظة حياة أو موت».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ك ـن ــت ال ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـق ـي ــام
بالمهمة ،فافسح المجال أمــام دبابتنا لتمر،
وإن كنت تــريــد أن تـنــزل إلــى مـيــدان المعركة،
يـمـكـنــك ربـ ــط ح ـبــل حـ ــول ال ــدب ــاب ــة لـسـحـبـهــا،
الجميع يحتاج إلى هذا النوع من التصميم».

«علي بابا» ترجئ إدراج أسهم  2.9مليار دوالر السحوبات من الصناديق
بـ  15مليار دوالر بهونغ كونغ المستثمرة في األسهم الصينية
قـ ـ ــال م ـ ـص ـ ــدران م ـط ـل ـعــان
لـ«رويترز» ،إن مجموعة علي
بــابــا ال ـقــاب ـضــة ،أك ـبــر شــركــة
تجارة إلكترونية في الصين،
أرجأت عملية إدراجأسهمها
التي قد تصل قيمتها إلى 15
مليار دوالر في هونغ كونغ
وســط تصاعد االضـطــرابــات
السياسية في المركز المالي
اآلسيوي.
ويــراقــب المجتمع المالي
خـ ـط ــط عـ ـل ــي بـ ــابـ ــا لـ ـ ـ ــإدراج
ب ـب ــورص ــة ه ــون ــغ ك ــون ــغ عــن
ً
ك ـث ــب ل ـت ـع ـطــي مـ ــؤشـ ــرا عـلــى
ب ـي ـئــة األع ـ ـمـ ــال ف ــي ال ـمــدي ـنــة
الـخــاضـعــة لـلـحـكــم الصيني
وت ـت ـيــح االط ـ ــاع ع ـلــى نـظــرة
بكين للوضع.
وقال أحد المصدرينن إنه
بـيـنـمــا ل ــم يـتــم وض ــع ج ــدول
ً
زمـنــي رسـمـيــا بعد فــإن على
بــابــا قــد تــدشــن الـعـمـلـيــة في
أكتوبر لجمع ما بين عشرة
و 15مليار دوالر حين تهدأ
التوترات السياسية وتصبح
األوض ــاع في السوق مواتية
أكثر.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـص ــدر ال ـث ــان ــي
أن ــه تــم ات ـخــاذ ق ــرار بتأجيل
العملية التي كانت مقررة في

األصل في أواخر أغسطس في
اجتماع مجلس اإلدارة قبل
إعالن أحدث نتائج لعلي بابا
في األسبوع الماضي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدران،
أن الـ ـت ــأجـ ـي ــل يـ ــرجـ ــع ل ـع ــدم
االستقرار المالي والسياسي
فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــون ـ ـ ــغ ك ـ ـ ــون ـ ـ ــغ وس ـ ــط
اح ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــؤي ـ ـ ـ ــدة
للديمقراطية مستمرة منذ
ً
 11أس ـبــوعــا وال ـت ــي أضـحــت
ً
أكثر عنفا لتعاني المدينة من
حالة من الفوضى.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر األول:
«سيكون من غير الحكمة إلى
حد بعيد إطالق الصفقة اآلن
أو في وقت قريب .من المؤكد
أن الـصـيــن سـتـشـعــر بضيق
إذا ُمنحت هونغ كونغ هدية
كبيرة كهذه في ظل ما يحدث
في المدينة».
ورفض المصدران الكشف
ع ــن هــوي ـت ـه ـمــا ألن ـه ـم ــا غـيــر
م ـخــوالن بــالـحــديــث لوسائل
االع ــام .وامتنعت علي بابا
عن التعقيب.
(رويترز)

سـ ـح ــب ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون 2.9
مـ ـلـ ـي ــار دوالر م ـ ــن صـ ـن ــاد ي ــق
ت ـس ـت ـث ـم ــر ف ـ ــي س ـ ـ ــوق األسـ ـه ــم
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـهـ ــر
ال ـم ـن ـت ـهــي األرب ـ ـعـ ــاء ال ـمــاضــي،
ف ــي ظ ــل م ـخ ــاوف ب ـشــأن النمو
االق ـتـصــادي وال ـن ــزاع الـتـ ًجــاري
مع الواليات المتحدة ،وفقا لما
ذكرته «فاينانشيال تايمز».
وهي وتيرة التدفقات النقدية

ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن الـ ـصـ ـن ــادي ــق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري ـ ــة وصـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق
المؤشرات المتداولة في سوق
األس ـهــم الـصـيـنـيــة األك ـثــر حــدة
منذ بداية عام .2017
وم ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـ ـعـ ــام ،سـحــب
المستثمرون ً 5.9مليارات دوالر
من الصناديق وفقا لبيانات «إي
بي إف آر غلوبال داتا».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ــدف ـ ــق

ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ن ـح ــو األص ـ ــول
اآلم ـن ــة مـثــل س ـن ــدات الـحـكــومــة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ،فـ ــي ظـ ــل ال ــرس ــوم
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ف ــرض ـت ـه ــا
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ع ـل ــى
ال ـس ـلــع ال ـص ـي ـن ـيــة ،وال ـب ـيــانــات
االقتصادية المحبطة ،وضعف
اليوان مما ضغط على األسهم
الصينية وضــاعــف الـمـخــاوف
حول تباطؤ النمو العالمي.

اليابان تسجل أكبر عملية شراء
للسندات اإليطالية منذ 2014
أظهرت أحــدث األرق ــام الـصــادرة عن الحكومة
اليابانية تركيز المستثمرين اليابانيين ّ
بقو ة
على شراء سندات الديون اإليطالية خالل شهر
يونيو الماضي .إذ ركز المستثمرون على إضافة
المزيد من هذه السندات إلى محافظهم بواقع 327
مليار ين ياباني (حوالي  2.6مليار يورو) ،وهو ما
يمثل أكبر زيادة شهرية صافية منذ بدء برنامج
الشراء قبل  5سنوات.
وتـ ـح ــاف ــظ س ـ ــوق الـ ـسـ ـن ــدات اإليـ ـط ــالـ ـي ــة عـلــى
ً
ج ــاذب ـي ـت ـه ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ع ـم ــوم ــا،
ً
خصوصا أن مخاطر خروج إيطاليا من االتحاد
األوروبي
ً
ً
ً
ال تــزال منخفضة ج ــدا .واسـتـنــادا إلــى نتائج
مسح «سينتكس» لشهر يوليو الذي يشمل 1000
مستثمر ،فإن  4في المئة فقط من المستثمرين
من الشركات و 9في المئة من مستثمري القطاع
خطر حقيقي لخروج
الخاص يعتقدون بوجود
ٍ
إي ـط ــال ـي ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي غ ـضــون

ـام واحـ ــد؛ ولـكــن الـمـعـطـيــات تــؤكــد أن احتمال
عـ ٍ
ً
االنسحاب قريب من مستوى الصفر تقريبا.
وإلى جانب التوقعات بتطبيق البنك المركزي
األوروبـ ــي لـمــزيـ ٍـد مــن إجـ ــراء ات التحفيز بحلول
ً
سبتمبر ُ
المقبل ،سيكون من غير المستغرب أبدا
ّ
تــراجــع ف ــروق الـعــوائــد بـيــن الـسـنــدات اإليـطــالــيــة
األلمانية ألجل  10سنوات إلى أقل من  200نقطة
أساس.
ً
عالوة على ذلك ،فإن السعي للبحث عن العوائد
في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة إلى جانب
حــركــة الـتـنــاوب مــن الـسـنــدات األلـمــانـيــة قــد قـ ّـدم
منافع إيجابية إليطاليا.
وبخالف العديد من الــدول األوروبية األخرى
ً
التي يكون فيها منحنى العائد سلبيا ألجل 30
ً
ً
عاما (مثل ألمانيا) أو  50عاما (مثل سويسرا)،
ً
ي ـبــدو األم ــر مختلفا مــع إيـطــالـيــا ال ـتــي سيبقى
ً
منحنى ال ـعــوائــد فـيـهــا سـلـبـيــا ل ـمــدة ع ــام واحــد
بحسب التوقعات.
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اقتصاد

مخاطر الديون المصرية ...هل يمكن السيطرة عليها؟
رغم «االرتفاع الحاد» للدين
الخارجي في مصر منذ
المخاطر يمكن
 ،2015فإن
ً
السيطرة عليها حاليا،
وفق ما ذكرته «كابيتال
إيكونوميكس» في مذكرة
صدرت أمس.

أعلن البنك الدولي في تقرير حديث ،قبل
أيام ،أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خالل
الربع األول من العام الحالي بنسبة 20.4
في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع
إل ــى نـحــو  106.2م ـلـيــارات دوالر بنهاية
مارس الماضي ،مقابل نحو  88.16مليارا
فــي ال ـف ـتــرة الـمـقــارنــة مــن ال ـعــام الـمــاضــي
بزيادة بلغت نحو  18.1مليارا.
لـكــن عـلــى الــرغــم مــن "االرتـ ـف ــاع ال ـحــاد"
للدين الخارجي في مصر منذ عام ،2015
فــإن المخاطر يمكن السيطرة عليها في
الــوقــت الـحــالــي ،وف ــق مــا ذكــرتــه مؤسسة
"كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة صدرت
أم ــس ح ــول م ــدى خ ـط ــورة ارت ـف ــاع الــديــن
الخارجي للبالد.
وقال كبير اقتصاديي األسواق الناشئة
ل ـ ــدى "ك ــاب ـيـ ـت ــال إي ـك ــون ــوم ـي ـك ــس" ول ـي ــام
جاكسون ،في المذكرة البحثية ،إن هناك
مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي،
مــن بينها مخاطر تجديد الـقــروض  -إذا
تدهورت الرغبة في المخاطرة ،وبالتالي
يـ ـصـ ـب ــح مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
تمويالت خارجية جديدة لتدوير الديون
المستحقة.
ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين
المقوم بالعمالت األجنبية ،والذي يشكل
أغلبية د ي ــون مـصــر قــد يصبح إشكالية
خــاصــة إذا تــراج ـعــت قـيـمــة الـعـمـلــة ،ومــع
ذ لــك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى
أن نسبة االحتياجات للتمويل الخارجي
اإلجمالية إلى نسبة االحتياطي األجنبي
قد تراجعت منذ  2015نتيجة قيام البنك
المركزي بشراء العمالت األجنبية.
وســاهــم ذلــك فــي ارتـفــاع االحتياطيات
اآلن ل ـ ــدي ـ ــه ألكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــا يـ ـكـ ـف ــي ل ـت ـغ ـط ـيــة
احتياجات التمويل الخارجية لالقتصاد
خالل العام المقبل.
ووفق بيانات "المركزي المصري" ،فقد
ارتفع صافي احتياطي النقد األجنبي إلى

القطاع العقاري يشهد
ً
تحسنا بالربع الثاني 2019

 44.91مليار دوالر نهاية يوليو الماضي،
مقارنة بنحو  44.35مليارا نهاية يونيو
الماضي.
وف ــي تـصــريـحــات ســاب ـقــة ،ق ــال محافظ
البنك المركزي المصري ،طــارق عامر ،إن
أرقـ ــام ال ــدي ــن ال ـخــارجــي التـ ــزال آم ـنــة وفــي
ال ـ ـحـ ــدود ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ،وف ـ ــق بــرنــامــج
اإلصالح االقتصادي الذي تنفذه الحكومة
المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية
ب ـق ـي ــادة ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وصـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي.
ويرجع "المركزي" ارتفاع الدين الخارجي
إلى زيادة صافي المستخدم من القروض

والـتـسـهـيــات بنحو  4.3م ـل ـيــارات دوالر،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار معظم
العمالت المقترض بها أمام الدوالر بقيمة
 400مليون دوالر.
وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن
االرتفاع األخير في قيمة الجنيه أمام الدوالر
"جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا" ،ورغم
ذلك التــزال قيمة الجنيه أقل بنسبة  15في
المئة من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة
في بداية نوفمبر من عام .2016
وتـ ــرى أن االن ـخ ـف ــاض الـكـبـيــر ف ــي قيمة
العملة ،والــذي من شأنه أن يــؤدي إلــى رفع
تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية ،يعد

«الخاص» يترقب خفض الفائدة بـ  300نقطة
أكدت مذكرة بحثية حديثة أن القطاع
ال ـخــاص ينتظر خـفــض أس ـعــار الـفــائــدة
ب ـن ـحــو  300ن ـق ـطــة أسـ ـ ــاس ع ـل ــى األقـ ــل
ليستأنف االقتراض من البنوك لتمويل
ً
النفقات الرأسمالية ،وفقا لتحليل إتش
سي لتداول األوراق المالية.
وق ـ ــال ـ ــت إدارة ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ف ـ ــي "إت ـ ــش
ســي" إلدارة األوراق الـمــالـيــة ،إن البيئة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي م ـصــر مــوات ـيــة للقيام
ب ــدورة تيسيرية مـتـســارعــة ،فــي الــوقــت
الـ ــذي تـتـطـلــع ف ـيــه ال ـش ــرك ــات الـخــاصـيــة
إلــى خفض أسـعــار الـفــائــدة بما يتراوح
بين  300إلى  400نقطة أساس من أجل
االقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية.
وتوقعت مونيت دوس محللة قطاع
البنوك لدى "إتش سي" ،أن يسارع البنك
المركزي المصري في الوتيرة المخطط
ل ـه ــا ل ـخ ـف ــض ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،مـ ــع اح ـت ـمــال ـيــة
ال ـخ ـفــض ب ـم ـق ــدار  100إلـ ــى  200نقطة
أساس خالل النصف الثاني من .2019
وذل ـ ــك س ـي ـع ـيــد أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة إل ــى

م ـس ـت ــوي ــات م ــا ق ـب ــل ال ـت ـع ــوي ــم ،ويـلـغــي
بالكامل ارتفاعات سعر الفائدة التي بلغ
مجموعها  700نقطة أســاس في أعقاب
التعويم.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع أجـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه ن ـ ـشـ ــرة
"إن ـتــربــرايــز" ،فــي يونيو الـمــاضــي مــع 9
من كبرى الشركات المصرية العاملة في
مختلف الـقـطــاعــات ،أظـهــر أن الشركات
ت ـن ـت ـظ ــر خـ ـف ــض أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة إل ــى
مستويات ما قبل التعويم عند معدالت
تـ ـت ــراوح م ــا ب ـيــن  10إل ــى  13ف ــي الـمـئــة
قبل أن ترفع من معدالت االقـتــراض من
البنوك لتمويل توسعاتها واستثماراتها
الجديدة.
وقالت "دوس" ،إن هذا الخفض يؤدي
ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة
لــدى البنوك تـتــراوح بين  4.5فــي المئة
و 5.0في المئة بحلول عام  2024من 5.5
إلى  6.9في المئة على مدار عامي 2017
و.2018
وأوض ـح ــت أن ق ــوة األصـ ــول وقــاعــدة

أسعار صرف العمالت العالمية

رأس المال لــدى البنوك تستوعب بيئة
تنظيمية أكثر صرامة ،إذ بــدأت البنوك
المصرية اآلن تقديم تقاريرها المالية
ً
و فـقــا لمعايير المحاسبة العالمية في
الربع األول من العام الحالي ،ويتوجب
على البنوك اآلن أخذ مخصصات لتغطية
ً
خ ـســائــر االئ ـت ـم ــان ال ـم ـتــوق ـعــة ب ـ ــدال من
القياس على األداء السابق لتسهيالت
االئتمان.
وتحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة
األص ـ ــول ،إذ تـمـثــل ال ـق ــروض المتعثرة
بما يتراوح بين  2.5و 5.0في المئة من
إج ـمــالــي ال ـق ــروض مــع م ـعــدالت تغطية
تتراوح بين  141و 200في المئة.
وتوقعت محللة "إت ــش س ــي" ،أن يقل
تأثير التعديل األخير على قانون ضريبة
الدخل على أذون الخزانة ،ففي النسخة
األخيرة من تعديالت القانون تضمنت
فصل حساب الضرائب على دخل البنك
م ــن أذون ال ـخ ــزان ــة ع ــن م ـص ــادر الــدخــل
األخرى.

 3شركات تنضم لـ«الطروحات الحكومية» بمصر
من المقرر أن تنضم  3شركات إلى برنامج الطروحات الحكومية في
مصر خالل العام الحالي ،وهي شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات،
ً
وشركة أبوقير لألسمدة ،وأخيرا بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس".
وفي تصريحات أمس ،قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق
فايد ،إن الطرح العام األولي للبنك قد يجري في أواخر العام الحالي
أو مطلع العام المقبل.
وأضاف فايد خالل مؤتمر صحافي" :عملية الطرح متوقفة على
االنتهاء من اإلجراءات .لسنا الطرف الوحيد في الطرح ،هناك جهات
أخرى".
ويستهدف البنك جمع  300إلى  400مليون دوالر من خالل طرح
 30إلى  40في المئة من األسهم عبر زيــادة رأس المال وبيع حصة
مملوكة للدولة.
وكــان فايد توقع في وقــت سابق تنفيذ الطرح قبل نهاية العام
الحالي ضمن المرحلة الثانية مــن برنامج الـطــروحــات الحكومية
في البورصة .وصرح في مقابلة مع إنتربرايز في أبريل الماضي أن
ً
البنك مستعد للطرح "داخليا" ،مؤكدا أنه "قرار البنك المركزي ووزارة
المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة .األمر كله يتعلق بالتوقيت
المناسب للسوق".
تأتي تصريحات رئيس بنك القاهرة بعد يــوم واحــد مــن إعــان
وزير قطاع األعمال العام في الحكومة المصرية هشام توفيق ،أن من
المخطط طرح ثالث شركات حكومية في البورصة خالل العام الحالي،

 217مليار دوالر الدين
الحكومي التركي
بلغ إجمالي الدين العام الحكومي في تركيا نحو  1.21تريليون
لـيــرة تركية ( 217مليار دوالر) بنهاية يوليو الـمــاضــي ،بحسب
بيانات وزارة الخزانة والمالية.
ويتكون إجمالي الدين من الديون المستحقة على مؤسسات
القطاع العام ،والبنك المركزي ،والشركات الخاصة واألسر ،وأظهرت
البيانات أن  44في المئة من رصيد الدين مقوم بالعملة األجنبية،
بينما الباقي بالعملة المحلية.
وفي نهاية  ،2018سجل إجمالي ديون الحكومة التركية نحو
 1.07تريليون ليرة تركية ( 202.5مليار دوالر).

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

األرجنتين تتعهد بالدفاع
عن البيزو قبل بعثة «النقد»
ت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت األرجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
باستخدام كل الوسائل المتاحة
للعمل عـلــى اس ـت ـقــرار الـبـيــزو،
بعد تقلبات األسبوع الماضي،
ق ـب ـيــل وص ـ ــول ب ـع ـثــة ص ـنــدوق
ً
النقد الدولي إلى البالد قريبا.
وص ـ ـ ـ ــرح وزي ـ ـ ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد
األرجنتيني هرنان الكونزا بأن
الحكومة تبذل قصارى جهدها
م ــن أج ــل اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى الـعـمـلــة
مستقرة في النطاق بين 45.2
و 60.4بيزو لكل دوالر.
واعترف الكونزا بأن السماح
بالمزيد من التقلبات في سعر
صـ ــرف ال ـب ـي ــزو ي ـع ـنــي ال ـمــزيــد
مـ ــن ع ـ ــدم ال ـي ـق ـي ــن وال ـض ـغ ــوط
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى كـ ــاهـ ــل
االقتصاد.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون مــن
صندوق النقد الدولي نظراءهم
في حكومة الرئيس األرجنتيني
ً
موريسيو ماكري مؤخرا ،لبحث
الـتـطــورات والتقلبات األخيرة
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ،وت ـط ــوي ــر خطة
لمواجهتها.
وص ــرح الـمـتـحــدث الرسمي
بـ ــاسـ ــم صـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ب ــأن
الهيئة المالية الدولية تراقب
ع ــن ك ـثــب الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـي ــرة

من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر
في الوقت الراهن.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض الـ ـعـ ـج ــز فــي
الحساب الجاري في مصر إلى  1في المئة
فقط من الناتج المحلي اإلجمالي من  7في
ً
المئة قبل عدة سنوات ،يشير أيضا إلى أنه
مــن غـيــر الـمــرجــح ح ــدوث تـعــديــل كـبـيــر في
سعر الصرف.
وخلص التقرير إلى أن "النتيجة هي ،أنه
ما لم تحدث زيادة في االقتراض الخارجي
إلى أبعد من ذلك بكثير ،فإن الدين الخارجي
لمصر ال ينبغي أن يشكل مخاطرة كبيرة".
(العربية .نت)

أفاد التقرير األخير لشركة  JLLحول القطاع
العقاري في القاهرة بأن جميع قطاعات السوق
شهدت تحسنا في الربع الثاني من هذا العام،
موضحا أن أداء أسعار البيع للقطاع السكني
يظهر تجدد االهتمام في غرب القاهرة ،بدعم
من المشاريع التي تم اإلعالن عنها حديثا من
قبل أهم المطورين في السوق.
ويشير التقرير إلــى أن أسعار اإليـجــار في
شرق القاهرة شهدت ارتفاعا في حين اإليجارات
في سوق المكاتب بقيت ثابتة في الربع الثاني.
أما اإليجارات في قطاع التجزئة ،فقد ارتفعت
فــي الــربــع الـثــانــي لـتـكــون األف ـضــل أداء ضمن
القطاع العقاري في القاهرة.
م ــن جــان ـبــه ،شـهــد ق ـطــاع ال ـف ـنــادق تـبــاطــؤا
وبلغت معدالت إشغال  ،%72لكن من المتوقع
تحسنه في ظل المشاريع الجديدة المنتظرة.
وقال مدير شركة  JLLأيمن سامي ،في مقابلة
مع "العربية" ،إن التقرير الحظ وجود أداء أقوى
للعقارات السكنية في شرق القاهرة والقاهرة
الجديدة.
وفسر هذه الزيادة في ارتفاع نشاط الشركات،
والذي يزيد حركة الطلب على القطاع السكني،
في تلك المنطقة ،مؤكدا أن زيــادة الطلب على
اإلي ـج ــارات مرتبطة بــزيــادة نـشــاط الشركات
واألعمال.
ك ـمــا ت ـح ــدث ع ــن ت ـحـ ّـســن تــأج ـيــر ع ـق ــارات
الـمـنــاطــق الـقــريـبــة م ــن ال ـش ــرك ــات ،وبالنسبة
للقطاع التجاري قــال إن الحركة االقتصادية
بدأت تتحسن في الموالت والماركات التجارية،
وهذا يمكن أن يدفع إيجارات المباني التجارية.
وت ــوق ــع زي ـ ــادة  200ألـ ــف م ـتــر م ــن الـعـقــار
التجاري في القاهرة الكبرى ،لكنه أشــار إلى
نسبة مرتفعة من الطلب على المكاتب والتي
بلغت نسبة اإلشغال فيها إلى .%90

فـ ـ ـ ــي األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وتـ ـ ـج ـ ــري
مشاورات مستمرة مع السلطات
الـحـكــومـيــة لـمــواجـهــة الموقف
الصعب الذي تواجهه البالد.
ً
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ـ ــأن وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ــن
ص ـن ــدوق الـنـقــد سـيـســافــر إلــى
ً
بوينوس آيريس قريبا ،لبحث
الجهود التي يمكن اتخاذها،
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي مـ ــن شــأن ـهــا
معالجة ما يحدث.
وواجه سوق األسهم والعملة
األرجنتينية "الـبـيــزو" خسائر
حــادة فــي اآلون ــة األخـيــرة ،بعد
خسارة ماكري في االنتخابات
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــديـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ــرشـ ــح
المعارضة ألبرتو فرنانديز قبل
السباق الرئاسي.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـ ـت ـ ــداوالت،
اس ـ ـت ـ ـقـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي
أم ــام الـبـيــزو األرجنتيني عند
ً
مساء
 54.84في الساعة 08:01
بتوقيت مكة المكرمة.

كما جرى استكمال  97في المئة من إجراءات اثنتين من تلك الشركات.
ومن المفترض أن تلك الشركتين هما اإلسكندرية لتداول الحاويات
والبضائع ،وأبوقير لألسمدة ،وهما شركتان مقيدتان بالفعل ،ومن
المنتظر طرح حصة إضافية من أسهمها .والشركة الثالثة قد تكون
بنك القاهرة أو شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس".
وقبل يومين ،قالت مصادر مطلعة ،إن االختيار ما بين بنك القاهرة
وإي فاينانس يعتمد على ما يراه مستشارو الطرح والعرض على
مجلس الوزراء المصري.
وأشــارت المصادر إلــى أن توقيت استئناف برنامج الطروحات
العامة واختيار بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس" ال يــزال غير
واض ــح ،وكــا االحتمالين يعتمد على أوض ــاع الـســوق وكــذلــك على
ق ــرارات مستشاري الطرح واللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة
برنامج الطروحات العامة.
لكن إي فاينانس ال يزال أمامها شهران لالنتهاء من عملية تقييم
سعر السهم ،حسبما صرح رئيس الشركة إبراهيم سرحان إلنتربرايز،
ً
ً
مبينا أن طرح شركته يتوقف على قياس مدى تحمل السوق حاليا
لـطــرح آخــر فــي القطاع المالي بعد طــرح شــركــة فــوري للمدفوعات
اإللكترونية في وقــت سابق من الشهر الـجــاري ،وهــو أول طــرح في
البورصة منذ بداية العام.
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برنامج «كن»
يختتمان
و«لوياك»
«الوطني»
ً
لريادة األعمال بمشاركة  64متدربا

لقطة جماعية مع المشاركين في البرنامج

«الوطني»
قدم خبراته
للشباب
المشاركين
لتمكينهم من
دخول سوق
العمل

الباقر

اختتم بنك الـكــويــت الــوطـنــي ومؤسسة
لــويــاك التطوعية بــرنــامــج "ك ــن" التدريبي
ل ــري ــادة األعـ ـم ــال ب ـعــد أن ق ــدم ال ـبــرنــامــج 6
ً
أسابيع تدريب مكثفة لنحو  64مشتركا.
وقــال البنك ،في بيان صحافي أمــس ،إن
المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية فــي "ا لــو ط ـنــي" محمد العثمان
شارك في الحفل الختامي لتكريم المشاركين
إلى جانب ّ
القيمين في مؤسسة لوياك.
وكان البنك قد قدم رعايته البالتينية لهذا
البرنامج في إطــار الشراكة االستراتيجية
للبنك مع مؤسسة لوياك التطوعية .وتنظم
لــويــاك ه ــذا ال ـبــرنــامــج لـلـعــام ال ـثــالــث على
ال ـتــوالــي بــالـتـعــاون مــع جــامـعــة "بــابـســون"
بهدف دعم الطالب من خالل تحفيزهم على
ال ـق ـيــادة واالب ـت ـك ــار بـمـشــاريــع ت ـخــدم تـقــدم
المجتمع.
وأكد رئيس فريق إدارة العالقات العامة
في "الوطني" يعقوب الباقر ،أنــه في ختام
هــذا الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي "يـســرنــا أن نكون
ســاه ـم ـنــا ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ل ــوي ــاك ف ــي دع ــم
الـطــاقــات الـشــابــة ومساعدتها على تعزيز
ً
ً
خبراتها في سوق العمل ،خصوصا أن فريقا

ً
ً
تدريبيا متخصصا من البنك قدم خبراته
للشباب المشاركين".
ولـفــت الـبــاقــر إلــى أن مـشــاركــة البنك في
ً
بــرنــامــج "كـ ــن" تــأتــي ان ـط ــاق ــا م ــن شــراكـتــه
االستراتيجية مع لوياك ودعمه المستمر
لنشاطاتها التثقيفية والشبابية الهادفة،
ً
إيـمــانــا منه بأهمية توفير الــدعــم للشباب
وتحفيزهم وتبني مشاريعهم لما لها من
مساهمة فاعلة في دعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
ً
وأضــاف أن البنك يعتز بــأن يكون جــزء ا
ً
من هذا البرنامج للعام الثالث ،خصوصا
أنه يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم
ال ـش ـبــاب ،وف ـتــح ال ـم ـجــال أمــام ـهــم لـيــرتـقــوا
بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم ،من خالل
دعم مشاريعهم وتقديم البرامج التدريبية
التي يوفرها بنك الكويت الوطني والهادفة
إلى االستثمار بالكفاءات ومنحهم الفرص
التي يستحقونها لالنطالق نحو آفاق أوسع.
وتمثلت مشاركة البنك في هذا البرنامج
من خالل تقديم رعايته للبرنامج والمشاركة
فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة وال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة
لـلـمـتــدربـيــن ،إذ يـقــدم ال ـم ـشــورة والـتــدريــب

لـلـمـشــاركـيــن إل ــى جــانــب دوره فــي اخـتـيــار
المشاريع والمبادرات الفائزة.
وش ـه ــد ال ـب ــرن ــام ــج م ـش ــارك ــة  64طــالـبــة
ً
وط ــال ـب ــا تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  12و16
ً
عــامــا ،وتخلله جـلـســات تــدريــب ونـقــاشــات
ومحاضرات ورحالت ميدانية وورش عمل
مختلفة تـهــدف إل ــى نـشــأة وتـعــزيــز بــرامــج
اجتماعية رائدة في الكويت.
ً
وي ــواص ــل "ال ــوط ـن ــي" س ـنــويــا م ـبــادراتــه
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ودع ـ ـ ـمـ ـ ــه لـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ــرعـ ــايـ ــة
ً
االجتماعية انسجاما مع سياساته الراسخة
ً
للنهوض بمسؤولياته االجتماعية وإيمانا
ب ــاألث ــر ال ـف ـع ــال ل ـه ــذه الـ ـب ــرام ــج ف ــي خــدمــة
المجتمع وأبـنــائــه ،كما أنها تعكس الــدور
القيادي الذي يؤديه البنك الوطني في هذا
المجال منذ عقود طويلة.
وتهدف مؤسسة "لوياك" التطوعية إلى
دعم الشباب من خالل توفير فرص التدريب
لتمكينهم وإشراكهم في البرامج التنموية،
ً
وتستهدف فئة الشباب بين  16و 27عاما
مــن خ ــال الـبــرامــج والـمـشــاريــع التعليمية
والتدريبية والتطوعية المخصصة للشباب.

أع ـل ــن ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي أس ـم ــاء
المجموعة األولــى من الفائزين في حملته
ال ـتــروي ـج ـيــة ل ـمــوســم ال ـص ـيــف ب ـع ـنــوان "6
ً
ماليين مــن أمـيــال سكاي واردز  60فــائــزا"
وأ قـيــم السحب فــي المقر الرئيسي للبنك
ً
ً
وف ــاز خــالــه  20عـمـيــا مـحـظــوظــا بكسب
 100000من أميال سكاي واردز لكل منهم.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس،
إن ــه س ــوف يـتــم إي ــداع أم ـيــال سـكــاي واردز
فــي حـســاب عـضــويــة سـكــاي واردز طـيــران
اإلمـ ــارات ال ـخــاص بـهــم ،ويـمـكــن فيما بعد
اسـ ـت ــرداده ــا ع ـل ــى ش ـك ــل رح ـ ــات س ـف ــر أو
ترقية درجة السفر على متن خطوط طيران
اإلمـ ــارات ،إضــافــة إلــى اإلقــامــة فــي الفنادق
الفخمة أو الذهاب في رحالت عائلية مليئة
بالمرح والتسلية مع مجموعة متنوعة من
شــركــاء سـكــاي واردز ط ـيــران اإلم ـ ــارات ،أو
الحصول على تذاكر لحضور باقة متنوعة
من األحداث الرياضية والفعاليات الثقافية
حول العالم.
وللتأهل للسحبين القادمين المتبقيين،
يجب أن يكون لدى العمالء بطاقة ائتمان
البنك األهـلــي الكويتي – طـيــران اإلم ــارات

ي ـج ــرون م ـع ــام ــات ش ــرائ ـي ــة ع ـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني Emirates.com :على  6فرص
للدخول في السحب .وبإمكان العمالء كسب
نقطة واحدة مؤهلة للسحب مقابل كل 10
ً
دنانير ينفقونها محليا.
وال ـ ـفـ ــائـ ــزون ل ـش ـهــر ي ــون ـي ــو ه ــم مـحـمــد
دشـتــي ،وسمير جــرجــي مـخــول ،ويوسف
الـ ـسـ ـع ــد ،وأح ـ ـمـ ــد عـ ـل ــي ،واح ـ ـمـ ــد يــوســف
النفيس ،وحامد الرفاعي ،وجاسم اشكناني،
وأحـ ـم ــد ص ــال ــح ش ـل ـبــي ،وم ـح ـمــد دش ـتــي،
وفهد يوسف الصباح ،وعلي عبدالحسين،
وف ــاطـ ـم ــة قـ ـ ـب ـ ــازرد ،وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ط ــاه ــر،
وبــدر الكندري ،ونــور الرمضان ،وعبدالله
الـسـمـيــط ،وهـيــا م ـبــارك الـصـبــاح ،ومحمد
سالمة أحمد ،ونشوى واكد ،وحيدر كمال.

كـ ـش ــف بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج عــن
ال ـفــائــز ف ــي الـسـحــب الـشـهــري
السابع لحساب الــراتــب لهذا
الـ ـع ــام ،وح ــال ــف ال ـحــظ ه ــادي
ســالــم شــايــع ال ـهــاجــري ،الــذي
فــاز بجائزة نقدية تعادل 12
ض ـع ــف ال ـ ــرات ـ ــب وت ـ ــم إج ـ ــراء
الـسـحــب ف ــي ال ـف ــرع الــرئـيـســي
ل ـل ـب ـنــك ،وب ـح ـض ــور وإش ـ ــراف
م ـم ـث ــل م ـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن ح ـســاب
الــراتــب يمنح الـعـمــاء الجدد
مـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــون بـ ـتـ ـح ــوي ــل
رواتـ ـبـ ـه ــم إل ـ ــى ب ـن ــك الـخـلـيــج
فــرصــة الحصول على جائزة
نقدية فورية قدرها  100دينار
أو ق ــرض بـ ــدون ف ــوائ ــد حتى
 10000دي ـن ــار ،ش ــرط أال يقل
الراتب الذي يتم تحويله إلى
بنك الخليج عن  500دينار.
وب ــإمـ ـك ــان ال ـع ـم ــاء ال ـج ــدد

« »Zain Cashتتعاون مع مفوضية الالجئين
و« »IrisGuardلتقديم المساعدات النقدية
ّ
أعـلـنــت مـجـمــوعــة زي ــن ،أن محفظتها
ّ
ا ل ـم ـت ـن ـق ـلــة " "ZainCashس ـت ـق ــد م خــد مــة
 ،EyePay® Cashو هـ ــي م ـن ـصــة ث ــور ي ــة
ّ
ستمكن الالجئين من صرف مساعداتهم
المالية عن طريق بصمة العين.
وأوضحت زين ،في بيان صحافي ،أن
هــذه المنصة المبتكرة تـ ّـم تطويرها من
شركة  ،Zain Cashبالشراكة مع مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
و ،IrisGuardوه ــي شــركــة لـحـلــول الــدفــع
اإللـكـتــرونــي ومـقـ ّـرهــا المملكة المتحدة،
وتعتبر ال ـمــورد الــرئـيـســي لتكنولوجيا
ّ
للتعرف على بصمة
القياسات الحيوية
العين ،وتهدف إلى ضمان أعلى مستوى
حماية ضـ ّـد االحـتـيــال وتحسين تحويل
المساعدات النقدية إلى المستفيدين من
مفوضية األمم المتحدة.
وبـيـنــت المجموعة أن هـنــاك أكـثــر من
 120ألف عائلة ّ
معرضة للخطر في العراق،
وح ــوال ــي  30ألـ ــف عــائ ـلــة م ــن الــاجـئـيــن
ً
ً
فــي الـبــاد تتلقى دعـمــا نـقــديــا مــن خــال
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
ً
إذ قدمت المفوضية دعـمــا بأكثر مــن 60
مليون دوالر من خالل شركائها في عام
.2018
يــذكــر أن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى تـكـنــولــوجـيــا
بصمة العين الـهــادفــة لــدفــع ّالمساعدات
ً
ّ
سيحسن كثيرا من دقة التعريف
النقدية
والكفاءة ،وبشكل أسرع من ذي قبل.
ّ
كما سيتمكن الالجئون المستحقون
من صرف النقود بدون أي حاجة إلى أي
أدوات تعريف أخرى ،فهذه التقنية ستحد
بشكل كبير من االحتيال ،إضافة إلــى أن
عال من األمان
المفوضية لديها مستوى ٍ
والتشفير لبيانات التسجيل الخاصة بها.
وكشفت زين أن هذه الخدمة الجديدة

ستساعد في عمليات الدعم التي تقوم بها
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين وغيرها من المنظمات اإلنسانية
في العراق الذين تستهدف أكثر من مليون
عراقي من النازحين والالجئين للحصول
على مساعدات نقدية في عام .2019
وق ــال أيـمــن غــرايـبــة ممثل المفوضية
ً
ف ــي الـ ـعـ ــراق" :ت ـب ـحــث ال ـم ـفــوض ـيــة دائ ـم ــا
ع ــن تـقـنـيــات ج ــدي ــدة ومـحـسـنــة يمكنها
المساعدة في تحسين الخدمات وتأمين
الحماية لالجئين ،إذ نستخدم تقنية مسح
الـعـيــن لتسهيل الـمـســاعــدات فــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا  -في
األردن ولبنان ومصر  -وقــد أثبتت أنها
ّ
قناة أكثر فاعلية وكفاء ة ،إذ تعزز تقنية
مسح قزحية العين عدد المستفيدين الذين
يضمنون ّ
هويتهم ،وبالتالي فهية تقنية
خالية من احتمالية االحتيال".
ّ
"يسر المفوضية في هذه
وأضــاف أنه
المناسبة أن تأخذ شركة زين كاش زمام
المبادرة في طرح استخدام تقنية مسح
بـصـمــة الـعـيــن فــي ال ـع ــراق بــالـتـعــاون مع
."IrisGuard
ً
وتعليقا على اعتماد منصة ®EyePay
 Cashفي الـعــراق ،قــال الرئيس التنفيذي
لشركة "زين كاش" يزن التميمي" ،إن شركة
زين لديها التزام قوي تجاه شعب العراق
وسكانه ،فنحن عازمون على القيام بدور
مهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية
لهذا البلد العظيم".
وأض ـ ــاف ال ـت ـم ـي ـمــي "أن ت ـعــاون ـنــا مــع
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
و  IrisGuardيسمح لنا بتوفير خصوصية
أكبر وضمان االندماج المالي لألشخاص
المحتاجين في جميع أنحاء البالد ،كما
ّ
ن ـت ــوق ــع أن ت ـســاعــدنــا هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة في

إحداث تأثير إيجابي وفوري".
ب ـ ــدوره ،ق ــال ع ـمــاد مـلـحــس الـمــؤســس
والرئيس التنفيذي في " ،IrisGuardنحن
فـ ـخ ــورون ب ــأن ن ـمـ ّـهــد الـطــريــق
ف ــي تــوف ـيــر اإلدم ـ ــاج الـمــالــي
للمحتاجين بآلية عمل أسرع،
كما يسعدنا أن نتشارك مع
 Zain Cashو م ـفــو ض ـيــة
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـشــؤون
الالجئين في توفير حل
مــوثــوق ودقـيــق بنسبة
 100في المئة".
وأض ــاف ملحس ،أن
"هـ ــذه ال ـخ ـطــوة ستحد
ً
ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـم ـخــاطــر،
وستوفر الخصوصية
للمستفيدين ،كما ستضمن في النهاية
ّ
أن أولئك الذين يحتاجون إليها يتلقون
المساعدات بشكل أســرع وبطريقة أكثر
ً
أمانا".
ومــن خــال دمــج تقنية مسح بصمة
العين في تسجيل المساعدات النقدية
الـمـقـ ّـدمــة إل ــى الــاجـئـيــن وصــرفـهــا ،من
ّ
تصبح عملية الصرف أكثر
المقر ر أن ً
ً
أمــانــا مـقــارنــة بالعملية السابقة التي
ً
عـ ـ ــادة م ــا ك ــان ــت ت ـس ـت ـغــرق  15ي ــوم ــا،
ف ــاالع ـت ـم ــاد ع ـلــى م ـســح بـصـمــة الـعـيــن
ُ
سيجرى وفق عملية سريعة وبسيطة
– عبر التقاط صورة من  IrisGuardومن
ثم تكوين الهوية ،ويعد جهاز ®EyePay
المقدم مــن ّ IrisGuard
األول مــن نوعه
القادر على مصادقة الهوية على نطاق
عالمي في غضون ثالث ثوان ،ويجمع
هــذا الجهاز الــذكــي الجديد بين خبرة
 IrisGuardف ــي تـقـنـيــة ا ل ـت ـع ـ ّـر ف على
قزحية العين وإمكانية التنقل ،مما يوفر

«بيتك -ألمانيا» :تحويل األموال
من أوروبا إلى تركيا بدون رسوم
أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق بـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الكويتي -ألمانيا (KT Bank
 )AGخـ ـ ــد مـ ـ ــة ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدة ف ــي
أوروبــا بالتعاون مع "بيتك
تركيا" ،في إطار تعزيز نطاق
خدماته المصرفية في قارة
أوروب ــا وتلبية احتياجات
عمالئه بمختلف الشرائح.
وقـ ـ ــال ال ـب ـن ــك ،ف ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـ ــه مــن
خـ ــال ال ـخ ــدم ــة ال ـج ــدي ــدة،
ب ــات بــإم ـكــان أي عـمـيــل أو
ف ــرد االس ـت ـفــادة مــن خدمة
بنك "بـيـتــك -ألـمــانـيــا" ،أول
ً
بـنــك إســامــي فــي أوروب ـ ــا ،س ــواء ك ــان مقيما
فــي ألمانيا أو أي بلد أوروبـ ــي ،عبر تحويل
مـبــالــغ مــالـيــة حـتــى  5آالف ي ــورو إل ــى تركيا
بدون رسوم.
وق ــال نــائــب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة لـ ــأفـ ــراد ،م ـح ـمــد أورال" :اف ـت ـتــح
"بيتك-ألمانيا" التابع لبنك "بيتك -تركيا" ،أول
ً
فــرع لــه فــي ألمانيا عــام  ،2015ويـقــدم حاليا
خــدمــاتــه إل ــى الـعـمــاء المقيمين فــي أوروب ــا،
وبرلين ،وفرانكفورت ،ومانهايم ،وكولونيا،
في حين ينوي افتتاح فــرع آخــر في ميونيخ
ً
قريبا هذا العام.
وأضـ ــاف أورال أن ــه بــال ـت ـعــاون م ــع "بـيـتــك-
ألمانيا" ،يوفر "بيتك -تركيا" اآلن خدمة جديدة
لكل األفراد سواء كانوا عمالء لدى البنك أم ال.
وبإمكان المواطنين األت ــراك الــذيــن يعيشون
فــي أي بلد أوروب ــي ،ســواء كــانــوا عمالء لدى
"بيتك -ألمانيا" أم ال ،زيارة أي فرع اآلن تابع
لـ ( )KT Bank AGوتحويل مبالغ مالية تصل
قيمتها لغاية  5آالف يــورو بــدون رســوم إلى
"بيتك -تركيا".
وأوضح أن "هذه الخدمة الجديدة مستمرة
حـتــى نـهــايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،ونـحــن عـلــى ثقة
بــأن الخدمة الجديدة ستجد صــدى لــدى من
ي ـع ـي ـشــون خ ـ ــارج ت ــرك ـي ــا ،الس ـي ـمــا أن ـه ــم غير
مضطرين لسداد رسوم مقابل تحويل أموالهم،
ً
فضال عن سرعة ومرونة وسهولة التحويل".

وأشــار إلى أن "بيتك -تركيا" يوفر خدمات
عديدة لتلبية متطلبات واحتياجات مختلف
شرائح العمالء المقيمين في أوروبــا ،ومنها
منتج " "Our Homeland Accountوهو حساب
ادخــار مخصص للذين يعيشون في الخارج
ويتيح لهم تقييم مدخراتهم فــي تركيا بكل
بساطة وسهولة عن طريق فتح حساب" Our
 "Homelandفي "بيتك -تركيا".
وبالتالي ،يمكن للعميل تحويل أمواله بدون
رسوم لهذا الحساب من خالل "بيتك -ألمانيا"
ولو وصلت قيمة المبلغ المراد تحويله إلى
 5آالف يورو .ويمكن للعمالء الذين يعيشون
في الخارج تقييم مدخراتهم بالليرة واليورو
وال ــدوالر ،كما يمكن لعمالء حسابات الذهب
المتوافقة مع الشريعة التحقق من حساباتهم
ف ــي "ب ـي ـت ــك -ت ــرك ـي ــا" م ــن خـ ــال ال ـم ــوب ــاي ــل أو
األفرع اإللكترونية ،أو إجراء أي تحويل مالي
إلكتروني( )EFTأو تحويل أموالهم إلى تركيا
بدون رسوم ،حتى وإن لم يكونوا في تركيا.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،بــإمـكــان الـعـمــاء الـتــداول
بالعمالت األجنبية والمعادن الثمينة طوال
أي ـ ــام ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـ ــدار  24س ــاع ــة م ــن خــال
ه ــوام ــش م ــري ـح ــة ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل أو ال ـف ــرع
ً
اإللكتروني واالسـتـفــادة أيـضــا مــن استئجار
صندوق ودائع بأسعار خصومات تصل حتى
 50في المئة.

«الخليج» :سالم الهاجري يفوز في السحب
الشهري السابع لحساب الراتب

«األهلي» يعلن فائزي حملة أميال سكاي
واردز طيران اإلمارات
و/أو ب ـط ــاق ــة ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
الـكــويـتــي – ط ـيــران اإلم ــارات
ســابـقــة الــدفــع ال ـص ــادرة قبل
تاريخ  1يونيو.
كما يتوجب إجراء معاملة
شــراء بمبلغ اجمالي ال يقل
عـ ــن  500دي ـ ـنـ ــار ب ــواس ـط ــة
إحدى البطاقات المصرفية
التالية:
* بطاقات ائتمان البنك األهلي الكويتي
– طيران اإلمارات المستخدمة في عمليات
ال ـش ــراء الــدول ـيــة م ــن خ ــال أج ـه ــزة ال ـشــراء
ً
اإللكتروني والدفع نقدا.
* بطاقات البنك األهلي الكويتي – طيران
اإلم ـ ـ ــارات ســاب ـقــة ال ــدف ــع الـمـسـتـخــدمــة في
عمليات الـشــراء الــدولـيــة مــن خــال أجهزة
الشراء اإللكتروني فقط.
وك ـل ـمــا زاد اإلنـ ـف ــاق ،كـلـمــا زادت فــرص
الفوز .كما أن كل  10دنانير ينفقها العمالء
فــي ا ل ـخــارج أو بعملة أجنبية ستمكنهم
مــن الـحـصــول على  3فــرص لــاشـتــراك في
السحب.
ً
وفضال عن ذلك ،سيحصل العمالء الذين

economy@aljarida●com

المقارنة بين مليون إلى مليون شخص
في العالم في الوقت الفعلي.
يذكر أن  IrisGuardأسست عام ،2001
وه ــي ش ــرك ــة م ـقـ ّـرهــا الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
ل ـح ـل ــول الـ ــدفـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي والـ ـ ـم ـ ـ ّ
ـورد
ّ
للتعرف
الرئيسي للتكنولوجيا الحيوية
عـلــى بصمة الـعـيــن لـنـشــرهــا عـلــى نطاق
ّ
ّ
واســع ،والتي تركز على إدارة متطلبات
الهوية البشرية الموثوقة لقطاع واسع
من السكان،
وتـ ّـم إطــاق  Zain Cashفي أواخــر عام
 2015م ــن ق ـبــل م ـح ـف ـظــةZain and Iraq
 ، Walletوهــي عـبــارة عــن ّ
منصة تسمح
للمستخدمين بــاإليــداع والسحب ونقل
األمــوال ودفــع قيمة البضائع والخدمات
عبر هواتفهم النقالة ،واختارت مفوضية
األم ــم الـمـتـحــدة ل ـش ــؤون الــاجـئـيــن هــذه
الخدمة فيما بعد كآلية صرف لالجئين
في العراق.

الفائز يتسلم جائزته
الـحـصــول عـلــى بـطــاقــات فيزا
وماستركارد االئتمانية بدون
رسوم سنوية في العام األول،
م ــع إم ـكــان ـيــة ال ـح ـص ــول على
قرض تصل قيمته إلى 70000
ديـ ـن ــار وت ـس ــدي ــده خـ ــال مــدة
 15سنة ،أو قرض استهالكي

تصل قيمته إلى  25000دينار.
ك ـم ــا ي ــوف ــر ع ـ ــرض ح ـســاب
الراتب لعام  2019إلى جميع
العمالء الكويتيين الجدد ممن
يقومون بتحويل رواتبهم إلى
بنك الخليج ،فــرصــة الــدخــول
ً
ت ـ ـل ـ ـقـ ــائ ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات

الشهرية والفوز بـ  12ضعف
الراتب ،وفي السحب السنوي
عـ ـل ــى أكـ ـب ــر جـ ــائـ ــزة ل ـح ـســاب
الراتب في الكويت وهي 100
ضعف الراتب.

«وربة» يجري سحب «السنبلة» اليوم
يجري بنك وربة سحب
السنبلة األسبوعي ال ـ 32
في تمام الساعة الحادية
عشرة ظهر اليوم بحضور
ممثل عــن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي البنك.
وق ــال "ورب ــة" ،فــي بيان
صحافي أمس ،إن حساب
ال ـس ـن ـب ـلــة ي ـم ـثــل ال ـخ ـيــار
األمـثــل لكل الراغبين في
توفير األم ــوال وتحقيق
عوائد مالية ثابتة على
أرص ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،إضافة إلى فرص
ل ـل ـف ــوز بـ ـج ــوائ ــز ن ـقــديــة
طوال العام.
ً
وتماشيا مــع رغبته فــي تطوير
وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما
ي ـتــوافــق م ــع تـحـقـيــق الـمـصـلـحــة وال ـفــائــدة
ً
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه
والـ ـتـ ـج ــاوب ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ل ـق ــاه ال ـح ـســاب،
يـعـيــد ب ـنــك وربـ ــة إطـ ــاق حـمـلــة "الـسـنـبـلــة"
ّ
بـحــلــة جــديــدة ومـتـطــورة فــي  2019تطوي
في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ،إذ
عـ ّـدل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
لـلـجــوائــز الـنـقــديــة والـعـيـنـيــة ال ـتــي يحصل
عليها العمالء لتصل الــى أكثر مــن مليون
دينار.
ويستمر البنك بالسحوبات األسبوعية
على خمسة رابحين  1000دينار لكل منهم،
وتـتـمـيــز الـسـنـبـلــة ف ــي  2019بــالـسـحــوبــات
الكبرى " "Mega Drawsالتي تقام كل ربع
سنة لتكشف عن خمسة رابحين ،ويكون من
نصيب الرابح األول  100ألف دينار ،وأربعة
رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد من الفرص للربح،
قــام بنك ورب ــة بــزيــادة الـجــوائــز بسحب الـ
 Mega Drawاألخـيــر لـعــام  2019بإضافة
سيارتي الند كروز من نفس الفئة.

وفيما يتعلق بـفــرص ا لــر بــح ،يحق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10
دنانير فــي الـحـســاب .هــذا وق ــدم بنك وربــة
ً
ً
حال استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة،
التي تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل
إلى  3.5في المئة وفرص ربح في سحوبات
السنبلة طوال فترة االستثمار.
وأطلق بنك وربة أحدث حلوله المصرفية
 Customer Onboardingو فـ ـ ــق ب ـن ــود
اسـتــراتـيـجـيـتــه الـخـمـسـيــة الـطـمــوحــة التي
تمكن غير عمالء بنك وربة بالتقدم بطلب
فـتــح حـســاب السنبلة بطريقة إلكترونية
سهلة عـبــر مــوقــع الـبـنــك اإللـكـتــرونــي دون
الحاجة لزيارة أي فروع البنك ،وفي غضون
خمس دقائق فقط -مــن خــال النظام اآللي
ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـخــدمــه لـتـطـبـيــق ه ــذه
الـخــدمــة ويـنـفــرد بــه فــي الـقـطــاع المصرفي
ال ـك ــوي ـت ــي -سـيـتـمـكــن ال ـع ـم ــاء الـ ـج ــدد من
استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي
وقت وأي مكان.

ثقافات
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أسس الفنان التشكيلي
هشام بوكرمة فرع اتحاد
الفنانين التشكيليين
المغاربة في طنجة ،ودشن
ثالثة مهرجانات.
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قال الفنان محمد الحملي
إنه رغم المحاوالت لضخ
أعمال سينمائية جيدة
ً
محليا ،ال يوجد سوق
للسينما في الكويت.
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قدم الفنان فيصل البحيري تستعد الكاتبة منى
وفرقته الموسيقية باقة من الشمري لدخول موسم
رمضان بعمل درامي جديد
المقطوعات العالمية في
يشهد استمرار التعاون مع
افتتاح مهرجان "صيفي
المخرج محمد دحام.
ثقافي ."41

«باد غاي» لبيلي إيليش تتصدر قائمة
المبيعات في سباق األغنيات
تصدرت أغنية جديدة لنجمة البوب بيلي
إيليش قائمة المبيعات في سباق األغنيات
في الــواليــات المتحدة بعدما أطاحت «أولــد
تاون رود» لمغني الراب ليل ناس إكس الذي
كــان حطم الــرقــم القياسي ألط ــول فـتــرة على
ً
رأس الئحة أكثر األغنيات مبيعا في البالد،
على ما أعلنت مجلة «بيلبورد».
ف ـقــد نـجـحــت أغ ـن ـيــة «بـ ــاد غـ ــاي» للمغنية
األميركية الشابة في تصدر القائمة بعدما
بقيت تسعة أسابيع في المركز الثاني خلف
ً
العمل الضارب لمغني الراب البالغ  20عاما.
وكتب مغني الراب المتحدر من أتالنتا في
تـغــر يــدة عبر تويتر «أ طـيــب التهاني لبيلي
إيليش أنت تستحقين ذلك».
وكما الحال مع ليل ناس إكس ،طارت شهرة
بيلي إيليش في األشهر الماضية مع صدور
أول أل ـبــوم لـهــا فــي م ــارس الـمــاضــي بعنوان
«وين وي فال أسليب ،وير دو وي غو؟».

أول موسيقية
ً
ه ـ ــذه ال ـم ـغ ـن ـيــة ال ـب ــال ـغ ــة  17عـ ــامـ ــا ،وه ــي
أول مــوسـيـقـيــة م ــول ــودة ف ــي ال ـق ــرن ال ـحــادي
والـعـشــريــن تـتـصــدر قــائـمــة «بـيـلـبــورد هــوت
 ،»100ك ــان ــت ق ــد ُع ــرف ــت ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت من
خالل أسلوبها الذي يمزج بين الهيب هوب
والموسيقى اإللكترونية.
وكـ ــانـ ــت أغ ـن ـي ــة «أولـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــاون رود» ال ـتــي
ً
ظهر فيها أيضا مغني الكانتري بيلي راي
س ـ ــاي ـ ــروس ،ق ــد ح ـط ـمــت ف ــي ن ـه ــاي ــة يــول ـيــو

ال ـمــاضــي ال ــرق ــم الـقـيــاســي الـمـسـجــل ألغنية
«وان ســويــت داي» ل ـمــارايــا ك ــاري (، )1995
و»ديسباسيتو» للويس فونسي ودادي يانكي
مــع جــاسـتــن بيبر ( ،)2017بـعــدمــا احـتــل كل
من هذين العملين الصدارة لفترة ستة عشر
ً
أسبوعا.
وتعتبر بدايات ايليتش مبشرة فهي ولدت
في هايالند بارك ،لوس أنجلس وسط عائلة
مــن الممثلين والموسيقيين .وا لــدا هــا هما
الممثلة الموسيقية وكاتب السيناريو ماجي
بيرد وباتريك أوكونيل.
وتعلمت بيلي فــي الـمـنــزل ،وانضمت إلى
جوقة لوس أنجلس لألطفال في سن الثامنة،
وفي سن الحادية عشرة ،بدأت بيلي بالكتابة
وغ ـنــاء أغــانـيـهــا ال ـخــاصــة ،مـتـخــذة شقيقها
األك ـبــر فـيـنـيــاس أوكــون ـيــل قـ ــدوة ،حـيــث كــان
يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة
مع فرقته.
وفــي أكتوبر  ،2015سجلت بيلي أغنية
« ،»Ocean Eyesالتي كتبها فينياس في
ا لـبــدا يــة لفرقته الموسيقية ،وأرسلتها
إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان
يأمل تصميم رقصة عليها.
وتــم إصــدار « »Ocean Eyesكأول
أغـنـيــة لبيلي عـلــى ســاونــد كــاود
ف ــي ع ــام  ،2016وإصـ ـ ــدار فيديو
موسيقي فــي  24م ــارس ،2016
وفيديو لبيلي وهي تقوم بأداء
رقصة لألغنية في  22نوفمبر

 ،2016وف ــي تـلــك ال ـس ـنــة ،قــامــت بيلي
ً
أيضا بإصدار األغنية المنفردة «Six
.»Feet under
وأعيد إصدار « »Ocean Eyesفي
جميع أنحاء العالم من خالل
« »Darkroomوإ ن ـت ــر س ـك ــوب
ريكوردز في  18نوفمبر ،2016
وت ـ ـل ـ ـقـ ــت مـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــات نـ ـق ــدي ــة
إيجابية بشكل عام.
(أ ف ب)

ً
تساؤالت حول دور عرض السينما مستقبال

كالوديا فيك :السينما ستظل موجودة لكن ال كما نعرفها اآلن
تــدور تـســاؤالت حــول الشكل الــذي قد تبدو
عليه دور العرض السينمائية ،وطبيعة العرض
بها مستقبال.
وصـ ـ َّـرحـ ــت خ ـب ـي ــرة م ــن أرشـ ـي ــف الـسـيـنـمــا
األلمانية ،بأنها تعتقد أن بعض األمور ستتغير
خالل األعوام الثالثين المقبلة.
وق ــال ــت الـخ ـبـيــرة ك ــاودي ــا ف ـيــك« :الـسـيـنـمــا
ستظل موجودة ،لكن ليس تماما كما نعرفها».
وأضافت أنه ستكون هناك بالطبع شاشة
ع ــرض« ،ل ـكــن هــل سنجلس جميعا فــي صف
واحــد ،أم أن شاشة العرض قد تكون محيطة
بنا؟».
وأشـ ــارت الـخـبـيــرة األلـمــانـيــة إل ــى أن هناك
بالفعل حاليا دور عــرض تتوافر بها مقاعد
تهتز أثناء العرض ،وفي هذا السياق طرحت
ت ـس ــاؤال ح ــول إذا م ــا ك ــان سـيـتــم الـعـمــل على
إضــافــة إمـكــانـيــة ان ـب ـعــاث روائـ ــح أي ـضــا أثـنــاء
العرض.
لكن وفق تقييم العالمة ،لن يكون لمثل هذه
التجديدات أي معنى إال إذا كانت متاحة مع
روايات مناسبة لها.
وتابعت فيك« :يمكن للمرء اليوم مشاهدة

عرض األفالم في السينما سيتغير

بث حي الفتتاح أوبــرا من لندن في دار عرض
سينمائية أيضا .مثل عمليات البث هذه صارت
ممكنة بفضل التكنولوجيا الرقمية».
ووفــق تقييم فيك ،لــن يكون هناك اختالف
كبير في المستقبل بين مشاهدة التلفاز أو فيلم
سينمائي أو لعبة فيديو ،وقالت إن «االختالف
سيتركز نــوعــا مــا فيما إذا كنت أق ــوم باألمر
بمفردي أم أشاركه مع آخرين».
ويبدو أن هذا التقدم المنتظر سيكون ثورة
في عالم السينما واللوحات اإللكترونية التي
تصنع منها الشاشات العمالقة ،إال أن ذلك كله
منوط بنوعية األفــام التي ستعرض في هذه
السينمات المتغيرة بالعقود المقبلة.
ورجح نقاد وخبراء في عالم صناعة األفالم
واألكـشــن ،أن هــذه السينمات هــي قفزة كبيرة
ستكون لنوعية معينة وم ـحــددة مــن األف ــام،
واألرجح التي تمتاز بالحركة والقتل والعنف،
إضافة إلى األفالم التي تعتمد على استحضار
التاريخ أو الخيال العلمي.
(د ب أ)

بيلي إيليش

محبو الرسوم المتحركة ينعون ضحايا
هجوم استديو «كيوتو أنيميشن»

أحد المعزين على باب استوديو «كيوتو أنيميشن»
في منطقة سكنية هادئة بالعاصمة اليابانية
القديمة ،كيوتو ،يتدفق عــدد كبير مــن الناس،
ً
ليضعوا أيديهم معا ،وينحنوا تجاه استديو
محترق للرسوم المتحركة ،وهــو المكان الــذي
شهد وقوع أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ
اليابان الحديث.
وقد أسفر الحريق المتعمد ،الذي وقع في 18
يوليو الماضي ،بمبنى كيوتو أنيميشن للرسوم
المتحركة ،عــن مقتل  35شخصا ،وإصــابــة 34
آخرين ،بينهم ثمانية مازالوا بالمستشفى ،وفق
ُّ
السلطات المحلية ،التي أوضحت أن االستديو،
المكون من ثالثة طوابق ،كان يضم بداخله 70
شخصا عندما تم إضرام النيران في المبنى.

شينجي أوبا

كيم كارداشيان

إد شيرن

دانييل كريغ

قدم كيم كاردشيان
بـ  6أصابع

إبسويتش تحتفي بنجم
البوب إد شيرن

«ال وقت للموت» عنوان
فيلم جيمس بوند

مـ ــرة جـ ــديـ ــدة ،ت ـت ـع ــرض ن ـج ـمــة ت ـل ـف ــزي ــون ال ــواق ـ 
ـع
كيم كــارداشـيــان للسخرية ،بسبب خضوع صورها
للفوتوشوب ،مما ّ
سبب في أن تظهر قدمها وكأن بها
 6أصــابــع! هــذه الـصــورة التي نشرتها كيم منذ أيــام
قليلة ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها كايلي ضمن
جلسة تصوير لحملتهما اإلعالنية للعطر الذي عملتا
معا من أجل طرحه ،أصبحت أشهر من الحملة نفسها،
بسبب هذا الخطأ الفادح في الفوتوشوب.

تحتفي مدينة إبسويتش في شرق إنكلترا بنجم
البوب إد شيرن ،الذي ترعرع في شوارعها ،من خالل
معرض يستعيد المسيرة المدهشة للفنان ( 28عاما).
وفــي الـ ــ 14مــن عـمــره ،أحـيــا إد شـيــرن أول حفل له
في فراملنغهام ،ويعود مع  4حفالت في إبسويتش
عاصمة مقاطعة سافك ،يختتم بها جولته العالمية
التي أطلقها قبل سنتين.
(أ ف ب)

يحمل الـجــزء الـ ـ  25مــن سلسلة أف ــام الجاسوس
الشهير جيمس بوند عنوان «نو تايم تو داي» (ال وقت
للموت) ،على ما أعلن فريق إنتاج العمل عبر «تويتر».
ويبدأ عرض الفيلم في  3أبريل  2020في بريطانيا،
وفي الثامن من الشهر عينه بالواليات المتحدة.
ِّ
ويجسد البريطاني دانييل كريغ مجددا دور العميل
السري « ،»007فيما يؤدي رامي مالك ،الحائز جائزة
(أ ف ب)
			
أوسكار ،دور الشرير.

وأفادت تقارير بأن مشتبها به ُيدعى شينجي
أوبا ،قام في  18يوليو الماضي بسكب  10لترات
من البنزين على المبنى ،صارخا بكلمة« :موتوا»،
أثناء دخوله المبنى وإضرام النيران فيه.
وت ـ ـ ــم نـ ـق ــل الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـب ــه ب ـ ــه ( 41ع ـ ــام ـ ــا) إل ــى
الـمـسـتـشـفــى ،بـسـبــب تـعــرضــه ل ـحــروق شــديــدة،
وت ـق ــول ال ـشــرطــة إن ـهــا ف ــي ان ـت ـظــار تـعــافـيــه من
إصاباته ،قبل أن تقوم باعتقاله بصورة رسمية.
ي ـشــار إل ــى أن ــه م ــن الـمـحـتـمــل أن ي ـكــون أوب ــا
كــان يحمل بــداخـلــه ضغائن السـتــديــو «كيوتو
أنيميشن» ،حيث زعم أن الشركة سرقت روايته،
وفـ ــق م ــا نـقـلـتــه وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـم ـح ـل ـيــة عن
الشرطة.
وتساءلت ميسا كوندو ،التي شاركت في وقت
ســابــق مــن الـشـهــر ال ـجــاري بـمــوكــب «كــوزبــاي»
(حيث يقوم المشاركون بارتداء أزياء شخصية
كــارتــونـيــة ووض ــع زينتها) فــي مدينة ناغويا،
«لماذا بحق السماء قام هذا الشخص بذلك؟».
وقــالــت ميسا إن «كـيــو آن ــي ،هــي أكـثــر شركة
رسـ ــوم مـتـحــركــة مـفـضـلــة بــالـنـسـبــة ل ــي ،وأح ــب
ش ـخ ـص ـيــات ـهــا .ل ــم أت ـم ـك ــن م ــن ت ـش ـغ ـيــل ج ـهــاز

التلفزيون لمدة أسبوع بعد الحادث .لقد قمت
من قبل بزيارة االستديو ،لكن ال يمكنني زيارة
المكان اآلن .أشعر بأن حياتي ُسلبت مني».
من ناحية أخرى ،قال دايسوكي أوكيدا ،وهو
محام يمثل «كيوتو أنيميشن» ،إن الشركة «كانت
ٍ
مهمة جدا بالنسبة للشباب» ،مضيفا أن هناك
الكثير من التبرعات التي جاءت من أفراد قدموا
 10آالف ين ( 94دوالرا) أو أقل.
وحتى منتصف أغسطس تقريبا ،تم التبرع
بـنـحــو م ـل ـيــاري ي ــن ل ـص ـنــدوق أن ـشــأتــه «كـيــوتــو
أنيميشن» في  24يوليو الماضي ،وفق أوكيدا.
كما تم تأسيس صناديق أخــرى في اليابان
لدعم الشركة ،فيما جمعت حملة أخــرى لجمع
التبرعات ،أطلقتها شركة سينتاي فيلموركس
لـتــوزيــع ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة ،وال ـتــي تـتـخــذ من
الواليات المتحدة مقرا لها ،أكثر من  2.3مليون
دوالر من  69600مانح.
فــي الــوقــت نفسه ،كتبت آيــا هـيــرانــو ،مؤدية
الصوت للشخصيات الرئيسة في اثنين من أشهر
أفــام الــرســوم المتحركة التي قدمتها الشركة،
على مدونتها« :إن العملين كــان لهما التأثير
األكبر على حياتي ،ومن دونهما لما كنت هنا».
وأضافت هيرانو أن «األنيمي (أعمال الرسوم
ال ـم ـت ـحــركــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة) ه ــي جـ ــزء م ــن ال ـث ـقــافــة
اليابانية ،ولن نسمح أبدا للعداء غير العقالني
بتدمير الثقافة والفن».
بينما قال هيدياكي هاتا ،الرئيس التنفيذي
لـكيوتو أنيميشن» ،في بيان له« :لقد سلب عمل
فظيع غير مسبوق المستقبل المشرق لكثير من
أصدقائنا وزمــائـنــا ،وأدى إلــى سقوط الكثير
من المصابين».
لـكــن هــاتــا ق ــال إن ال ـشــركــة «س ـتــواصــل عمل
الرسوم المتحركة التي تساعد الناس على أن
يكون لديهم أحالم وأمل ،كما تؤثر فيهم».
(د ب أ)

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
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هشام بوكرمة :المرأة في لوحاتي محطمة ومقهورة
يستعد لمعرضين جديدين لمصلحة مرضى السرطان في القاهرة ودار العجزة بالمغرب
أسس الفنان التشكيلي هشام بوكرمة فرع اتحاد الفنانين التشكيليين المغاربة في طنجة،
ودشن ثالثة مهرجانات دورية هي «ألوان طنجة الكبرى» ،و«ألوان الطيف» ،و«ألوان نور
البالد» ،وقدم ما يزيد على  150ورشة لألطفال بالمدارس العمومية والجمعيات والمتخلى
عنهم والمصابين بالتوحد وجميع الفئات الهشة بالمغرب ،ويستعد خالل األيام القادمة إلقامة
معرضين جديدين أحدهما بالقاهرة واآلخر بالمغرب.
وفي حواره مع «الجريدة» تحدث بوكرمة عن آخر معارضه وتجربته الخاصة واألنشطة التي
يقدمها االتحاد بطنجة.
القاهرة  -محمد الصادق

أجمع قصاصات
شعري وأصنع
منها ريشات
مختلفة األحجام

• ل ــدي ــك ت ـج ــرب ــة خ ــاص ــة فــي
ّ
رسم اللوحة هل أطلعتنا عليها
وعلى أبرز المحطات في مسيرتك
الفنية؟
 أع ـت ـب ــر ع ــاق ـت ــي بــال ـلــوحــةك ـعــاقــة األب ب ــاب ـن ــه ،ف ـهــي جــزء
م ـن ــي ،أرس ـم ـه ــا بـ ــألـ ــوان ال ـق ـلــب،
وقـ ـم ــت ب ـت ـص ـم ـيــم ريـ ـشـ ـت ــي مــن
شعيرات الرأس ،أجمع قصاصات
ش ـع ــري وأصـ ـن ــع م ـن ـهــا ري ـش ــات
مختلفة األ ح ـج ــام ،أغمسها في
األل ـ ـ ــوان وأرس ـ ـ ــم .وف ـي ـمــا يخص
ً
ت ـج ــرب ـت ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ع ـم ــوم ــا
ف ـهــي ت ـجــربــة م ــري ــرة تـحـمــل في
ط ـي ــات ـه ــا مـ ـع ــان ــاة كـ ـثـ ـي ــرة ،فـفــي
فترة مضت من حياتي تعرضت
لالعتقال نتيجة انتقام ،وكانت
الـمــدة قــاسـيــة ،ففي المؤسسات
اإل صـ ـ ــا ح ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـمـ ـن ــع األدوات
ً
وال ـمــواد داخــل الــزنــزانــة تحسبا
السـتـعـمــالـهــا ف ــي إيـ ــذاء الـنـفــس،
وأن ـ ــا أرى مـتـنـفـســي ف ــي الــرســم
ً
ذل ـ ــك الـ ـفـ ـض ــاء الـ ــرحـ ــب خ ــروج ــا
م ــن ال ـس ـجــن بـمـخـيـلـتــي ،فـكــانــت
األداة مــن شعري والـمــادة كانت
البن ومعجون األسنان واألقالم
ال ـح ـبــريــة وال ــزعـ ـف ــران وم ـص ـفــاة
السجائر ،واللوحة التي كنت
أرسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــري
ه ـ ـ ـ ــي ت ـ ـحـ ـ ٍّـد
ل ـ ـل ـ ـع ـ ــوائ ـ ــق
والـ ـ ـظ ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة،
بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ــك
أس ـ ـس ـ ــت فـ ــرع
اتحاد الفنانين
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن
ال ـم ـغ ــارب ــة ف ــرع
طـنـجــة الـكـبــرى،
ونـ ـظـ ـم ــت ث ــاث ــة
من لوحاته م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات
أول ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا أل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

ً
طـنـجــة ال ـك ـبــرى ت ـخ ـل ـيــدا لــذكــرى
عيد االستقالل ،ومهرجان ألوان
الـطـيــف مـ ــوازات مــع عـيــد ال ـمــرأة،
وم ـ ـهـ ــرجـ ــان أل ـ ـ ـ ــوان نـ ـ ــور الـ ـب ــاد
ً
تـ ـخـ ـلـ ـي ــدا لـ ــذكـ ــرى عـ ـي ــد الـ ـع ــرش
المجيد ،وقدمنا فــي فــرع اتحاد
الـفـنــانـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن بطنجة
ا ل ـ ـع ـ ــد ي ـ ــد م ـ ـ ــن ورش األ ط ـ ـ ـفـ ـ ــال
بالمدارس العمومية والجمعيات
وال ـم ـت ـخ ـلــى عـنـهــم والـمـصــابـيــن
بالتوحد وجميع الفئات الهشة.
• لذا نجد معظم أعمالك فيها
ل ـم ـحــة حـ ــزن وان ـك ـس ــار والـ ـم ــرأة
المقهورة هي بطلة جل لوحاتك؟
ً
 ال ـ ـحـ ــزن واالن ـ ـك ـ ـسـ ــار دومـ ـ ــافــي عـيــون الـفـئــات المهمشة في
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وأن ـ ــا أط ـ ــوع ريـشـتــي
لـخــدمــة قـضــايــا هـ ــؤالء ،وال ـم ــرأة
فـ ــي ل ــوح ــات ــي ل ـي ـس ــت م ـن ـك ـســرة
وحسب بل مقهورة ولــم تحصل
ً
عـلــى حقوقها ومحطمة تـمــا مــا ،
تفتقد التبجيل في غياب العاطفة
والرفق وبالخصوص في العالم
العربي ،كما أجسد في لوحاتي
ً
ال ـ ـمـ ــرأة أيـ ـض ــا رغ ـ ــم إن ـك ـس ــاره ــا
فإنها متشبثة بالثراث والثقافة
الـمـغــربـيــة الـعــريـقــة والـمـعــاصــرة
بألوان حية.

بين الشكل والمضمون
• كيف تأتيك أ فـكــار لوحاتك
و مـ ـ ـ ـ ــا األدوات ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـف ـض ــل
استخدامها؟
 يمكن القول إن أعمالي عبارةعن لوحات نصية مستوحاة من
مــا مــح المجتمع و م ــن المحيط
ال ـب ـي ـئ ــي والـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـم ــوح ــدة
فــي الـمـجـتـمـعــات وه ـمــوم ح ــواء،
أم ــا بـخـصــوص ال ـم ــواد ف ــا أرى
ً
ال ـم ــواد عــائ ـقــا أو األدوات حين
أفـ ـك ــر ف ــي ع ـم ــل س ــأنـ ـج ــزه حـتــى
وأن ـ ــا ف ــي الـ ـش ــارع الـ ـع ــام ،الـمـهــم
طــري ـقــة اس ـت ـخ ــدام ه ــذه األدوات
والمضمون الذي تعبر عنه.

هشام بوكرمة

بوكرمة يرسم إحدى لوحاته
• هـ ــل أن ـ ــت أسـ ـي ــر ت ـق ـن ـيــة أو
أسلوب فني معين؟
 نـعــم أن ــا أس ـيــر االس ـت ـشــرافاإلن ـســانــي ،أسـيــر األل ـ ــوان ،أسير
الفن ،ال أعمل للمتلقي بل أخرج
م ــا ب ــداخ ـل ــي ،م ــا بـمـخـيـلـتــي ألن
الحرية تنحسر في الفكر ،وطالما
ً
ً
اللون ليس ممتلكا فرديا فيحق
لي أن أعبر كما شئت في أسري،
ف ــال ـلــوح ــة ج ـس ــد والـ ـل ــون ســائــل
حـ ـي ــوي والـ ـتـ ـل ــوي ــن ع ـ ـ ــروق تـعــم
الجسد.
أ مــا عــن التصنيفات النظرية
فــا أنـتـمــي إل ــى تصنيف معين،
لـ ـك ــن الـ ـتـ ـج ــري ــدي ــة س ـم ـح ــت لــي
بتغيير طريقة النظر إلى األشياء،

ً
لست تجريديا بالمعنى الكامل
لـلـكـلـمــة وال يــوجــد رسـ ــام كــذلــك،
والتجريدية ال تقف عند القشرة
بل تغوص إلى العمق ،ففي القاع
يكمن الجمال.

طنجة ومعارض خيرية
• مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز األعـ ـ ـم ـ ــال
واإلنـجــازات لفرع طنجة في ظل
رئاستكم؟
 أقمنا الدورة األولى لمهرجانألــوان طنجة الكبرى في نوفمير
العام الماضي ،ونستعد للدورة
الثانية تحت شعار "ألوان طنجة
ال ـك ـب ــرى" ،وي ـق ــام بــال ـت ـعــاون مع
والي ــة طنجة ت ـطــوان الحسيمة،

ريشة خاصة

من

أعمال بو كرمة

نشأ الفنان التشكيلي هشام بوكرمة بمدينة آسفي،
وحملته األقــدار إلــى مدينة طنجة ليستقر بها ،عانق
ً
الرسم التشكيلي وتشبث به عصاميا تأثر بالمدرسة
الـتـجــريــديــة ،وأب ــدع رســم لــوحــات رائـعــة ش ــارك بها في
معارض ومهرجانات للرسم التشكيلي في مختلف ربوع
المملكة ،كما شارك في نــدوات ومحاضرات تخص هذا
المجال ،من أبــرز إبداعاته أن استغنى مــرة عن الريشة
وأبدع في استخدام قصاصات من شعر رأسه وصنع منها
الريشة وأبدع بها لوحات رائعة.

وعــن ولــوجــه عــالــم الـلــوحــة يـقــول بــوكــرمــة" :مــا أق ــوم به
أقوم به بسهولة ودون تكلف ،ال أعرف إلى أين تحملني في
البداية لكن سرعان ما يظهر الطريق إلى األشياء وتتبدد
ال ـم ـخــاوف وال ـش ـعــور الـتـلـقــائــي ،وي ـقــودنــي كــل ذل ــك طــوال
الــوقــت ،أتموقع وراء سجل اللوحة البصري ،يستهويني
ً
ما ظل معلقا منها في رأســي ،ومــا تبتكره لي من مثالب
ً
ال أستطيع إخفاء ها إال داخل اللوحة ،تماما كما تشدني
األشياء المعلقة على الجدار ،وتأسرني الصباغة التي هي
إطفاء لحطام الكالم.

والـ ـم ــدي ــري ــة ال ـج ـه ــوي ــة ل ـ ـ ــوزارة
الثقافة واالتـصــال قطاع الثقافة
ً
بطنجة ،ويعد المهرجان عرسا
ً
ً
فـنـيــا ك ـب ـيــرا ،ويـتـضـمــن بــرنــامــج
ً
عــرض ألكـثــر مــن خمسين فنانا
ً
ً
تـشـكـيـلـيــا م ـغــرب ـيــا م ــن مختلف
ربـ ـ ــوع ال ـم ـم ـل ـكــة ،وهـ ـن ــاك ضـمــن
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ورشـ ـ ـ ـ ــة م ـخ ـص ـصــة
لألطفال المتخلى عنهم ،ودورة
تكوينية للشباب بطريقة علمية
حول الفنون التشكيلية ،وورشة
بالساحة العمومية حي مغوغة
بـ ـطـ ـنـ ـج ــة ،وبـ ـ ـح ـ ــي ابـ ـ ـ ــن ك ـ ـيـ ــران
سـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى فـ ــن ال ـ ـجـ ــداريـ ــات
وسيستفيد أكثر من  500تلميذ
وتلميذة من مختلف المؤسسات
التعليمية العمومية من ورشات
فن الرسم التشكيلي.
• أقمت العديد من المعارض
الخيرية ماذا عنها ،وهل تستعد
إلقامة معارض قادمة؟
 جل المعارض الفردية خيرية،وال أرغ ــب فــي مـعــرض لحسابي
الـ ـخ ــاص ط ــال ـم ــا أنـ ــا قـ ـ ــادر عـلــى
ال ـحــركــة ،أم ـلــي إس ـع ــاد اآلخــريــن
وتوفير ولو جزء من االحتياجات
لهم ،وأستعد لمعرضين جديدين
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة أحــدهـمــا
للمصابين بالسرطان في مصر
وأن ـ ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار ت ـحــديــد قــاعــة
ثان لدار
العرض ،واآلخر معرض ٍ
العجزة بالمغرب.

رؤية تشكيلية
• م ـ ـ ـ ــا رؤ يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم ل ـل ـم ـش ـه ــد
التشكيلي المغربي ؟
 رؤيـ ـت ــي ل ـل ـفــن ف ــي ال ـم ـغــربالعربي فيها تحسر وخيبة أمل.
• ما اللوحة التي تعكف على
ً
إنجازها راهنا؟
ً
 أعمل حاليا على إنجاز لوحةً
ً
رب ـم ــا سـتـكـلـفـنــي وقـ ـت ــا ط ــوي ــا،
وأعتقد أنها ستبهر الكثيرين في
الوسط التشكيلي.
• ماذا يعني لك فن التشكيل؟
 هــو مـحــاولــة دؤب ــة لــإجــابــةً
ب ـ ـصـ ــريـ ــا ع ـ ــن قـ ـض ــاي ــا ال ـ ــراه ـ ــن،
ومغامرة اإلبــداع داخله تقتضي
ً
الـتـقـصــي عـمـيـقــا وال ــذه ــاب إلــى
أبعد ،ما وراء األشياء.

الحقيقة
والحق!

مسفر الدوسري

الحقيقة ليست ما قد نظن أننا نراها ،إنها مرآتنا
المشروخة ،والتي نعتقد أنها تظهر لنا الصورة كاملة
غير منقوصة ،هي الجزء الذي نستطيع أن ِّ
نلونه كما
نشاء بريشتنا ،ونضفي عليها ما يمكن أن يمنحنا
شعورا مــا؛ إ مــا بــاأل مــان ،أو الشعور بالطمأنينة .أما
الصورة الكاملة ،فهي دائما شبه غائبة عن أنظارنا،
وال تـتـبــدى لـبـصــا ئــر نــا ،وال يـمـكـنـنــا أن نـتـخـيــل أ كـثــر
مما نستطيع أن نتخيله .تلك هي طاقاتنا وقدراتنا
ا لـبـشــر يــة ا لـتــي ال مـفــر مـنـهــا ،وال مـهــرب وال نـجــاة لنا
مــن فـخـهــا الـمـنـُصــوب لـنــا مـهـمــا حــاول ـنــا .إن ـهــا أشـبــه
بــا لـشــرك ا لــذي أ عــد لنا بعناية فــا ئـقــة ،حتى ال نتمكن
من تجاوزه ،لنتمكن من رؤ يــة جزء من الصورة التي
كنا نظنها مكملة ،أو جــزء آ خــر على النقيض منها.
ً
يتغير وعينا ويتشكل تبعا لمتغيرات كثيرة تطرأ على
وعينا وفهمنا للواقع الذي نعيشه ،لكن تبقى حقيقة
ما جــاء على لسان فــر عــون" :ال أريكم إال ما أرى" ،هي
الكلمة العالقة بألسنتنا ،وفي الصورة الذهنية التي
نرى فيها الحقيقة ،لكن لماذا الحقيقة غائبة عنا ،فيما
نظن أنها مكتملة وال يشوبها أي خلل؟! لماذا ال يملك
أ حــد منا الحقيقة المطلقة؟! لماذا نظن أن الكافيين،
مثال ،مضر في فنجان القهوة ،في حين تذهب بعض
الــدراســات إلــى أنــه مـصــدر عــافـيــة؟! لـمــاذا تنكر بعض
الـحـقــائــق م ـضــار الـسـكــر بــالـعـصــائــر الـطـبـيـعـيــة فيما
يحذر منه االختصاصيون؟! لماذا تظل عجوز قضت
أكثر من ثالثة أرباع عمرها تتعاطى سجائر "اللف"،
في حين يشدد األطباء واالختصاصيون على عواقبه
الوخيمة واأل لـيـمــة على صحة اإل ن ـســان؟! لـمــاذا تبدو
لـنــا الـحـقــائــق الـعـلـمـيــة وغـيــر الـعـلـمـيــة مـتـنــاقـضــة إلــى
ً
هذا الحد؟! ال يكفي أن نقول ،مثال  ،إن طبيعة كل فرد
تختلف من شخص آلخر ،وال أعتقد أن جوابا شافيا
مثل كل وفق مناعته مريح لنا!
إن الحقيقة هي غير الحق ،فالحق ال يتبدل وال يتغير وال
يتشكل وفق تعاطي الناس له أو معه ،إن الحق يجعلنا عراة،
ويخلع عنا أرديتنا التي نضفيها على أعيننا وبصائرنا،
وينزع عن الحقيقة أستارها التي نزيحها متى ما أردنا
ونسدلها متى ما أردنا .الحق كلمة الفصل والفيصل دائما
في كل ما نختلف فيه أو عليه .ال مجال للحق في التنصل
من شــيء مــا ،وال يمكن أن نفر من االلـتــزام بــه .إذا قلنا إن
الشمس تشرق من جهة وتغرب من الجهة األخــرى ،فذلك
حق ،وإذا قلنا إن السماء ممطرة ،فاألرجح أننا سنحتاج
إلى مظلة .إذا قلنا إن الحياة حق والموت حق ،فذلك حق
ال يمكن جحده أو نكرانه .إذن لماذا نحتاج إلى الحقيقة
طالما أن الحق ثابت ال يتغير؟! نحتاج إلى الحقيقة لكي
ِّ
نلون حياتنا بما يليق بأنفسنا من الداخل ،فنستطيع أن
نزينها بما تشتهي من بهجة الحياة ،ونستطيع أن نسقيها
كأس مرارة ال تنتهي .نستطيع أن نرى الصباح إذا انبلج
نــوره ،ونستطيع في ذات الوقت أن نسدل على بصائرنا
ً
ستارا من السواد ال يمكن نزعه .إن الحياة جميلة بالمتغير
فيها ،وما نختلف عليه ،وما نتفق حوله ،أما الثابت ،فنحن
على يقين به ،فال حاجة لنا بمعرفته!

حصاد

اتحاد كتاب مصر يدشن
الموقع اإللكتروني للنقابة

«كتب طريق الحرير» يستعرض الثقافة الصينية

المعرض يحتفي بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019
يسلط معرض «كتب
طريق الحرير» المقام
في الشارقة ،الضوء على
سيرة الثقافة الصينية
وحضارتها العريقة.

ً
يقدم ورشا
ثقافية ومعرفية
ً
وعروضا
موسيقية وفنية

من فعاليات المعرض

ان ـط ـل ـق ــت ،األحـ ـ ــد ال ـم ــاض ــي،
فعاليات مـعــرض "كـتــب طريق
الحرير" ،الذي ينظمه المجلس
اإلماراتي لكتب اليافعين بإمارة
ال ـش ــارق ــة ف ــي دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات،
بـهــدف تـعــريــف الـ ــزوار ب ــاألدب
الصيني والثقافة ،التي وصلت
عــن طــريــق كـتــاب وفـنــانـيــن من
داخل وخارج الصين.
ويـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ــذي
يستمر حتى  19أكتوبر المقبل
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـت ـعــريــف بـطــريــق
ال ـح ــري ــر ،م ــن خ ــال الـمــؤلـفــات
وال ـك ـتــب وال ـم ـخ ـطــوطــات الـتــي
شكلت تاريخه ،إذ يكشف عن
أهـمـيـتــه ع ـلــى صـعـيــد الـثـقــافــة
ً
اإلنـســانـيــة بــاعـتـبــاره نموذجا
ً
حـضــاريــا استطاع خــال ألفي
ّ
عـ ـ ــام أن يـ ـش ــك ــل ح ـل ـق ــة وص ــل
تـجــاريــة وثـقــافـيــة انـطـلـقــت من
مــدي ـنــة "ت ـش ــان جـ ــان" عــاصـمــة
ً
الصين القديمة ،م ــرورا بتيان
ش ـ ــان ،إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا ع ـبــر طــرق
آسيا الوسطى والشرق األوسط،

نقابة اتحاد كتاب مصر

جانب من أجواء حفل االفتتاح
ب ــداي ــة م ــن الـ ـق ــرن ال ـث ــان ــي قبل
الميالد حتى الـ .16

المنجزات اإلنسانية
وأشـ ـ ـ ـ ــارت رئ ـي ـس ــة ال ـم ـج ـلــس
اإلمــاراتــي لكتب اليافعين مروة
العقروبي إلى أن المعرض يكشف
لــأج ـيــال ال ـجــديــدة والـ ـ ــزوار عن
أهمية التواصل والتبادل الثقافي
ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــدول ودور ال ـم ـن ـج ــزات
اإلنسانية في بناء الحضارات.
وتــابـعــت الـعـقــروبــي" :نسعى
لــاح ـت ـفــاء بــال ـشــارقــة الـعــاصـمــة
ال ـعــال ـم ـيــة لـلـكـتــاب ل ـع ــام ،2019
م ــن خ ـ ــال ال ـت ـع ــري ــف بــال ـث ـقــافــة
الصينية ،وما طريق الحرير إال
واح ــد مــن ال ـشــواهــد الـحـضــاريــة
ّ
الـتــي دل ــت على إص ــرار اإلنـســان
وشـغـفــه بــالــوصــول إل ــى ثقافات
ومعارف العالم المختلفة ،فهذا
الطريق الــذي امـتــد على مسافة
ً
خمسة آالف كيلومتر لعب دورا
ً
مهما في تناقل العلوم واللغات

واإلبـ ــداعـ ــات الـفـنـيــة والـبـضــائــع
وغـيــرهــا ،لـهــذا ارتــأيـنــا أن نفتح
من الشارقة نافذة تروي التاريخ
ّ
وتعرف بخطوات رسمت مالمح
وثقافات الشعوب".

قصص وأساطير

وي ـ ـضـ ـ ّـم الـ ـمـ ـع ــرض مـجـمــوعــة
واسعة من كتب األطفال واليافعين
التي أبدعها نخبة من الرسامين
والمؤلفين وتروي في مضامينها
ً
قصصا وموروثات تاريخية قديمة
حول الصين ،إلى جانب استعراض
األساطير واألدب المعاصر ،كما
ّ
ي ــوف ــر ال ـم ـعــرض ف ــرص ــة االط ــاع
على تــاريــخ ال ـقــارة اآلسـيــويــة من
خالل كتب مصورة تحتوي على
مجموعة متكاملة من المعلومات
الـعــامــة يضمها نحو  100كتاب
ت ـ ــروي س ـي ــرة ال ـث ـقــافــة الصينية
وح ـضــارت ـهــا ال ـعــري ـقــة .وتشتمل
ال ـك ـتــب ع ـلــى رس ـ ــوم تــوضـيـحـيــة
ت ــروي حـكــايــة الـقـصــص القديمة

ّ
التي تغنت بطريق الحرير أبدعها
الـ ـفـ ـن ــان م ـ ـ ـ ــاورو إي ـفــان ـغ ـل ـي ـس ـتــا،
البروفيسور بأكاديمية ماشيراتا،
إل ــى جــانــب روايـ ــة "رح ـلــة الـغــرب"
ال ـم ـص ـ ّـورة ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي أب ــدع
فــي رســم نسختها األول ــى الفنان
التشيكي زدنيك سكلنار ،والثانية
مــن إبـ ــداع ال ــرس ــام ال ـك ــوري شين
ً
دونـ ــغ جـ ــون ،ال ـتــي روت بـصــريــا
تــاريــخ الـطــريــق وجـمــالـيــاتــه ومــا
تبعه من أحداث تاريخية.

برنامج متنوع

ويـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزواره
مجموعة متنوعة من ورش العمل
الثقافية والمعرفية التي تستند
إلــى الكتب ،حيث يمكن لألطفال
والـيــافـعـيــن بـعــد حـضــور ال ــورش
االطالع على المؤلفات التي شكلت
ً
مرجعا لكل ما تعلموه ،كما يقدم
ال ـم ـعــرض سلسلة م ــن ال ـعــروض
الـفـنـيــة والـمــوسـيـقـيــة لنخبة من
العازفين ،إضــافــة إلــى استضافة

االحتفاالت الخاصة بالمناسبات
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ـثــل عيد
منتصف الخريف المسمى "عيد
ال ـق ـم ــر" ،وهـ ــي م ـنــاس ـبــة يحتفي
فيها الصينيون بالحصاد ،إلى
جانب األسبوع الذهبي لالحتفال
باألعياد الوطنية.

شبكة عالمية
وي ـ ـعـ ــد ال ـم ـج ـل ــس اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي
لكتب اليافعين الفرع الوطني من
اليافعين،
المجلس الدولي لكتب
ّ
وه ــو منظمة غـيــر ربـحـيــة تمثل
شبكة عالمية من األشخاص حول
العالم ممن ّ
تعهدوا بتأمين الكتب
لألطفال ،وتسعى هذه المنظمة إلى
الترويج للوعي العالمي من خالل
كـتــب األط ـف ــال ومنحهم إمكانية
الوصول إلى الكتب ذات المعايير
األدبية والفنية العالية ،باإلضافة
إل ـ ــى ت ــأمـ ـي ــن الـ ــدعـ ــم والـ ـت ــدري ــب
الــازمـيــن للمؤلفين والرسامين
المهتمين بأدب األطفال.

دشنت النقابة العامة التحاد كتاب مصر ،برئاسة الشاعر
عالء عبدالهادي ،الموقع اإللكتروني لها ،والذي ينشر أخبار
.االتحاد وأنشطته
ويضم الموقع عــددا كبيرا من األقسام الخدمية ألعضاء
االتـحــاد والمهتمين بأخبار النقابة ،منها «أعـضــاء مجلس
إدارة االت ـح ــاد ،وات ـح ــادات الـكـتــاب ال ـعــرب ،وقــانــون النقابة
والئحته ،والنقابات الفرعية ،واللجان والشعب ،وصندوق
».المعاشات ،وغيرها
كما يعرض الموقع صــورا وأخبارا لجميع ما يحدث في
االتحاد سواء قرارات الجمعية العمومية أو اجتماع مجلس
إدارة النقابة ،أو األنشطة والفعاليات التي تتم داخل وخارج
.االتحاد ،بصفة مستمرة
ويتضمن الموقع السير الذاتية لجميع رؤساء النقابة منذ
انطالقها وحتى اآلن ،إلى جانب قناة االتحاد التي يتم عرض
كل مقاطع الفيديو الخاصة بالفعاليات الخاصة باللجان
والـشـعــب ،مــن خــالـهــا ،كما يـقــدم الـمــوقــع لــأعـضــاء والـقــراء
مكتبة كبيرة تضم العديد من الكتب اإللكترونية ،ألبرز الكتاب
.المصريين والعالميين
وفى تقليد جديد للنقابة يضم الموقع اإللكتروني الذاكرة
الـبـصــريــة الـتــي تشتمل عـلــى ل ـقــاء ات وح ـ ــوارات تلفزيونية
أنتجتها النقابة العامة التحاد الكتاب مصر بوحدة التصوير
التليفزيونية الـتــي أنشأتها فــي عــام  ،2016لـعــدد كبير من
الكتاب الكبير للحديث عن حياتهم األدبية الحافلة بالكثير
من االنجازات ،في إطار تخليد مكانتهم االدبية عبر التاريخ،
وح ـتــى يستفيد مـنـهــا جـمـيــع األج ـي ــال الـمـتـعــاقـبــة عـلــى مر
.السنين
كما يعرض الموقع جميع إص ــدارات مجلة ضــاد من أول
عدد حتى آخر عدد جديد تم إصداره بعد توقفها  6سنوات،
التي تضم مجموعة كبيرة من إبداعات الكتاب الكبار سواء
كتاب الشعر أو القصة والدراسات النقدية ،وجميع التغطية
الصحافية للندوات واألنشطة التي تنظمها النقابة ،إلى جانب
حوارات مع الكتاب الكبار ،وباب الثقافة الموسوعية .ويضم
الموقع أيضا النشرة التي تصدر كل شهر تحت عنوان «أخبار
ً
الكتاب» ،والتي تعرض عددا من المقاالت االدبية ،واألخبار
.التي تخص النقابة العامة التحاد كتاب مصر
ً
ً
كما يضم الموقع متحفا مفتوحا للفن التشكيلي ،يضم
أع ـضــاء مـجــالــس اإلدارات تشكيالتها مـنــذ إن ـشــاء االتـحــاد
.حتى اآلن

توابل ةديرجلا
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محمد الحملي :ال يوجد سوق للسينما في الكويت
يجهز لعرض مسرحيتين لألطفال خالل الفترة المقبلة
أعمال الفنان والمخرج والمنتج محمد الحملي
سجلت ً
ً
تفوقا الفتا ،ليدخل المنافسة بقوة على صعيد المسرح في
مواجهة الكبار ،كمسرح المسلم وطارق العلي وعبدالرحمن
ً
العقل ،وليثبت بما ال يدع مجاال للشك أن العمل الجيد
يتحدث عن نفسه ،وأن للشباب الموهوبين والمبدعين
مساحاتهم الخاصة.
والحملي الذي يقف على ًمشارف الثالثينيات من عمره،
ً
ّقدم من حيث الكم رصيدا هائال حققه نجوم في مسيرة
عزة إبراهيم

• مـ ــا سـ ــر نـ ـج ــاح م ـســرح
الحملي؟
 ا لـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــب وا لـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدقوال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ت ــول ــد ال ـن ـج ــاح،
ون ـ ـحـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ع ـلــى
قلب واحد ،ونتقاسم الفشل
والنجاح ،ولذلك يسعى كل
شخص بالفريق لدعم اآلخر
ومساندته لينجح العرض،
وا ل ـن ـت ـي ـجــة أن ا ل ـك ــل يـنـجــح،
و هــو ســر نجاح أعمالي من
وجهة نظري.
• كيف تحقق التنوع في
أعمالك المعروضة في آن؟

نحتاج إلى
مدينة إنتاج
إعالمي أو
قرى تراثية

 االخ ـتــاف بـيــن األعـمــالض ـ ـ ــرورة م ـل ـح ــة ،وك ـ ــل عـمــل
ال بـ ـ ـ ــد أن يـ ـ ـك ـ ــون لـ ـ ــه ط ــا ب ــع
وجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ول ـ ـ ـ ـ ــون وه ـ ـ ــدف
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ــرصـ ـ ــت
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة
"م ــوج ــب" تــراث ـيــة كــومـيــديــة،
و"شـ ـ ـب ـ ــح األوب ـ ـ ـ ـ ــرا" عــال ـم ـيــة
ُ
استعراضية غنائية لم تخل
مـ ــن الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا واإلث ـ ـ ـ ــارة،

الحملي في مشهد من مسرحية «موجب»

و مـ ـس ــر حـ ـي ــة "وان أو وان"
ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ل ـك ـنـ ـه ــا ت ـخ ــاط ــب
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـفـ ـ ــل ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ـ ــات
وأغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث شـ ـيـ ـق ــة،
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ي ــوج ــد
ق ــاس ــم م ـش ـتــرك ،ه ــو ال ــرؤي ــة
اإلخ ـ ــراجـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـي ــث ي ـش ـعــر
ا ل ـم ـشــا هــد ب ــأن ه ـنــاك شيئا
يجمع أعمالي ،لكن ال يمكن
أن ي ـ ـ ـ ــراه ،أل ن ـ ـنـ ــي ال أ س ـم ــح
بــالـتـكــرار ،كــأعـمــال "ديــزنــي"
ال ـت ــي تـتـمـيــز ب ـ ـ "لـ ــوغـ ــو" ،أو
ت ـنــاول مـعـ ّـيــن يـتـعــرف عليه
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــذ الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة
األولى ،ولذلك أسعى إلى أن
يكون مسرحي عالمة مميزة.

عمل جيد
• م ـ ـ ـ ــاذا يـ ـعـ ـن ــي لـ ـ ــك هـ ــذا
النجاح؟
َ
 ا ل ـج ـم ـه ــور ه ــو ا ل ـح ــك ــم،وه ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـكـ ــانـ ــي
وصــدرنــي الـمـشـهــد ،أم ــا أنــا
فـلـســت مـنـشـغــا بــذلــك ،وكــل
ما أفكر فيه هو أن أقدم عمال
جيدا ،ولذلك فأنا أتوقع في
أي لحظة أن ّ
يغير الجمهور
ه ـ ــذا الـ ـت ــرتـ ـي ــب ،ب ـم ـج ــرد أن
يظهر فنان ّ
يقدم عمال أفضل
ّ
م ــن ــي ،وه ــو وض ــع طـبـيـعــي،
و"لو دامت لغيري ما وصلت
ّ
إلي" ،ولذلك فشغلي الشاغل
هـ ــو أن أ سـ ـتـ ـم ــر فـ ــي ت ـقــد يــم
أعـمــال جـيــدة ،وأحــافــظ على
ر ص ـ ـ ـيـ ـ ــدي ،ال عـ ـل ــى ت ــر ت ـي ــب
يتغير بشكل طبيعي.
• هل ّ
تفو ق أعمالك حقق
حلمك ،أم ما زال لديك حلم؟
 م ـ ــن يـ ـش ــا ه ــد " مـ ــو جـ ــب"و" شـبــح األو ب ــرا" خصيصا،
ي ـ ـع ـ ـلـ ــم أن أ ح ـ ـ ــا م ـ ـ ــي ب ـ ـ ــدأت
لـ ـلـ ـت ــو ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـق ــق ،ح ـيــث
ب ــدأن ــا ن ـقــدم أع ـم ــاال تـحــاكــي
التجارب العالمية في لندن
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وأن ــا
حلمت أن أصل إلى العالمية،
وأن يـصـبــح ا ل ـف ــن ا لـكــو يـتــي
أ كـثــر ج ــودة ور قـ ّـيــا ومهنية
وتـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ال ـنــص وال ـحــركــة واإلضـ ــاء ة
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ،وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ــن

العناصر الفنية ،فأنا عاشق
للفن وأحالمي للفن الكويتي
وليست شخصية.

مواكبة العصر
• مـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوا ئ ـ ـ ــق ا ل ـ ـتـ ــي
وا جـهـتــك فــي سبيل تحقيق
هدفك؟

محمد الحملي
أو م ـن ـت ــج أو م ـ ـخـ ــرج ،ل ـكــن
بـ ـمـ ـج ــرد أن ي ـت ـس ــع ا ل ــو ق ــت
سـ ـ ــأقـ ـ ــدم ع ـ ـمـ ــل تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي
ضخم ،ولقد استقررت على
ال ـن ــص ،ل ـكــن ل ــم ي ـتــم ات ـخــاذ
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ح ـت ــى
اآلن ،وأ نـ ـ ــا م ـن ـش ـغــل حــا ل ـيــا
ب ــال ـت ـج ـه ـي ــز ل ـم ـســرح ـي ـت ـيــن
ُ
لــأط ـفــال؛ إحــداه ـمــا تـعــرض
في نوفمبر المقبل والثانية
فــي يناير  ،2020كما أجهز
لمسرحيتين للكبار ،لكن لم
يحدد توقيت عرضهما ،هذا
إل ــى جــانــب اس ـت ـمــرار عــرض
مسرحياتي الثالث األخيرة
"م ــوج ــب" ،و"ش ـبــح األوبـ ــرا"،
و"وان أو وان".

 ق ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــاتالحكومية هي التي ّ
تعرضنا
ل ـم ـش ــاك ــل ب ــآل ـي ــة ال ـع ـم ــل فــي
بعض الجهات ،حيث تحتاج
إلى تطوير ومواكبة العصر
ول ـل ـفــن ال ــذي يـسـيــر بـســرعــة
فـ ــائ ـ ـقـ ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـت ـم ـســك
ب ـعــض ال ـج ـهــات بــآل ـيــات تــم
وضـعـهــا ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات،
ون ـ ـقـ ــابـ ــل عـ ــراق ـ ـيـ ــل بـ ــإجـ ــازة
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص فـ ــي
ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة
والـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــون ،إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب
ال ـبــطء وبـيــروقــراطـيــة األداء
الحكومي ،وهو ليس تعسفا
من المجلس ،لكننا كفنانين
ّ
بحرية،
نحتاج إلى التنفس
م ـمــا ي ـت ـط ـلــب إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة
للمنظومة.

سماء اإلبداع

• وم ــا أق ــرب أع ـمــالــك إلــى
قلبك؟

• ه ـ ـ ــل ت ـ ـت ـ ـفـ ــق مـ ـ ـع ـ ــي أن
الدراما تشهد نقلة نوعية؟

 أ عـ ـم ــا ل ــي ا لـ ـف ــا شـ ـل ــة هــياألقـ ـ ــرب ل ـق ـل ـبــي ،أمـ ــا ال ـع ـمــل
الناجح فال ألتفت إليه ،وال
أت ــوق ــف عـ ـن ــده ،أن ـت ـه ــي مـنــه
وأبحث عن القادم ،أما العمل
الفاشل فأقف أمامه وأعتبره
ب ـم ـن ــزل ــة ص ـ ـفـ ــارة إنـ ـ ـ ــذار أو
ن ــا ق ــوس خ ـطــر ،كــأ نــه يبعث
برسالة تحذير ّ
إلي  ،فألتفت
ّ
إ ل ــى أ خـطــا ئــي وأ ت ـعــلــم منها
وأستكمل مسيرتي ،ولذلك
ف ـه ــذه األع ـ ـمـ ــال ه ــي األقـ ــرب
لـقـلـبــي ،ألن لـهــا فـضــا عـلـ ّـي
فيما حققته من نجاح.

 ب ـ ــا لـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ،فـ ـ ــا لـ ـ ــدرا مـ ـ ــااالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال
ينقصها شــيء لكي تنطلق
ف ــي س ـم ــاء اإلبـ ـ ــداع ،وبـلـغــت
ح ـ ـ ــدا رائـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــودة،
حـ ـي ــث تـ ـ ـم ـ ــردت عـ ـل ــى ق ــال ــب
البيت الذي أصابنا بالملل،
ل ـك ـن ـنــا ن ـح ـتــاج إلـ ــى ال ـمــزيــد
مــن ا لــد عــم فــي إ نـشــاء مدينة
إنـ ـت ــاج إع ــام ــي ك ـم ـص ــر ،أو
قرى تراثية كالبحرين ،نريد
أن نقدم أعماال بها مشاهد
أكـ ـ ـش ـ ــن ك ـ ـحـ ــريـ ــق سـ ـ ـي ـ ــارات
وهـ ـ ـب ـ ــوط ط ـ ــائ ـ ــرة وان ـ ـقـ ــاب
شاحنة ومطاردات وحركات،
ك ــال ـت ــي ت ـن ـع ــم ب ـه ــا الـ ــدرامـ ــا
والسينما العالمية ،واأل مــر
مكلف جــدا بالنسبة لمنتج
يتحمل بناء "لوكيشن" على
حـســابــه ال ـخ ــاص ،ولــأمــانــة
المنتجون ال يبخلون ،لكن
أ يــن نصور هــذه المشاهد؟،

• هل الدراما التلفزيونية
عـلــى ج ــدول أع ـمــالــك الـفـتــرة
المقبلة؟
 ال ي ـت ـس ــع ل ـ ـ ـ ّـدي ا ل ــو ق ــت
ل ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول م ـ ـ ـجـ ـ ــال ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا
التلفزيونية ،س ــواء كممثل

ً
دخل عدد من نجوم ُ
وصناع الوسط الفني ،أخيرا ،في عدد
من المشكالت الكبرى وصلت إلى حد السجن ،في حين
حاولت بعض األطراف حل بعض األزمات أو تحجيمها،
لعدم امتدادها أكثر من ذلك.

نجوم الفن
تدخلوا بين
الفيشاوي
ومطلقته

الفنان أحمد
عبدالعزيز
ً
َّ
قدم اعتذارا
إلى الجمهور

ضجة كبيرة
وقــد أح ــدث هــذا الخبر ضجة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،فـ ـيـ ـم ــا رب ـ ـطـ ــه ال ـب ـع ــض
بــإخ ـفــاق فـيـلـمــه ال ـجــديــد (خ ـيــال
مآتة) ،للنجم أحمد حلمي ،وأنها
محاولة جــد يــدة للتضييق على

عمرو دياب يشعل مواقع التواصل
باألغنية الجديدة «يوم التالت»

عمرو دياب

البد من توفير أماكن خاصة
بالتصوير.

سوق للسينما
• تستعد لطرح فيلم "The
 ،"Endفـهــل تـشـهــد السينما
رواجا؟
 مـ ـ ـ ـ ـ ــع األ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،ر غـ ـ ـ ــمم ـ ـحـ ــاوالت ـ ـنـ ــا لـ ـض ــخ أعـ ـم ــال
سينمائية جيدة ،فإنه حتى
اآلن ال يوجد سوق للسينما
ب ــال ـك ــوي ــت ،وتـ ـح ــاول شــركــة
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة أخ ـي ــرا
دعـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــل ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
لـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـع ــامـ ـلـ ـن ــا ك ـم ـن ـت ــج
محلي ،و لــذ لــك أد عــو إ لــى أن
تـعــامـلـنــا كـمـنـتــج أجـنـبــي أو
ع ــال ـم ــي ،ف ـس ـي ـش ـهــد ال ـس ــوق
طـفــرة فــي فـتــرة قــريـبــة جــدا،
وس ـي ـح ـقــق أربـ ــاحـ ــا ك ـب ـيــرة،
وس ـي ـق ـب ــل ال ـم ـن ـت ـج ــون عـلــى
األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة،
ف ـص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا ت ـع ـنــي
وجود موارد ،وهو ما يعود
ب ــا ل ــر ب ــح ع ـل ــى ا لـ ـعـ ـم ــل ،وإن
كانت الخسارة واردة ،إال أن
العمل الناجح يفرض نفسه
بالنهاية.

أعمالي
الفاشلة هي
األقرب إلى
قلبي

حبس مرعي والفيشاوي وانفراج مشكلة رمضان واعتذارات ألبناء الفنانين

القاهرة – محمد قدري

أخبار النجوم

ً
فنية كاملة ،متجاوزا حتى اآلن  100عمل درامي متنوع
بين التمثيل واإلخراج واإلنتاج والتأليف ،أو أدوار متعددة،
وعلى مستوى المضمون فقد حقق بشهادة الجميع صورة
مسؤولية
ونقلة نوعية في المسرح الكويتي جعلته يتحمل ً
أن يحمل المسرح اسمه ككبار النجوم ،وبات معروفا داخل
الوسط الفني وبين جمهوره بـ «مسرح الحملي» ،لالقتراب
أكثر من تجربة تستحق االطالع كان لـ «الجريدة» معه
هذا الحوار.

أزمات الوسط الفني العائلية والعملية بين الحل واالنتظار

ظ ـ ـهـ ــرت ف ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط ال ـف ـن ــي
المصري ،أخيرا ،أزمات ومشكالت
ب ـيــن ال ـف ـنــان ـيــن ،م ـن ـهــا م ــا جــرى
حلها ،ومنها ما ينتظر.
البداية كانت مع صدمة كبرى،
حـيــن أعـلـنــت الـشــرطــة المصرية
تـمـكــن ُس ـل ـطــات ال ـم ـطــار ورج ــال
جمارك القاهرة من القبض على
المخرج خالد مرعي أثناء عودته
للقاهرة قادما من رحلته بهولندا،
حـ ـي ــث شـ ـ ــك فـ ـي ــه بـ ـع ــض رجـ ـ ــال
الـ ـجـ ـم ــارك ،وعـ ـث ــروا ع ـلــى أنـ ــواع
مختلفة من المواد المخدرة بين
الحشيش والماريغوانا وبذورها
بـغــرض زراع ـت ـهــا ،أث ـنــاء تفتيش
حقائبه.
وت ــم ت ـحــويــل م ــرع ــي للمكتب
األمني المختصَّ ،
وحولته قوات
األم ــن عـلــى قـســم شــرطــة الـنــزهــة،
ومـنــه إل ــى الـنـيــابــة الـعــامــة ،التي
حـ ـقـ ـق ــت م ـ ـعـ ــه فـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـ ــر لـ ـع ــدة
س ــاع ــات ،وت ــم حـبـســه ع ـلــى ذمــة
القضية.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ت ــدف ــع نـقــابــة
السينمائيين بمحاميها الخاص
خالل األيام المقبلة في استكمال
التحقيقات.
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مزاج

رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـ ـب ـ ـهـ ــرة لــم
ي ـت ــوق ـع ـه ــا أحـ ـ ــد مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
س ـت ـض ـعــه فـ ــي ق ــائ ـم ــة ال ـح ـف ــات
األكبر إنتاجا.

اعتذار إلى الجمهور

أحمد الفيشاوي
ِّ
الفيلم ُ
وصـنــا عــه .فيما لــم يعلق
نجم أفــام مرعي األخيرة ،أحمد
حلمي ،على الخبر تماما.
وف ـتــح ال ـخ ـبــر ات ـه ــام ع ــدد من
المخرجين ونجوم الفن بحيازة
ال ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة ،وك ــان آخــرهــم
المخرج سامح عبدالعزيز ،الذي
قضى عقوبة السجن ،وخرج مرة
أخرى لمباشرة نشاطه واعتذاره
لكل محبيه على ما حدث.

نجوم الفن
وت ــدخ ــل ع ــدد م ــن ن ـجــوم الـفــن
وال ــوسـ ـط ــاء ب ـي ــن ال ـف ـن ــان أح ـمــد
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـش ـ ــاوي ومـ ـطـ ـلـ ـقـ ـت ــه ه ـن ــد
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــاوي ،ب ـ ـعـ ــد أن أصـ ـ ـ ــدرت
م ـح ـك ـمــة أسـ ـ ــرة ال ـخ ـل ـي ـفــة حـكـمــا
نهائيا بحبس الفيشاوي شهرا،
المتناعه عن سداد متجمد نفقة
ابنته (لينا) من مطلقته الحناوي
في الدعوى المقيدة برقم  86سنة

 ،2019بعد  5سنوات من انتهاء
القضايا بينهما واألزم ــات ،لكن
ع ـ ــدم الـ ـت ــزام ــه م ـ ــرة أخـ ـ ــرى أع ــاد
المشكالت.
ويحاول الوسطاء إقناع مطلقة
الـفـيـشــاوي بــالـتـنــازل عــن الحكم
لـ ـع ــدم ح ـب ـس ــه ،ح ـي ــث إن الـحـكــم
نهائي والفيشاوي لديه ارتباطات
فنية ،وأن الحكم يمنعه من السفر
والـ ـتـ ـح ــرك خ ـ ـ ــارج مـ ـص ــر .وأكـ ــد
الفيشاوي للوسطاء أنه سيلتزم
بــدفــع المستحقات وااللـتــزامــات
أوال بأول.

أزمة كبيرة
وانتهت مشكالت النجم محمد
رمضان تماما مع المنتج محمد
جابر ،نجل المنتج محسن جابر،
أشهر منتج موسيقي في الوطن
الـ ـع ــرب ــي ،ب ـع ــد األزمـ ـ ـ ــة ال ـك ـب ـيــرة
ال ـتــي حــدثــت بـيـنـهـمــا ،ووص ـلــت

إل ــى ن ـقــابــة ال ـم ـهــن الـمــوسـيـقـيــة،
وك ـ ــادت تـ ــؤدي إل ــى قـ ــرار نـهــائــي
بمنع رمضان من الغناء ،بسبب
إخالله بالعقود بينه وبين جابر
الصغير.
وقـ ـ ــررت ال ـن ـقــابــة ف ــي ال ـبــدايــة
معاقبة رمضان ،لكن بعد جلسة
ودية بين الطرفين اتفق الطرفان
على حل األزمة نهائيا ،واستكمال
العقد المبرم بينهما قبل ذلك ،بل
وصل األمر إلى مد العقد لعامين
آخ ــري ــن ي ـقــدم خــالـهـمــا رمـضــان
مجموعة من الحفالت من إنتاج
الشركة.
وت ـق ــوم ال ـشــركــة حــالـيــا بعمل
تــرت ـي ـبــات غ ـيــر مـسـبــوقــة إلقــامــة
حفل جديد للنجم محمد رمضان
بالساحل الشمالي خــال الفترة
المقبلة ،بدال من الحفل الــذي تم
إل ـغ ــاؤه خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
وال ــذي حــدثــت المشكلة بسببه.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة أنـ ـه ــا س ـت ـقــدم

َّ
وقدم الفنان أحمد عبدالعزيز
اعتذارا للجمهور ولمجموعة من
أبـنــاء الـفـنــانـيــن ،بسبب الهجوم
الكبير الذي شنه البعض ،ومنهم
المؤلف والشاعر الغنائي أيمن
بـ ـهـ ـج ــت ق ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب ــات ــه
الرسمية على السوشيال ميديا،
ع ـلــى إدارة ال ـم ـهــرجــان الـقــومــي
ل ـل ـم ـس ــرح ،ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم وجـ ــود
ص ــورة والـ ــده بـهـجــت ق ـمــر ،أحــد
أه ــم مــؤلـفــي الـمـســرح فــي مصر،
على بوستر الــدورة الحالية من
المهرجان القومي للمسرح ،والتي
يتواجد عليها عشرات الفنانين.
وك ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــدد آخ ـ ـ ــر م ـ ــن أبـ ـن ــاء
َّ
عظماء المسرح علقوا على األمر
نـفـســه ،وهــاج ـمــوا ال ـف ـنــان أحـمــد
عبدالعزيز ،وهــو مــا دع ــاه للرد،
مؤكدا أن األمر غير مقصود على
اإلط ــاق ،وأن اإلدارة حــاولــت أن
تجمع كل العظام ،لكن هناك عدة
أسـمــاء سقطت سـهــوا ،مــؤكــدا أن
مــن حــق أبـنــاء الـكـبــار أن ِّ
يعبروا
عن غضبهم ،لكن اإلدارة لم تكن
تقصد ذلك.
ووع ـ ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـجـم ـيــع
بتعديل البوسترات خالل الفترة
الـمـقـبـلــة ،مــع تـكــريــم أس ـمــاء عــدد
آخر من الفنانين خالل الفعاليات،
ودعاهم إلى تقبل االعتذار ،الفتا
إلى أن المهرجان في دورته الـ12
حـ ــاول ت ـكــريــم ال ـن ـج ــوم وأس ـم ــاء
الراحلين ولو بوضع صورهم.

ط ــرح الـنـجــم ع ـمــرو ديـ ــاب أغـنـيــة ج ــدي ــدة بـعـنــوان
"يوم التالت" من ألبومه المنتظر "أنا غير" ،ليتفاعل
الجمهور بقوة مع كلمات األغنية التي تتناول قصة
شاب وقع في حيرة لالختيار من بين  3فتيات إحداهن
سمراء ،وأخرى بيضاء بخدود وردية ،واألخيرة تتمتع
ب ــروح حـلــوة ،وهـنــا تفاعل رواد "تــويـتــر" مــع كلمات
األغنية ليربطوها بزوجة الهضبة السابقة شيرين
رضا ،وزوجته الحالية زينة عاشور ،وعالقته الغامضة
مع الفنانة دينا الشربيني.
ونـشــر رواد "تــويـتــر" ص ــورة تجمع شيرين رضــا،
وزيـنــة عــاشــور ،وديـنــا الشربيني ،مــع كتابة كلمات
األغنية على الصورة ،في إشارة منهم إلى أن األغنية
تعبر عن حياة عمرو دياب الشخصية.
يذكر أن األغنية من كلمات تامر حسين ،وألحان
ع ــزي ــز ال ـشــاف ـعــي ،وت ــوزي ــع أس ــام ــة ال ـه ـن ــدي ،وي ـقــول
مـطـلـعـهــا" :يـ ــوم ت ــات تـ ـ ــات ...ب ـنــات ن ــده ــون ــي ،على
َ
قاعدة وانبساط...
البساط بسط ...ياناس عجبونيَ ،
غداء وعزموني ،فتفتوا الفتافيت ...وفتنوني".
وك ــان عـمــرو دي ــاب أعـلــن فــي حفله ،ال ــذي أقـيــم في
العلمين ،بالساحل الشمالي ،طرحه أغنية جديدة يوم
الثالثاء ،وهذا ما حدث وطرحت أغنية "يوم التالت"
من ألبومه الجديد "أنا غير".

شيرين عبدالوهاب تتخطى
المليون بـ«الحب خدعة»

شيرين عبدالوهاب
تمكنت الفنانة شيرين عبدالوهاب من الدخول
إل ـ ــى ق ــائ ـم ــة الـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات األع ـ ـلـ ــى مـ ـش ــاه ــدة عـبــر
ال ــ"ي ــوت ـي ــوب" م ــن خ ــال أغـنـيـتـهــا ال ـج ــدي ــدة "ال ـحــب
خدعة" ،والتي قدمتها باللون الخليجي.
وتخطت األغنية مليونا و 500ألف مشاهدة بعد
 7أيام من طرحها ،لتحتل المرتبة الـ 38من أصل 50
فيديو تضمهم القائمة.
األغنية من كلمات األمير عبدالرحمن بن مساعد،
وألـ ـ ـح ـ ــان ص ـ ـ ــادق الـ ـش ــاع ــر ،وت ـ ــوزي ـ ــع ولـ ـي ــد ف ــاي ــد،
و هـنــد ســة صــو تـيــة محمد فـتـحــي ،و مـكــس وماستر
أمير محروس.
ُيذكر أن ألبوم "نساي" هو آخر ألبومات شيرين،
وال ـ ــذي طــرح ـتــه أواخ ـ ــر ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وض ــم 12
أغ ـن ـي ــة أب ــرزه ــا "ل ـ ــوان ـ ــي"" ،ح ـب ــه جـ ـن ــة"" ،ك ــدابـ ـي ــن"،
"أبوالرجالة" ،كما ّ
قد مت شيرين تتر " يــا بتفكر يا
بتحس" لمسلسل "خمسة ونص" ،والذي عرض في
رمضان الماضي.

ناصيف زيتون تألق في «قرطاج»

ناصيف زيتون
ب ـن ـجــاح ك ـب ـيــر وأم ـ ــام ج ـم ـهــور غ ـف ـيــر ام ـت ــأت بــه
ا لـمــدر جــات ،تألق الفنان ناصيف ز يـتــون فــي حفله
ع ـلــى م ـســرح م ـهــرجــان ق ــرط ــاج ض ـمــن دورتـ ــه الـ ــ55
لهذا العام.
ّ
وعلى امتداد ساعتين غنى ناصيف من رصيد من
ألبوماته القديمة والجديدة أشهر أغنياته ومنها
"عـلــى أي أسـ ــاس" ،و"ك ـلــو ك ــذب" ،و"م ــش عــم تظبط
مـعــي" ،و"تـجــاوزتــي ح ــدودك" ،و"مـجـبــور" ،وغيرها
من األغاني التي كان الجمهور ّ
يرددها معه بحماس
وانفعال كبير.
ومن األمور الالفتة في الحفل ،كان حضور والدته
التي جلست في الصفوف األمامية لمشاهدة ابنها،
وهو األمر الذي زاده حماسا وفرحا.
ي ـش ــار إل ــى أن نــاص ـيــف أح ـي ــا حـفـلــة ثــان ـيــة عـلــى
مسرح قرطاج ،وهي من األمور القليلة والنادرة التي
تحصل مع فنان ضمن فعاليات هذا المهرجان في
ً
العام نفسه ،نظرا لكثرة اإلقبال.
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كلمات متقاطعة
رواندا

كلمة السر

 - 7و هـ ـ ـ ــن  -أ غ ـن ـي ــة  - 9أ د ا ة نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــي -
(مبعثرة).
(تمائم)  -كاسب.
لماجدة الرومي (م) .يمنعان.
( - 1مختار )...معجم  - 3عـ ـن ــدي  -شــد يــد  - 5نتناقش.
عربي.
 - 6مــاال (م)  -نجدها  - 8عاصمة بولندا  - 10 -نستأجرها.
التبختر (م).
أصلح.
 - 2تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد ه ـ ـ ــا ف ــي  - 4عـ ـ ــاد  -األ شـ ـب ــال في (نوافير).

5
4
3
6
7
1
8
9
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
8
1
3
5
2
4
6
7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
4

sudoku

ً
عموديا:

6
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7

الحلول

1

 - 1الجزء اآلسيوي من
تركيا.
 - 2يخترعان.
 - 3أداة جــزم  -للدواب
ما يقابل قدم اإلنسان
 - 4استصلح (مبعثرة)-
حكيم (م).
 - 5الجمع من "وشاح"
(م)  -ت ـ ـ ـجـ ـ ــد هـ ـ ــا ف ــي
(تتوحد).
 - 6مطار بباريس (م)
 سحب. - 7ألعب (م)  -نفضل.
 - 8مسرحية لموليير -
لفظة ألم.
 - 9أرفض (م)  -أعملنا
عقلنا.
 - 10ص ـفــار الـبـيــض -
حروف متشابهة.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :ح ــذار االح ـب ــاط فـهــو الفشل
بعينه وتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
ً
عاطفيا :ترى أحالمك تتحقق وتتلقى
موافقة طال الصبر عليها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـشــاطــر أحــدهــم رأيــك
لكنك تتقبل األمر برحابة صدر.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :اص ــغ إل ــى نـصـيـحــة أع ـطــاك
ّإياها زميل وال تستهتر بها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ق ــد ي ـخ ـت ـبــر الـ ـق ــدر ص ــدق
عواطفك وعالقاتك الحقيقية والثابتة.
ً
ً
اجتماعيا :كن الئقا مع شخص يشكو
ّ
اليك من تصرف أساء اليه.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتجدد الخاليا في رأسك فتشعر
بنشاط كبير والقدرة على المواجهة.
ً
عاطفيا :معاكسة فلكية لبرجك تجعلك
مرهف اإلحساس تجاه الحبيب.
ً
اجتماعيا :تتبلور أفكارك في ما يتعلق
بالتغييرات المنزلية وتبدأ بالتنفيذ.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :كل عمل ّ
جيد يصدر منك يالقي
ً
ً
صدى طيبا هذا اليوم.
ّ
ً
ّ
عاطفيا :تخف حــدة عواطفك السابقة
ّ
وتعود الى التصرف بمنطق واتزان.
ً
اجـتـمــاعـيــا :حــافــظ عـلــى تـفــاؤلــك وابــق
ً
ّ
واقعيا وتصرف على هذا األساس.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :ق ــد تـلـتـقــي ب ـغــربــاء ع ــن محيط
اقتراحا ً
ً
جيدا.
عملك يعرضون عليك
ً
عاطفيا :ال تترك الشريك يشعر بالنفور
منك ألنك مرهق األعصاب.
ً
اجتماعيا :تتكلم بثقة وانــدفــاع وتثير
الجدل مع المقربين في العائلة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـح ــذرك ال ـف ـلــك م ــن ردات فعل
سلبية قد تنعكس عليك.
ً
عاطفيا :تشعر بالقوة وتغمرك الجاذبية
فينفتح امامك المجال العاطفي.
ً
اجتماعيا :أحــدهــم يمر بــأوقــات دقيقة
وصعبة فال مانع من مساعدته.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ممنوع التسويف والتمييع وقد
خان الوقت إلنهاء مشروعك.
ً
عاطفيا :يحدث ما كنت تحلم به وتلتقي
ً
أخيرا بمن قد اخترته.
ً
اجتماعيا :قــد تسافر فــي هــذه األثـنــاء
ّ
رياضية.
للقيام بمهمة ثقافية أو
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـع ـط ـيــك ب ــرج ــك م ــؤش ــرات
إيجابية لتغييرات مهنية ستحدث.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ــرى أح ــام ــك الـعــاطـفـيــة
تـتـجــدد وتـلـقــى مــوافـقــة مــن الـطــرف
اآلخر.
ً
اجتماعيا :كل شيء في حياتك يسير
نحو األحسن وال ضرورة للتشاؤم.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :ال تجاذف في مجاالت عقيمة قد م ـه ـن ـيــا :أح ــد ال ــزم ــاء ل ــدي ــه مـ ــأرب في
ّ
التقرب منك من اجل مصلحته.
تسبب لك خسائر مادية.
ً
ً
عــاطـفـيــا :قــد تـخــوض تـجــربــة عاطفية عاطفيا :تحاول اكتساب عاطفة شخص
آخر لكنه في مكان آخر.
جديدة لكنك لم تستعد لها بعد.
ّ
ً
ً ّ
اجتماعيا :توقف عن التذمر فأوضاعك اج ـت ـمــاع ـيــا :تــطـلــع عـلــى مـعـلــومــات أو
ّ
تحاول معرفة ما يجري حولك.
بشكل عام افضل مما تدعي.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :قد تقود اآلخرين بواسطة فكرك
النير إلى ّ
ّ
تطور مهم.
ً ً
ً
ً
عاطفيا :كن حذرا جدا وخصوصا مع
شخص يحاول ان يغريك.
ً
اجتماعيا :خبر مفرح تطرب له قلوب
العائلة بجميع أفرادها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :تـتـسـ ّـهــل أم ــام ــك أمـ ــور العمل
ّ
وتفكر بكيفية ربح األموال.
ً
عــاط ـف ـيــا :ل ــدي ــك رغ ـب ــات وم ـي ــول غير
مألوفة فحاول أن تضبط نفسك.
ً
اجتماعيا :تحمل اليك األفالك بشرى
ّ
ّ
سارة تفرح أيامك.
رقم الحظ.22 :
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الجمعية المغربية تستضيف الملتقى الدولي الرابع للتنمية
استضافت رئيسة الجمعية
المغربية للتنمية االقتصادية
واالجتمـ ـ ــا عـ ـي ـ ـ ــة والثقـ ـ ــا فـ ـيـ ــة،
د .أم الفضلي صابر ،المشاركين
فـ ــي ال ـم ـل ـت ـقــى الـ ــدولـ ــي ال ــراب ــع
للتنمية المستدامة المنعقد في
المملكة المغربية.
وأق ـ ـي ـ ـمـ ــت ضـ ـم ــن ال ـم ـل ـت ـق ــى
ورش حول التنمية المستدامة،
ب ـم ـشــاركــة رئ ـي ــس األكــادي ـم ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي والـ ـت ــدري ــب أ.د .حــاتــم
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــون ،وعـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
المتخصصين والمتدربين.
ووجـ ـ ـ ــه ال ـ ـح ـ ـسـ ــون ب ــاس ـم ــه
وب ــاس ــم ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن فــي
األكاديمية أسمى آيــات الشكر
والتقدير للدكتورة أم الفضلي
لحسن ضيافتها.
ً
الحسون مكرما الدكتورة أم الفضلي

ً
الحسون متحدثا خالل الملتقى

صورة جماعية

جانب من التكريم

جولة في الملتقى

دورات تدريبية للحرفيين في معهد بيت العثمان
أق ــام معهد بـيــت الـعـثـمــان ع ــدة دورات للحرفيين ط ــوال فترة
الصيف ،وذلك ضمن األنشطة التي يقوم بها المتحف في الحفاظ
على الموروث الثقافي واإلنساني والحضاري لدولة الكويت.
ً
وشــارك في ال ــدورة التي أقامها المعهد أخـيــرا لتصميم فنون
باقات الورد والرسم ،العديد من الشباب والشابات واألطفال.
وقال رئيس فريق الموروث الكويتي أنور الرفاعي إن «المركز
ً
يولي تعليم أبنائنا وبناتنا الحرف اليدوية المختلفة اهتماما
ً
كبيرا ،وذلك للعمل على استثمار أوقاتهم ،وصقل مواهبهم فيما
يعود بالنفع على دولة الكويت».
وأفــاد الرفاعي بأن مركز العثمان التراثي يوجه دعمه المادي
الكامل لهذه الدورات من خالل ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف
العثمان الخيري ،لما يمثله المتحف من قيمة في توثيق تاريخ
هذا البلد العريق.
إحدى الورش التدريبية على تنسيق الزهور

أصغر طفلة مشاركة في الرسم

تكريم مشاركة في ورشة الخط

 ...وتكريم آخر

هشام ومي احتفال بزفافهما
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــل هـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام هـ ـ ــريـ ـ ــدي
وم ــي عــوي ـشــي بــزواج ـه ـمــا في
فـ ـن ــدق م ـي ـنــا هـ ـ ــاوس بـمـنـطـقــة
الـهــرم ،وســط فــرحــة أسرتيهما
واألص ــدق ــاء .وب ـهــذه المناسبة
شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـع ـ ــروس ـ ـي ـ ــن ج ـم ـي ــع
المدعوين الفرحة ،وتمنوا لهما
حياة سعيدة وجميلة.

العروسان هشام ومي

الجناع انضمت إلى فريق عمل «في بيتنا قائد»

العروسان مع األهل واألصدقاء

ناصر احتفل بعيد ميالده الثالث

مدحت ونور احتفال بزفافهما
احتفل مدحت مصطفى ونور
العرباني بزفافهما ،وسط فرحة
العائلة واألصدقاء ،وتمنى لهما
الجميع حياة سعيدة.

ان ـض ـم ــت م ــوج ـه ــة ال ـخ ــدم ــة
االجتماعية فــي وزارة التربية
م ــوزة ال ـج ـنــاع إل ــى فــريــق عمل
«مبادرة في بيتنا قائد» ،عضوة
ب ـل ـج ـنــة ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـ ـجـ ــودة،
وت ـم ـن ــى ل ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع ال ـت ـقــدم
والنجاح.

موزة الجناع

احتفل ناصر سالك بعيد ميالده الثالث وسط أسرته وأصدقائه،
وتمنى له الجميع العمر المديد وحياة جميلة .وتلقى ناصر بهذه
المناسبة العديد من الهدايا.

العروسان مدحت ونور

مجتمع

مسك وعنبر

١٨
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«ليلة كويتية شبابية» افتتحت «صيفي ثقافي »14

خبريات
ديانا حداد تطرح أغنيتين
جديدتين

ً
على مسرح عبد الحسين عبد الرضا بحضور العبد الجليل ممثال وزير اإلعالم

جانب من حفل «ليلة كويتية شبابية»

محمد جمعة

قدم الفنان فيصل البحيري
وفرقته الموسيقية باقة من
المقطوعات العالمية في
افتتاح مهرجان "صيفي
ثقافي ."14

المهرجان
يتضمن
ً
ً
تنوعا ثقافيا
ً
جديدا يقدم
أنشطة للمرة
األولى

العبد الجليل

أط ـ ـل ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ــوطـ ـن ــي
للثقافة والفنون واآلداب مهرجان
"ص ـ ـي ـ ـفـ ــي ث ـ ـقـ ــافـ ــي" فـ ـ ــي دورتـ ـ ـ ــه
ال ـ ـ ـ  14مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول عـلــى
مسرح عبدالحسين عبدالرضا،
بحضور األمـيــن الـعــام للمجلس
ً
كــامــل العبدالجليل ممثال راعــي
ال ـم ـه ــرج ــان وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب رئـيــس
المجلس الوطني للثقافة محمد
الجبري.
وشهد حفل االفتتاح الذي جاء
بـعـنــوان "لـيـلــة كويتية شبابية"
األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد للقطاع
ال ـث ـقــافــي د .عـيـســى األنـ ـص ــاري،
ومديرة المهرجان فوزية العلي،
ول ـف ـي ــف مـ ــن ق ـ ـيـ ــادات ال ـم ـج ـلــس
المهتمين بالشأن الفني والثقافي
بالكويت ،وقــدم الحفل اإلعالمي
سعود الحسيني بكلمات رشيقة،
مع أداء سلس للفرقة الموسيقية
بقيادة الفنان فيصل البحيري.
بــدايــة قــال العبدالجليل في
كلمته" :يسعدني أن أمثل اليوم
الوزير الجبري راعي المهرجان،
وإن ـ ـ ــه "ل ـ ـشـ ــرف ك ـب ـي ــر أن ن ـقــدم
ً
أع ـ ـمـ ــاال م ـت ـم ـيــزة ف ـي ــه لـلـشـعــب
ال ـك ــوي ـت ــي بـ ــدورتـ ــه الـ ـج ــدي ــدة،
وهــو واج ــب وطـنــي مهم وأحــد
أدوار المجلس الوطني للثقافة
وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب أن يـنـهــض
بــاألن ـش ـطــة والـ ـب ــرام ــج وتـلـبـيــة
احـتـيــاجــات المجتمع فــي هــذه
ال ـف ـت ــرة م ــن الـ ـع ــام وأن يلتقي
الشعب الكويتي وكل من يقيم
في رحاب الكويت حول أنشطة

نافعة ومفيدة وهــادفــة ثقافية
وفكرية وأدبية وفنية".
وأضـ ــاف أن ه ــذا ال ـعــام لدينا
ً
عــدد كبير مــن الفعاليات قياسا
بما قدم خالل األعوام السابقة ،إذ
ً
نقدم  48نشاطا تحتوي على 23
ورشة عمل متخصصة ومتنوعة
ت ـ ـنـ ــاسـ ــب األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال والـ ـن ــاشـ ـئ ــة
والكبار.

الطاقات الشبابية
وذك ـ ـ ـ ــر أن "ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـه ــرج ــان
ً
ً
ً
يـتـضـمــن ت ـنــوعــا ثـقــافـيــا جــديــدا
ي ـقــدم أن ـش ـطــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
ظـ ــل ح ــرصـ ـن ــا عـ ـل ــى كـ ـس ــب ف ــرق
ً
شـعـبـيــة وف ـن ـيــة ج ــدي ــدة وأي ـض ــا
إب ــراز الـطــاقــات الشبابية الفنية
الكويتية ،ومنحها فرصة الظهور
وتـ ـق ـ ّـدم ال ـص ـفــوف و"ن ـت ـط ـلــع ألن
ً
يكون "صيفي ثقافي  "14امتدادا
لـمـهــرجــانــات الـمـجـلــس الــوطـنــي
التي من خاللها يكرس دوره في
المجتمع وأهدافه لصنع الثقافة
الراقية والرزينة.

ثقافات متنوعة
وأك ـ ـ ــد ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ح ــرص
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب عـ ـل ــى اال ن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـلــى
دول أخـ ــرى وث ـق ــاف ــات مـتـنــوعــة،
ً
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـف ــاق ــات
وبروتوكوالت للتفاهم والتعاون
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب بـ ـي ــن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ودول
صديقة عدة ونحرص على جلب
ال ـفــرق الـمـســرحـيــة والموسيقية

محمد جمعة

أصبحت الفنانة إلهام الفضالة أصغر جدة في الوسط الفني،
بعدما رزقــت أول حفيدة لها ،وشــاركــت الفضالة فرحتها مع
الجمهور وزمالئها الذين طوقوها بعبارات المحبة ،وقالت:
"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بفرحة ال
يصفها أي كــام رزقني الله بــأول حفيدة (إلـهــام) فالحمد لله
ً
حمدا يليق بجالله على أجمل عطايا الرحمن وعلى
سالمة ابنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال".
ً
ُيــذكــر أن الـهــام الفضالة تـشــارك حاليا في
عروض مسرحية "عودة ريا وسكينة" بطولة
الفنانين :داود حسين ،وهيا الشعيبي ،وإلهام
الفضالة ،وخالد البريكي ،وثامر الشعيبي،
ون ـ ــوره ـ ــان ط ــال ــب ،وعـ ـل ــي الـ ـف ــرح ــان ،وع ـبــدال ـلــه
الـحـمــادي ،ومــن تأليف هيا الشعيبي ،وإخ ــراج ثامر
الشعيبي ،وإشراف عام هاني الطباخ ،وإنتاج مؤسسة
هيونة لإلنتاج الفني والمسرحي ،ومــن المتوقع أن
تعرض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان" صيفي
ثقافي" ،وذلك عقب جولة ناجحة في السعودية.
وكانت إلهام شاركت خــال رمضان الماضي في
مسلسل "وما أدراك ما أمي" ،من تأليف علي الدوحان،
وم ــن إخـ ــراج حـسـيــن الـحـلـيـبــي ،وي ـش ــارك ف ــي بطولته
عدد من نجوم الخليج ،منهم :إلهام الفضالة ،ومحمد
العجيمي ،وهيا الشعيبي ،وهنادي الكندري ،وشيالء
سبت ،وحسين المهدي ،وناصر عباس ،وفهد باسم،
ون ــور خــالــد الـشـيــخ ،ورت ــاج الـعـلــي ،وشـهــد الـكـنــدري،
ومن إخراج حسين الحليبي وإنتاج المجموعة الفنية
للمنتج باسم عبداألمير.

بانوراما ثقافية
من جانبه ،قال د .األنصاري أن
الجمهور سيكون في المهرجان
على موعد مــع بــانــورامــا ثقافية
متنوعة مــا بـيــن الـفــن والـمـســرح
واإلصــدارات األدبية والفعاليات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــروض
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ت ـح ــاك ــي ال ـط ـفــولــة
والـمــرأة والـشـبــاب وجميع أفــراد
األسـ ـ ــرة ،ولــدي ـنــا ح ـضــور عــربــي
كريم من دول عدة السيما مصر
وتونس واألردن وحضور دولي
م ــن ال ـي ــون ــان وإي ـط ــال ـي ــا وه ـنــاك
تــوزيــع جـغــرافــي كبير لألنشطة
بين المحافظات الست.
وأوضــح أن أيــام المهرجان الـ
ً
 14ستشهد  48نشاطا "حاولنا
ق ــدر الـمـسـتـطــاع أن نـخـلــق حالة
من التوازن بين الفنون الشعبية
ومـ ــا ت ــزخ ــر ب ــه م ــن ت ـ ــراث أصـيــل
ونـ ــدعـ ــو الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـك ــري ــم أن
ي ـت ــاب ــع ف ـعــال ـيــات ـنــا ون ـت ـم ـنــى أن
ت ـ ـنـ ــال رض ـ ــاه ـ ــم ،ون ـع ـت ـق ــد أن ـن ــا
نواكب الحداثة الفنية ،ونتمسك
ب ــاألص ــال ــة ال ـعــرب ـيــة والـكــويـتـيــة
ً
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن أن الـ ـك ــوي ــت مـهــد
الثقافة وبلد التنوير".

ً
وج ـ ــرى ف ــي االف ـت ـت ــاح أي ـض ــا،
تـكــريــم ال ـف ـنــان فـيـصــل البحيري
ال ـ ـ ــذي اع ـت ـل ــى الـ ـمـ ـس ــرح بـمـعـيــة
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــل واألن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري
وال ـع ـل ــي ل ـت ـس ـلــم ال ـ ـ ــدرع ق ـب ــل أن
ي ـتــرجــل الـجـمـيــع وي ــرح ــب مـقــدم
ال ـ ـح ـ ـفـ ــل الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ب ــأعـ ـض ــاء
ال ـفــرقــة الـمــوسـيـقـيــة وه ــم ع ــازف
الـ ـكـ ـم ــان ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ال ـق ـط ــان
وعلى التشيللو محمد أبوعوف
وعــازف العود من سلطنة عمان
ي ــوس ــف الـ ـل ــويـ ـه ــي وب ـم ـش ــارك ــة
حسين الخلف وبــرهــان الشطي
على اإليقاع.

مجموعة مقطوعات
واستمتع الحضور الغفير في
مسرح عبد الحسين عبد الرضا
ً
بـســاعــة ونـصــف الـســاعــة تقريبا
من العزف المتواصل لمجموعة
مقطوعات عالمية حيث عانقت
أنغام البيانو والتشيللو والعود

اإليقاعات المحلية التي تسللت
م ــن ب ـي ــن أيـ ـ ــدي أن ــام ــل شـبــابـيــة
كويتية لتداعب المشاعر وتطرق
أبواب القلوب وتبحر بالجمهور
إلى آفاق من اإلبداع بقيادة عازف
البيانو البحيري الذي كان ربان
األمسية فاستطاع أن يمضي على
ً
درب الـتــألــق مستعرضا ورفــاقــه
موهبتهم فــي ا ل ـعــزف الجماعي
للمقطوعات الـ  7التي شكلت قوام
البرنامج الموسيقي.

السرية" ومقطوعتين لأللماني
"  "ramin djawadiو ه ـم ــا
الموسيقى التصويرية لسلسلة
"ص ـ ـ ــراع ال ـ ـعـ ــروش" و"rains of
 "Castamereوه ــي م ــن األل ـبــوم
الرابع لموسيقى سلسلة
"صـ ـ ــراع الـ ـ ـع ـ ــروش"  ،ق ـب ــل أن
يختتم الحفل بثالث مقطوعات،
منها اثنتان لعازف العود يوسف
اللويهي واألخـيــرة على البيانو
لعبد العزيز شبكوه .

•

كشفت الكاتبة منى الشمري
ً
ع ــن انـشـغــالـهــا حــال ـيــا بتأليف
رواية تراثية جديدة إلى جانب
اس ـت ـعــدادهــا ل ـخــوض الـمــوســم
الــدرامــي رمضان المقبل بعمل
تلفزيوني جديد.
وصرحت الشمري لـ"الجريدة"
أنـ ـه ــا ت ـن ـت ـظــر ع ـ ـ ــودة ال ـم ـخ ــرج
محمد دحام الشمري من مصر
حـ ـي ــث ي ـق ـض ــي إجـ ـ ــازتـ ـ ــه ل ـب ــدء
االستعدادات للمسلسل الجديد
في تكرار للتعاون بينهما بعد
ً
آخر أعمالهما معا "ال موسيقى
فــي األح ـم ــدي" ال ــذي تــم عرضه
ً
رمضان الماضي وحقق نجاحا
ً
فائقا.

وق ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــري وف ــرقـ ـت ــه
وبـمـســاعــدة عـبــدالـعــزيــز شبكوه
عـلــى الـبـيــانــو بــاقــة م ـخ ـتــارة من
موسيقا أفالم ومسلسالت راسخة
فـ ــي الـ ـ ــوجـ ـ ــدان م ـن ـه ــا م ـق ـطــوعــة
للموسيقار اإليطالي "،"nino rota
مــن فيلم "األب الــروحــي" وأخــرى
للنرويجي
" ،"rolf lovlandمن "الحديقة

دويتو ناجح

الهام الفضالة

وأكدت الشمري أنه تجمعها
بالمخرج محمد دحام الشمري
تـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــات وأف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار كـ ـثـ ـي ــرة
تــؤهـلـهـمــا لـمــزيــد م ــن الـتـعــاون
ً
مستقبال وهو ما انعكس على
ح ــال ــة ال ـ ـجـ ــدل وال ـت ـم ـي ــز ال ـتــي
ً
حققاها معا بقلمها ومن خالل
ً
ً
ّ
رؤيته فنية وكونا عمال ًمتكامال

أحب سماع كلمة «جدة» ...والتطور الحضاري مرعب
نتابعهم على طول الوقت ،والزم األم تصاحب
أوالدها".
وتحدثت خالل الحلقة عن مسيرتها الفنية
منذ بدايتها حتى اآلن ،وعن أعمالها الجديدة
وذكــريــاتـهــا مــع نـجــوم الـفــن خــال مسيرتها،
وع ــن تمنياتها بتقديم ج ــزء ثــالــث مــن "أبــو
العروسة".
واستطردت عن ذكرياتها مع الفنان عادل
إمــام في مسلسل "أحــام الفتى الطائر" الذي
ع ــرض ع ــام " :1978كـنــت مــذعــورة وبترعش
قــدام األستاذ عــادل إمــام يبص لي ويضحك،
ومكنتش عارفه أتكلم وال أمثل وريقي ناشف،
وكنت بمثل  3حلقات فــي المسلسل فضلت
أترعش فيهم وأبص لعادل أترعش أكتر ،بس
قد إيه هو كان طيب وجميل جدا".
وذكــرت أنها بعد دورهــا في "أحــام الفتى
الطائر" ،شاركت الزعيم عادل إمام في بطولة
عدد من أعماله مثل "شمس الزناتي" ،و"سالم
يــا صــاحـبــي" ،وقــدمــت مـعــه مسرحية "ال ــواد
سيد الشغال" ،في الجزء الذي لم يتم تصويره.
واعتبرت سوسن أن تكريمها في المهرجان
ال ـق ــوم ــي ل ـل ـم ـســرح ال ـم ـص ــري ي ـع ــد م ــن أه ــم

الـتـكــريـمــات فــي مـشــوارهــا الـفـنــي ،خصوصا
أنها عاشقة للمسرح ،وقدمت من خالله روائع
األعمال المسرحية ،ومازالت لديها دائما رغبة
في الوقوف على خشبته.
وأضافت" :المهرجان هذا العام مختلف عن
أي دورات سابقة ،ويكرم خالله قامات كبيرة
في المسرح ،وأنا فخورة بهذا التكريم ،وأتمنى
العودة قريبا إليه ألنني أحبه وأعشقه".

سوسن بدر

مني الشمري والمخرج محمد دحام الشمري
حاز إعجاب الجميع وتقديرهم.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري ،أن
استمرار تعاونها مــع دحــام ال
يـمـنــع خ ــوض ت ـج ــارب جــديــدة
مع مخرجين آخرين فالساحة
ممتلئة بالعديد من الموهوبين
والفنانين الـكـبــار الـتــي ترحب
وت ـس ـع ــى ل ـل ـت ـع ــاون م ـع ـهــم فــي
أع ـم ــال ق ــادم ــة ،مــوض ـحــة أنـهــا
ً
ال تستطيع حاليا تقديم أكثر

البحيري قدم
وفرقته الموسيقية
مجموعة من
المقطوعات
العالمية بأنامل
شبابية

من عمل واحد في العام نتيجة
ً
ً
اسـتـغــراق الـنــص ج ـهــدا ووقـتــا
ً
ط ـ ــوي ـ ــا ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج ب ــالـ ـص ــورة
الــائـقــة الـتــي تسعى إلـيـهــا وال
تتنازل عنها في جودة ما تقدمه
من نصوص.

هجرت المسرح
وعـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـم ـســرح ـيــة
قــالــت الـشـمــري أنـهــا تـعــزف عن

تأليف نص للمسرح بعد منع
آخ ـ ــر ن ـص ــوص ـه ــا مـ ــن ال ــرق ــاب ــة
التي رفضت خروجه للنور مما
أصابها باإلحباط والعزوف عن
تكرار التجربة.
وأشـ ــارت إل ــى أنـهــا تعاونت
العام الماضي مع فرقة المسرح
الـ ـع ــرب ــي وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ع ـب ــدال ـل ــه
التركماني ال ــذي عــرض عليها
التعاون لتقديم نص مسرحي
تخوض به مهرجان الكوميديا
"ل ـي ــال ــي م ـســرح ـيــة كــوم ـيــديــة"،
في سبتمبر الماضي وبالفعل
ً
قدمت نصا بعنوان "المنطاد"
لكن تم رفضه ربما لما فيه من
إسقاطات سياسية ،وإن كانت
كـلـهــا تـحــث عـلــى تـعــزيــز القيم
الوطنية وإعــاء روح اإلنتماء،
ً
مـ ــؤكـ ــدة أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـت ـلــق س ـب ـبــا
ً
واضحا لرفض النص.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ـمـ ــري أنـ ـه ــا
تعشق الكتابة الكوميدية رغم
صعوبتها ولذلك تهتم بوضع
شخصية كوميدية خفيفة الظل
فــي كــل عمل فني تؤلفه ،ورغــم
اعتزالها المسرح فإنها تفكر في
كتابة نــص كوميدي لمسلسل
تلفزيوني في القريب.

خالد بوصخر يطرح أحدث كليباته «صغيرونة»
•

الجسمي يستعد لحفله
في موسم الطائف

باقة مختارة

عزة إبراهيم

سوسن بدر :وقفت أرتعش أمام عادل إمام
ّ
حلت النجمة سوسن بدر ،ضيفة برنامج
"صــاحـبــة ال ـس ـعــادة" ،ال ــذي تـقــدمــه اإلعــامـيــة
إسعاد يونس ،في حلقة ،أمس األول ،وتحدثت
عن عالقتها بأحفادها ،وحبها لسماع كلمة
"جدة".
وق ــال ــت "دائـ ـم ــا أزور أحـ ـف ــادي ،ألن بنتي
مشغولة مع بناتها الثالث من المدرسة إلى
النادي إلى الدرس ،تعيش وتتعب لهم ،وزمان
لــو ك ــان الـمـنــديــل وق ــع ت ـنــادي عـلـ ّـي تـقــول لي
مامي جبهولي" ،لتقاطعها إسعاد ،قائلة" :كان
عندك زمان كلمة شهيرة ما بخلهاش تشيل
الياسمين من على األرض" ،لتستكمل سوسن
حديثها ضاحكة" :دلوقتي بنتي بتشيل كل
حاجة من على األرض".
وأضافت بدر "بحب أسمع كلمة جدة ،هي
كلمة جميلة ،وحفيدتي ملك الكبيرة ( )15سنة
عــا قـتــي بيها مختلفة تـمــا مــا عــن شقيقتها
الصغيرة".
وقالت" :الصغيرة هي اللي بتلعب بيا ،وأنا
سايبة نفسي ليها ،والجيل الحالي مختلف
عــن جـيــل زم ــان ،والـتـطــور الـحـضــاري مرعب
ومخيف وفي مناطق خطر بسبب النت الزم

ً
مكرما البحيري
العبد الجليل

الشمري :أعكف على تأليف رواية تراثية جديدة
وأستعد لرمضان المقبل بنص جديد

إلهام الفضالة أصغر «جدة»
في الوسط الفني
•

ً
وال ـش ـع ـب ـي ــة أي ـ ـضـ ــا واسـ ـتـ ـق ــدام
ك ـبــار الـكـتــاب والـمـفـكــريــن إللـقــاء
محاضرات تنويرية في المجتمع
الكويتي في كثير من المجاالت
ول ـ ـيـ ــس فـ ـق ــط "صـ ـيـ ـف ــي ث ـق ــاف ــي"
ك ــل هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات واألن ـش ـطــة
تنصهر في دور المجلس الوطني
وأهدافه.

تستعد النجمة اللبنانية
ديانا حداد ،إلحياء
حفل غنائي كبير ضمن
موسم صيف 2019
بالسعودية ،حيث
تواصل بروفاتها للحفل،
الذي لم يتم االستقرار
على موعده نهائيًا حتى
اآلن.
من ناحية أخرى ،تستعد
ديانا لطرح أغنيتني
جديدتني خالل األيام
املقبلة ،األولى باللهجة
املصرية ،ولم تستقر
ديانا وفريق العمل على
اسمها النهائي حتى
اآلن ،والثانية باللبنانية.
يذكر أن ديانا طرحت
أخيرًا أغنية جديدة
بعنوان "أحبك وكذا"
وتحمل طابعًا مختلفًا
ومناسبًا ألجواء الصيف
الحالية من ناحية
الكلمة واللحن والتوزيع
املوسيقي ،إذ كررت
تعاونها مع امللحن علي
صابر بعد نجاح أغنية
"إال هنا".

عزة إبراهيم

ط ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان خـ ـ ــالـ ـ ــد ب ــوصـ ـخ ــر
ً
فـيــديــو كـلـيــب ج ــدي ــدا ،أم ــس ،بـعـنــوان
"ص ـغ ـيــرونــة" بــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد من
الفنانين الذين شاركوا في تصويره.
وبمجرد طرحه تجاوز عــدد مرات
مشاهدة الكليب  200ألف ،وذلك خالل
س ــاع ــات فـقــط وق ـبــل م ــرور ي ــوم كــامــل
عـلــى طــرحــه عـبــر مــوقــع الـفـيــديــوهــات
"يوتيوب".
وأع ـ ــرب بــوصـخــر ل ــ"ال ـج ــري ــدة" عن
سعادته بالتفاعل السريع مع الكليب
ال ــذي ج ــرى تـصــويــره ثــالــث أي ــام عيد
األض ـ ـحـ ــى ،وت ـ ــم ط ــرح ــه أم ـ ــس وس ــط
ترحيب كبير من الجمهور.
وكشف عــن أسـمــاء الفنانين الذين
شاركوه تصوير األغنية وهم الفنانة
شوق ،ونبيل األديب ،وفاطمة الدمخي،
وأحمد السعدون ،ومحمد الطاحون،
ً
والموديل تاالر ،موضحا أن األغنية من
كلمات وألحان هميم بركات وتوزيع
وماستر حيدر غيتارا وتصوير بيار
صليبا إخراج عطية الشمري.

ً
وذكر أنه انتهى أخيرا من
 3أغنيات أولها "صغيرونة"
التي تم طرحها أمــس ،وفي
غ ـ ـضـ ــون شـ ـه ــري ــن م ـ ــن اآلن
سيتم طرح جديده "إيه أحبه"،
وتـلـيـهــا أغـنـيــة "دونـ ــه دون ــه"،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن األغـ ـنـ ـي ــات ال ـث ــاث
تقع ضمن "ميني ألبوم" جديد
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى  6أغ ـ ــان ،اث ـن ـتــان
منها باللهجة الخليجية ،وتتنوع
األغاني األربع الباقية بالتنوع بين
الكالسيك العراقي والجاز العصري.
واستطرد أن "إيه أحبه" ،تنتمي
لرتم بيت الطابع الخليجي ،وهي
من كلمات فالح العماش وألحان
جسام وتوزيع محمد السلطان.
أم ــا "دون ــه دونـ ــه" ،فتعتمد
على "رتــم الطنبورة" ،وسيتم
ت ـص ــوي ــره ــا ك ـف ـي ــدي ــو ك ـل ـيــب،
ح ـي ــث ي ـف ـضــل الـ ـشـ ـب ــاب ه ــذا
النوع من األغــانــي الخفيفة
الــراقـصــة ،وهــي مــن كلمات
سمر البحرينية وألحاني
وتوزيع حيدر غيتارا.

خالد بوصخر

يجري النجم اإلماراتي
حسني الجسمي
تحضيرات وبروفات
مكثفة استعدادًا للسفر
إلى السعودية ،إلحياء
حفل غنائي هناك
يوم السبت املقبل
ضمن حفالت موسم
الطائف بالسعودية،
ويشهد الحفل العديد
من املفاجآت لجمهور
السعودية.
يذكر أن آخر أعمال
الجسمي أغنية "مهم
جدًا" وحقق من خاللها
نجاحًا كبيرًا ،إذ تناقل
الجمهور األغنية بكثافة
عبر مختلف منصات
التواصل االجتماعي
وهي من كلمات الشاعر
أحمد الصانع ،وألحان
ورؤية موسيقية لحسني
الجسمي ،وتوزيع
ومكساج حسام كمال.

الكدواني ينضم إلى «البعض
ال يذهب للمأذون»

يعمل صناع فيلم
«البعض ال يذهب
للمأذون» على قدم
وساق من أجل االنتهاء
من التحضيرات
النهائية للفيلم ،قبل
انطالق التصوير ،املقرر
له منتصف سبتمبر
املقبل ،وانضم الكدواني
إلى الفنانني كريم
عبدالعزيز وبيومي
فؤاد للمرة الثانية على
التوالي ،بعدما تعاونوا
من خالل فيلم
«نادي الرجال السري»،
الذي عرض في يناير
املاضي.
في السياق ذاته ،أوشك
املخرج أحمد الجندي
على االنتهاء من معاينة
أماكن التصوير ،إذ
ينطلق التصوير
باملشاهد
الخارجية للفيلم،
ثم يدخل صناعه
للتصوير داخل
البالتوهات ،كما
اقترب السيناريست
أيمن وتار من
االنتهاء من كتابة
ً
السيناريو كامال،
إذ يعمل على
التعديالت األخيرة
قبل انطالق
التصوير.

ةديرجلا
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دوليات
إيران تخشى فتح أبواب جهنم ...والناقلة في حماية «الحرس»
• ظريف يعرض إجراءات لبناء الثقة وأمن الخليج • أستراليا تنضم إلى «تحالف المالحة» األميركي
تمسكت إيران باالتفاق النووي
بوصفه ضمانة إلغالق أبواب
وهددت بـ «أفعال غير
جهنم ً
متوقعة» ردا على ضغوط
إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،في حين نأت
اليونان عن مساعدة ناقلة
النفط اإليرانية التي اطلقتها
سلطات جبل طارق.

موقع مجلس
تشخيص النظام
يحذف رد الريجاني
ضد يزدي

فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ط ـ ـهـ ــران
مـ ــا ت ـص ـف ــه ب ـس ـي ــاس ــة تـقـلـيــص
االلـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات الـ ـن ــووي ــة وت ـل ــوح
باالنسحاب من االتفاق النووي
للضغط على ال ــدول األوروب ـيــة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وح ـم ــاي ـت ـه ــا مــن
العقوبات األميركية ،حذر وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف من أن التخلي عن االتفاق
ي ـف ـتــح بـ ــاب ال ـج ـح ـيــم ،وق ـ ــال إن
بالده متمسكة به ألنه جيد.
وه ــدد ظــريــف فــي كلمة أمــام
معهد استوكهولم الدولي أمس،
بأن بالده قد تأتي بأفعال «غير
ً
م ـت ــوق ـع ــة» ردا ع ـل ــى س ـيــاســات
الواليات المتحدة «غير المتوقعة
في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأضـ ـ ـ ــاف« :ال ـت ـص ــرف ــات غـيــر
المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى
فوضى .ال يمكن للرئيس ترامب
أن يــأتــي بــأف ـعــال غـيــر متوقعة
ثم ينتظر من اآلخرين أن يأتوا
ً
بأفعال متوقعة» ،مؤكدا أن بالده
سـتـظــل مـلـتــزمــة بـمـعــاهــدة عــدم
االنتشار النووي.

أمن الخليج
من جانب آخر ،دعا ظريف إلى
مــا أس ـمــاه ب ـ «الـثـقــة فــي الخليج
لـضـمــان حــريــة الـمــاحــة وم ــرور

ً
خامنئي خالل استقباله روحاني وعددا من الوزراء في طهران أمس
الـ ـسـ ـف ــن» .وتـ ــابـ ــع ظـ ــريـ ــف« :م ــن
الممكن االت ـفــاق عـلــى إج ــراء ات
لبناء الثقة في الخليج لضمان
ً
ح ــري ــة ال ـ ـمـ ــاحـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـط ـلــة على
الخليج لن تحقق األمــن بإنفاق
ال ـم ـل ـي ــارات ع ـلــى شـ ــراء أسـلـحــة
الغرب».
وجدد وزير الخارجية التأكيد
ع ـل ــى أن «ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـكــري
األج ـن ـب ــي مـهـمــا ب ـلــغ حـجـمــه ال

ّ
مقرب من خامنئي :إسرائيل اخترقت استخباراتنا

كشف الباحث والمؤرخ عبدالله شهبازي،
ال ـم ـق ــرب م ــن ال ـم ــرش ــد اإليـ ــرانـ ــي األعـ ـل ــى علي
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،عـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــراق إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ألجـ ـه ــزة
االستخبارات واألمن.
وکتب شهبازي عبر تطبيق «تليغرام» أمس:
«تشير بعض الشائعات إلى أن مسؤول ملف
المعتقلين بشأن اغتيال العلماء النوويين،
والـ ـ ــذي أن ـت ــج ف ـلــم اغ ـت ـي ــال ال ــوث ــائ ـق ــي ،حسب
اع ـتــرافــات المعتقلين اإلج ـبــاريــة ،بـمــن فيهم
مـ ــازيـ ــار إب ــراه ـي ـم ــي وآخ ـ ـ ـ ــرون ،ق ــد هـ ــرب إل ــى
إسرائيل».
وقــال« :السؤال هو لماذا ال تقوم السلطات
بإعالن هذه المعلومات وتفضل من خالل إلقاء

اللوم على هذا وذاك أن تموه بعض اإلجراءات
الغريبة والـتــي ال يمكن تفسيرها فــي تاريخ
االستخبارات اإليرانية».
ودعا إلى «إصالح وتحديث» األجهزة األمنية
ً
للجمهورية اإلسالمية ،متسائال« :أليس قبول
الواقع هو الخطوة األولى الضرورية لإلصالح
والتحديث؟».
وج ــاء خـبــر اخ ـت ــراق إســرائ ـيــل أج ـهــزة أمــن
واستخبارات الجمهورية اإلسالمية من جانب
شهبازي ،في حين رفع رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ،قبل عام الستار عما وصفه بـ«وثائق
وأرشيف التقدم بالبرنامج النووي اإليراني
السري».

يمكن أن يحول دون زعزعة األمن
في هذه المنطقة» ،في إشارة إلى
جهود الواليات المتحدة لبناء
تـحــالــف دول ــي مــن أج ــل حماية
المالحة بالخليج.
في موازاة ذلك ،أكد نائب قائد
الحرس الثوري علي فــدوي أنه
ما من أحد يمكنه تأمين الخليج
سوى إيران ودول المنطقة ،فيما
ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي حـســن
روح ــان ــي إن ال ـم ـم ــرات الـمــائـيــة
ال ــدول ـي ــة ل ــن تـنـعــم ب ــاألم ــن كما
كان في الماضي في حال منعت
بالده من بيع نفطها في إشارة
إلـ ــى س ـعــي واش ـن ـط ــن لتصفير
صادرات طهران من المحروقات.

تحالف المالحة
في المقابل ،أعلن رئيس وزراء
أس ـت ــرال ـي ــا سـ ـك ــوت م ــوري ـس ــون
أم ــس ،االن ـض ـمــام إل ــى «تـحــالــف
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة» ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة واش ـن ـط ــن
ل ـح ـمــايــة ال ـس ـفــن ال ـت ـجــاريــة في
الـ ـمـ ـم ــرات ال ـم ــائ ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط بـ ـ ـع ـ ــد أن
احتجزت إيــران ناقلة ترفع علم
ً
بريطانيا فضال عن وقــوع عدة
ا ع ـت ــداء ات تخريبية استهدفت
ناقالت نفط قرب مضيق هرمز.

حماية ونأي
إلى ذلك ،ذكرت وكالة العمال
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــس أن «ال ـ ـحـ ــرس
استأجر الناقلة «أدريان
الثوري»
ُ
داريـ ـ ـ ــا» ال ـت ــي أف ـ ـ ــرج ع ـن ـهــا بـعــد
احتجازها في جبل طارق.
وقالت الوكالة« :تجدر اإلشارة
إلــى أن السفينة غريس  ،1التي
تغير اسمها إلــى أدري ــان داريــا
بعد االحـتـجــاز ،هــي ناقلة نفط
كورية الصنع مملوكة لروسيا
ً
وي ـس ـت ــأج ــره ــا ح ــال ـي ــا ال ـح ــرس
الثوري».
وأمــس األول ،أعلن «الحرس»
استعداده إلرسال بارجة حربية
لحماية السفينة الضخمة بعد

إصدار الواليات المتحدة مذكرة
لمصادرتها بتهمة دعم اإلرهاب
وتهريب نفط إلى سورية.
من جانب آخر ،أكد نائب وزير
الخارجية اليوناني ميلتياديس
فــارفـيـتـسـيــوتـيــس أن بـ ــاده لن
تقدم مساعدة لـ ـ «ادريــان داريــا»
ً
ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـح ــر حـ ــال ـ ـيـ ــا بــال ـب ـحــر
المتوسط.
وأضـ ـ ــاف فــارفـيـتـسـيــوتـيــس:
«بعثنا برسالة واضحة مفادها
أن ـ ـنـ ــا ال نـ ــرغـ ــب بـ ـ ــأي حـ ـ ــال فــي
ت ـس ـه ـي ــل تـ ـه ــري ــب ه ـ ـ ــذا ال ـن ـف ــط
إلـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــة» ،ل ـك ـن ــه لـ ــم يـقـلــل
م ــن اح ـت ـمــال أن تــرســو الـنــاقـلــة
فــي الـمـيــاه الـيــونــانـيــة .وذك ــر أن
الــواليــات المتحدة على اتصال
باليونان بشأن األمر.

تعطل ناقلة
وفــي ثاني حــادثــة فــي البحر
األح ـ ـمـ ــر ،ت ـع ــرض ــت ن ــاق ـل ــة نـفــط
إيـ ــران ـ ـيـ ــة مـ ــدرجـ ــة عـ ـل ــى الئ ـح ــة
الكيانات الخاضعة للعقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـع ـط ــل فـ ــي ال ـب ـحــر
األحـ ـم ــر .وأك ـ ــدت وزارة الـنـفــط،
أمس ،تعرضت الناقلة «اتش اي
ال ام» لعطل شمالي ميناء ينبع
السعودي.

وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ط ــاق ــم
الناقلة «بحالة استنفار ويعمل
على إصالح الخلل الفني» ،وأن
«ال ـن ــاق ـل ــة م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـســامــة
م ـس ـت ـق ــرة» .وأوضـ ـ ــح أن جميع
أفراد الطاقم بخير.

عـلــى صعيد منفصل ،حــذف
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ل ـم ـج ـل ــس
ت ـش ـخ ـي ــص م ـص ـل ـح ــة الـ ـنـ ـظ ــام،
رسالة رئيسه صادق الريجاني
ً
الـتــي حملت ردا شــديــد اللهجة
ضــد الــرئـيــس األس ـبــق للسلطة
القضائية محمد يزدي ،دون أي
توضيح.
ويأتي حذف رسالة الريجاني
م ــن م ــوق ــع ال ـم ـج ـلــس ،ف ــي حين
كـتـبــت وك ــال ــة «إرن ـ ــا» الــرسـمـيــة،
أمس األول« :يتبادل المواطنون
ص ـ ــور رس ــال ــة الريـ ـج ــان ــي ضــد
ي ـ ــزدي ف ــي إن ـس ـت ـغ ــرام ،ويـمـكــن
اع ـت ـبــار ه ــذا ال ـح ــدث ه ــو األه ــم
خــال األسـبــوع الـمــاضــي ،حيث
حظي باهتمام الشارع اإليراني».
فــي إش ــارة إلــى تعريض سمعة
النظام إلى الخطر.
(سيدني ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

• الجميل :نصرالله يخالف الدستور • واشنطن :الضائقة دفعت «حزب الله» لطلب تبرعات
●

الراعي في بيت الدين للقاء عون أمس

(داالتي ونهرا)

بيروت  -ةديرجلا

وسط زحمة ملفات ضاغطة ،يفاقمها تقرير «ستاندرند
آند بــورز» المنتظر ،والــذي تكثر التكهنات بشأنه لناحية
التصنيف الــذي سيحدده لبيروت ،يعقد مجلس الــوزراء
جلسة اليوم في المقر الرئاسي الصيفي ببيت الدين وعلى
جدول أعماله  46بندا .ومن غير المستبعد أن يزور رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري قصر بيت الــديــن للقاء رئيس
الجمهورية ميشال عون قبل الجلسة المنتظرة.
وكان عون أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي ،الذي
استقبله أمس ،في المقر الرئاسي الصيفي ببيت الدين ،أن
«الموضوع االقتصادي سيكون البند األول في اهتمامات
مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات التي يحدثها على حياة
المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم التحمل أكثر».

وقال الراعي بعد اللقاء« :مسألة االستراتيجية الدفاعية
ً
أساسية ،وقد طرحت أوال في عهد الرئيس ميشال سليمان.
وهي ضرورية ،فبالنسبة إلـ ّـي الموضوع منتهٍ منذ أن تم
طرحه .من الضروري أن يتم اعتمادها ،فهذه االستراتيجية
الدفاعية ضرورة ماسة في حياة لبنان».
إلى ذلك ،أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب
سامي الجميل ،في مؤتمر صحافي عقده أمس ،أن تصريح
األمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله قبل أيام
«مخالفة فاضحة للدستور ولمنطق المؤسسات وللميثاق
الــوطـنــي وخ ــروج عــن الـشــراكــة الـتــي تــؤكــد أن ق ــرار السلم
ً
والـحــرب يمر بالمؤسسات ويعبر عنه فيها» ،مــؤكــدا أن
َ
«مجلسي النواب والوزراء لهما الصالحية في تقرير مصير
البلد ،وال يحق ألي أحد أن يقرر عن اللبنانيين مصيرهم
ومستقبلهم وقرار السلم والحرب لديهم».

ّ
«الكابينت» يقر عملية غزة ...والقدس في خطر
الشق السياسي من «صفقة القرن» يبصر النور خالل أسابيع
بـ ـع ــد ت ـ ـهـ ــديـ ــدات مـ ـم ــاثـ ـل ــة مــن
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو،
ومسؤولين في حكومته ،بعملية
عـسـكــريــة واس ـعــة فــي غ ــزة ،كشف
وزي ـ ــر ال ـت ـع ــاون اإلق ـل ـي ـمــي عضو
ال ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزاري اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـ ـم ـ ـص ـ ـغـ ــر ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
والسياسية (الكابينت) تساحي
ه ـن ـغــابــي ،ع ــن خ ـطــط إســرائـيـلـيــة
ل ـم ـهــاج ـمــة ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» فــي
القطاع.
وقال هنغابي ،مساء أمس األول،
«ال ـج ـيــش جــاهــز وع ـلــى اسـتـعــداد
لـعـمـلـيــة عـسـكــريــة إذا ل ــزم األم ــر،
وأن الـكــابـيـنــت واف ــق عـلــى خطط
لمهاجمة حماس».
وتأتي تصريحات هنغابي ،بعد
ً
تهديدات أطلقها نتنياهو أخيرا،
ع ــن إم ـك ــان ش ــن عـمـلـيــة عـسـكــريــة
قاتلة ضــد غــزة إذا لــزم األم ــر ،في
وقــت تتزايد انتقادات المعارضة
اإلسرائيلية لتخاذل نتنياهو في
التعامل مع القطاع.
من ناحية أخرى ،نقلت صحيفة
يـ ـس ــرائـ ـي ــل ه ـ ـيـ ــوم ع ـ ــن مـ ـس ــؤول
إسرائيلي ،أمــس ،إنه من المرجح

أن يعلن الرئيس األميركي دونالد
ترامب الشق السياسي من «صفقة
الـ ـق ــرن» خ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
المقبلة.
وأض ــاف المسؤول الــذي فضل
عــدم كشف هويته ،أن «تــرامــب قد
يعلن صفقة القرن خالل أسابيع،
لكن ذلك يعود إليه في النهاية».
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـ ـ ــذي رافـ ــق
نتنياهو في زيارته التي اختتمها
مـســاء أمــس األول ،إلــى العاصمة
األوكرانية كييف« :إذا كانت خطة
إدارة ترامب تحوي بنودا تتعارض
مع مصلحة إسرائيل ،فإن نتنياهو
سـيـعــارضـهــا» ،مـشـيــرا إل ــى أن تل
أبيب «أكــدت لــإدارة األميركية أن
بعض البنود تعتبر خطوطا حمرا
بالنسبة إلى إسرائيل التي ترفض
التنازل عنها ،ومــن أهمها إخــاء
الضفة الغربية من المستوطنين».
وش ــدد ال ـم ـســؤول اإلســرائـيـلــي
عـلــى «أن بـيــن ه ــذه الـبـنــود أيضا
المحافظة على وحدة القدس تحت
الـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة» ،مــؤكــدا أن
«إســرائـيــل ستعارض بـقــوة عــودة
الالجئين الفلسطينيين».

ً
ً
قوة إسرائيلية تعتقل شابا فلسطينيا في بيت حنانيا أمس
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـل ـنــت منظمة
التحرير الفلسطينية ،أمــس ،أن
«مدينة الـقــدس ومقدساتها في
خطر شديد ،بفعل حملة تهويد
تنفذها إسرائيل بدعم أميركي».
وص ـ ـ ـ ــرح أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ،صــائــب
عـ ــري ـ ـقـ ــات ،فـ ــي بـ ـي ــان ب ــال ــذك ــرى
ال ـس ـن ــوي ــة  50لـ ـح ــرق الـمـسـجــد

األقصى ،بأن «القدس ومقدساتها
اإلسالمية والمسيحية تقع في
خطر شديد ،مما يتطلب صحوة
عربية وإسالمية ودولية».
وات ـ ـه ـ ــم عـ ــري ـ ـقـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ب ـ ـ «إط ـ ــاق الـعـنــان
ل ـت ـه ــوي ــد الـ ـق ــدس ب ـش ـكــل ك ــام ــل،
والـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الـ ـق ــدس بــدعــم

(أ ف ب)
مطلق من إدارة الرئيس دونالد
ترامب».
وفي مواجهة ذلك ،دعا عريقات
إلى «تحرك دولي وعربي وإسالمي
عاجل لحماية المسجد األقصى
م ـ ــن اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات ال ـم ـس ـت ــوط ـن ـي ــن
اإلرهابية التي تدعمها وتحميها
سلطات وجيش االحتالل».
(القدس ـ ـ وكاالت)

بطاقة الحج الذكية
الموسم المقبل

الجنسية المزدوجة تحرج
رئيس الحكومة التونسية

الريجاني ويزدي

الراعي بعد لقائه عون :استراتيجية لبنان الدفاعية ضرورية
•

سلة أخبار

أعلنت السعودية إطالق «بطاقة
ً
الحج الذكية» ،لكل حاج بدءا
من الموسم المقبل .ونقلت
تقارير عن مصادر موثوقة،
أمس ،أن «تكلفة البطاقة التي
أفصحت وزارة الحج والعمرة
عن إطالقها ضمن مشروع
الحج الذكي تزيد على 100
دوالر للبطاقة الواحدة».
وتحتوي البطاقة على
«المعلومات الشخصية
والطبية والسكنية ،ويمكن
قراءتها عبر تطبيق على
األجهزة الذكية يتم ربطه
بالبطاقة مباشرة».

(اي بي آيه)

وق ـ ــال م ــوريـ ـس ــون« :ال ـس ـلــوك
ً
المزعزع لالستقرار يمثل تهديدا
لمصالح أستراليا في المنطقة»،
ً
م ـض ـي ـفــا «س ـت ـك ــون مـســاهـمـتـنــا
مـ ـ ـح ـ ــدودة الـ ـنـ ـط ــاق وم ــرت ـب ـط ــة
بتوقيت زمني».
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،رف ـ ـ ــض وزي ـ ــر
الدفاع النيوزيلندي رون مارك،
طـلــب بــريـطــانـيــا االنـضـمــام إلــى
الـتـحــالــف لـلـقـيــام ب ــدوري ــات في
ً
مضيق هــرمــز ،مــؤكــدا أن بــاده
ليس لديها سفن للقيام بالمهمة.
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وق ــال إن «الـخـطـيــر أن ح ــزب الـلــه هــو مــن يـحــدد الـعــدو
والصديق ويضع االستراتيجية الدفاعية ،وبالنسبة إليه
ميزان القوى هو ما يمنع حصول الحرب .وهذه وجهة نظره
ال وجهة نظر اللبنانيين والدولة .الحكومة هي التي تعبر
عن وجهة النظر الرسمية».
في مــوازاة ذلك ،قال المبعوث األميركي الخاص بإيران
بريان هوك ،أمس األول ،إن «طهران تستخدم عائدات النفط
ً
لتمويل برامجها الصاروخية ورعاية اإلرهــاب» ،مضيفا:
«منعنا وص ــول مـلـيــارات الـ ــدوالرات إلــى الـحــرس الـثــوري
والخزينة اإليرانية».
وأوضـ ــح ه ــوك ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أن «إيـ ــران كانت
ً
ً
تحول إلى حزب الله  700مليون دوالر سنويا» ،الفتا إلى أن
«الضائقة المالية دفعت األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في شهر مارس إلى طلب التبرعات».

اإلمارات ال تدعم انفصاليي اليمن
وغريفيث يلتقي الحوثيين بصنعاء
نفت اإلمــارات نفيا قاطعا االتهامات التي وجهتها الحكومة
ً
اليمنية المعترف بها دوليا لها بدعم تحركات المجلس االنتقالي
الجنوبي االنفصالي في عدن.
ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية (وام) عن نائب المندوبة
الدائمة لإلمارات في األمم المتحدة ،سعود الشامسي ،قوله أمام
مجلس األم ــن« :يؤسفنا سماعنا عــن مــزاعــم وادع ــاءات موجهة
ً
ضد بالدي حول التطورات في عدن ،وهي مزاعم نرفضها رفضا
ً
قاطعا جملة وتفصيال».
ّ
وأك ــد الشامسي خــال جلسة للمجلس أمــس األول أن بــاده
ً
ستبذل قصارى جهدها لخفض
وبصفتها «شريكا في التحالف،
ّ
ّ
التصعيد في جنوب اليمن» ،معتبرا أنه «ليس من الالئق أن تعلق
الحكومة اليمنية ّ
شماعة فشلها السياسي واإلداري على اإلمارات».
وجاءت تصريحات الشامسي بعد اتهامات وجهتها حكومة
ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــدرب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ألب ــوظ ـب ــي ب ــدع ــم ت ـحــركــات
االنفصاليين الجنوبيين ،بعد سيطرتهم على العاصمة المؤقتة
عدن وعدد من المعسكرات والمقار الحكومية في محافظات جنوب
البالد منذ  10الجاري.
إلى ذلك ،وصل إلى صنعاء المبعوث الخاص لألمم المتحدة
إلى اليمن مارتن غريفيث في ثاني محطة له بعد الرياض ،في
إطــار جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن
إعادة انتشار ميليشيات جماعة «أنصار الله» الحوثية من موانئ
الحديدة واالنسحابات المتبادلة في المدينة بين المتمردين
والقوات الموالية لحكومة هادي.
والتقى غريفيث في صنعاء قادة الجماعة المدعومة من إيران،
حيث ينتظر تلقي ردود نهائية بشأن مقترحاته الجديدة بحلول
األحد المقبل.
(أبوظبي  -وام ،رويترز ،د ب أ)

أثار كشف رئيس الحكومة
التونسي يوسف الشاهد ،عن
ً
حمله الجنسية الفرنسية ،جدال
في األوساط السياسية حول
مدى مصداقية المرشحين
لالنتخابات الرئاسية السابقة
ألوانها ،ومخاوف على مسار
االستحقاق االنتخابي.
وأعلن رئيس الحكومة يوسف
الشاهد ،أمس األول تخليه عن
الجنسية الفرنسية بعد تقديم
ترشحه للرئاسة ،مما فاجأ
المتابعين للشأن السياسي
في تونس وطرح تساؤالت عن
أسباب إخفاء الشاهد حقيقة
حمله جنسية ثانية طوال
السنوات الثالث الماضية؛
ً
أي منذ توليه منصبه رئيسا
للحكومة.

حفتر يقصف «الوفاق»
ِّ
ويصعد بطرابلس

أعلنت قوات «الجيش الليبي
الوطني» بقيادة خليفة حفتر،
أن سالح ّ
الجو شن غارات
عنيفة ليل الثالثاء ـ األربعاء،
على مواقع تابعة لقوات
حكومة الوفاق في العاصمة
طرابلس ،حيث بدأ الجانبان
ترتيبات لتصعيد حربي
جديد.
وأمس األول ،عادت االشتباكات
بين الطرفين ّ
مجددا إلى
ذروتها ،بضواحي العاصمة،
وخاصة في منطقتي عين زارة
وكريزما ،بعد هدوء نسبي
ساد الجبهات ،بعد وصول
تعزيزات عسكرية من الجانبين
إلى محاور القتال.

 CIAتكشف وثائق
ثورة الجزائر السرية

نشر موقع «النهار أونالين»
الجزائري وثائق «سرية»
مصدرها أرشيف المخابرات
األميركية  ،CIAوتخص ثورة
التحرير الجزائرية على
االستعمار الفرنسي.
وأكد الموقع أن الوثائق
المنشورة صدرت في فبراير
 1957بعد  28شهرا من
اندالع ثورة الجزائر ،وبينت
تعرض االقتصاد الفرنسي
لالستنزاف بعد زيادة عدد
العسكريين الفرنسيين في
الجزائر إلى  400ألف ،بعد أن
كان ال يتجاوز  64ألفا قبل
بدء الثورة .وأشارت الوثائق
إلى أن عدد المقاومين في
تلك الفترة كان ال يتعدى 20
ألف شخص يساعدهم 30
ألف «مسبل» ،وهم ساسة،
وإداريون عملوا لمصلحة
الثورة.

٢٠

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4199الخميس  22أغسطس 2019م  21 /ذو الحجة 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

ترامب يهاجم اليهود ويتواصل مع كراكاس ...ويعاقب الدنمارك
واشنطن الختتام مفاوضات «طالبان» واستئناف الحوار مع بيونغ يانغ ...وتؤيد عودة موسكو إلى G8
وسط خالفه المستمر مع
النائبتين إلهان عمر ورشيدة
طليب المؤيدتين لمقاطعة
إسرائيلّ ،
فجر الرئيس
ً
األميركي دونالد ترامب خالفا
مع اليهود ،باتهامه المؤيدين
منهم للحزب الديمقراطي
بعدم الوالء ،في وقت قرر ً
إلغاء زيارته للدنمارك عقابا
على رفضها بيع غرينالند.

مــع كشفه عــن ات ـصــاالت "على
ً
مستوى عــال ج ــدا" مــع كــراكــاس،
هاجم الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب الـيـهــود الــذيــن يـصــوتــون
ل ـل ـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي واتـهـمـهــم
"باالفتقاد الكامل للمعرفة أو بعدم
الـ ـ ـ ــوالء" ،ف ــي ت ـصــري ـحــات عنيفة
القت انتقادات الذعة من جماعات
الضغط واستدعت الــرد باتهامه
ب ــالـ ـت ــروي ــج ل ـ ـم ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة
وتسييسها.
ً
وردا على سؤال للصحافيين
فـ ــي ال ـم ـك ـت ــب الـ ـبـ ـيـ ـض ــاوي عــن
ت ـل ـم ـيــح ال ـن ــائ ـب ــة ال ـصــومــال ـيــة
األصل إلهان عمر بأن الواليات
المتحدة يجب أن تعيد النظر
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات الـ ـسـ ـن ــوي ــة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،قـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب" :ل ــن
أقطعها ،وال أستطيع أن أصدق
أننا نناقش هذا الموضوع .منذ
خمس أو حتى ثالث سنوات لم
تـكــن م ـجــرد ف ـكــرة الـحــديــث عن
قطع المساعدات عــن إسرائيل
واردة بسبب ا ثـنـتـيــن تكرهان
إس ــرائ ـي ــل وال ـش ـعــب ال ـي ـهــودي،
أين ذهب الحزب الديمقراطي؟"،
فــي إش ــارة الــى عمر وزميلتها
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة األصـ ـ ــل رش ـي ــدة
طليب.
وأضاف ترامب" :أعتقد أن أي
شخص يهودي يصوت لمرشح
دي ـم ـق ــراط ــي ف ـ ــإن ق ـي ــام ــه بــذلــك
ً
ً
يظهر إما افتقادا كامال للمعرفة
أو عدم والء منقطع النظير".
ومـنـعــت إســرائ ـيــل األس ـبــوع
الماضي عمر وطليب من دخول
حملة
أراضيها بسبب دعمهما ّ
المقاطعة  ،BDSوبعد أن حض
ت ــرام ــب ال ــدول ــة ال ـي ـهــوديــة على
منع دخولهما.

والء اليهود

بنس يعلن إطالق
القوات الفضائية
األسبوع المقبل

والقـ ـ ــت ت ـص ــري ـح ــات ت ــرام ــب
ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة م ــن جـمــاعــات
يهودية اتهمته بمعاداة السامية
والتشكيك بانتماء المواطنين
اليهود ،في سياق جدال ممتد من
سنين يتهم اليهود األميركيين
بالوالء المزدوج.
وق ــال جــونــاثــان غــريـنـبــات،
الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــ"رابـ ـط ــة
مكافحة التشهير" اليهودية إن
"من غير الواضح أي طرف ادعى
الرئيس أن اليهود يتنكرون له،
ّ
لكن االتهام بعدم الوالء استخدم

ترامب خالل استقباله نظيره الروماني كالوس يوهانيس في البيت األبيض أمس األول (إي بي آيه)
ً
مــرارا لمهاجمة اليهود ،وحان
وقت الكف عن استخدامهم ككرة
في اللعبة السياسية".
وأيـ ـ ـ ــدت الـ ـم ــدي ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
للمجلس الديمقراطي اليهودي
هـ ــالـ ــي س ــويـ ـف ــر الـ ـم ــوق ــف ذاتـ ـ ــه،
واعـ ـتـ ـب ــرت أن تـ ــرامـ ــب "لـ ـي ــس لــه
الحق إلخبار اليهود األميركيين
أنـ ــه ي ـع ــرف م ــا ه ــو األفـ ـض ــل لـنــا
أو أن يـطـلــب والء ن ـ ـ ــا" .وتــاب ـعــت:
"ن ـح ــن ن ـع ـيــش ف ــي دي ـم ـقــراط ـيــة،
وقد انخفض دعم اليهود للحزب
الجمهوري للنصف في السنوات
األربع الماضية".
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـسـ ـن ــات ــور
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ـي ــرن ــي س ــان ــدرز
ت ـصــري ـحــات ت ــرام ــب ،وقـ ـ ــال" :أن ــا
ي ـهــودي ف ـخــور ،ولـيــس ل ـ ّ
ـدي قلق
بخصوص التصويت لديمقراطي"،
ف ــي إش ـ ــارة الع ـت ــزام ــه الـتـصــويــت
لنفسه ،في االنتخابات الرئاسية
المقبلة في .2020
وفي تل أبيب ،انتقد مشرعون
إسرائيليون يساريون بينهم تامار
زان ــدب ــرغ وأوفـ ــر كــاسـيــف ،بشكل
علني أم ــس ،تصريحات تــرامــب،
وان ـت ـق ــدوا ك ــذل ــك رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو ،بسبب صمته
حيال هذا األمر وطالبوه باعتذار.

وفي تطور الفت ،أعلن ترامب
عـ ــن ات ـ ـصـ ــاالت "عـ ـل ــى مـسـتــوى
ً
ع ــال ج ــدا" تـجــري مــع كــراكــاس،
فــي تصريحات أكــدهــا الرئيس
الفنزويلي نـيـكــوالس م ــادورو،
مساء أمس األول ،وأوضح أنها
تجري "منذ أشهر".
وق ـ ــال تـ ــرامـ ــب" :نـ ـتـ ـح ــدث إل ــى
ممثلين عــدة لفنزويال ،ونساعد
فنزويال بقدر ما نستطيع .ال أريد
أن أق ــول م ــن ،لـكــن نـتـحــادث على
مستوى عال جدا".
ّ
وف ــي مــوقــف يـتــوقــع أن يشكل
نقطة خــاف جديدة مع حلفائه،
أي ـ ــد تـ ــرامـ ــب ع ـ ــودة روس ـ ـيـ ــا إل ــى
مجموعة الدول الصناعية الكبرى
 G8ب ـعــد اس ـت ـب ـعــادهــا مـنـهــا في
 2014إثر ضمها شبه جزيرة القرم.
وق ـب ـيــل أي ـ ــام م ــن ان ـع ـق ــاد قمة
مجموعة السبع ،التي ال تحضرها
روسيا في بياريتز بفرنسا ،قال
ترامب" :من األنسب إشراك روسيا.
يجب أن تكون مجموعة الثماني
ّ
ألن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
ّ
نتحدث عنها تتعلق بروسيا".

أزمة غرينالند
وفــي فصل جديد من مسلسل
األرض الغنية بالموارد الطبيعية،

ق ـ ـ ــرر ت ـ ــرام ـ ــب إرجـ ـ ـ ـ ــاء لـ ـق ــائ ــه مــع
رئيسة الــوزراء الدنماركية ميتي
ً
فريديريكسن عقابا على رفضها
بيعه غرينالند.
وقبل إعــان البيت األبيض إن
الزيارة المقررة في بداية سبتمبر
ً
"ألـغـيــت حــالـيــا" ،كتب تــرامــب في
سلسلة تغريدات أن "الدنمارك بلد
يتسم بخصوصية وأهله رائعون،
لكن بسبب تعليقات رئيسة الوزراء
ميتي فريديريكسن التي قالت إنها
غير مهتمة إطالق بمناقشة شراء
غرينالند ،سأرجئ لقاءنا المقرر
بعد أسبوعين إلى وقت آخر".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء
تمكنت من توفير الجهد والمال
عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بقولها
ذلــك مباشرة .أشكرها على ذلــك،
وأن ـت ـظ ــر بـ ـف ــارغ ال ـص ـبــر تـحــديــد
موعد جديد في المستقبل" لعقد
هذا اللقاء.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أع ــرب ــت م ــدي ــرة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ب ــالـ ـقـ ـص ــر ال ـم ـل ـكــي
ال ــدنـ ـم ــارك ــي ل ـي ـنــي ب ــال ـي ـب ــي عــن
"ال ــده ـش ــة" م ــن إعـ ــان ت ــرام ــب أنــه
لن يزور الدنمارك الشهر المقبل،
ق ــائ ـل ــة" :ل ـق ــد كـ ــان األمـ ـ ــر بـمـثــابــة
مفاجأة ،ولكن ليس لدينا المزيد
لنقوله بخصوص هذا األمر".

وخ ـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـس ــادس
ل ـم ـج ـلــس الـ ـفـ ـض ــاء ال ــوطـ ـن ــي فــي
مدينة شانتيلي بوالية فرجينيا،
قـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس م ــاي ــك بنس
ً
"سنطلق األسبوع المقبل رسميا
القيادة الموحدة الجديدة للقتال
التي ستعرف باسم قيادة الفضاء
ً
األميركية" ،موضحا أن أول قائد
لها هو اللواء جون ريموند.
وأك ـ ــد أن ال ـ ـقـ ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة
"س ـت ـض ـمــن اسـ ـتـ ـع ــداد ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن شـعـبـهــا
ومصالحها وقيمنا فــي الفضاء
ال ـ ـ ــواس ـ ـ ــع ،وه ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى األرض،
بالتكنولوجيات التي تدعم دفاعنا
المشترك من المناطق الشاسعة
للفضاء الخارجي".

كوريا الشمالية
على صعيد آخر ،أعلن المبعوث
األميركي الخاص لكوريا الشمالية
ستيفن بيغون ،من سيول أمس،
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة "ج ــاه ــزة"
الستئناف الـمـحــادثــات الثنائية
م ــع ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة الـمـتــوقـفــة
منذ أشهر.
وأش ـ ــارت إش ــاع ــات نشرتها
ال ـص ـح ــاف ــة إل ـ ــى لـ ـق ــاء مـحـتـمــل
ب ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن وال ـكــوري ـيــن

ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
المنزوعة السالح ،خالل زيارة
بـيـغــون إل ــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
التي تستمر ثالثة أيام.
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال بيغون
إنه لن يتولى منصب السفير لدى
روسيا من أجل التركيز على إحراز
تقدم بشأن نــزع السالح النووي
لكوريا الشمالية.
بدوره ،أعلن الموفد األميركي
ألفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان زلـ ـ ـم ـ ــاي خ ـل ـيــل
زاد "االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد" الس ـت ـك ـمــال
المفاوضات مع حركة "طالبان"
الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ــأن ــف فـ ــي األيـ ـ ــام
المقبلة مــن أجــل الـتــوصــل إلى
اتفاق يتيح لترامب بدء سحب
ً
جنوده بعد وجود دام  18عاما.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل زاد ،ع ـن ــد
مـ ـغ ــادرت ــه إل ـ ــى الـ ــدوحـ ــة حـيــث
تجري المفاوضات" ،سنحاول
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـمـ ـح ــادث ــات ح ــول
الـقـضــايــا المتبقية الـتــي يجب
ح ـل ـهــا ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى اتـ ـف ــاق"،
ً
مضيفا" :نحن مستعدون لذلك
وننتظر لنرى ما إذا كان مقاتلو
طالبان مستعدين كذلك".
(عواصم -وكاالت)

أنباء عن اتهام رامي شعث باالنضمام إلى «خلية األمل»
•

بائع بانتظار الزبائن في سوق السمك بالقاهرة أمس األول (رويترز)

القاهرة ــ رامي ابراهيم

تـلـقــت ال ـق ــاه ــرة بــاس ـت ـيــاء قـ ــرار األم ــم
المتحدة تغيير مـكــان مؤتمرها بشأن
ال ـت ـعــذيــب ال ـ ــذي كـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر عـقــده
سبتمبر المقبل في العاصمة المصرية،
وذلك بعد انتقادات من جماعات لحقوق
اإلن ـس ــان ت ـقــول إن "الـتـعــذيــب شــائــع في
مصر".
وقــال المتحدث باسم مفوضية األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان روبرت كولفيل:
ً
"نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض
قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية
ً
بشأن اختيار الموقع" ،مضيفا" :نتيجة
لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح
عملية التشاور مع كل األطراف المعنية".
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـش ــارك مكتب
مفوض األمــم المتحدة السامي لحقوق
اإلنسان في استضافة المؤتمر اإلقليمي
لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس

القومي لحقوق اإلنسان التابع للحكومة
يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل.
وقـ ـ ــال ع ـضــو ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـقــومــي
لحقوق االنسان إن الجهات الرسمية ّ
عبرت
عن استيائها لكنها تنوي عدم التعليق
على القرار الــذي أضــاع فرصة لتحسين
صورة البالد في الملف الحقوقي .وأشار
إلى أن المتوقع نقل المؤتمر إلى األردن
أو تونس.
وفي سياق قريب أكد عدد من أصدقاء
وذوي الناشط السياسي ،الفلسطيني ـ
المصري ،رامــي شعث ،الــذي تم القبض
عليه من منزله الشهر الماضي ،ظهوره في
نيابة أمن الدولة العليا وتوجيه اتهامات
له باالنضمام لـ"تحالف األمل".
وأشاروا إلى قيام السلطات المصرية
ب ـتــرح ـيــل زوجـ ـ ــة ش ـعــث وهـ ــي فــرنـسـيــة
الجنسية دون عطائها فرصة للتواصل
مع سفارة بالدها .ورامي هو نجل وزير
الخارجية الفلسطيني السابق نبيل شعث.

والـخــارج ـيــة ،وال ـم ــوارد الـمــائـيــة وال ــري،
والـمـخــابــرات الـعــامــة ،والــرقــابــة اإلداري ــة،
والخبراء المختصين.
وصـ ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي بــاســم
رئ ــاس ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بـ ــأن الـلـجـنــة
العليا اسـتـعــرضــت الـمــراحــل المتعددة
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ب ـي ــن م ـص ــر والـ ـ ـس ـ ــودان
وإث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــا ح ـ ـ ــول س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة وم ــا
استغرقتها مــن مــدة زمنية طويلة دون
التوصل إلى اتفاق.
وأوضـ ــح الـمـتـحــدث أن اللجنة أكــدت
ً
أهـمـيــة االن ـت ـهــاء مــن ال ـم ـفــاوضــات وفـقــا
لبرنامج زمني محدد ،وخاصة أن مصر
وجهت الدعوة ً
بناء على مطلب الجانب
اإلثـ ـي ــوب ــي ب ـت ـع ــدي ــل م ــوع ــد االج ـت ـم ــاع
السداسي بين الــدول الثالث والــذي كان
ً
ٌمـقــررا أن يعقد يومي  19و 20أغسطس
 ،2019لـيـصـبــح خـ ــال ي ــوم ــي  15و16
سبتمبر  2019للتوصل إلى اتفاق حول
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

جونسون لفرض رؤيته لـ «بريكست» إيطاليا الئتالف حكومي وتفادي انتخابات مبكرة

معظم البريطانيين يؤيدون تنظيم استفتاء على أي اتفاق
من برلين ،بدأ أمس ،رئيس الوزراء البريطاني
الجديد بوريس جونسون ،جولة أوروبية ،قبل
التوجه لباريس ثــم إلــى بياريتس ،للمشاركة
ف ــي ق ـم ــة م ـج ـمــوعــة ال ـس ـب ــع  ،G7ف ــي م ـحــاولــة
لفرض رؤيته حول "بريكست" .ويمكن لزيارات
جونسون الخارجية ،أن تشكل فرصة له للتوجه
إل ــى الـنــاخـبـيــن الـبــريـطــانـيـيــن .فـغــالـبـيــة حــزب
الـمـحــافـظـيــن ف ــي ال ـبــرل ـمــان ضـعـيـفــة ،ف ــي وقــت
يـحــاول رئيس حــزب العمال جيريمي كوربين
أن ينتهز الفرصة المناسبة إلطاحة الحكومة.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل جـ ــون ـ ـسـ ــون ب ـ ـمـ ــراسـ ــم الـ ـش ــرف
ً
العسكرية في برلين ،وأجــرى الحقا مشاورات
مع المستشارة أنجيال ميركل.
ّ
المقرر أن يتوجه جونسون اليوم ،إلى
ومن
قصر اإللـيــزيــه ،حيث يلتقي الرئيس الفرنسي
ً
ً
إيمانويل ماكرون الذي يتخذ موقفا أكثر حزما
من ميركل بشأن ملف "بريكست".
وت ـن ـت ـهــي ج ــول ــة ج ــون ـس ــون الــدب ـلــومــاس ـيــة
بــالـمـشــاركــة فــي قـمــة مـجـمــوعــة الـسـبــع  G7في
ً
ب ـيــاري ـتــس ،ال ـتــي سـيـلـتـقــي خــالـهــا خـصــوصــا
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـمــؤيــد لـ
"بريكست" من دون اتفاق.
وكـ ــان ت ــرام ــب ق ــد أع ـل ــن أن ــه يـ ّتـطـلــع "ب ـف ــارغ
الصبر" للقاء جونسون الــذي يلقبه البعض بـ
"ترامب البريطاني" ،علما بأن الرجلين تحدثا
ً
سابقا عبر الهاتف أكثر من مرة.
وأمس األول ،أشاد ترامب في تصريح بالبيت
األبـيــض برئيس ال ــوزراء البريطاني ،ووصفه

بأنه "سيكون عظيما ومهما للغاية بالنسبة
للمملكة المتحدة".
وأكد جونسون ،االثنين ،في رسالة إلى رئيس
المجلس األوروبي دونالد توسك معارضته لبند
"شبكة األمان" المتعلق بأيرلندا الشمالية الوارد
في االتفاق الــذي توصلت إليه تيريزا مــاي مع
االتحاد األوروبي.
ويـنــص البند على إبـقــاء إيــرلـنــدا الشمالية
ضـمــن "مـنـطـقــة جـمــركـيــة واح ـ ــدة" م ــع االت ـحــاد
األوروبي لمنع عودة حدود مادية بينها وبين
أيــرلـنــدا وحـمــايــة اتـفــاقــات الـســام الـمـبــرمــة في
.1998
وأكد االتحاد األوروبي أكثر من مرة أنه غير
مستعد إلعادة التفاوض على اتفاق الخروج.
ويـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـخـ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي م ــن دون ات ـف ــاق أن ت ـكــون ل ــه نتائج
اقتصادية ثقيلة ،مع احتمال حصول نقص في
مواد غذائية وأدوية ووقود.
الى ذلك ،أظهر استطالع للرأي أمس ،أن أكثر
من نصف البريطانيين يدعمون تنظيم استفتاء
على أي اتفاق نهائي بخصوص "بريكست".
وأف ـ ـ ــاد االسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـ ــذي أج ــرت ــه مــؤسـســة
"كــان ـتــار" ،ب ــأن  52فــي الـمـئــة فــي الـمـجـمــل ممن
شــاركــوا فــي االسـتـطــاع أي ــدوا إج ــراء تصويت
عام على االتفاق ،بينما عارض  29في المئة مثل
هذه الخطوة ،وقال  19في المئة إنهم ال يعلمون
ما هو األفضل.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

باشر رئيس الجمهورية اإليطالي سيرجيو
مــاتــاريــا ،أم ــس ،مــن م ـقــره فــي قـصــر كيرينالي
القوى السياسية كافة ،ومن ضمنها
المشاورات مع
ّ
يسار الــوســط ،لتلقي مقترحاتها بشأن تشكيل
ائتالف حاكم جديد ،مع السعي إلى تفادي عقد
انتخابات مبكرة في الخريف ،مهما كلف األمر.
ويـ ــريـ ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال ـ ـ ــذي يـمـتـلــك
بموجب النظام البرلماني مفاتيح حل األزمــات
ّ
الحكومية ،المسارعة في حل األزمة ،بعد استقالة
رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ،أمس األول ،وفق
الصحافيين المختصين فــي ش ــؤون الــرئــاســة
اإليطالية المعروفة بتكتمها.
واستقبل مــاتــاريــا رئيسي مجلس الشيوخ
والـبــرلـمــان ،ثــم الكتل البرلمانية كــافــة .وتنتهي
المشاورات اليوم ،بلقاء مع "حركة  5نجوم" التي
حققت الغالبية ( )%32باالنتخابات البرلمانية
في .2018
ورغ ــم تـقــدمــه فــي اسـتـطــاعــات الـ ــرأي بنسبة
تأييد تتراوح بين  36و ،%38مقابل  15إلى %16
لـ" 5نجوم" ،ال يملك زعيم "حزب الرابطة" اليميني
المتطرف ماتيو سالفيني سوى نسبة  %17من
مقاعد البرلمان.
ً
مــدفــوعــا بذلك التأييد ،وبحماية "قلب مريم
ال ـعــذراء الـطــاهــر" لــه كما ق ــال ،يريد سالفيني أن
يطلب من الرئيس سلوك "الطريق المباشر" نحو
الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وبدأت األزمة في  8أغسطس مع انسحاب
ســالـفـيـنــي م ــن االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي ب ـعــد 14
ً
شهرا من تشكيله مع " 5نجوم" ،التي اتهمها
ب ـم ـعــارضــة ك ــل م ـق ـتــرحــاتــه ،وط ــال ــب حينها

عضو الحزب الديمقراطي ماريا بوشي محاطة بصحافيين أمس (أ ف ب)
بإجراء انتخابات برلمانية مباشرة.
ومـ ــن ب ـي ــن سـلـسـلــة خ ـ ـيـ ــارات ي ـم ـكــن لــرئـيــس
الجمهورية اللجوء إليها ،الدعوة إلى انتخابات
مـبـكــرة ك ـمــاذ أخ ـي ــر ،إذا ت ـعــذر تحقيق غالبية
ضرورية لتشكيل ائتالف جديد.
لكن ماتاريال متردد بشأن خطوة الدعوة إلى
انتخابات مبكرة ،في وقت تعاني فيه إيطاليا ،ثالث
اقتصاد في االتحاد األوروبي ،صعوبات اقتصادية
وديونا ،وعليها أن تقدم مشروع موازنتها لعام
 2020إل ــى المفوضية األوروبـ ـي ــة بــالـتــزامــن مع
الموعد المحتمل لتلك االنتخابات في الخريف.
وس ـي ـص ـغ ــي ال ــرئـ ـي ــس الق ـ ـتـ ــراحـ ــات ك ــاف ــة

قتيالن بأول اشتباك منذ
إلغاء وضع كشمير

أعلنت الشرطة الهندية مقتل
شرطي وأحد المتمردين
على األرجح في أول مواجهة
مسلحة في كشمير منذ أن
جردت نيودلهي المنطقة من
حكمها الذاتي ،غداة عرض
الرئيس األميركي دونالد
ترامب التوسط لحل وضع
"متفجر".
وفي مؤشر إضافي على
تصاعد التوتر ،أعلنت
باكستان ،أن ثالثة مدنيين
باكستانيين قتلوا برصاص
هندي أطلق عبر الحدود
بين كشمير الهندية
والباكستانية المعروفة
باسم "خط السيطرة".
وأكد ترامب ،الذي سبق
وعرض التوسط في األزمة،
أنه سيثير ذلك خالل لقاء
مع رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي خالل قمة
مجموعة السبع في فرنسا.

الصين تحتجز موظف
القنصلية البريطانية

مفاوضات «طالبان»

استياء مصري بعد إلغاء مؤتمر أممي حول التعذيب
فــي االث ـن ــاء ،ق ــررت نـيــابــة أم ــن الــدولــة
الـعـلـيــا ،حـبــس األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس
األعلى لإلعالم أحمد سليم 4 ،أيــام على
ذمة التحقيقات ،في االتهام المنسوب له
بتلقي رشوة ،كما قررت حبس اثنين من
المتهمين في ذات القضية.
كــانــت الــرقــابــة اإلداري ـ ــة ألـقــت القبض
على سليم أمس االول من مكتبه باتحاد
اإلذاعة والتليفزيون ،بموجب إذن ضبط
وإحضار من النيابة .والتي بدأت التحقيق
معه مساء أمس االول واستمر التحقيق
عدة ساعات ،شهد مواجهته باالتهامات
المنسوبة له والتحريات المتعلقة بواقعة
الرشوة ،قبل قرار النيابة بحبسه على ذمة
التحقيقات.
وف ــي سـيــاق مختلف ،عـقــدت اللجنة
ً
العليا لـمـيــاه الـنـيــل ،اجـتـمــاعــا برئاسة
رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى مدبولي
وب ـح ـضــور وزراء الـخــارجـيــة وال ـم ــوارد
المائية والــري وممثلي وزارات :الدفاع،

سلة أخبار

األطراف ،قبل أن يتخذ قرارا قبل يوم غد.
وأعـلــن الـحــزب الديموقراطي (يـســار الوسط)
على لسان رئيس الــوزراء السابق ماتيو رينزي
اسـتـعــداده دراس ــة فـكــرة التحالف مــع " 5نجوم"
لتشكيل حكومة "مؤسساتية" يقودها كونتي من
جديد .لكن هذه الفكرة ال تحظى بتأييد في أوساط
"الحزب الديمقراطي".
ويرى محللون أن رئيس الــوزراء ،الذي وصفه
زعيم " 5نجوم" لويجي دي مايو بـ "خــادم األمة
الذي ال يمكن إليطاليا االستغناء عنه" ،قد خرج
أقوى من هذه األزمة.
(روما ـ ـ أ ف ب)

أكدت الحكومة الصينية،
أمس ،توقيف موظف في
القنصلية البريطانية في
هونغ كونغ فقد االتصال به
في  8أغسطس في أجواء من
التوتر بسبب التظاهرات
في المستعمرة البريطانية
السابقة.
وقال الناطق باسم وزارة
الخارجية الصينية غينغ
شوانغ ،إن الرجل ُوضع قيد
ً
التوقيف مدة  15يوما في
شينزن المدينة الصينية
المجاورة لهونغ كونغ
ً
لمخالفته قانونا حول األمن
ً
العام ،موضحا أنه صيني ال
يحمل الجنسية البريطانية
وقضيته داخلية.

جنوب إفريقيا تحظر
علم الفصل العنصري

قضت محكمة المساواة في
جنوب أفريقيا ،أمس ،بحظر
رفع العلم القديم الذي يرمز
لحقبة الفصل العنصري.
وأكدت المحكمة أن رفع
العلم يمثل خطاب كراهية
ً
ً
وتمييزا ظالما وإساءة على
أساس العرق.
ويتعلق هذا الحكم بطلب
من "مؤسسة نيلسون
مانديال" ،التي قالت إن
اإلظهار غير المبرر للعلم ذو
اللون البرتقالي واألبيض
واألزرق الذي يرمز للفصل
العنصري يعد داللة على
التفوق العرقي والقمع.

شويغو« :األطلسي»
يهدد حدودنا الغربية

أعلن وزير الدفاع الروسي،
سيرغي شويغو ،أمس،
أن الوضع على الحدود
ً
الغربية ما زال متوترا
بسبب تزايد وجود قوات
حلف شمال األطلسي
(ناتو).
وقال خالل افتتاح جلسة
قيادات وزارة الدفاع:
"الوضع يتميز بتعزيز
الوجود العسكري للناتو
في أوروبا الشرقية ونشر
نظام الدفاع الصاروخي
األميركي في بولندا
ورومانيا ،وتوسيع
التعاون العسكري للتحالف
مع فنلندا والسويد"،
ً
مضيفا" :روسيا تتخذ
مجموعة من التدابير من
أجل التخلص من هذه
التهديدات".

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ
»اﻟﺘﻴﺎر اﻷﺧﻀﺮ« ﻳﺮﺻﺪ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ :ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺎدي وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺑﺎت ﺑﻤﻘﺪور ﻓﺮق اﻟﻨﺎدي
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﺰﻳﺔ رﺻﺪﻫﺎ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺨﻀﺮاء،
ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻄﻮﻻت
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ.

رﺻـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر اﻷﺧـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ
ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺪﻋﻢ ﻻﻋﺒﻲ وﻓــﺮق اﻟـﻨــﺎدي ،ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮﻻت.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻗــﺎﻣــﻪ أﻋـﻀــﺎء اﻟﺘﻴﺎر،
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء أ ﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ـ ــﻲ دار
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺎﻟﺪﺳﻤﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ راﺋ ــﺪ اﻟــﺰﻋــﺎﺑــﻲ،
ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،أن اﻟﺘﻴﺎر رﺻﺪ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
)ﻗ ــﺪم ،ﻳــﺪ ،ﺳـﻠــﺔ ،ﻃــﺎﺋــﺮة( ﻣﺤﻠﻴﺎ
وﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺎ ،وﺗـﺤـﻔـﻴــﺰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻄﻮﻻت.
وأوﺿﺢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ أن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  300أﻟ ــﻒ
دوﻻر ،ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻟﻘﺐ
دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،و150
أﻟ ـ ــﻒ دوﻻر ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﺔ،
و ﻧـﻔــﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دوري
اﻟـﻴــﺪ واﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة ،ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ ﺗﺨﻄﻲ ﻛﻞ
دور ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ً
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺑﻴﻦ أﻧــﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ،
ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺧﻀﺮ 75
أﻟ ــﻒ دوﻻر ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ ﻟـﻜــﺮة
ً
اﻟﻴﺪ ﺑﻮاﻗﻊ  50أﻟﻔﺎ.

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ
وأﻓ ـ ــﺎد ﺑ ــﺄن اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻷﺧ ـﻀــﺮ
ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ دﻋـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي وﻣـﺠـﻠــﺲ
ً
ً
اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟﻪ ،ﺳﻌﻴﺎ
ﻟ ـﻨ ـﺒــﺬ اﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺎت واﻟ ـﺼ ــﺮاﻋ ــﺎت
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺣــﺪة اﻟﻌﺮﺑﺎوﻳﺔ،
واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮاء

ا ﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻴﺎر ﺧﺎﻃﺐ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎدي
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺳﻤﻴﺎ ،وأﺧـﻄــﺮه ﺑﻨﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﻔﺮق ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻗﺒﻞ

اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟــﺰﻋــﺎﺑــﻲ أن اﻟﺘﻴﺎر
اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ ﻫ ــﻮ ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﻋ ــﺮﺑ ــﺎوي
ﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ رﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت وﻣـ ـﺸـ ـﺠـ ـﻌ ــﻲ
وﻣ ـﺤ ـﺒ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻷﻃ ـ ـﻴ ـ ــﺎف ،ﻓـ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ.
وﺣـ ـﻈـ ـﻴ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة اﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر
اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺈﺷﺎدة ودﻋﻢ رﺟﺎﻻت
اﻟﻨﺎدي واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻌﺮﺑﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أﻧـﻬــﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺘﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻓـ ـ ــﻲ ﻇـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﻟـ ــﻎ اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺻ ــﻮدة ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮق اﻟـﺠـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺎدي.

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﺎﺷﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﺑﺰﻏﺮب ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻮز أزرق ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ
•

اﻷﺻـﻔــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﺟـ ـ ــﺪت ﻓــﻲ
ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮ ﻛ ــﺮواﺗ ـﻴ ــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
ً
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ إدارة اﻟـﻨــﺎدي ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﺤﺘﺮف ﺧﺎﻣﺲ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم.
وﻛﺎن اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻇﻔﺮ أﻣﺲ اﻷول ﺑﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي أوﻛــﻮاﺳــﻮ ،ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ "رﺷﻴﺪ ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎ،
وأﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ )ﻋﻠﻴﺶ( ،وروﺑﻨﻴﻬﻮ".
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ﻧﺎﺻﺮ
ﺑـﻨـﻴــﺎن ﻏـ ــﺎدر ﻗـﺒــﻞ أﻳـ ــﺎم ﻣ ــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺸﻤﺮي إﻟﻰ زﻏﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ
أﻣ ـ ـ ــﻮر اﻷﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮر أن
ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ.

اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺑﺎﺷﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺮواﺗﻴﺔ زﻏﺮب،
اﻟﺘﻲ ﻏﺎدر إﻟﻴﻬﺎ أﻣﺲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ً
ﻣﻐﻠﻖ ﻣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺿﻢ وﻓﺪ اﻷﺻﻔﺮ ،اﻟــﺬي ﺗﺮأﺳﻪ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻤﻼ 24 ،ﻻﻋﺒﺎ ﻟﻴﺲ
ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟــﻼﻋ ـﺒــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﻮن ،وﺳﻴﻒ
اﻟ ـﺤ ـﺸــﺎن ﻟ ــﻺﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـﺜــﻼﺛــﻲ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻌ ــﺎن ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ زﻧ ـﻔ ـﻴــﺮ،
وأﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
واﺳﺘﻘﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﻌﺎن ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺸﻮاره ﻣﻊ اﻷﺻﻔﺮ واﻟﺬي ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ  25ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﺮة ﺑﺎﻟﻨﺎدي.
وﻗﺎل اﻟﻤﺸﻌﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ":
"دﺧﻠﺖ ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ  ،1994وﻓﺰﻧﺎ ﺑﻜﻞ
اﻟﺒﻄﻮﻻت ،وﻋﺸﺖ أﺣﻠﻰ أﻳــﺎم ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻊ
زﻣﻼﺋﻲ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ".
ووﺟ ــﻪ اﻟﻤﺸﻌﺎن ﺷـﻜــﺮه ﻟﻜﻞ اﻹدارﻳ ـﻴــﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وإﻟﻰ ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﱟ
ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﺷﺎرة
إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﺎﻟﻤﻼﻋﺐ.

ً
ﺣﻜﺎم اﻟﻴﺪ إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
•

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻏﺎدر وﻓﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ﺻﺒﺎح
ً
أﻣ ــﺲ ﻣ ـﺘــﻮﺟ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻠــﻮﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮ
ﺧــﺎر ﺟــﻲ ﻫـﻨــﺎك ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣـﺘــﻰ  4ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ا ﻟـﺠــﺎري
ً
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻹدارة ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ .2020-2019
وﻳ ـ ـﺘـ ــﺮأس اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﻗ ــﺎﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪواﻧـ ــﻲ ،أﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺳــﺮ
اﻻ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ،و ﻳ ـﻀ ــﻢ ﻋ ـﻀ ــﻮ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ﻣـﺸـﻌــﻞ
اﻟﻘﺒﻨﺪي وﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،إدارﻳﻴﻦ ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ
وﻧـ ــﺎﺋ ـ ـﺒـ ــﻪ أﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻮع،
وأﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ
اﺑ ــﻞ وﻣ ـﺸ ــﺎري اﻟــﺪوﻳـﺴــﺎن
وﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟ ـ ــﺮﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼ،
ً
إ ﺿـ ــﺎ ﻓـ ــﺔ إ ﻟـ ـ ــﻰ  25ﺣ ـﻜ ـﻤ ــﺎ
ﻫـ ـ ــﻢ :ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺎس وﺛ ــﺎﻣ ــﺮ
اﺷ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻧـ ــﻲ وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎن

وأﺣﻤﺪ اﻟﺠﻴﻤﺎز وﺣﻤﺪ ﻓﺮج وﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﻲ وﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻮﻳﺎﺑﺲ وﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺻﺮﺧﻮه وﻣﺤﻤﺪ ﻣــﺪوه وﺣﺴﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وأﺣﻤﺪ
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺑ ـ ــﻮرﺧ ـ ــﺎن وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب
اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﺼـﺒــﺮ وﻳ ـﻌ ـﻘــﻮب اﻟـﻴــﻮﺳـﻔــﻲ
وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺑـ ـ ــﺎرون وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻃ ــﺎﻫ ــﺮ وأﺣ ـﻤ ــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق وﻓﻮاز ﺑﺎﻗﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻣﺸﺎري ﻧﻤﺮ
وﻣﺒﺎرك اﺑﻞ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﻀﻴﺮ.
وﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﺎم ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ أن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ
اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﺎم وﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻓﺘﺮة اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ
ﻟـﺼـﻘــﻞ وﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﺤـﻜــﺎم ﻟـﻠـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ً
ﺑــﺪ ﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻳــﻮ ﻣـﻴــﺎ ﻟــﺮ ﻓــﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ ،وﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮات ﻧ ـﻈــﺮﻳــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ادارة
ﻣـﺒــﺎر ﻳــﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ دو ﻟـﻴــﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ
ً
ﻧﻔﺲ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ان ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
أﻫﺪاﻓﻪ ،وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺋﻖ.

•

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻧﺠﺢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ
)ﺗﺤﺖ  18ﺳﻨﺔ( ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮز ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻄــﺮ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
أﻣ ــﺲ اﻷول ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ  25اﻟ ـﺠــﺎري ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت
ً
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻧﺘﺼﺎرا
ً
ﻋــﺮﻳـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ـﻤــﺎن  ،53 -123ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ا ﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه
اﻹﻣﺎراﺗﻲ .51 -62
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ،ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻦ،
وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر
وﻫﺰﻳﻤﺔ ،ﺛﻢ ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻴﻦ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ
وﺗـﻘــﺎم اﻟـﻴــﻮم اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ
"ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ" ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء،
ﺛﻢ ﻋﻤﺎن ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ.
وﻳﺘﺄﻫﻞ أول وﺛﺎﻧﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب.

 ...واﻧﻄﻼق ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﺔ
•

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

أﻋ ـﻠــﻦ أﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﻓــﻲ اﺗ ـﺤــﺎد ﻛــﺮة
اﻟﺴﻠﺔ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﻏﺎزي اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ً
أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪأت ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﻜﺎم اﺳﺘﻌﺪادا
ً
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات
ﻗﺪم وﺳﺎق ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ
ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
إن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﻗ ـ ــﺮار رﻓـ ــﻊ اﻹﻳـ ـﻘ ــﺎف ﻋﻦ
اﻻﺗﺤﺎد رﺷﺤﺖ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻴﺮي
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟ ـﺸــﺎرة اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وﺧــﺎﻟــﺪ ﻟﻤﺎس
ً
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻤﺎس ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ
دﻋــﻢ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺸﺒﺎب إذ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮه
ً
 28ﻋﺎﻣﺎ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻟﺸﺎرة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد ﺣﻜﻢ دوﻟﻲ
ً
ﻣﺪة  22ﻋﺎﻣﺎ.
ً
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ رﺷ ـﺤ ــﺖ أﻳ ـﻀــﺎ

اﻟﺤﻜﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺼﻔﻮر ﻟﻨﻴﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺐ
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي
أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد ﺣﻜﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ  ،3x3وﻣﻨﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﺗــﺎ ﻟـﺤـﻜــﺎم اﻟ ـﻄــﺎوﻟــﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻵﺳﻴﻮي ﺳﺘﻘﻮم
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ.
ً
وذﻛﺮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﻠﺒﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻵﺳﻴﻮي إﻗﺎﻣﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﻜﺎم ﻫﻨﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاﻓﻪ وﻻ ﻳﺰال ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺮد ﻣﻨﻪ.
وﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ ﻋ ــﻦ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ذوي اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ  27أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ  6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

ﻏﺎزي اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

»اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ« ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ اﻟﻴﻮم
•

ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺺ

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳـﺴـﺘـﻬــﻞ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
ﻟـﻠـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ ﺗـﺤــﺖ  17ﺳـﻨــﺔ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ
ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﺎم ﻓﻲ
ﺳ ـﻠــﻮﻓ ـﻴ ـﻨــﺎ ،ﺣـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻣ ــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ
اوﻟﻤﺒﻴﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﻮ ﺑﻠﻴﺎﻧﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺨﻮض  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻣﺘﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻫﻨﺎك.
وﻳ ـ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜ ـ ــﺮ ﺿـ ـﻤ ــﻦ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ ﻟ ـﺨــﻮض
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ
ا ﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻬ ــﺎ اﻷردن ﻓ ــﻲ
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﺗ ـﻀ ــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ ،وﻃــﺎﺟـﻴـﻜـﺴـﺘــﺎن،
ﻧﻜﺎ ،وﻧﻴﺒﺎل ،ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
وﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ،
ﻼ
وﺳﺮﻳﻼ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت ﻛـ ـ ــﺄس آﺳ ـﻴ ــﺎ
ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ.
وﻳـ ـﻌ ــﻮل اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﺑـﻘـﻴــﺎدة
اﻟﻤﺪرب إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة
اﻟﻴﻮم واﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﺮى
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت
ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟاﻟﻼ
ﻼ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻟ ـﻌــﺐ  6ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﻔــﺎﺻــﻞ اﻟــﺰﻣـﻨــﻲ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮ ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ــﺮﻓ ــﻊ ﻣ ـﻌــﺪل
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗ ـﻌــﻮد اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت اﻷرﺑـ ـ ـ ــﻊ

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  48ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ.
وﺗــﻢ اﻻﺗ ـﻔــﺎق ﺑﻴﻦ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻷزرق ﻣﻊ
ﻓــﺮﻳــﻖ اوﻟـﻤـﺒـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ أن ﺗـﻜــﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ دون ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ،ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻛﺒﺮ
ﻋــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻔﻨﻲ
واﻟﺒﺪﻧﻲ.

اﻟﺤﺮﻳﺺ :أﺟﻮاء راﺋﻌﺔ
أ ﻛ ــﺪ ﻣــﺪ ﻳــﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﻳﺺ
أن اﻷﺟ ــﻮاء ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ راﺋـﻌــﺔ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻬﻢ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ

ﻋﻠﻰ ﻧـﺠــﺎح اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻓــﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺺ ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺼ ــﺎل ﻫــﺎﺗـﻔــﻲ ﻟـ
"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،إن "اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ راﺟــﻞ
واﺣـ ــﺪ ،واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻳ ـﺴــﻮد ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫ ــﺪف اﻟـﺘــﺄﻫــﻞ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻘــﺎرﻳــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻣﻴﻼد ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ".
وﺷـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫ ــﺪف اﻟـﺘــﺄﻫــﻞ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺬل ﻣﺠﻬﻮدات ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻫــﻮ اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـﺤــﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن اﻷزرق ﻳ ـﺘــﺪرب ﻋـﻠــﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ
ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ،وﺗﻘﺮر

أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ،ﻣﻊ
ﻣ ـﻨ ـﺤ ـﻬــﻢ راﺣ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻲ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي.

ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ راﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
أﻣﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻴﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ،
إذ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـﻴـﺨـﻠــﻦ ،ﺿﻤﻦ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.

وﻳﺴﻌﻰ ﺷﺒﺎب أزرق اﻟﺴﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺑﻘﻮة
ﻓــﻲ أﺟ ــﻮاء اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺣ ــﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ
اﻷوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ.

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼﺎﻻت ً
ﻳﻬﺰم ﺧﻮرﻓﻜﺎن ودﻳﺎ
ﻓﺎز ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻧﺎدي
ﺧــﻮرﻓـﻜــﺎن اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ،1-2ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻣـﺴــﺎء أ ﻣ ــﺲ اﻷول
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪادات أزرق
اﻟﺼﺎﻻت ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.
وﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدل ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
إدارة اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم  -رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺎﻻت
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻃ ـ ـﺌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري ،ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
ﻧﺎدي ﺧﻮرﻓﻜﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻨﻘﺒﻲ
اﻟﺪروع اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق
اﻟﻠﻘﺎء.

ً
اﻟﺠﻨﺎﻳﻨﻲ رﺋﻴﺴﺎ ًﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
اﻟﻤﺼﺮي ...رﺳﻤﻴﺎ
ﻗـ ــﺮر اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( رﺳﻤﻴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ
ﻹدارة اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﻋـﻘــﺐ اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ ﻫــﺎﻧــﻲ أﺑــﻮرﻳــﺪة
رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد وﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺧـ ــﺮوج
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻣ ــﻦ دور اﻟ ـ ــ16
ﻟـﻜــﺄس اﻷﻣــﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﻬﺪف
دون رد ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺛﺮوت ﺳﻮﻳﻠﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.
ً
وأرﺳــﻞ "ﻓﻴﻔﺎ" ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ـﻤ ــﺮو اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳ ـﻨــﻲ رﺋـﻴـﺴــﺎ
وﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟ ـﻤــﺎل ﻋـﻠــﻲ ﻧــﺎﺋـﺒــﺎ ﻟــﻪ،
واﻷﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﺳـ ـﺤ ــﺮ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ــﻖ
وﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ وأﺣـﻤــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
راﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،وﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﻋـ ــﻦ إدارة اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻲ ﻟ ــﻼﺗ ـﺤ ــﺎد
ﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺗ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﻪ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
اﻻ ﺳ ــﺎ ﺳ ــﻲ ﻟـﻠـﻔـﻴـﻔــﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ
وﺿ ـﻤــﺎن اﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻼﻳﺔ.
وذﻛﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ أﻧﻪ رﻏﻢ
أن ﻫ ــﺆﻻء اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﺳـﻴـﺒــﺪؤون
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ

ﻋﻤﺮو اﻟﺠﻨﺎﻳﻨﻲ

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﻢ أن ﻳـ ـﺠـ ـﺘ ــﺎزوا اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر
اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑــﻪ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻟـﻔـﻴـﻔــﺎ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ
اﻟ ـﺤــﻮﻛ ـﻤــﺔ وﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﺗــﺄﻛـﻴــﺪﻫــﺎ
ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺺ اﻷﻫﻠﻴﺔ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟ ــﻦ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻓﻲ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗـﺤــﺖ أي
ﻇﺮف ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ
أﻳﻀﺎ ﻛﻠﺠﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ
ﻗﺒﻞ ﻳﻮم  31ﻳﻮﻟﻴﻮ  2020أو إذا
أﻧﻬﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.

رﻳﺎﺿﺔ
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اﻟﻨﺼﺮ ﻳﻘﺺ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺪوري
اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺿﻤﻚ

»ﻓﻴﻔﺎ« ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮاق
ﺧﻮض اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة

اﻷﻫﻠﻲ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻟﺴﻌﻮدي
ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻨﺼﺮ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮاﻓﺪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﻚ.

ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻄﻼ ﻟﻠﺪوري
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم،
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﻚ،
وذﻟ ــﻚ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟـﻴــﻮم
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎض ﺿـ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ.
ورﻏــﻢ اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻨﺼﺮ ﺟﻬﻮد
ﻧﺠﻢ وﺳﻄﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺑﻴﺘﺮوس
ﻣﺎﺛﻴﻮس ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف وﻋﺪم
ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺠﺒﺮﻳﻦ وﻳﺤﻴﻰ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ،ﺳﻴﺪﺧﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﺑـﻤـﻌـﻨــﻮﻳــﺎت
ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﺑـﻠــﻮﻏــﻪ اﻟ ــﺪور رﺑــﻊ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـ ــﺪوري أﺑ ـﻄــﺎل آﺳﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻣﺎراﺗﻲ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﻛــﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم اﻟـ ـﻘ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ اﻧ ـﺘــﺰاع
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
وﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻟﻨﺼﺮ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات
ً
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻔﻀﻼ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻷﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﻪ
ﺑﺎﻟﺪوري ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻫﺪاﻓﻪ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ
وﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻪ ﻧ ــﻮراﻟ ــﺪﻳ ــﻦ أﻣ ــﺮاﺑ ــﻂ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﺑﻴﺘﺮوس وﻣﺎﻳﻜﻮن وﺟﻮﻟﻴﺎﻧﻮ
واﻟﻨﻴﺠﻴﺮي اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ.
وﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎرس

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﺼﺮ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺮاد ﺟﻮﻧﺰ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺤﺎرس آﺧﺮ ﻓﻲ
ﺣﺎل وﺟﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﻪ ﻋـ ـ ـ ــﺰز ﺧـ ـ ــﻂ ﻫ ـﺠ ــﻮﻣ ــﻪ
ﺑـ ــﻼﻋ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻫ ـﻤ ــﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح آدم اﻟــﺬي ﺗﺄﻟﻖ ﻣﻊ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﺻ ــﺎﻟ ــﺢ آل ﻋ ـﺒــﺎس اﻟـ ــﺬي ﺑــﺮز
ﻣــﻊ ﻧ ـﺠــﺮان ﻓــﻲ دوري اﻟــﺪرﺟــﺔ
اﻷوﻟﻰ.
وﻳﺒﺤﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎرك ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻓﻲ  10ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻘﻂ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻮى  3أﻫﺪاف ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻔﺠﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻴﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  31ﻫــﺪﻓــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻠﻘﺐ
اﻟﺪوري ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺎل ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟـﺤــﺬاء اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻛﻬﺪاف
ﻟﻠﺪوري ﺑﺮﺻﻴﺪ  34ﻫﺪﻓﺎ.

وﺑـ ـ ـ ــﺪأ اﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
ﺑ ــﺄﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻠــﻪ
ﻫ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـﺒـ ــﺎك اﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪة
اﻹﻣـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ــﻲ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺑ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺑﻠﻮغ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ.

اﻟﺤﻀﻮر اﻷول ﻟﻀﻤﻚ
وﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻳـﺘـﻄـﻠــﻊ ﺿﻤﻚ
ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـ ــﻮ ﺟـ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ دوري
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻟ ــﻰ ﻓﻲ
ﺗ ــﺎرﻳـ ـﺨ ــﻪ ،إﻟـ ــﻰ ﻇ ـﻬ ــﻮر ﻣـﺸــﺮف
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎء ﻓـ ــﻲ دوري اﻷﺿـ ـ ـ ــﻮاء،
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن اﻷﻧﺸﻂ ﻓﻲ
ﺳــﻮق اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت ﺣﻴﺚ أﺟــﺮى
 20ﺗ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪا ،ﻣـﻨـﻬــﺎ  5ﺻـﻔـﻘــﺎت
أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وﻣ ـ ـ ــﺎزال ﻳ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻋﻦ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ .ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻗ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮا
ً
ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ﺧ ــﺎض

ﻓﻴﻞ ﻧﻴﻔﻴﻞ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﺑﻮﻏﺒﺎ وﻣﺎﻏﻮاﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء

دﻋﺎ ﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻠﺴﻴﺪات ،ﻓﻴﻞ ﻧﻴﻔﻴﻞ ،ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻣﺎ ﱠ
ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻻﻋﺐ ﺧﻂ وﺳﻂ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮل
ﺑﻮﻏﺒﺎ ،ﻣﻦ إﺳﺎءات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻊ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن،
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻛـ ــﺎن ﺑــﻮﻏ ـﺒــﺎ ) 26ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ُﻋ ــﺮﺿ ــﺔ ﻹﺳ ـ ـ ــﺎءات ﻋـﻨـﺼــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻌﺪ أن أﻫــﺪر رﻛﻠﺔ ﺟــﺰاء ﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .1-1
وﻗﺎل ﻧﻴﻔﻴﻞ ،اﻟﺬي ﻟﻌﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﻷﺣﺪ
ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺳﻤﺎ ) ،(2005-1994وﺣﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ
 6ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻘﺐ دوري اﻷﺑﻄﺎل " :1999أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﺎرﻣﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺮة ﻗﺪم .ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﻻﻋﺒﺎﺗﻲ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻧﺎه ﻧﺠﻮم اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ،وﻻﻋﺒﻮ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ".
وﺗﺎﺑﻊ ﻻﻋﺐ إﻳﻔﺮﺗﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ )" :(2013-2005أﺗﺴﺎءل ﻋﻤﺎ
إذا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،ﻷن )ﺗﻮﻳﺘﺮ(
ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﻲء ﺣﻴﺎل اﻷﻣﺮ أﺳﻮة ﺑـ)إﻧﺴﺘﻐﺮام( .ﻳﺮﺳﻠﻮن ردا
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﻘﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﺤﺪث ﺷﻲء".
ﱠ
وﻋﺒﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺴﺎﺑﻖ ) (2007-1996ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ،
َ
ﻗﺎﺋﻼ" :ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺬه ،ﻟﺬا ﻓﻠﻨﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ :ﻟﻨﻐﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻟﻨﺮى اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺘﺮﻛﻪ
)اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
وﻛﺎن ﺑﺪوره ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻫﺎري ﻣﺎﻏﻮاﻳﺮ ،اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ
ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺪاﻓﻊ ﺑﻠﻐﺖ  87ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،ﻧﺎﺷﺪ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" و"إﻧﺴﺘﻐﺮام" ،ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ
أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ .ﱠ
وﻏﺮد ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :إﻧﻪ أﻣﺮ ﻣﻘﺰز.
ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات
ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ .ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أو رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة .أوﻗﻔﻮا اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲء ﻟﻸﻓﺮاد".
وﺗﻢ ﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﺑﻮﻏﺒﺎ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ إﻳﻘﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋـ ـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت
اﻟﻮدﻳﺔ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓــﻲ اﺣ ــﺮاز أي
ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻛﺘﻔﺎﺋﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻷﻫﻠﻲ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻵﺧﺮ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺠﺪة.
وﻳ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻞ اﻷﻫـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء
ﺑـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت ﻣـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺰوزة ﺑ ـﻌــﺪ
ﺧ ــﺮوﺟ ــﻪ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ أﺳ ـﺒ ــﻮع
ﻣ ــﻦ دوري أﺑـ ـﻄ ــﺎل آﺳ ـﻴ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳ ــﺪ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻪ اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻟـ ــﺬي ﻓــﺎز
ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ .3-4
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺰز اﻷﻫ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻲ ﺻـ ـﻔ ــﻮﻓ ــﻪ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺑ ــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻫـ ــﻢ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺧـ ـﺒ ــﺮاﻧ ــﻲ
وﻳﺰﻳﺪ اﻟﺒﻜﺮ وﺳﻠﻄﺎن ﻣﻨﺪش،
ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺟــﺎﻧــﺐ

راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﺪ
رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ واﻟــﺪﻓــﺎع،
وﻣ ــﺎ زاﻟ ــﺖ اﻹدارة ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺪدت اﻟـ ـﺜ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ
ﺟــﻮزﻳــﻒ دي ﺳ ــﻮزا واﻟـﺴــﻮري
ﻋـﻤــﺮ اﻟـﺴــﻮﻣــﺔ واﻟ ـﻜ ــﺎب ﻓـﻴــﺮدي
دﺟﺎﻧﻴﻨﻲ ﺗﻔﺎرﻳﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة.
وﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣـﺒــﺎراة اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ
إرﻓﻴﻦ زوﻛﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺶ وﻣﻮاﻃﻨﻪ
إﻟﻔﻴﺲ ﺳــﺎرﻳـﺘــﺶ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ داﻧـﻴـﻴــﻞ أﻟﻴﻜﺴﻴﺘﺶ
اﻟ ــﺬي ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ دوري أﺑـﻄــﺎل
آﺳﻴﺎ وﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻨﻪ.
وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ
اﻟـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓــﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ دوري اﻟﻜﺒﺎر ،ﻓﻘﺪ
ً
ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ  14ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ ﻣـﻨـﻬــﻢ 5
أﺟﺎﻧﺐ و 8ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ.

روﺑﻦ :ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻋﺒﻘﺮي ﻛﺮوي

راﻳﻨﻬﺎرد راوﺑﺎل

ﻋﻴﻨﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ راﻳـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎرد
راوﺑﺎل رﺋﻴﺴﺎ ﺷﺮﻓﻴﺎ ﻟﻬﺎ.
وﺟـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ
ﻣ ـﻨــﺪوﺑــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ــ36
اﻷﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻣﺲ.
ﻳـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن راوﺑ ـ ـ ـ ــﺎل )72
ﻋﺎﻣﺎ( ﻛﺎن ﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑـﻌــﺪ  12ﻋﺎﻣﺎ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ.
واﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻰ ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻮ اﻷﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻣ ــﺲ ﺑــﺮﺋـﻴــﺲ ﻧــﺎدي
ﺑ ــﻮروﺳـ ـﻴ ــﺎ دورﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻧـ ــﺪ ﺧ ــﻼل
ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﻟﻪ
وﻗﻮﻓﺎ ﻋﺪة دﻗﺎﺋﻖ.

ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﻤﻌﺘﺰل آرﻳﻴﻦ روﺑﻦ أن
اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺑﻄﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛــﺎن اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺟﻮﺳﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ.
وأﻣﻀﻰ روﺑﻦ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺎﻓﺎري ﻗﺒﻞ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ 35
ً
ﻋﺎﻣﺎ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﻟﻮﻳﺲ ﻓــﺎن ﺧــﺎل ،ﻳــﻮب ﻫﺎﻳﻨﻜﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ،
اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻛــﺎرﻟــﻮ أﻧـﺸـﻴـﻠــﻮﺗــﻲ واﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ﻧﻴﻜﻮ
ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ وﻏﻮاردﻳﻮﻻ.
ﻗــﺎل روﺑ ــﻦ ،اﻟـﻤـﻜـ ّـﺮم ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻴﻠﺪ" ﻟﻌﺎم " :2019ﻫﺬا ﺻﻌﺐ ،اﺧﺘﺒﺮت
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﺪرﺑﻴﻦ وﻛﻨﺎ
ً
ﻧﺎﺟﺤﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮا .ﻟﻜﻦ اذا ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻲ ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ،
ً
أﻗﻮل ﺑﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ .اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻌﻪ .ﻫﻮ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﺒﻘﺮي ﻛﺮوي".
ً
وﻳﻌﺪ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ) 48ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ راﻫ ـﻨ ــﺎ وﻗ ــﺎد ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ اﻟــﻰ
ﺛــﻼﺛـﻴــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻧ ــﺎدرة اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ .وﺑﻌﺪ
اﻧ ـﻄــﻼق ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟــﺮاﺋ ـﻌــﺔ ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،أﺷــﺮف ﻋﻠﻰ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ

اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺸﻮار اﻟﻜﻮري اﻷﺻﻢ ﻟﻲ ﻓﻲ »وﻳﻨﺴﺘﻮن ﺳﺎﻟﻢ«
اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻮار اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮري
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻲ داك-ﻫﻲ اﻟﺬي دﺧﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺻـ ـﺒ ــﺢ أول ﻻﻋ ـ ــﺐ أﺻ ـ ــﻢ ﻳ ـﻔــﻮز
ﺑﻤﺒﺎراة ﻓﻲ إﺣﺪى دورات راﺑﻄﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
دورة وﻳﻨﺴﺘﻮن-ﺳﺎﻟﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب.
ً
وﺧـ ـ ـﺴ ـ ــﺮ إﺑـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  21ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ

ً
واﻟﻤﺼﻨﻒ  212ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻫﻮﺑﺮت
ً
ﻫ ــﻮرﻛ ــﺎش اﻟـﻤـﺼـﻨــﻒ ﺛــﺎﻟ ـﺜــﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟـ ــﺪورة واﻷرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ 4-6
و-6ﺻﻔﺮ و.6-3
ﻗـ ــﺎل ﻟـ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻳ ـﺨــﻮض
أوﻟ ــﻰ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺎﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
ً
اﻻﺣـ ـﺘ ــﺮاﻓ ــﻲ" :أﻧـ ــﺎ ﺧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻗـﻠـﻴــﻼ،
ﺣﺼﻠﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮص
ﻟﻢ أﺳﺘﻐﻠﻬﺎ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ً
راﺋﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ".
وﻛﺎن ﻟﻲ أﺷﺎر اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑـﻌــﺪ ﻓ ــﻮزه ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪور اﻷول اﻟــﻰ
أن "اﻟـﻨــﺎس ﺳـﺨــﺮوا ﻣﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ
إﻋ ــﺎﻗ ـﺘ ــﻲ .ﻗ ــﺎﻟ ــﻮا ﻟ ــﻲ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻳﺠﺐ
ً
ّ
ﻋﻠﻲ أﻻ أﻟﻌﺐ .ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ ﺻﻌﺒﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻜﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻲ
ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻟﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ".
ﺗﺎﺑﻊ "أردت أن أﻇﻬﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻣﻨﺢ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( اﻟـﻀــﻮء اﻷﺧﻀﺮ
ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ أﺳﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﻗﻄﺮ  2022وﻛﺄس
آﺳﻴﺎ  2023ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻣﺲ اﻷول.
وﻧﺸﺮ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ "ﻓﻴﺴﺒﻮك" ،أﻣﺲ اﻷول ،أن
"ﻓﻴﻔﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮاق ﺧﻮض ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة" ،ﻣﻦ دون ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وأﺷﺎد رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻘﺮار ﻓﻴﻔﺎ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ان اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﺎري ﻛﺎن
ﺳﺒﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺣﻖ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس" :ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ
ً
ً
اﻟﻴﻮم رﺳﻤﻴﺎ إﺷﻌﺎرا ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﺪوﻟﻲ".
وأﺿﺎف ﺧﻠﻒ أن "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ً
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﺧﻴﺮا وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻔﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة وأرﺑﻴﻞ
وﻛﺮﺑﻼء وﺗﻔﻘﺪ ﻣﻼﻋﺒﻬﺎ".
وﻛ ــﺎن اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻃـﻠــﺐ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻌﺐ ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻌﺮاق
"ﻷﺳـﺒــﺎب أﻣﻨﻴﺔ" ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب .ﻏﻴﺮ أن اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺗﻘﺪم ﺑﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ )ﻛﺎس( ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻤﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ زﻳﺎرة وﻓﺪ اﻟﻔﻴﻔﺎ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻴﻔﺎ ،ﺳﺮت ﺗﻜﻬﻨﺎت ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ً
ﻣـﺠــﺪدا ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
أ ن ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎ د ر
ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪة أﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت
ﻟـﻔــﺮاﻧــﺲ ﺑــﺮس
إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎء
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ وﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻼﻋـ ـ ـ ــﺐ ﻓ ــﻲ
اﻟﻌﺮاق واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﺘـ ــﻢ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

ً
أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻞ ذﻟ ــﻚ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
"رﺳـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻟ ــﻸﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻮن ﺿـﻌــﻒ اﻟـﺴـﻤــﻊ ﻫــﻲ أﻻ
ﻳﺸﻌﺮوا ﺑــﺎﻹﺣـﺒــﺎط .إذا ﺣﺎوﻟﺖ
ﺟﺎﻫﺪا ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﻌﻞ أي ﺷﻲء".
ً
وأﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺢ ﻟـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺮﻓـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﺣﻘﻖ
أﻓ ـﻀــﻞ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ
راﺑ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ ﻋـ ــﺎم 2017
ﺣ ـﻴــﻦ وﺻـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ،130
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ دورات اﻟﺘﺤﺪي ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺑـﻌــﺪ دورات راﺑ ـﻄــﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
"أي ﺗﻲ ﺑﻲ".
وأﻗـ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ــﻮري اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑــﻲ ﺑــﺄن
اﻟﺼﻤﻢ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻼ ﻋ ــﺐ ﻷﻧـ ــﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺳﻤﺎع اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺣﻜﺎم
اﻟﺨﻂ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرات
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أي اﻟﺘﺒﺎس.

ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻓﻲ .2016
وأﺣﺮز روﺑﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻈﻔﺮة  30ﻟﻘﺒﺎ
ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا واﻧﻜﻠﺘﺮا واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري اﻻﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣــﻊ ﺑــﺎﻳــﺮن وﻟﻘﺐ
دوري اﺑﻄﺎل اوروﺑﺎ ﻓﻲ .2013
أﺿــﺎف اﻟﻼﻋﺐ ،اﻟــﺬي اﻋﻠﻦ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ" ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻴﺐ
ﻛﻨﺖ ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ .ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺎول
أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاك وﻻ ﺗـﺴــﻮء .ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ
اﺷﺮاﻓﻪ ﺗﺤﺴﻨﺖ .ﻟﻌﺒﺖ ﻓﺠﺄة ﺑﺄدوار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻢ
أﻛﻦ أﺗﺨﻴﻠﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ".
وأﻣ ـﻀــﻰ روﺑ ــﻦ ﺛ ــﻼث ﺳ ـﻨــﻮات ﺗـﺤــﺖ إﺷ ــﺮاف
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﺑﻴﻦ  2013و ،2016ﺣﻴﺚ أﺣﺮز ﺛﻼﺛﺔ
ً
أﻟﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺪوري واﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺄس ،وﺣﻞ راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ وزﻣﻴﻠﻪ اﻟﺤﺎرس اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻧﻮﻳﺮ.
ﻃﺎردﺗﻪ اﻻﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ
آﺧﺮ ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ ﻟﻐﻮاردﻳﻮﻻ
ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ،وﺑ ــﺮﻏ ــﻢ ذﻟــﻚ
ً
ﺳ ـ ـﺠـ ــﻞ  49ﻫـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﺎ و29
ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ 97
ﻣﺒﺎراة ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ.

روﺑﻦ وﻏﻮاردﻳﻮﻻ

إﻳﻘﺎف اﻟﻌﺪاء اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺎﻛﻮﻟﻴﻦ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت

ﺑﺎﻛﻮﻟﻴﻦ
أوﻗــﻒ اﻟـﻌــﺪاء اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺑﺎﻛﻮﻟﻴﻦ ،ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ً
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق  50ﻛﻠﻢ ﻣﺸﻴﺎ ،ﻣﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ
ﺟﻮازه اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ وﺣﺪة ﻧﺰاﻫﺔ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى أﻣﺲ.
وﺳﺒﻖ ﻟﺒﺎﻛﻮﻟﻴﻦ أن أوﻗــﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻮى ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2015ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺟﻮازه اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،
وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ "ﻛﺎس" ﻓﻲ
 2016ﺣﻴﺚ ﺟﺮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم  2011ﻓﻲ ﺳﺒﺎق  50ﻛﻠﻢ
ﻣﺸﻴﺎ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق ذاﺗﻪ ﺧﻼل أوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻟﻨﺪن .2012
ﻋﺎد اﺑﻦ اﻟـ 32ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻋﺎم  ،2016ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻮض ﺳﻮى ﺳﺒﺎﻗﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮار اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى إﻳﻘﺎف اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻂ
اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻜﻨﺪي رﻳﺘﺸﺎرد ﻣﺎﻛﻼرﻳﻦ.
وﻟﻢ ﻳﻠﺐ ﺑﺎﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻳﻘﺎف اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ
ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺪاﺋﻴﻦ اﻟﺮوس ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أوﻟﻤﺒﻴﺎد رﻳﻮ .2016
وﺑﻘﺮار اﻹﻳﻘﺎف ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام ،اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ وﺣﺪة ﻧﺰاﻫﺔ أﻟﻌﺎب
اﻟـﻘــﻮى اﻟـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ  2017ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ،اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺴﻴﺮة ﺑﺎﻛﻮﻟﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻠﻚ أﻗﻠﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار أﻣﺎم
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﺘﻴﺲ ﺑﻼ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ
وﺳﻂ ﻏﻴﺎﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺿﺮﺑﺖ
ﺻﻔﻮف ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻛﺎن
آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺜﻤﺎن
دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ  ٥أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﺑﺪأ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ »اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ«.

ﺑﺪأ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ أﻣ ـ ــﺎم رﻳ ـ ــﺎل ﺑـﻴـﺘـﻴــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﻠﻴﻐﺎ ،وﺳﻂ ﻏﻴﺎﺑﺎت
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﺿــﺮﺑــﺖ ﺻ ـﻔــﻮﻓــﻪ ،ﻛ ــﺎن آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﺪة
 5أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ً
واﻧﻀﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـ 22ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺼﺎﺑﻲ
اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ ،ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎدي اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أن اﻷﺷـﻌــﺔ اﻟﺘﻲ أﺟــﺮاﻫــﺎ أﺛﺒﺘﺖ وﺟــﻮد ﺗﻤﺰق ﻓﻲ
ﻋـﻀـﻠــﺔ اﻟـﻔـﺨــﺬ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴــﺮى ،وﺳـﻴـﻐـﻴــﺐ ﻋﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ  5أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻟﺤﻖ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ﺑﺎﻷوروﻏﻮاﺋﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ
اﻟــﺬي اﺿﻄﺮ ﻟـﻤـﻐــﺎدرة ﻣـﺒــﺎراة أﺛﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﻣﻨﺬ
ا ﻟـﺸــﻮط اﻷول ﺑﺴﺒﺐ آﻻم ﻓــﻲ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ اﻟﻨﻌﻠﻴﺔ
ﻟـﻠـﺴــﺎق اﻟـﻴـﻤـﻨــﻰ ،وﺳـﻴـﻐـﻴــﺐ ﺣـﺘــﻰ ﻓ ـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ داﺧ ــﻞ أروﻗـ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﺳــﺎ ﻣــﺎ زال
ﻳـﺘــﺮﻗــﺐ ﻳـﺘــﺮﻗــﺐ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ وﻗــﺎﺋــﺪ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ ﻣـﻴـﺴــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺷـﻔــﻲ ﻣــﻦ إﺻــﺎﺑــﺔ
ﻋﻀﻠﻴﺔ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة "ﺳﺎن ﻣﺎﻣﻴﺲ" اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﺪى ﺟــﺎﻫــﺰﻳـﺘــﻪ ﻟــﺪﺧــﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺒﺎراة اﻟﺒﻴﺘﻴﺲ.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮ أن ﻳـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﺑ ـﻄ ــﻞ إﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ
اﺳـﺘـﻌــﺪاداﺗــﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ "ﺟ ــﻮان ﺟﺎﻣﺒﺮ" اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،

ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﺼﺘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺘﻴﻦ
"أﻣﺲ" ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻋﻠﻰ راﺣﺔ "اﻟﻴﻮم".
وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺪارك ﺧ ـﺴ ــﺎرة اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ أﻣــﺎم "أﺳــﻮد اﻟﺒﺎﺳﻚ" ﺑﺤﺼﺪ اﻟﻨﻘﺎط
ً
اﻟ ـﺜ ــﻼث أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷﻧ ــﺪﻟ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻴ ـﻌــﻮد ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ
ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ــﻮج ﺑ ـﻬــﺎ آﺧــﺮ
ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ.

دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪ وﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ً
ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻠﻲ أن ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻋﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ.
وﻗــﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ وﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎل دﻳﻤﺒﻠﻲ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﻼﻋﺐ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ "ﺑﻨﺴﺒﺔ
أﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :دﻳ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﺨ ـﻄــﻂ ﻟ ـﻠــﺮﺣ ـﻴــﻞ ﻋــﻦ
ً
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻳﺸﻌﺮ ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﻨــﺎدي،
وﻳﻌﺘﺰم اﻟﺒﻘﺎء ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ".
وذﻛﺮ أن "دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء رﻏﻢ اﻟﻌﺮوض
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﺪﻳﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮى ،ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻧﺎدي ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق".
)إﻓﻲ(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﻟﻴﻜﻴﺐ :ﻟﺠﻮء ﻧﻴﻤﺎر إﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس إﺷﺎﻋﺔ
أﺷ ـ ــﺎرت ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﻓــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﻣـﺤـﻴــﻂ
ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ،اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ
ﻧﻴﻤﺎر دا ﺳﻴﻠﻔﺎ ،أﻃﻠﻖ ﺧﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺷﺎﺋﻌﺎت ﺑﺸﺄن إ ﻣـﻜــﺎن اﻧﻀﻤﺎم ا ﻟــﻼ ﻋــﺐ إﻟﻰ
ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻛــﻮﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺿ ـﻐــﻂ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻴﻜﻴﺐ" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ،
أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي أﻛ ــﺪ ﻓـﻴــﻪ ﻣـﺤـﻴــﻂ ﻧﻴﻤﺎر
اﻟﺜﻼﺛﺎء و ﺟــﻮد ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ إدارة اﻟﻴﻮﻓﻲ،
وﻫـ ــﻲ ﺷ ــﺎﺋ ـﻌ ــﺔ أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ،أﺷ ــﺎر
اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ إﻟـ ــﻰ أن اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﻳــﺄﺗــﻲ
ﻣــﻦ ﺟــﺎ ﻧــﺐ ا ﻟــﻼ ﻋــﺐ ﻧـﻔـﺴــﻪ ،و ﻫــﻮ ﻣــﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ
اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺎورة ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ ﻧﺠﻢ
اﻟﺴﻴﻠﺴﺎو ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى.
و ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أي ﺣ ـ ـ ـ ــﺎل ،أ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮت ) ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺐ( ﺑـ ــﺄن
ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻣـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﺎت ﻗ ـ ــﺪ ﺗـ ـﻤ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ﺑ ـﻴــﻦ

اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن،
ﻟﻴﻮﻧﺎردو ،وﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي ،ﻓﺎﺑﻴﻮ
ﺑ ــﺎراﺗ ـﻴ ـﺘ ـﺸ ــﻲ ،ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟﻴﻮﻓﻲ ،اﻷرﺟﻨﺘﻨﻲ ﺑﺎوﻟﻮ دﻳﺒﺎﻻ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺤﻮار ﺗﻀﻤﻦ ذﻛﺮ
ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻴﻤﺎر ،إﻻ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـﺼــﺪد ﺑـﻌـﻴــﺪا ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ،ﻧـﻈــﺮا ﻷن ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس
ﺳ ـﻴ ـﻀ ـﻄــﺮ ﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ ﻋـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻲ إس ﺟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﻤﺎل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺣﺎل رﺣﻞ ﻧﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻔــﺎو ﺿــﺎت ﻧ ــﺎدي ا ﻟـﻌــﺎ ﺻـﻤــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮح اﺳﺘﻌﺎرة ﻧﻴﻤﺎر ﻣﻊ
ﺧﻴﺎر ﻟﻠﺸﺮاء ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن اﻟﺬي
د ﻓــﻊ ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺎ ﻣـﻴــﻦ  222ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو ﻟﻠﺒﺮﺳﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻼﻋﺐ،

ﺗﻌﺎدل أﺑﻮﻳﻞ وآﻳﺎﻛﺲ ﻓﻲ »اﻷﺑﻄﺎل«

ﻻﻋﺒﻮ آﻳﺎﻛﺲ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء
ّ
ﺧﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻲ أﺑﻮﻳﻞ
ﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ وﺿﻴﻔﻪ آ ﻳــﺎﻛــﺲ أﻣﺴﺘﺮدام
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،اﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟــﺪور اﻟﻤﺆﻫﻞ
ﻟــﺪور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻟــﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻛــﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﺮص
اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ أﻫــﺪاف ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ
اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ.
وﻋــﺎﻧــﻰ آﻳــﺎﻛــﺲ اﻟﻨﻘﺺ اﻟـﻌــﺪدي ﻓــﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ،
ﺑﻌﺪ ﻃــﺮد ﻣــﺪاﻓـﻌــﻪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺼﻴﺮ ﻣ ــﺰرواي ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  80ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺬار اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"ﻳﻮﻫﺎن ﻛﺮوﻳﻒ أرﻳﻨﺎ" ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أﻣﺴﺘﺮدام ﻳﻮم  28اﻟﺠﺎري.
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة أﺧ ــﺮى ،ﻓ ــﺎز ﻓــﺮﻳــﻖ ﺳــﻼﻓـﻴــﺎ ﺑــﺮاج
اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻛﻠﻮج اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ  1-ﺻﻔﺮ،
ﻓﻲ ذﻫــﺎب اﻟــﺪور اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟــﺪور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺳﺠﻞ ﻟﻮﻛﺎس ﻣﺎﺳﻮﺑﺴﺖ ﻫﺪف ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  28ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة
اﻹﻳ ــﺎب ،ﻳــﻮم  28اﻟ ـﺠــﺎري ،ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ إدﻳ ــﻦ أرﻳﻨﺎ
)د ب أ(
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮاج اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ.

ﺑﻴﺘﻴﺲ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻮرﻳﻨﻮ
ﻣﻦ راﻳﻮ ﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ

اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻮﺑﺎرﻳﺰﻳﺎن".
وﻻ ﺗــﺰال اﻷو ﻟــﻮ ﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻧ ـﻴ ـﻤ ــﺎر ﻫ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة ﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣــﺐ
ﻧ ــﻮ ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن وﻛ ـﻴــﻞ أﻋـﻤــﺎﻟــﻪ
ﺑﻴﻨﻲ زاﻫﺎﻓﻲ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام
ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠــﺔ ﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ إﻟ ــﻰ رﻳ ــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،وﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة
ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ،
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻛﺪﺗﻪ "ﻟﻴﻜﻴﺐ".
)إﻓﻲ(

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ أﻟﻴﻜﺲ
ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻇﻬﻴﺮ أﻳﺴﺮ ﻓﺮﻳﻖ راﻳﻮ ﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻌﻮض ﺑﻬﺬا
اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻋﺒﻪ ﺟﻮﻧﻴﻮر ﻓﻴﺮﺑﻮ إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟـﻨــﺎدي ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" :رﻳــﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ وراﻳــﻮ
ﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل أﻟﻴﻜﺲ ﻣﻮرﻳﻨﻮ .ﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن
ﻣﻮرﻳﻨﻮ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ ﺑﻴﺘﻴﺲ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ
ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ .أﻟﻴﻜﺲ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﻴﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ."2024
وأﺿﺎف" :ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﻴﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻮﻓﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟــﻼﻋــﺐ ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧــﺎت دﻓــﺎﻋـﻴــﺔ وﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﺟـﻴــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻴﺴﺮى".
وأﺷــﺎر اﻟﻨﺎدي إﻟﻰ أن ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺧﺎض  206ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮوﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺳﺠﻞ  13ﻫﺪﻓﺎ وﺻﻨﻊ
 14ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أوﺿﺢ راﻳﻮ ﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ
اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ " :2014ﻧﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺘﻪ
وإﺧﻼﺻﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ .ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ أﻓﻀﻞ
)د ب أ(
ﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

ﻧﻴﻤﺎر

ً
رﻳﺒﻴﺮي ﻳﻨﻀﻢ رﺳﻤﻴﺎ
إﻟﻰ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ
اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻓــﺮاﻧــﻚ رﻳﺒﻴﺮي أﻧﻪ
ﺑﺼﺪد اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﺻﻔﻮف
ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺸﻮار
ﻃﻮﻳﻞ دام  12ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
ووﺻ ــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﺧــﻂ اﻟــﻮﺳــﻂ
رﻳﺒﻴﺮي ) 36ﻋــﺎﻣــﺎ( أﻣــﺲ ،إﻟﻰ
ﻣـ ـﻄ ــﺎر ﻓ ـﻠ ــﻮرﻧ ـﺴ ــﺎ ،وﻛـ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل رﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮي" :ﺗ ـﺤــﺪﺛــﺖ
ﻣ ــﻊ ﻟــﻮﻛــﺎ ﺗــﻮﻧــﻲ )اﻟ ــﺬي
ﻟ ـﻌــﺐ ﻟـﻔـﻴــﻮرﻧـﺘـﻴـﻨــﺎ
ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻻﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ رﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮي
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮن
ﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـ ــﺦ(،
وﻗـ ــﺎل ﻟ ــﻲ إن
ﻓﻴﻮ ر ﻧﺘﻴﻨﺎ
ﻧـ ـ ــﺎد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ،
و إ ن ﻫ ـ ــﺬ ه
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ راﺋﻌﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف:

روﻧﺎﻟﺪو :ﺻﻔﻘﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ

"أﺣ ــﺐ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ وأﻋ ــﺮف ﺑﻌﺾ
اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ .أﺗ ــﻮﻗ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻻ
ﺣﺎﻓﻼ".
وﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻀ ـ ــﻢ رﻳـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮي إﻟ ـ ــﻰ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﺮ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ ،اﻟــﺬي ﺗﻮج ﻣﻌﻪ
ﺑـ 9أﻟﻘﺎب ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
)ﺑــﻮﻧــﺪﺳـﻠـﻴـﻐــﺎ( إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻘﺐ دوري
أﺑـ ـﻄ ــﺎل أوروﺑ ـ ــﺎ
ﻋﺎم .2013
وﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎض
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ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة دوﻟـ ـﻴ ــﺔ،
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ آﺧ ـ ـ ـ ــﺮ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻪ
ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم
.2014
)د ب أ(

رﻳﺒﻴﺮي

أﺑـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻛــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺎﻧــﻮ روﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪو ﻻﻋ ــﺐ
ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟـ ـﻘ ــﺪم ،ﺗـ ـﺴ ــﺎؤﻻت ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻣــﺪى
أﺣﻘﻴﺔ وﺟﺪارة ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت
ً
اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻛ ــﺎن روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﺣـﻄــﻢ اﻟــﺮﻗــﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت
ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﺎم  2009ﻋﺒﺮ
ﺻﻔﻘﺔ ا ﻧـﺘـﻘــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي إﻟ ــﻰ رﻳــﺎل
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ــﻞ 94
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻳ ـ ــﻮرو ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻦ رﻳــﺎل إﻟــﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 100
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل روﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪو ،ﻓ ــﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻟـﻘـﻨــﺎة "ﺗ ــﻲ.ﻓ ــﻲ "1
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ" :ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .ﻓﺎﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺗـ ــﺮاﻫـ ــﻦ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﺑ ــﺎﻹﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎت
وﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻛ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ".
وأﺿﺎف روﻧﺎﻟﺪو" ،ﻓﻠﻨﻨﺤﻲ

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ
ﻗــﺎد اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ،دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،ﻣﺮان
ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺲ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻐ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺲ اﻷﺣـ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ــﻮﻻت
اﻟ ــﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت ﺷ ـ ــﺎرك ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻛــﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻣﺎرﻳﻮ ﻫﻴﺮﻣﻮﺳﻮ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻗـ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟ ـﻈ ـﻬ ـﻴــﺮ اﻷﻳـ ـﺴ ــﺮ ﻣ ـﺤــﻞ رﻳ ـﻨــﺎن
ﻟ ــﻮدي اﻟـﻤــﻮﻗــﻮف ،واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ــﻲ ﻣـ ــﻮﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮو ﻛ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻧﺘﻨﻴﻐﺮي ﺳﺘﻴﻔﺎن
ﺳﺎﻓﻴﺘﺶ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮﺳ ــﻮ اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﻞ
ﻟﺼﻔﻮف اﻷﺗﻠﺘﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ
ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﺎس
ﻫ ـﻴــﺮﻧــﺎﻧــﺪﻳــﺰ اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳﺠﻴﺪ
اﻟـﻠـﻌــﺐ ﻛـﻈـﻬـﻴــﺮ أﻳ ـﺴــﺮ وﻣــﺪاﻓــﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻗﺒﻞ رﺣﻴﻠﻪ ﻟﺒﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ.
ورﻏـ ـ ــﻢ أن ﻫ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮﺳ ــﻮ ﺟ ــﺎء
ﻟﻸﺗﻠﺘﻲ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﻈﻬﻴﺮ أﻳﺴﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻟﻴﺤﻞ
ﻣﺤﻞ رﻳﻨﺎن ﻟﻮدي اﻟﺬي ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﻄﺮد أﻣــﺎم ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺧـ ـﺘ ــﺎم اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ.

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎن "اﻟﺘﺸﻮﻟﻮ" ﻓﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺑــﻼﻋـﺒــﻪ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻓﻴﺘﺶ
اﻟــﺬي أﺟــﺮى اﻷرﺑـﻌــﺎء ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟـ ـﻤ ــﺮان
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺟﻠﺴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺎء.
وﻏـ ـ ـ ــﺎب أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮان
اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ ﻧـﻴـﻜــﻮﻻ ﻛﺎﻟﻴﻨﻴﺘﺶ،
ﺑــﺎ ﻧـﺘـﻈــﺎر ﺣـﺴــﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻊ
اﻟﻨﺎدي ،وﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ آﻧﺨﻞ ﻛﻮرﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺪرب
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ.

ﻏﻴﺎب ﻛﻮﺳﺘﺎ
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻏﻴﺎب
دﻳﻴﺠﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ اﻟــﺬي اﺳﺘﻜﻤﻞ
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻳﻘﺎف ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻋﻘﺐ ﻃﺮده اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺠﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺑﻌﺪ
ﻣــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮض ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺨﺬ اﻟﻴﺴﺮى ﻓﻲ ودﻳﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ
أﻣﺎم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري.
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻏﻴﺎب ﻛﻮﺳﺘﺎ،

ﺳﻴﻈﻞ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟ ــﺬي دﻓ ــﻊ ﺑــﻪ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ أﻣــﺎم
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ :أﻟ ـﻔــﺎرو ﻣــﻮراﺗــﺎ اﻟــﺬي
ﺳ ـﺠــﻞ ﻫـ ــﺪف اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ،
واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ.
وﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ أﻳ ـﻀــﺎ ﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت
اﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺳ ـﻴ ـﻈ ــﻞ ﺧ ـ ــﻂ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻫـ ـ ــﻮ ﻓـ ـ ــﻲ وﺟ ـ ـ ـ ــﻮد ﻛ ــﻮﻛ ــﻲ
رﻳـ ـﺴ ــﻮرﻳـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮن وﺳ ـ ـ ـ ــﺎؤول
ﻧﻴﻴﺠﻴﺰ واﻟﻐﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎرﺗﻲ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻴﻤﺎر.
وﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮان اﻟ ـﺘــﻲ
اﺳﺘﻤﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ،ﺗﺪرب
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓـ ـﻌ ــﻮن ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ
ﺗـﺤــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ،
ﺧـﻴــﺮﻣــﺎن ﺑ ــﻮرﺟ ــﻮس ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻋـﻤــﻞ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟـﻤــﻮن ﺗـﺤــﺖ إﻣــﺮة
ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ اﻟﺬي أﻗﺎم ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻣﺼﻐﺮة ﺑﺨﻤﺴﺔ أ ﻣ ــﺎم ﺧﻤﺴﺔ
ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﻳــﺪﻓــﻊ ﺑﻬﺎ "اﻟﺘﺸﻮﻟﻮ"
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)إﻓﻲ(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ

روﻧﺎﻟﺪو
ً
ﺟــﺎﻧ ـﺒــﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺟـ ــﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
ً
)اﻟـﻤـﻨـﻀــﻢ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺎ ﻣ ــﻦ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
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ﻣﻠﻴﻮن ﻳ ــﻮرو( ،أي ﻻﻋــﺐ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳـﻨـﺘـﻘــﻞ ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ  100ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﻳﻮرو دون أن ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ
واﻗﻌﻴﺔ.

وﺗﺎﺑﻊ "اﻷﻣﻮال ﺑﺎﺗﺖ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﻗـﻠــﺐ دﻓ ــﺎع أو
ﺣـ ـ ــﺎرس ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ  70أو
 80ﻣﻠﻴﻮن ﻳ ــﻮرو ...ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ
ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ وﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻪ".
)د ب أ(

روﻣﺎ ﻳﻤﺪد ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ ﻓﺎزﻳﻮ
وﻳﻀﻢ ﺗﺴﺎﺑﺎﻛﻮﺳﺘﺎ
ﻣــﺪد روﻣ ــﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﻓﺎزﻳﻮ
ﺣﺘﻰ  ،2021ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
رﺳﻤﻲ أﻣﺲ اﻷول.
وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟـﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟـﻨــﺎدي اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ" :ﻳﺴﻌﺪ روﻣــﺎ
اﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ ﺗـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋـﻘــﺪ ﻓـﻴــﺪﻳــﺮﻳـﻜــﻮ ﻓــﺎزﻳــﻮ ﻣــﻊ اﻟ ـﻨــﺎدي ﺣـﺘــﻰ 30
ﻳﻮﻧﻴﻮ ."2021
ً
وﻛﺎن روﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ) 32ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ ﺻﻴﻒ
ً
 2016ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﺧــﺎض ﻓــﺎزﻳــﻮ ،اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،اﻟﺬي
ً
ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺪة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ 135 ،ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ
ً
روﻣ ــﺎ ،ﺳﺠﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ  11ﻫــﺪﻓــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺷــﺎرك ﻣــﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓــﻲ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻓﻲ  2018ﻋﻘﺐ إﻗﺼﺎء ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧـ ـ ــﺮ ،وﺻـ ــﻞ اﻟ ـﻈ ـﻬ ـﻴــﺮ اﻷﻳـ ـﻤ ــﻦ اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ داﻓـ ـﻴ ــﺪي
ً
ﺗﺴﺎﺑﺎﻛﻮﺳﺘﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ روﻣﺎ ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة.
ً
وﺧﻀﻊ ﺗﺴﺎﺑﺎﻛﻮﺳﺘﺎ " 27ﻋﺎﻣﺎ" ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ
ً
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ ،ﺗﺎرﻛﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻏﺮب ﻟﻨﺪن اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ
 28ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﻧﺎدي
ﺗﻮرﻳﻨﻮ.
وﻋﺮض ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎدي روﻣﺎ ﺻﻮرا ﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻓﻮﻣﻴﺘﺸﻴﻨﻮ
وأﺧﺮى ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ رﻓﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻨﺎدي.
وﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ أول ﺧﺎض ﻓﻴﻪ  22ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻟﻌﺐ
أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذ ﻛﺎن اﻟﻤﺪرب اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري ﻳﻔﻀﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺰار اﺳﺒﻴﻠﻴﻜﻮﻳﺘﺎ.
وﺗﺨﻠﻰ اﻟﻨﺎدي اﻷزرق ﻋﻦ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻓﻴﺪ ﻟﻮﻳﺰ إﻟﻰ
أرﺳﻨﺎل وﻏﺎري ﻛﺎﻳﻬﻞ إﻟﻰ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس.
)إﻓﻲ(
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إﻧﻨﻲ أﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ﻗ ـ ـﻨـ ــﻮات اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ا ﻟـﺘــﻲ ﺗـﺒــﺪأ ﺟﻤﻠﻬﺎ،
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﺑـ "إﻧﻨﻲ أﺣﺐ ،"...ﻣﺜﻞ "إﻧﻨﻲ
أﺣ ـ ــﺐ ﻣـ ــﺪرﺳ ـ ـﺘـ ــﻲ"" ،إﻧ ـ ـﻨـ ــﻲ أﻏ ـﺴــﻞ
ﻳــﺪي ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن ﻗﺒﻞ اﻟ ـﻨــﻮم"" ،إن
اﻟﺼﺤﺮاء ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺮ أﻛﺒﺮ"...
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﻣــﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪة )رﺷـﻴــﺪة ﻫﻨﺎ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ راﺷـ ــﺪة( ،اﻟـﺘــﻲ ﻧﺜﺮﻧﺎ
أﻣــﺎﻣـﻬــﺎ ﻛــﻞ ﻣـﺨــﺰوﻧـﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺮق
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻔﻬﻴﻤﻬﺎ وﻻ ﻓﺎﺋﺪة.
وﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ إﻻ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻨﻮات
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮل أﺟ ـ ـﻴـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ
واﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ" :ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎﺟــﻪ اﻟـﺒـﻴــﺖ
ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ" ،وﺗﻘﻮل اﻷﺑﻠﺔ
)اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤــﺔ( ﻷﻃ ـﻔــﺎل اﻟـﺤـﻀــﺎﻧــﺔ" :ﻻ
ﺗـ ــﺮﻣـ ــﻮا أﻣـ ــﻮاﻟ ـ ـﻜـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷرض"،
وﺗ ـﻀ ــﺮب اﻷم ﻇــﺎﻫــﺮ ﻛ ــﻒ ﻃﻔﻠﻬﺎ
إن ﻫ ــﻮ وزع أ ﻣ ــﻮا ﻟ ــﻪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻹﻓـ ـ ـﻄ ـ ــﺎره ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺻ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻪ وﻋـ ــﺎد
ً
إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺟــﺎﺋـﻌــﺎ .وﻧـﻘــﻮل ﻧﺤﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ﻗ ـﻨ ــﻮات
اﻷﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل" :إن اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج
إﻟ ـ ــﻰ أﻣـ ــﻮاﻟـ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
واﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻼ ﺗـﻤـﻨـﺤــﻮا
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻷي دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓــﺎﺋــﺾ ﻣــﻦ اﻷﻣـ ــﻮال ،إﻻ إن
ﻛ ــﺎن ﺷـﻌــﺐ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺗـﻠــﻚ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺠﺎﻋﺔ".
وﻻ أدري ﻫﻞ ﺳﺘﻔﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻫﺬه أم ﻻ ،ﻛﺎﻟﻌﺎدة.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻌﺰل اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻧﻔﻄﻪ وﺧﻴﺮات
ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﻄـ ــﻪ ،وأن ﺗ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــ"رﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت
اﻟﻔﻠﻮس" ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻗﺼﺔ وﺣﻀﻮر
اﻟﺴﻬﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ "ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺤﺘﺔ"
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺺ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻠﻮى أﻃﻔﺎﻟﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺠﻮع.

ﺣﺎﻓﻼت ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﺗﺒﺪأ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻼت ﻣـ ــﻦ دون ﺳ ــﺎﺋ ــﻖ ﻳـﻤـﻜــﻦ
ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛﺠﺰء

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺎت ﻟ ـﻄــﺮح اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وأﺻﺒﺤﺖ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ

ﺟﻴﺪ وﺗﻘﺪم ﺗﻘﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺣﻘﻞ اﺧﺘﺒﺎر
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ،إذ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗــﺪ ﻋــﻮ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت
اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺳـﻴــﺎراﺗـﻬــﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻬﺎ.
وﺳـﺘـﺘـﺒــﻊ أرﺑـ ــﻊ ﺣ ــﺎﻓ ــﻼت ﺻـﻐـﻴــﺮة ذاﺗـﻴــﺔ
ً
ً
اﻟﻘﻴﺎدة ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻤﺘﺪا ﻋﻠﻰ  5.7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻲ
ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺘﻮﺳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ  26اﻟﺠﺎري
إﻟﻰ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ
"إس ﺗﻲ إﻧﺠﻴﻨﻴﺮﻳﻨﻎ" اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ ﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﻠﻬﻢ
إﻟﻰ وﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ،ﻣﺜﻞ :ﻧﺎدي اﻟﻐﻮﻟﻒ أو
اﻟﺸﺎﻃﺊ أو اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ﻟـ ــﻸﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰودﻳـ ــﻦ
ﺑﻬﻮاﺗﻒ ذ ﻛـﻴــﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣــﻦ أﻛﺸﺎك
ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ ،إذ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت.
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت ﺳﺎﺋﻖ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة.
)أ ف ب(

»اﻟﺠﻤﺎرك« ﺗﺤﺒﻂ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻳﺴﻜﺒﻮن اﻟﺤﺒﺮ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻤﻴﺬ أﺳﻮد
 ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺣﺒﺔ ﻣﺨﺪرة ﻟﻠﺒﻼد
أ ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻹدارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻣـ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،أﻣﺲ ،إﺣﺒﺎط ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺐ ﻧ ـﺤ ــﻮ  4ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺣـ ّـﺒــﺔ
ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺪرة ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ــﻮع ﻛ ـﺒ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن
اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺿـﻤــﻦ ﺟ ــﺪول اﻟـﻤــﻮاد
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻣــﺆﺛــﺮات
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮرة.

وﻗﺎﻟﺖ اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺘﻪ
"ﻛﻮﻧﺎ" ،إن "اﻟﺤﺒﻮب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺒﺄة
داﺧ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻮاد ﺑــﻼﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ً
ﺣﺎوﻳﺔ  40ﻗﺪﻣﺎ ﻗﺎدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أﻧﻬﺎ ﺗﺰن ﻧﺤﻮ  7أﻃﻨﺎن".

ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪان أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎن
أﺳـ ــﻮدان ﺑـﺸـﻜــﻮى ﺿــﺪ َﻣــﺪرﺳــﺔ
اﺑﻨﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ  13ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﻄﻰ
ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ اﻷﺳﻮد
رﺳ ـﻤ ــﺎ ﻇ ـﻬــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ رأﺳ ـ ــﻪ ﺑﻔﻌﻞ
ﻗﺼﺔ ﺷﻌﺮه.
وﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﻰ ،ﻛـ ــﺎن ﻗ ــﺪ دﺧــﻞ
ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﺑـﺸـﻌــﺮ ﻗﺼﻴﺮ
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻤﻮﺳﻰ ا ﻟـﺤــﻼ ﻗــﺔ ﻋﻠﻰ
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ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﻳﻒ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﻴﻒّ ،
ﻋﺮﻓﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﺄﻧﻪ رﺟﻞ
أﻋﻤﺎل وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه .ﺻﺎﻓﺤﻨﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺪﻣﻨﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﻮﻳﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺧﻴﻮط
ﺟﺒﻬﺔ وﺟﻬﻪ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺢ ﻟﻲ ،أو رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻲ.
اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ،أو أن
ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﺑﺘﻬﻜﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﻠﺲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﻬﻰ:
"ﻫﺎ اﻷخ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺷﻨﻮ ﺻﺎﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺒﺮﻧﺎ؟".
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ،دﺧﻞ اﻟﻤﻘﻬﻰ وﺟﺎل ﻓﻲ أرﺟﺎﺋﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ
ﻃﺎوﻟﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺮﺣﺒﺖ ﺑﻪ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻃﺎوﻟﺘﻲ،
ﻓﺠﻠﺲ ﺛﻢ ﺑﺎدرﻧﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﺑﺘﺴﻤﺖ
ً
وﻟﻢ أﺟﺒﻪ ،ﻓﺄﺧﺬ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ" :ﻫﻞ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻋﻘﺎرا
ﻫﻨﺎ؟" ،ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ،ﻓﺒﺎدر ﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ اﻷوروﺑﻲ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ،وﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎك ،ﺛﻢ ﺗﻨﻬﺪ وﻗﺎل" :اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻛﻠﻪ ﻓﺮص وﺧﻴﺮ ...اﻟﻠﻪ ﻻ ّ
ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ".
وأﻛ ـﻤــﻞ" :ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺮف أن ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟ ـﻔــﺮص ﻓــﻲ دوﻟ ـﻨــﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ً
ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ اﻵن .واﻟﺪي ،رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﺎن ذﻛﻴﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺼﺮ اﻟﻐﻮص واﻟﺴﻔﺮ ﻛﻨﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﻔﻠﺴﻴﻦ ،وﻛﻨﺎ ﻧﺒﻴﻊ أﺻﻮﻟﻨﺎ
ً
واﺣﺪا ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻨﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻨﺎ ،وﻟﻜﻦ اﺳﻢ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ ﻛــﺎن ذا ﺻﻴﺖ واﺣـﺘــﺮام ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ
ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺑــﺪأت ﺑﻌﺾ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة وﺗﺘﺤﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻛﺎن واﻟــﺪي ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻬﻢ
أو ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻓﻌﻠﻢ أﻫﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﺒﺪأت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺪﻋﻮ واﻟﺪي ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻬﻢ ،وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﻋﻦ
أﺣﻮال ﺗﺠﺎرﺗﻪ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻴﻨﻮا أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﺗﻨﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻌﻴﺪ
ﻣﺠﺪﻧﺎ اﻟﺘﺠﺎري ،وأﺻﺒﺢ واﻟﺪي ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻓﻲ وﺟــﻪ اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﻴﻦ وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ
اﻟﻌﺮب واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ وأﻫﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻇﻬﺮوا ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل".
ردة ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮة ،وﻗﻠﺖ ﻟﻪ :أﻳﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ؟...
ً
ﻓﺎﻧﺘﻔﺾ ﻏﺎﺿﺒﺎ وﻗﺎل" :اﻷخ اﻟﺼﺤﻔﻲ ،ﻻ ﺗﻔﻠﺴﻒ اﻷﻣﻮر...
أﻧ ــﺖ ﻣــﺎ ﺗـﺸــﻮف ﻗـﻨــﺎة ﻧــﺎﺷـﻴــﻮﻧــﺎل ﺟـﻴــﻮﻏــﺮاﻓـﻴــﻚ؟" ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟــﻪ:
ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ذﻟــﻚ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ؟! ﻓﻘﺎل" :ﻣــﺎ ﺷﻔﺖ اﻷﺳــﺪ اﺷﻠﻮن
ﻳﻔﺘﺮس اﻟﺤﻴﻮان اﻷﺿﻌﻒ وﻳﺄﻛﻠﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﺄﻛﻞ
اﻟﻀﺒﺎع ﺛﻢ اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،ﻛﻞ
ّ
ﺣﺴﺐ رﺗﺒﺘﻪ وﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ؟!" ،ﻓﻌﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ :وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺗﺨﻄﺖ ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻐﺎﺑﺔ.
ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل" :ﻧﺤﻦ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﻴﻮان،
ً
واﻷﻗﻮى ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻷذﻛﻰ".
ﻋـﻨــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻏ ـﻴـ ُ
ـﺮت اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ،ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻓــﺎﺋــﺪة ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﺷﻌﺒﻪ ﺣ ـﻴــﻮا ﻧــﺎت ...و ﺗــﺄﻛــﺪت ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻧـﻌـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﺼــﺮ ﻋ ــﺪاﻟ ــﺔ "ﻧــﺎﺷ ـﻴــﻮﻧــﺎل
ﺟﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﻚ"!

ﺷ ـﻜــﻞ ﺣـ ــﺮف "إم" وﻓـ ــﻖ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ
ﻣـﺤـﺒـﺒــﺔ ﻟـ ــﺪى ﻣ ـﻐ ـﻨــﻲ اﻟـ ـ ــﺮاب أو
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ.
واﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ واﺛـ ـﻨ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻢ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮي أن ﻫـ ــﺬه اﻟـﺘـﺴــﺮﻳـﺤــﺔ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺻــﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻈﻬﺮ ،ﻣﻤﺎ
ﺣﺪا ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ رأس اﻟﻔﺘﻰ
ﺑﺤﺒﺮ أﺳﻮد ﻏﻴﺮ زاﺋﻞ) .أ ف ب(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻣـﻌــﺮض إﺻ ــﺪارات
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻴﺖ ﻣﻮل اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ.

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻋﻮدة رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ".
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ.

وﻓﻴﺎت
ﺟﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ

 89ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺎﻣﺲ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم
اﻟﺒﻨﻴﻦ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ت97274777 :
رﺑﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ أرﻣﻠﺔ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ
 78ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ اﻟـﺒـﻜــﺎي ،اﻟـﺸـﻌــﺐ ،ق،6
ش ،68م ،1اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ق ،12ﺷــﺎرع أﺑــﻮذر اﻟﻐﻔﺎري ،ج ،15م،11
ت97872447 :

ﻛـﺸـﻔــﺖ "ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒــﻮك" ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﺻ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺗﺘﻴﺢ
ّ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﺎرج ﻧ ـﻄــﺎق ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺑـ ــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﻮن ﻣـﺨـ ّـﻮﻟـﻴــﻦ أن ﻳـ ـﻘ ـ ّـﺮروا إذا
ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ "ﻓـﻴـﺴـﺒــﻮك" ﻣﻦ
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت أو ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن
ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
ُ
ﺳـ ــﺘـ ــﺮﺑـ ــﻂ ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﻣﺎﻛﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋــﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﺔ ،ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋـﺒــﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ" ،ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻻﻗﺘﺮاح إﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـ ّـﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻛــﺎن ﻣﻦ
اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺮﻧــﺎ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ
ّ
ﻧﻄﺎق ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت".
وأﻃـﻠـﻘــﺖ ﻫ ــﺬه اﻹﻋـ ـ ــﺪادات اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ أﻳﺮﻟﻨﺪا وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ّﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﺳﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم أن ّ
ﻳﻘﺮر إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ "ﻓﻴﺴﺒﻮك" ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺳﺘﺮﺑﻂ،
ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
وﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺗـﻠـﺘـﻘـﻄـﻬــﺎ "ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒ ــﻮك" ﻣــﻦ
ً
ﻫﻨﺎ وﻫـﻨــﺎك ،ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﺗـﺠــﺎرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻼ أو
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت أو ﻣــﻮا ﻗــﻊ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻷدوات اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧــﺮى
ﻷﻏــﺮاض اﻟﺘﺮوﻳﺞ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎت.
)أ ف ب(

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺬﻳﻔﻲ

 81ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﻘﺬﻳﻔﻲ ،ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ق ،2ش ،1م ،136اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺪﺳﻤﺔ ،ق ،6ش ،67م ،5ت97151991 ،22540330 :
ﻧﺸﻤﻴﺔ ﺟﻄﻠﻲ اﻟﻔﺮﻳﺢ أرﻣﻠﺔ ﻣﻨﻮر ﺳﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎرﺿﻲ
 70ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ،
ق ،2ش ،8م ،18ت97553140 ،50537322 :

ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻴﻦ

 64ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﺣﻤﺪ ،اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق ،2ش ،27م ،8ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻﺣﻘﺎﻗﻲ ،ﻋﺰاء اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ت22542411 :

ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﻲ

 95ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق ،3دﻳﻮان اﻟﻌﻮﺿﻲ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ،
ق ،2ش ،26م ،53ت66611789 :

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺣﺴﻴﻦ

 38ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻏﺮب ﻣﺸﺮف ،ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻮزان ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﺪان ،ق ،2ش ،63م ،3ت99566116 ،97676662 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:55

اﻟﻌﻈﻤﻰ 45

اﻟﺸﺮوق

05:20

اﻟﻈﻬﺮ

11:51

اﻟﻌﺼﺮ

03:26

اﻟﻤﻐﺮب

06:23

اﻟﻌﺸﺎء

07:43

اﻟﺼﻐﺮى 29
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:33ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 03:50ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:52ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 10:10ﻣ 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 :

