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• »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« ﻗﺪرت اﻟﻌﺪد ﻓﻲ رد ﺳﺎﺑﻖ ﺑـ  ٥٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰال اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ إرﺣ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺟـ ـﻨ ــﻮب ﺳ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﻖ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ
أﻣــﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﻣــﺎزاﻟــﺖ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﺪدﻫﺎ
ﻣـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎرﺑ ــﺔ ،إذ ﻗـ ـ ـ ـ ّـﺪره ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
م .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 15
ﻣـﻠـﻴــﻮن إﻃـ ــﺎر ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻘــﺎرب ﻣﻊ

ً
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ) 12ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ( وﻓــﻖ
إﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ،2016
ً
ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﻳـﺒــﺪو ﻣﺘﻀﺎرﺑﺎ ﻣــﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﻓــﻲ ردﻫــﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﺑﺄن ﻋﺪد ﺗﻠﻚ
ً
اﻹﻃــﺎرات ﻧﺤﻮ  57ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﺴﺘﻨﺪة
ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ".
وﻗ ــﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،إن
اﻹﻃــﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﻄﻞ
أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﻼد،
ً
ً
وﺗﺸﻜﻞ ﺧـﻄــﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣــﺆ ﻛــﺪا

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

 ١.٠٥ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ أرﺑﺎح
»اﻟﻮﻃﻨﻲ  -ﻣﺼﺮ« ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

»اﻟﻔﺪراﻟﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة
وﻳﻜﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ
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 ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎول
اﻟﺪاﺋﺮي  ٦.٥ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻹﻧﺠﺎز

ً
ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ »اﻷﺷﻐﺎل« ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺧﺮه
●

أن اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار وﺟـ ــﻮد ﺗ ـﻠــﻚ اﻹﻃ ـ ــﺎرات
ﻳـﻬــﺪد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻤـﺠــﺎورة ﻹرﺣـﻴــﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺎل
ً
اﺣﺘﺮاﻗﻬﺎ ﻣﺠﺪدا.
وﺷــﺪد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺒﻴﺌﺔ"
ﺗﺘﺎﺑﻊ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﻊ "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ إزاﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻣــﻦ
أرض اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ
وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻬﺪﻳﺪ وزارة اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺪاﺋﺮي  6.5ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﺘﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ،ﻋﻠﻤﺖ
»اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،ﻣــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺿﺨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺪات ،وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ً
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد أﻣﺲ اﻷول واﻟﺘﻘﻰ وزﻳﺮة
اﻷﺷـﻐــﺎل وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻹﺳـﻜــﺎن د .ﺟﻨﺎن

وأﺿــﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗ ـﺒــﺪأ ﺑ ـﻌـ ُـﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﺪوﻳــﺮ اﻹﻃـ ــﺎرات
ً
اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺄن "ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ
واﻟﻨﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ أي أﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ ﺿﺎر،
وﻳﺘﻤﺎن وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻬﻴﺌﺔ".
وذﻛﺮ أن ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻹﻃﺎرات وﻧﻘﻠﻬﺎ
ً
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗــﺮاﻛ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ً
ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "اﻟﺒﻴﺌﺔ" ﺗﻨﺘﻈﺮ

اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ ﻟـ ــﻺﺷـ ــﺮاف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﺗـ ـ ــﺪوﻳـ ـ ــﺮ اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إن "اﻟﺒﻴﺌﺔ" ﺗﻨﺴﻖ
ﻣ ـ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ،
وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ "اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ" ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠــﺺ ﻣﻦ
ً
ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧــﻪ اﻗﺘﺮح
أن ﻳـﺘــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻫ ــﺬه اﻹﻃ ــﺎرات
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻹﺗﻼﻓﻬﺎ
دون ﺗﻮﻗﻒ.
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 ١٤ﺑﻼغ ًﻓﺴﺎد ﺿﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺪى »ﻧﺰاﻫﺔ«

أﺣﺎﻟﺖ واﺣﺪا ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﺣﻔﻈﺖ أرﺑﻌﺔ و ٦رﻫﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ أﻛـ ــﺪت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد )ﻧﺰاﻫﺔ( ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﻼﻏﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء ﺑ ـﺸــﺄن وﺟ ــﻮد ﺗ ـﺠ ــﺎوزات وﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت
ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺰراﻋــﺔ
واﻟ ـﺜــﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  ،٢٠١٥ﻛﺸﻔﺖ أن
ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻴﻬﺎ ﺿﺪ »اﻟﺰراﻋﺔ« ١٤
ً
ﺑــﻼﻏــﺎ ،واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،واﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻣﻦ أﺷﺨﺎص.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻧﺰاﻫﺔ« ،ﻓﻲ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺣـﺼـﻠــﺖ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣ ـﻨــﻪ ،إﻧـﻬــﺎ
ً
أﺣﺎﻟﺖ ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ اﻟـ  14إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
 ٢٩ﻣ ــﺎرس اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻣـ ــﺎزال رﻫ ــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،

ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﺷﺪدت ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن
ﻟﻠﻮزارة ،ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع،
ورﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ  %5ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ً
اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳــﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺣﺮص ﺷﺮﻛﺘﻪ
ً
ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻷﻣﻮر
اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ اﻟـﺠـﻬــﺎت داﺧ ــﻞ وزارة اﻷﺷـﻐــﺎل
وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

وﺣﻔﻈﺖ أرﺑﻌﺔ ﺑﻼﻏﺎت ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺷﺒﻬﺔ ارﺗﻜﺎب
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺴﺎد ﺑﻬﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﺿﻤﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻼﻏﺎت إﻟﻰ ﺑﻼﻏﺎت
أﺧ ـ ـ ــﺮى ﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪة اﻟ ـﺸ ـﺨ ــﺺ واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع ،وأن
ﺳـﺘــﺔ أﺧ ــﺮى ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ رﻫ ــﻦ اﻟـﺘـﺤــﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ً
واﻟﺘﺼﺮف ،ﻣﺆﻛﺪة أن »اﻟﺰراﻋﺔ« ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم رﺳﻤﻴﺎ
ﺑﺄي ﺑﻼغ ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺎوزات وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻦ
أﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ.
ً
ّ
ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ
وﻋـﻤــﺎ إذا ﻗــﺎﻣــﺖ »ﻧــﺰاﻫــﺔ« ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺎ ﻳﺜﺎر ﻣﻦ وﺟﻮد
ﺟﺮاﺋﻢ وﺗﺠﺎوزات ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ دون أن ﻳﻜﻮن
َ
ﻫﻨﺎك ﺑﻼغ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻗﺎﻟﺖ :رﺻﺪﻧﺎ ﺷﺒﻬﺘﻲ ﻓﺴﺎد
ً
ﺿﺪﻫﺎ ،اﻧﺘﻬﺖ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،وﻣﺎزاﻟﺖ
اﻷﺧﺮى رﻫﻦ اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ً
اﻷﺳﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮا ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ إدﻟﺐ وﻳﺨﻨﻖ اﻷﺗﺮاك
• دﻣﺸﻖ ﺗﺨﻠﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ...وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ
• أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﻹﻃﻼق دورﻳﺎت ﺷﺮق اﻟﻔﺮات

ﺑﻌﺪ إﺣﻜﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
وﺗـﺸــﺪﻳــﺪ ﺣـﺼــﺎرﻫــﺎ اﻟـﺨــﺎﻧــﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟـﻤـﻤـﺘــﺪة ﻣــﻦ ﺟـﻨــﻮب إدﻟــﺐ
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ رﻳﻒ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﻮرك؛ ﻓﺘﺤﺖ ﻗﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ،
ً
أﻣﺲ ،ﻣﻌﺒﺮا ﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﻪ
ً
اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ووﻓﻖ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻮران ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻴﺶ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻬﺪف
ﻣﻨﻪ ﻫــﻮ "ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ رﻳــﻒ ﺣـﻤــﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وإدﻟــﺐ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ".
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ،ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻒ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ُ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻛﻤﺎ
ّ
ﻓﺮ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ رﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
وﺣﻘﻘﺖ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم أﺑﺮز ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﺐ ودﻣﺸﻖ،
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ أﻣﺎم اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﻮرك ،وﻓﻖ اﻟﻤﺮﺻﺪ.
ورﻏﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮ أﻧﻘﺮة ﻟﺪﻣﺸﻖ ﻣﻦ "اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر" ،إﺛﺮ ﺗﻌﺮض رﺗﻠﻬﺎ
اﻟ ــﺬي ﻳﻀﻢ  50آﻟـﻴــﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻀﺮﺑﺔ ﺟــﻮﻳــﺔ أوﻗـﻔـﺘــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ،
َ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة أﻛﺪا ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ02 .

●

ّ
ﻷول ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺬ ﺗـ ـﺴ ــﻠـ ـﻤ ــﻪ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم ،دﺧﻞ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺎدل
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪي ،ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ
ﻣﻊ أرﻓﻊ ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ّـﻘـ ّـﺮﺑــﺔ ﻣ ــﻦ إﻳـ ـ ــﺮان ،إﺛ ــﺮ ﺧــﻼف
ﻣﻌﻘﺪ ﺣــﻮل دور ﻫــﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻣﺨﺎزن أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ داﺧﻞ
اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻃﻬﺮان.

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

١٨
اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ :إﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

03
»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« :اﻟﺘﻜﺪس
اﻟﺒﺮﻳﺪي ...ﺻﻔﺮ

رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

٠٩-٠٨
ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ...اﻷﻫﺪاف
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

دوﻟﻴﺎت

20

ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎرﻳﻦ ﻣﻦ إدﻟﺐ أﻣﺲ )أ ف ب(

ﺣﺮوب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻀﻊ ﺑﻐﺪاد ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان :اﻟﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟـ دلبلا :.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻟﻦ ﻳﺘﻬﺎون ﻣﻊ ﺻﻮارﻳﺦ »اﻟﺤﺸﺪ« ﺛﻘﻴﻠﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﻨﻬﺎر
ﺑﻐﺪاد  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺮﻗﻴﺎت
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ

وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺘـ ــﺄﺧـ ــﺮة ﻣــﻦ
ﻟـﻴــﻞ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء  -اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،ﻋﻘﺪ
ً
ً
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬــﺪي اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ﻃــﺎرﺋــﺎ
ﻟـ ـﻘ ــﺎدة اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ ،ﻧﺘﺞ
ﻋ ـﻨــﻪ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻧـ ــﺎدر رﻓ ــﺾ ﻓ ـﻴــﻪ أن
ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـﺄﺑﻮﻣﻬﺪي
اﻟﻤﻬﻨﺪس أو ﺟﻤﺎل اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،
ﺑ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ أو
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻠ ــﻒ ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎزن اﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ

اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺠـ ـﻴ ــﺮات
ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد
وﺷﻤﺎﻟﻬﺎ.
واﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس اﻟـ ـﻘ ــﻮات
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام ﻃــﺎﺋــﺮات
إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺠ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﺘ ــﺎد
ً
واﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺘﻜﺮر ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ
ً
»اﻟﺮدع ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا« ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أﺣﺮج ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول
ّ
وﺗﻀﻤﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺤﻴﺎد،
ً
إﻋـ ـ ـ ــﻼﻧـ ـ ـ ــﺎ ﻹﻣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎن أن 02

ﱢ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺤﺬر اﻟﻴﻬﻮد
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷي
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

رﻳﺎﺿﺔ

ً ً ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪوك ﻳﺆدي اﻟﻴﻤﻴﻦ وﻳﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎ دوﻟﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ً
ﺑﻌﺪ أداﺋـ ّـﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان ،ﺣﺬر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪوك ﻣﻦ أن »اﻟﺘﺮﻛﺔ
ً
ﺛﻘﻴﻠﺔ واﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ اﻻﻧـﻬـﻴــﺎر« ،ﻣﺘﻌﻬﺪا ﺑﺠﻌﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم وﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﻗــﺎل ﺣﻤﺪوك ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم :ﺷﻌﺎر اﻟﺜﻮرة
اﻷﺛـﻴــﺮ »ﺣــﺮﻳــﺔ ﺳــﻼم ﻋــﺪاﻟــﺔ« ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻ ــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي وﺑـﻨــﺎء اﻗﺘﺼﺎد
وﻃﻨﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻲ ﻣﻦ أﺑــﺮز أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 02
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ
ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻔﺎﻳﺰ وآل ﺳﻌﻴﺪ
ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺎن
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أﻋــﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗـ ـﻬ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻪ ﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻣــﻦ
ً
اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ وﺗ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ،وأن
ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫـ ــﺎر ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻗـﻴــﺎدة ﺳﻤﻮه
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺷـﻜــﺮ
ﺟ ــﻮاﺑـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ أﺧـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎن
ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﺮب
ـﺎن وﻃ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ
ﻋـﻨــﻪ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻬ ـ ٍ
ً
وﺻ ــﺎدق اﻟــﺪﻋــﺎء ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﻨﻤﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ
أﺧﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ ،أﻋ ــﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗـﻬــﺎﻧـﻴــﻪ ﺑـﺘـﻌــﺎﻓــﻲ ﺳﻤﻮه
ً
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎرض اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻲ ،ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه
ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ وﺗ ـﻤــﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وأن ﻳـﺤـﻘــﻖ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪم واﻹزدﻫﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ واﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﺴﻤﻮه.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟــﻮاﺑـﻴــﺔ إﻟــﻰ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﺮب ﻋﻨﻪ
ﺗﻬﺎن وﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎدق
ﻣﻦ
ٍ
ً
اﻟ ــﺪﻋ ــﺎء ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻟــﻪ دوام
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ وﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ
اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﻨﻤﺎء.

ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣــﻦ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣــﺮزوق
اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،أﻋ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ وﺗﻬﺎﻧﻲ أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ

اﻷﻣﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض
ً
اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﺒﺘﻬﻼ إﻟﻰ اﻟﺒﺎري ﺟﻞ
وﻋﻼ أن ﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﺑﻤﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن ﻳﺤﻔﻆ
ً
ً
ﺳﻤﻮه ذﺧﺮا ورﻣﺰا ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ً
وﺷﻌﺒﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻗــﺎﺋــﺪا ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻤﺎ
ﻳﻨﺸﺪه ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وازدﻫﺎر.
وﺑ ـﻌــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ﻋ ـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ أﻋـ ـ ــﺮب ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻃـﻴــﺐ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ وﺧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺺ اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ
ً
وﺻ ـ ــﺎدق اﻟ ــﺪﻋ ــﺎء ،ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ ﺳـﻤــﻮه
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻰ أن ﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وأن ﻳ ـﺴــﺪد اﻟـﺨـﻄــﻰ ﻟـﻜــﻞ ﻣ ــﺎ ﻓﻴﻪ
ﺧﻴﺮ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ورﻓﻌﺔ
ﺷﺄﻧﻪ.

ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻔﺎﻳﺰ،
أﻋ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎرض
ً
اﻟﺼﺤﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺷـﻜــﺮ
ﺟــﻮاﺑـﻴــﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﺧﺎﻟﺺ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﺮب ﻋﻨﻪ
ﺗﻬﺎن وﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎدق
ﻣﻦ
ٍ
ً
اﻟ ــﺪﻋ ــﺎء ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻟــﻪ دوام
اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ
ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ
اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد آل ﺳﻌﻴﺪ
أﻋ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎرض
ً
اﻟﺼﺤﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺷـﻜــﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻤﺒﺎرك :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان
ﻫﻨﺄ ﺣﻤﺪوك ﺑﺄداﺋﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻓﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
د .ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﺣـ ـﻤ ــﺪوك ﻫ ـﻨــﺄه
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻟـﻠــﻮزراء،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ
أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺐ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺳ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮه ﺣـ ـ ــﺮص
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،وا ﻟـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻟﻠﺪﻓﻊ
ً
ﺑﻬﺎ ﻗــﺪﻣــﺎ واﻟـﺴـﻴــﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـ ـ ـ ــﺪرب ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،ﻣـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎ ﻋــﻦ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ وأﺻ ـ ــﺪق
اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ

ً
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك

واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟـﺴــﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار
واﻻزدﻫﺎر.

اﺟﺘﻤﻊ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻊ ﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟ ــﻮراﻧ ــﺲ ﺳـﻴـﻠـﻔــﺮﻣــﺎن ،وﺗ ــﻢ ﺧــﻼل
اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺑـﺤــﺚ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ أوﺟ ــﻪ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ د .أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣـﻜـﺘــﺐ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ
اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺻﻼح اﻟﺤﺪاد.

ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺷـ ـﻜ ــﺮه وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﺎ أﻋ ــﺮب ﻋﻨﻪ ﺳـﻤــﻮه ﻣــﻦ ﺗﻬﺎﻧﻲ

وﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺻــﺎدق اﻟﺪﻋﺎء
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻟــﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ
وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺸﺎرك ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
وﺻـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق ،أﻣــﺲ،
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺎﺻ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻴـ ـﺸ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﻏ ــﺮوزﻧ ــﻲ ،وذﻟـ ــﻚ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓــﻲ اﻓـﺘـﺘــﺎح أﻛـﺒــﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ
ﻗ ــﺎرة أوروﺑـ ــﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺎﻟﻲ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎل
اﻟﻤﻌﺘﻮق واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ
ﻣـﻔـﺘــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺸـﻴـﺸــﺎن
ﺻ ـ ــﻼح ﻣـ ـﺠـ ـﻴ ــﺪوف ،وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎن ﺗ ـ ـﻐـ ــﺎﻳـ ــﻒ ،ووزﻳـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻨﻘﻞ رﻣﻀﺎن
ﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮﺧـ ـﻴـ ـﻐ ــﻮف ،واﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ
ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ اﻟﺮوﺳﻲ
آدم دﻳـﻠـﻴـﻤـﺨــﺎﻧــﻮف ،وﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﺪواﻧﻲ.
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﻳـﺠـﺘـﻤــﻊ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺘﻮق

ﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺸﻴﺸﺎن رﻣﻀﺎن ﻗﺪﻳﺮوف،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺴﺠﺪ.

»اﻹﺑﺪاع اﻟﻠﻐﻮي« :ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻹﺑ ـ ـ ــﺪاع
اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐ ـ ــﻮي اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ،ﻣ ــﺆﻟ ــﻒ
»اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎر«
ﺣﻤﺰة اﻟﺨﻴﺎط اﻟﺘﺒﺮع ﺑـ »«1240
ً
ﻛﺮﺗﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ
ﻟــﻸﻃـﻔــﺎل اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ اﻟــﺪارﺳـﻴــﻦ
ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺎط ،ﻟـ ـ ـ »ﻛـ ــﻮﻧـ ــﺎ«،
أﻣــﺲ ،ﻋـﻘــﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻹﻣ ـ ــﻼﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻬـ ــﻼل
اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،إن اﻻﻃ ـﻔــﺎل
اﻟ ـﺴــﻮرﻳ ـﻴــﻦ ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻌﻠﻢ
ً
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ،ﻣﺸﻴﺪا
ﺑـﺠـﻬــﻮد اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻜﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأﻋ ـ ـ ـ ــﺮب ﻋـ ــﻦ ﺷـ ـﻜ ــﺮه رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺒــﺎدرﺗــﻪ
وﺗﺒﺮﻋﻪ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ  20أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ اﻹﻣـ ــﻼﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟـﻠـﺼـﻐــﺎر وﺗــﻮزﻳـﻌـﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن

ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ،
وﻛــﺬﻟــﻚ وزﻳ ــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﺗﺬﻟﻴﻞ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻟﺘﺨﺮج اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻮﻋـ ــﺔ

اﻷﺳﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮﴽ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ إدﻟﺐ...

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺮأت "اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﻣﻴﺔّ ،
ﺣﻤﻠﺖ
اﻟﻮزارة أﻧﻘﺮة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻲ إدﻟﺐ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻣﺮﻛﺰ
ﺣﻠﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ دﺧﻮل رﺗﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪة
ﺣﻴﺶ ﺑﺮﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
ً
واﻋﺘﺒﺮت ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن "اﻧﺘﺼﺎرا ﻋﻠﻰ
اﻹرﻫﺎب" ،ﻣﺆﻛﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻧﻘﺮة وﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﻛﻞ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت "ﺳــﻮﺗـﺸــﻲ" ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺴﻼح
اﻟﺜﻘﻴﻞ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  20ﻛﻠﻢ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،اﺗـﻔــﻖ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ ﺧـﻠــﻮﺻــﻲ أﻛ ــﺎر وﻧﻈﻴﺮه
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎرك إﺳﺒﺮ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إﻧﺸﺎء
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﺷﺮق ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺳﺲ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ دون إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﻴﻦ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋــﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ دورﻳـ ــﺎت ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻣــﻊ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺨــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة وﺣ ــﺪات ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ،
ً
ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟـﺨـﻄــﻮة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣ ــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺪود
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺿـﻤــﺎن وﺣــﺪة اﻷراﺿ ــﻲ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف
ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
ووﺳـ ــﻂ ﺗ ــﺮﻗ ــﺐ ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻟﺒﺤﺚ
اﻟـﺘـﻄــﻮرات ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏ ـ ــﺎن ﻧـﻈـﻴــﺮﻳــﻪ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ﻓــﻼدﻳـﻤـﻴــﺮ ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ واﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ  16اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ إدﻟﺐ
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﺿﺒﻂ ٢٨
ً
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ذﻛﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ
ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
أﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ )ﻧﻘﻌﺔ اﻟﺸﻤﻼن(،
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﺨﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ و 4أﺷﺨﺎص
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ و5
أﺷﺨﺎص ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ إﻗﺎﻣﺎﺗﻬﻢ
ً
و 19ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺪون إﺛﺒﺎت،
وﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻼزم ﺑﺤﻘﻬﻢ.
وأﻛﺪت اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣﺲ ،أن اﻟﺤﻤﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر
»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ«ً :
ﻋﻦ  ١٩ﻋﻘﺎرا ﻟﻠﻌﺰاب
ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﻹدارة
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر ﻋﻦ 19
ً
ﻋﻘﺎرا ﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺰاب.
وأوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ م.
ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن اﻹدارة
أﺻﺪرت  380ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻨﻬﺎ  102ﺷﻬﺎدة أوﺻﺎف
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،و 77ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
إﻧﻬﺎء إﺷﺮاف اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
و 128ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت،
و 7ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻳﺼﺎل ﺗﻴﺎر
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،و 23ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻳﺼﺎل
ﺗﻴﺎر ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ أن اﻹدارة
أﺻﺪرت أﻳﻀﺎ  12ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
إﻧﻬﺎء إﺷﺮاف ،وﺷﻬﺎدة واﺣﺪة
ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ،و 19ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،و3
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺮﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪ
)ﺣﻀﺎﻧﺎت -ﻣﻌﺎﻫﺪ -ﻓﺮع
اﻟﺒﻨﻚ( إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺐ 8
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻹﻳﺼﺎل ﻫﺎﺗﻒ.

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎر ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
و ﻧـﺸــﺎط ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻳﺤﻔﺰ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻴﻂ وﻳﻀﻔﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟــﺬﻫـﻨـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺛ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﺑـﻨـﻔـﺴــﻪ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

وﺟ ـﻌ ـﻠ ــﻪ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠــﻢ
واﻹﺑ ـ ـ ـ ــﺪاع ﺑ ـﻄ ــﺮق ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻋــﻦ
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻹﻣ ــﻼﺋ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ــﺮى ﻓﻲ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺣﺮوب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻀﻊ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ...
ﺗﺘﺼﺮف اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ،وﺗﺸﺘﺒﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻳﻔﺘﺮض
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت »اﻟﺤﺮس
أﻧﻬﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻘﻮات
ّ
اﻟﺜﻮري« اﻟﺬي ّ
ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة.
وﻳﺸﻐﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺗﺖ رﺳﻤﻴﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ أﻗﻮى رﺟﺎل إﻳﺮان ﻓﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺤﺸﺪ ﻳﺆﻛﺪ
اﻟﻌﺮاق ،ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺎن
ّ
ً
أن ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،وأﻧــﻪ ﻫﻮ ،ﺣﺼﺮا،
اﻟﻤﺨﻮل اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
واﻋ ـﺘ ــﺮف اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن ﺑ ــﺄن اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت ﺗ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ دور ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻓﻲ
اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺨﺎزن اﻟﺼﻮارﻳﺦ ،ووﻋﺪ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وﻗﺎل ﺧﺒﺮاء ﻋﺮاﻗﻴﻮن وﻧﺎﺷﻄﻮن إﻧﻬﻢ ﺑﺼﺪد ﺑﻨﺎء ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺿﻐﻂ
ﻹﺟﺒﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮد ﻋﻠﻨﻲ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن اﻟﺤﺸﺪ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻔﺠﻴﺮات ﺧﻄﻴﺮة ﻛﻞ ﻳﻮم،
وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺬر ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻂ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ ﺑـﻴــﺎن اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء ﺟ ــﺎء ﺗــﺮﺿـﻴــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ ﻟ ـﻠــﺮأي اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،واﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﻠﻒ اﻷﻣﻦ ،وأﻳﻀﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاﻫﻨﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻒ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﺷﻬﺪت اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮات ﻛﺒﺮى ﻏﺎﻣﻀﺔ
ﻟﻤﺨﺎزن ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ ،آﺧﺮﻫﺎ وﻗﻊ ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻗﺮب ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻠﺪ ﺷﻤﺎل ﺑﻐﺪاد ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻣﺪرج أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻄﺎﺋﺮات إف  16اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.

رﺣـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻻﺗـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت ،داﻋ ـﻴــﺔ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﻃ ـ ــﺮاف إﻟ ــﻰ ﺗﺨﻄﻲ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ،اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﻨﺪوب
اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
ودﻋﺎ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم
أﻳــﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺧ ــﺮى ﺧــﺎﺻــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟــﻰ ان اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮل
.2021 - 2020
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟـ ــﻰ ان ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟ ـﺤــﺔ ﺳـﺘـﻜــﻮن
ﻟ ــﻪ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺪﻳـ ــﺪة ،وﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎدة
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات
ﻣﻬﻤﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣﻦ.
وذﻛﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻟـﺠـﻨــﺔ ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﻤﺆﻗﺖ وإﻗﺮار ﻣﺴﻮدة
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.

وأﻋـ ـ ــﺮب ﻋ ــﻦ ﺗـﻄـﻠـﻌــﻪ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟـﻔــﺪراﻟـﻴــﺔ ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وإﻧﺠﺎز أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘــﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ وزﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﻬﺎ.
وﻋﺒﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋﻦ اﻷﺳــﻒ ﻟﺘﻌﺮض اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻟـﻠـﺤــﻮادث ،أﺧـﻴــﺮا ،واﻟـﺘــﻲ ﺗــﺬﻛــﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وﺑﻴﻦ أن »اﺳﺘﻬﺪاف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏــﺎﺛــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻮﻣــﺎل أﻣﺮ
ﻣﺮﻓﻮض وﻧﺪﻳﻨﻪ ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎرات ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﺣﻜﻤﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ«.
وأوﺿﺢ ان ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﺪرة ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة
واﻟـﻌـﺒــﻮات اﻟـﻨــﺎﺳـﻔــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻳﻀﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧـﻄــﺔ إﻃ ــﺎر اﻟـﻨـﻬــﺞ اﻟـﺸــﺎﻣــﻞ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫ ــﺎب واﻟـﻌـﻨــﻒ اﻟﻤﺘﻄﺮف
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣــﻊ اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ وﻫﻴﻜﻞ
اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ إن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻠﻒ »اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ« اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ
وﻃـﻬــﺮان ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻦ ﺣــﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻣﺎن
ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺪر.
أو
ّ
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺠﺮي ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺮى
ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎزن ﺳﻼح اﻟﺤﺸﺪ ،ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ ﺣﺮب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺑﻐﺪاد ﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎزن أو أي وﺟﻮد
ﻟﻠﺴﻼح واﻟـ ّﺼــﻮارﻳــﺦ ﺧــﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺣﺴﺐ
وﺻﻔﻪ» ،ﻣﻌﻘﺪة وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف
ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«.
١٩

رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان :اﻟﺘﺮﻛﺔ...

ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻌﺪدي ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ«.
وأﺿ ــﺎف ﺣـﻤــﺪوك أن »اﻟ ـﺴــﻮدان ﻣﻨﺬ اﻻﺳـﺘـﻘــﻼل ﻟــﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل إدارة ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوع وﻃﻨﻲ ﺟﺎﻣﻊ«،
ً
ﻣﻨﺎدﻳﺎ ﺑﻀﺮورة اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻛﻴﻒ ُﻳﺤﻜﻢ اﻟﺴﻮدان
ﻻ َﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻪ.
ً
وﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﺪوك ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ »ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻐﻴﺮ أوﺿﺎع
ً
اﻟﺒﻼد ،وﺗﺘﺠﻪ اﻟﻰ آﻓﺎق أرﺣﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر« ،ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﺘﺮﻛﺔ
ﺛﻘﻴﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ إﺟﻤﺎع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن«.
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﺳﻨﻌﺎﻟﺞ اﻷزﻣ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ رؤﻳــﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت
ً
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ وﺷﻚ
اﻻﻧﻬﻴﺎر«.

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ  240ﻃﺎﻟﺒﺎ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ دراﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺠﻮارﻫﺎ ﻳﺴﻊ
 50ﻣﺼﻠﻴﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎر،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن
»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺑﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ أﻫﻞ
ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻧﻲ
أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ
اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب.

وﻋﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ »ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺸﻌﺐ«.
واﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻤﺪوك،
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ورﺣﺒﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ّ
واﺻﻔﺔ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ »ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮدان« ،وﺣﻀﺖ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ
»اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ــﺪول اﻟـﺜــﻼث اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ »اﻟـﺘــﺮوﻳـﻜــﺎ« ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﻣﺸﺘﺮك ،إن »ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﺮ وإﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
ً
واﻛﺘﻤﻞ ،اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ  11ﻋﻀﻮا،
واﻟﺬي ﺳﻴﺪﻳﺮ اﻟﺒﻼد ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﻫﻮ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﺧﻤﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
وﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ إزاء اﺣﺘﻤﺎل
أﻻ ﻳﺤﻘﻖ ا ﺗـﻔــﺎق ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﻓــﻲ ﺑﻠﺪ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ ،اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ »ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﻴــﻦ
ً
ً
اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴـﻴــﻦ« ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ ﺟ ــﺰء ا ﻣﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻗ ــﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« اﻟﺬي ﺗﻔﺎوض ﻣﻊ »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي« ،إن »ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ دﺧﻮل أﺻﻌﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺻﻼح«.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم -روﻳﺘﺮز ،د ب أ(
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ً
ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ إﻧﺠﺎز أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪٥ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮي  ٦.٥ﺷﻬﺮﻳﺎ
أﻛﺪت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺨﺪﻣﺔ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

دﻋﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي ،اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺪاﺋﺮي  ،٦.٥إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ،٪٥
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻟﺘﻔﺎدي أي ﺗﺄﺧﻴﺮ.

ﺷﺪدت وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن
د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺴــﺮﻳــﻊ وﺗ ـﻴــﺮة
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑـﻤـﺸــﺮوع اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮي ،6.5
ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻧﺴﺒﺔ  %5ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ
ً
اﻷﻗﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ودﻋﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﻟﻠﻤﺸﺮوع أول ﻣﻦ أﻣﺲ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟ ــﻰ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ،
وﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدي أي ﺗ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺘــﻮﻗــﻊ
ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ،وذﻟ ــﻚ ﺑــﺰﻳــﺎدة
ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ إن ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎز اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺮق واﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺒــﺮي
ووزارة اﻷ ﺷـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أ ﺗـ ــﻢ
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ أﻧ ــﻮاع
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮن واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ً
أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ،ﺣـ ــﺮﺻـ ــﺎ ﻣــﻦ

ً
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻄﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ
•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر إن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ووزارة
اﻷوﻗ ــﺎف واﻟ ـﺸــﺆون اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺠﺪ "اﻟـﻤـﻄـﺒــﺔ" ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﺄﺛﻴﺜﻪ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ،
وﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻷوﻗﺎف ،ﺑﻬﺪف ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ وإﻣﺎم
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،آﺧﺮ ﻃﻠﺒﺖ "اﻷﺷﻐﺎل" ﻣﻦ دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2020 /2019وﻋﺪم ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻮزارة أن اﻟﺪﻳﻮان ﺧﺼﺺ  20ﻣﻘﻌﺪا
ﻟــ"اﻷﺷـﻐــﺎل" ،ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻹﻳﻔﺎدﻫﻢ
ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،إﻻ أن وﻛﻴﻞ "اﻷﺷﻐﺎل" م .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،ﺑﻌﺚ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ،وﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮي
ﻛ ـﻤــﺎ ﻃـﻠـﺒــﺖ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺷ ـﻬ ــﺮي ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة ﺑﺴﻴﺮ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟـ ـ ــﺰﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻹﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء
اﻟﻤﺸﺮوع.
وﺷ ــﺮﺣ ــﺖ ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي أﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي
 6.5اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪن
اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة )ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ،واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺪادﻳﺔ( ،ﻣﺸﺪدة
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﻒ
اﻻزدﺣﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻟ ـﺴــﺎﻛ ـﻨــﻲ
وﻣﺮﺗﺎدي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟــﺪاﺋــﺮﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ واﻟ ـﺴ ــﺎدس
اﻟﺴﺮﻳﻌﻴﻦ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﺣـ ـ ـ ـ ــﺮص اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ً
ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺠ ــﺎز ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﺎ وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺰﻣـﻨــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻟﻬﺎ،

•

وﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﻨـﻔــﺬة
ُﻟ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟـ ُـﻤ ـﻀــﻲ
ً
ﻗــﺪﻣــﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق
ً
واﻟﺠﺴﻮر ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ.

ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،أﻛ ـ ــﺪت
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
ﺣﺮﺻﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
ﻣــﻊ ﻃـﻠــﺐ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺗ ــﺬﻟ ـﻴ ــﻞ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮر اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻘــﺔ
واﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﻖ ﻣ ــﻊ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺠـﻬــﺎت
داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻮزارة.
ﺣ ـﻀــﺮ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻣ ــﻊ اﻟــﻮﻓــﺪ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
واﻻﻗـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرة
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣـﻴـﺘــﺎﻟــﻮرﺟـﻴـﻜــﺎل ﻛــﻮرﺑــﻮرﻳ ـﺸــﻦ

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﻃﺮح ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺘﻮرﻳﺪ
أﺟﻬﺰة وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪودة )(MCC
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺬه ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮي  6.5اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ،
ووﻛﻴﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي واﻟﻤﺪﻳﺮة
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ُﺳﻬﻰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ً
ﻃﺮﺣﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺘﻮرﻳﺪ أﺟﻬﺰة وﻣﻮاد
وﻣـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜــﺎت ﻣـﺨـﺒــﺮﻳــﺔ ﻟـﺤــﺎﺟــﺔ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻗ ـﺴ ــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ أﻗ ـﺴ ــﺎم اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ووﺣــﺪة زراﻋــﺔ اﻟﻨﺨﺎع
واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ إدارة
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟــﺪم ﺑﺒﻨﻚ اﻟــﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﺗــﻮرﻳــﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻣﺨﺒﺮﺑﺔ
ﻟﺤﺎﺟﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وأﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﺗﻮرﻳﺪ أﺟﻬﺰة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺤﺎﺟﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﺼﺪري ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮي وﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان وﻣﺠﻠﺲ أﻗﺴﺎم
اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﻗﺴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺪج ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح.
وأﻛﺪت "اﻟﺼﺤﺔ" أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى إدارة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻊ إﺣﻀﺎر ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺸﺮاء وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻄﻮاﺑﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
ﻣﻊ وﺟﻮد ﻛﺘﺎب ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء وﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ.
وﺷ ــﺪدت اﻟ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺿ ــﺮورة أن ﺗـﻘــﺪم اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺷﻬﺎدة دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ  18أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ  18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،ﺗﻨﻈﻢ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ" ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر ،ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2011ﻛﺄﺣﺪ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر.

ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
إدارة
اﺳﺘﺤﺪاث
»اﻟﺸﺆون«:
ً

اﻟﻬﺎﺟﺮي :وﻗﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺆﻗﺘﺎ
•

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﺻــﺪر وزﻳــﺮ اﻟـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟـ ـﺨ ــﺮاز ،ﻗ ـ ــﺮارا ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث ادارة ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ وﻛﻴﻠﺔ اﻟــﻮزارة ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ ﻫﻨﺎء
اﻟ ـﻬــﺎﺟــﺮي ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ان
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺪاث اﻻدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻮ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓــﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوزت اﻋ ـ ــﺪادﻫ ـ ــﺎ 600
ﺣﻀﺎﻧﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺤﺪث
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻬﺎﺟﺮي اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ وﻗﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﺘــﺮﺧ ـﻴــﺺ اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎﻧــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻧﺸﺎء اﻻدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة

واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﺒ ــﻊ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻫﻲ
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ
ارﺑﻌﺔ اﻗﺴﺎم ﻫﻲ ﻗﺴﻢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻗﺴﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻗﺴﻢ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت.
وذﻛــﺮت اﻟﻬﺎﺟﺮي اﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟــﻮزاري
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪاث ادارة اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺳـﻴـﺘــﻢ اﺳـﺘـﺒــﺪال
اﻻﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎص اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ ادارة اﻟ ـﻤ ــﺮأة
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت وﻧﻮادي
اﻻﻃﻔﺎل ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل دور ﻧﻮادي اﻻﻃﻔﺎل.

إﻟﻐﺎء اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ :ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎء ﺑ ـﻌــﺾ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ ادارة اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻧﺸﺎء دور
اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻻﺋﺤﺔ دور
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮأة
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت ا ﺻــﺪار
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻻﻧـﺸــﺎء دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻻدارة
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻬــﺎﺟــﺮي اﻟ ــﻰ اﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻳـﻀــﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻــﺪور ﻗــﺮار اﻧﺸﺎء اﻻدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﺴﻢ
رﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﺤـﻀــﺎﻧــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎدارة اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗــﻮزﻳــﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
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•

إﻟﻐﺎء أذوﻧﺎت ﻋﻤﻞ  56أﻟﻒ واﻓﺪ
•

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت أن
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن اﻟ ـﺘ ـﻜــﺪس اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪي ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ "ﺻﻔﺮ".
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺪﻳــﺮة اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
ﺑ ــﻮزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺧﺎﺟﻪ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻻدارة
اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻜﺪس اﻟﺒﺮﻳﺪي
ﻟـﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ واﻟ ـﻄــﺮود
واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
أي ﺗﻜﺪس اﻵن ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز وﺗﺒﺎدل
اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ،
رﻏﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
وﻧ ـ ـﺸـ ــﺮت "اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻼت" أﻣ ــﺲ
ً
ﻋـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﻮر ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ ﺧﻠﻮ

ﺧﻠﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺪس اﻟﺒﺮﻳﺪي
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺧﺎﺟﻪ

ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز اﻟﺒﺮﻳﺪي ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر
ﻛـﺤـﺼـﻴـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪي ،ﺧــﻼل

أﺳﺒﻮع ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻮارد
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺆون

اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺜﻴﻨﺔ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻨﺖ
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أن ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻮزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي

ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮارد اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ﺧ ــﻼل
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻋﻴﺎد.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻐﺎء أذوﻧﺎت ﻋﻤﻞ
ً
ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ٥٦أﻟﻔﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺮت إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣـ ــﺲ ،إﻧ ـﻬــﺎ اﺗ ـﺨ ــﺬت ﻫــﺬه
ً
اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺎدة  35ﻣــﻦ ﻻﺋ ـﺤــﺔ ﻗــﻮاﻋــﺪ
وإﺟ ــﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻹذن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺼــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  ،2018/552واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﻟﻐﺎء
إذن اﻟﻌﻤﻞ آﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ،
وﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺗﻢ
إﺑﻌﺎد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،وذﻟــﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﺘﺰام ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة.
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َّ
• دوام ُاﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻗﻠﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻧﻄﻼق اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ • ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺣﻠﺤﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ دوام اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ وﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
وﻣ ــﻦ ﻳ ـﻨ ــﻮب ﻋـﻨـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪارس
ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑــﺄﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺣـﻠـﺤـﻠــﺔ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،وإﺗﻤﺎم اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء دوام اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳ ـ ــﺎﻫ ـ ــﻢ وﺟـ ـ ـ ــﻮد أﺷـ ـﺨ ــﺎص

ﻳـﺘــﺎﺑـﻌــﻮن أﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻓﻲ
اﻟـﻤــﺪارس وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟ ــﺮاء ات
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺈﺻ ـ ــﻼح اﻷﻋ ـ ـﻄـ ــﺎل
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻒ وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻷﺛـ ـ ــﺎث
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات
واﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻗـﺒــﻞ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻨـﺒــﺊ ﺑ ــﺄن ﺗ ـﻜــﻮن اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎدﻳﻮ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"

واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ،ﻛـﺸـﻔــﺖ
ﻣـﺼــﺎدر ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ،ﻟ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أن
دوام اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول
أﺛﻤﺮ إﻧﺠﺎز ﺣﻮاﻟﻲ  70إﻟﻰ  80ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟـﺘــﻲ ﺛﺒﺖ أﻧـﻬــﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ أﺛ ــﺎث اﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة،

ً
اﻟﻨﻮاف ﻳﺘﺮأس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻟﺒﺤﺚ اﻻﺳﺘﻌﺪادات

روﺿﺔ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﺟﺎﻫﺰة ﺑﻜﻠﻔﺔ
 1.89ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﺗﺮأس وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻨﻮاف،
ً
أﻣﺲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺿﻢ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮور واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
ً
اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،وﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ،
ﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻌﺪادات ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاف ،ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪورﻳﺎت
اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮور،
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮري ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.

أﻗﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺣﻔﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
إﻧﺸﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ روﺿﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪم وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق  485ﻳﻮﻣﺎ،
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 890أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،م .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺪم
وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺮوﺿﺔ ﺗﻢ اﺗﺒﺎع ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺘﻄﻮرة.

ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ اﻃـﻤـﺌـﻨــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪارس اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﻗﺮ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻟــﻮزارة ﻓﻲ
ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺪء اﻟﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ودﺧـ ــﻮل اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓــﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دون ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺬﻛﺮ.

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻇﻬﻮر
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻟﺪوام
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارﻛﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ،وﻫـ ــﻮ ﻣــﺎ
ﻳ ـﻌ ـﻄــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة وﻗـ ـﺘ ــﺎ إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ إن و ﺟــﺪت،
وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن
اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن ﻗـﻴــﺎم اﻟ ــﻮزارة
ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ وﻣﻦ
ﻳـ ـﻨ ــﻮب ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﺳﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻻﻋ ـﻤ ــﺎل واﻟ ـﻤــﻼﺣ ـﻈــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ
رﺻﺪﻫﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة أن وﺟﻮدﻫﻢ ﻗﺒﻞ

ﺑﺪء اﻟﺪوام ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء
ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارات
اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﻋ ــﻦ اﻻﺻـ ــﻼﺣـ ــﺎت ﻹﺗـ ـﻤ ــﺎم ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻏﻠﺐ
اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻢ إرﺳ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟـﻴــﻮﻣــﻲ ﻣــﻊ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ أﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻓﻲ
إﻧ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة وإﺻ ـ ــﻼح ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﻋﻄﺎل اﻟﺘﻲ رﺻﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﻏﻠﺒﻬﺎ اﻋــﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد أﻋﻄﺎل ﻓﻴﻬﺎ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن ﺗ ــﺮك ﻫ ــﺬه اﻷﻋ ـﻤــﺎل
ﻟـﻠـﻴــﻮم اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـ ــﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﺎن ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗــﺄﺧـﻴــﺮﻫــﺎ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ
دواﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،إﻻ
أن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة
ﺑﻬﺬا اﻟـﺸــﺄن ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ

اﻟﻀﻐﻂ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أوﻻ
ﺑ ــﺄول ،ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺸﺮ ﺑـﺒــﺪاﻳــﺔ دراﺳـﻴــﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﺧ ـ ــﺮ ،أﻛ ـ ــﺪ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎم ،أﺳــﺎﻣــﺔ
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن ،ﺣ ــﺮص وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮك اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ
وﺗ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدات اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ
ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟـﺘــﻮرﻳــﺪ اﻟﻤﻌﺠﻨﺎت واﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻋـﻘــﺪه
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺸﺆون ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ د .ﻧﻮال
اﻟﺤﻤﺪ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ
و 6ﺷﺮﻛﺎت وﻃﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻮرﻳﺪ
اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺪ
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆذﻧﻴﻦ

اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺋﻤﺔ
واﳌﺆذﻧﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ،
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻮزان ،واﻟﻮﻓﺪ
اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ .وأﺷﺎد اﻟﻔﻮزان ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ واﻟﺘﻲ
ﻻﻗﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن وﻗﺒﻮل
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة.
ّ
وﺑﲔ أن ﺧﻄﻮات اﻟﻮزﻳﺮ
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ أﺛﻤﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ
وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺋﻤﺔ
واﳌﺆذﻧﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ّ
ﺳﻬﻞ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻌﻤﻞ ،وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد
اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﺤﺚ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺮف ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﻳﺮاﻧﻲ،
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت.
وأﻛﺪ اﻟﺤﺠﺮف ﺧﻼل
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل و»اﻟﻬﺠﺮة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺑﺤﺜﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ م .ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺠﻤﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد،
أﻣﺲ اﻷول ،وﻓﺪا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد
واﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،
وﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.
وﻗﺎل اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ ،إن اﻟﺰﻳﺎرة ﺷﻬﺪت
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﻬﺎﺟﺮة ،وﺳﺒﻞ دﻋﻢ ﺣﻘﻮق
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺤﻮ دﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ،وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﻬﺎﺟﺮة.

اﻟﻌﻮﺿﻲ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺈﻋﻔﺎء
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
أﺷﺎدت اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
د .ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﺑﻘﺮار
وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﳌﻮاﺻﻼت م.
ﺧﻠﻮد ﺷﻬﺎب ،ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮاد
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠
ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
ﱠ
أن "اﳌﻮاﺻﻼت" ﺷﻜﻠﺖ
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﺺ
اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻧﲔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺛﻤﻨﺖ اﻟﻌﻮﺿﻲ اﻫﺘﻤﺎم
"اﳌﻮاﺻﻼت" ﺑﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
ً
ﻗﺒﻮل  ٩٣٢ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ »اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ«
دلبلا
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ﻟﻘﺎء ﺗﻨﻮﻳﺮي ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ  ٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
أﻋﻠﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺑﺪر اﻟﺒﺪﻳﻮي ﻗﺒﻮل
ً
 932ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  2020/ 2019ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ.
ودﻋﺎ اﻟﺒﺪﻳﻮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر

دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
•ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺟﺎدى
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن أﻣﻴﻦ ﺷﻴﺦ اﺑﻮﺑﻜﺮ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
•اﻣﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
•دﻻل اﺣﻤﻮد اﻟﻮاﺟﻊ
•ﺳﺎرة اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ
•ﻧﻮر ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺎﺑﺮ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
•اﻧﻮار ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻈﻔﻴﺮي
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ
•ﻧﺎﻳﻔﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪى

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
•داﻟﻴﺎ ﻃﺎرق اﻟﺴﻌﻴﺪ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ
•ﻧﻮﺷﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺻﻔﻰ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
•اﻟﺒﻨﺪري ﻣﺮﺿﻲ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺷﻬﺪ راﺋﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻣﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
•ﺑﺪر ﻓﻴﺼﻞ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻨﺪان
•ﺣﻤﺪ وﻟﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮد
•ﺷﻬﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺎد
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺟﺎ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻮض

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
•أﻣﻴﺮة ﻣﻬﺪي اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺴﻌﻴﺪ
•ﺣﻮراء ﻓﻮزي اﻟﻘﻼف
•ﺧﻠﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪوﺳﺮي
•ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻴﺪان

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
•اﺳﻤﺎء ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺑﺮﻫﻮش
•ﻫﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
•ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء
•ﺑﺸﺎﻳﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻼل
•ﺟﻤﺎﻧﺔ ﺟﺮاح اﻟﻀﻔﻴﺮي
•ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺳﺒﻲ
•ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻤﺆﻣﻦ
•ﺷﻴﻤﺎء ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ
•ﻃﻼل ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺴﻴﺪﻋﻤﺮ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻴﺪ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ
•ﻣﺸﻌﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺑﻮﻗﺮﻳﺺ
•ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻮر اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻧﺪﻳﻦ ﻓﺆاد ﻋﻮاﺿﺔ
•ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻗﻄﺎن
•ﻫﺒﺔ ﻧﺰار اﻟﺤﺪرب

اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ﺑﻮاﺑﺔ ) (3 ،2 ،1ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أوﺿـﺤــﺖ ﻋـﻤــﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺧــﻼل اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
•أﺳﻴﻞ ﻓﻬﺪ أﺑﻮﺷﻠﻔﺔ
•أﻧﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺣﺼﺔ وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻬﺪﻟﻖ
•داﻧﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻬﻤﻼن
•زﻫﺮة ﺣﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ
•ﺳﻌﺎد أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ
•

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻐﺬاء
•ﺣﺴﻦ داود ﻣﻈﻔﺮ
•زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺎس ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ
•زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺼﺎﻳﻎ
•ﺷﺮوق ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪرى
•ﻋﻠﻴﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮى
•ﻏﺰل ﻣﻌﺘﺰ ﻣﺼﻄﻔﻰ
•ﻣﺸﺎﻋﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻤﻄﻴﺮى
•ﻣﺸﻌﻞ رﺷﻴﺪ اﻟﻜﻨﺪري
•ﻣﻴﺎدة ﻋﻤﺎد ﻋﺒﺪﺳﻜﻴﻨﺔ
•وﻫﺞ ﺑﺴﺎم اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
•ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪى
•ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻌﻼن
•ﻣﺸﺎرى ﻫﺎدي اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻟﻄﺒﻴﺔ

دﻛﺘﻮراه اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن

•إﻳﻤﺎن ﻓﺮج اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ
•ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺴﺒﻌﺎن
•ﻣﻮﺿﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮوﻣﻲ

•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻤﺮى
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺬاﻟﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪاد اﻟﻬﺎﺟﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ
•رودﻳﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻓﺎن
•زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻴﻀﻮن
•ﺷﻴﺨﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﻘﻴﻞ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﺧﻰ
•ﻛﻮﺛﺮ ﻣﻮﺳﻰ اﻛﺒﺮ
•ﻟﻮﻟﻮه ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮى
•ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة
واﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
•داﻧﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪوﺳﺮي
•ﻧﺸﻤﻴﺔ ﺷﺎﻳﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﻧﻮرة ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن
وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
•آﻻء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻣﺨﻲ

•اﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﺑﺸﺎﺋﺮ رﺟﺎ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﺳﺎﻟﻢ راﺷﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪى
•ﺷﻤﺎ ﺳﻨﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪى
•ﻋﺎﺋﺸﻪ اﻳﻤﻦ اﻟﺘﻤﺎر
•ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ اوﻳﻴﻮﻟﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن
•ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺴﻌﻴﺪ
•ﻋﻬﺪ ﺟﺰا اﻟﻤﻄﻴﺮى
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺣﻴﺮ
•ﻓﻬﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻛﻤﻴﺦ ﺳﻌﺪ اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺤﻖ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻬﺰﻳﻢ
•ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ أدﻳﻜﻨﻠﻲ
•ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺷﻴﺮﺟﺎن اﻣﻴﺮي
•ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﻫﺎﺷﻢ آﻳﻨﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
•اﺳﺤﺎق ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻴﻮ
•ﺷﻴﻜﻮ ﻣﺤﻤﺎدو ﺟﺎﺟﺎﻧﺎ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎن
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎد
•ﻫﺎﺟﺮ اﻋﺒﻴﺪ اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ
•وﻓﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن
•اﺟﻼل ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺮح
•أروى ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻔﻮر
•أﻣﻴﻨﻪ راﺷﺪ اﻟﻮﻃﺮي
•ﺑﺴﻤﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻤﺎدي
•ﺟﻤﺎﻧﻪ ﻃﻼل اﻟﻔﺎرﺳﻰ
•ﻋﻤﺮ ﻋﺠﻤﻲ اﻟﻤﻌﺼﺐ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﺠﺎر
•ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة
•أﺣﻤﺪ ﻣﺮاد ﻣﺼﻄﻔﻰ
•أﺳﺮار ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ
•آﻻء ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎرون
•ﺑﺸﺎﻳﺮ ﺿﻴﻒ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪي

اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻠــﻮاﺋــﺢ وﻧـﻈــﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ودﻓــﻊ اﻟﺮﺳﻮم وﻋــﺮض ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺴﺎري اﻷﻃﺮوﺣﺔ واﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺮﻳﻘﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ
•رزان ﺗﺮﻛﻲ اﻷﻧﺒﻌﻲ
•رﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﺮﺣﺎن
•رﻳﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻄﺎب
•زﻫﺮاء ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ
•ﺳﺎرة ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺼﺎﻳﻎ
•ﺳﺎرة ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺳﺎرة ﻃﺎرق ﺟﻤﻌﺔ ﻋﻜﺎﺷﺔ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮﺟﺲ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻮﺿﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻋﻴﺞ
•ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻮزي اﻟﻘﻄﺎن

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
•أﻣﻞ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻔﺮاج
•أﻧﻔﺎل ﺣﻤﺰه دروﻳﺶ
•ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮدرﻳﺪ
•اﻟﺠﺎزي اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﺎم
•ﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻻﻣﻴﺮ
•ﺣﻮراء ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺎﺷﻮر
•داﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
•زﻳﺎد ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻳﻴﻦ
•ﺳﺎره اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ
•ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻮاف اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮاﺷﺪ
•ﻋﻠﻲ ﻋﻮده اﻟﺸﻤﺮي
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﻄﺎف
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
•ﻓﺮح ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺮاﺷﺪ
•ﻓﻬﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻻﻓﻲ ﻣﺮوح اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻟﻮﻟﻮه ﻋﻤﺮ اﺣﻤﺪ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻣﻨﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﻜﻨﺪري
•ﻣﻨﻴﺮه ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻮﻗﻴﺎن
•ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻧﻮر ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﻨﻮان
•ﻧﻮف ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺸﻤﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص
•أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•اﺳﺮار ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻀﺒﺎن
•أﻧﻮار ﻣﺸﻌﻞ ﺟﻤﺮان
•ﺟﻤﺎﻧﻪ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﻀﺤﻲ
•ﺣﻨﺎن ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
•ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻓﻬﺪ اﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ
•داﻧﺎ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺤﺮﺑﻲ
•دﻻل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪوﺳﺮي
•دﻻل ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻤﺮ
•دﻻل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•رﻫﻒ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺸﻤﺮي
•روان أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ
•زﻳﻨﺐ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮم
•ﻋﺎﺋﺸﻪ وﻟﻴﺪاﻟﻤﻌﺠﻞ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎرس اﻟﻮﻋﻼن
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻴﺮي
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺎرس اﻟﻮﻋﻼن
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ
•ﻓﻮزﻳﻪ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﺤﺎرب
•ﻓﻲ ﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺰوﻳﺮ
•ﻛﻨﻮز رﺟﺎ اﻟﻨﻤﺮان
•ﻧﻮره ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻤﺮي
•ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
•ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺠﺒﻞ اﻟﻌﻨﺰي

دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
•دﻻل ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﺼﻞ ﺣﺎﺟﻴﻪ
•ﻓﻴﺼﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻛﺖ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮم اﻟﺴﻬﻠﻲ
•ﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ رزوﻗﻲ اﻟﺸﺮاد
•ﻧﺪى ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
•ﺣﺎﻣﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ادرﻳﺲ
•ﺣﻨﺎن ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•رزان وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻬﺎﺟﺮى
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﻘﻼف
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺸﻤﺮى
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺴﻴﺮى
•ﻓﻬﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮى
•ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻼل اﻟﺸﺮﻳﻌﺎن
•ﻧﻮف ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺰﻋﺒﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ
•زﻫﺮاء ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن زﻣﺎن
•ﺷﺮوق ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
•اﻟﻌﺮوب ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﺨﺮو
•ﻓﺮح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺮﻛﺘﻲ
•ﻣﻲ زﻳﺎد اﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ
•ﻫﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
•ﺣﺼﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻢ
•ﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻰ
•ﻋﻠﻴﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻴﺮﻗﺪار
•ﻣﻨﻴﺮة ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
•اﻳﻤﺎن اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻨﺰي

•دﻻل ﻏﺎزي اﻟﻌﺪواﻧﻲ
•روان ﻋﻤﺎد اﻟﻤﺮﻳﻔﻊ
•ﺳﺎره ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذﻳﺎب
•ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻓﺮح اﺳﺎﻣﻪ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ
•ﻓﻬﻴﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺮﺷﺪان
•ﻧﺪى ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺤﺎم

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
•اﺑﺮار ﺻﻨﻬﺎت اﻟﻤﻄﻴﺮي
•إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
•اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺴﻠﻤﺎن
•ﺣﺎرث ﺳﺎﻣﻲ
•ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻮده اﻟﺸﻤﺮي
•دﻻل ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•رﻳﻢ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮى
•رﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻰ
•ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺸﻤﺮى
•ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺮزوق اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﺳﻴﺪ ﻣﻨﻴﺐ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ
•ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪ
•ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ داود اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ راﺷﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻋﻠﻲ ﻃﺎرق اﻟﻄﻮاري
•ﻓﺎﻃﻤﻪ راﺷﺪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻔﻴﺮا
•ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰال اﻟﺸﻤﺮي
•ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻼ ﻋﻠﻲ
•ﻣﻨﺎل ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺴﻤﻴﺮان
•ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
•ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺎرق اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ
•ﻫﺒﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮح

دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض
•ﻫﺎﻧﺎ دروﺑﻴﻮﻓﺎ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض
•ﺣﺼﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺎﺣﻰ
•ﻧﺪى ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ
اﻷﻋﻀﺎء
•رﺗﺎج اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻰ
•ﻏﺎده ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺪوي
•ﻓﺮح ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺤﻴﺘﺎوي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ
واﻟﺴﻤﻮم
•ﻣﻮﺿﻰ ﺻﻼح اﻟﺮوﻣﻰ
•ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ
•ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﺮي
•ﻣﻨﻴﺮه ﻧﺎﺟﻰ اﻟﻀﺎﻋﻦ
•ﻣﻨﻴﺮه واﺋﻞ اﻟﻤﻄﻮع

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
•ﻣﻨﺎل ﺣﻤﻮد اﻟﺴﻌﻴﺪي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
•ﺑﺮوج ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺴﻜﻴﻦ
•ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﺷﻜﻨﺎﻧﻰ
•رﻏﺪ ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﻨﺎﺗﻲ
•رﻳﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮج اﻟﺴﻌﻴﺪ
•ﻋﺒﺎس ﻧﺎﺻﺮ اﻛﺒﺮ
•ﻣﺰﻳﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻮوي
•ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد اﻟﻔﺮﺣﺎن
•ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﺮﺣﺎن

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
•اﺟﺐ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ
•اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮدى
•اﺳﺮاء اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﻲ
•اﺷﻮاق دﻏﻴﻢ اﻟﻈﻔﻴﺮي
•آﻣﻨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮاﺷﺪ
•أﻧﺎف ﺟﻤﺎل اﻟﺰﻫﻴﺮ
•أﻧﻔﺎل ﺻﺎدق اﻟﻘﻼف
•ﺑﺘﻮل ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل
•ﺑﺸﺎﻳﺮ ﻣﻬﺪي اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻤﻨﺪى
•داﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻴﻨﺎوي
•رزان ﻋﺼﺎم اﻟﻔﺎر
•رﻗﻴﻪ أﺣﻤﺪ زﻳﺪ ﻓﻼح
•رواء ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻤﻄﻴﺮى
•زﻫﺮاء ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻤﺎن
•زﻳﻨﺐ ﻳﻮﺳﻒ رﺟﺐ ﻋﻠﻰ
•ﺳﺠﻴﺪة ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎد
•ﺳﻌﺪ ﺟﻬﺎد ﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮى
•ﻋﻼء ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ
•ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎل ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻠﻜﺎوي
•ﻓﺮح ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺰام
•ﻣﺒﺎرك اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺼﻢ
•ﻣﺮوه ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻗﻨﺪﻳﻞ
•ﻣﺮﻳﻢ اﺣﻤﺪ اﺳﺤﻖ اﺗﺶ
•ﻣﻌﺎرج ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻌﺒﻴﺪ
•ﻣﻨﺎﻳﺮ ﺣﻤﺎد ﺑﺮاك اﻟﻌﺠﻤﻰ
•ﻣﻨﺎﻳﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺤﻄﺐ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧـﻈــﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟـﻌــﺮض اﻟـﻤــﺮﺋــﻲ .وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ أﺗﻤﻮا إﺟﺮاءات ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ إﺗﻤﺎم ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دوام  29اﻟﺠﺎري.
•ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎد ﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﻧﺠﺎة ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻨﻈﻢ
•اﻣﻨﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻫﺶ
•دﻻل ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺸﻌﺎن
•ﺳﺎرة ﻧﻌﻤﺔ داﻳﺦ
•ﺳﺎره ﺿﺎﻓﺮ اﻟﻌﺼﻴﻤﻰ
•ﺳﻤﺮ ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺮﻃﻢ
•ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
•ﻋﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺮاك
•ﻟﻴﻨﻪ اﺳﺎﻣﺔ ﺣﻤﺪان
•ﻫﺒﻪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺎ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول
•اﻓﺮاح ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺰﻫﺮة
•ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪي
•راﻧﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ
•ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎﻟﺪ دوﻳﻌﺮ
•ﺷﻬﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﻜﻨﺪري
•ﻋﺎﻳﺪه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺮﻳﻒ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺸﻤﺮي
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻬﻤﻦ
•ﻟﺠﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻌﺮاج
•ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﻴﺪي
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن اﻻﺳﺘﺎذ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزى اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن
•ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﻴﺪي
•ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻼف
•ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻤﺎش اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻧﻬﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن
•ﻧﻮره ﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
•اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•أﺣﻤﺪ ﻓﻮزي اﻟﺨﻤﻴﺲ
•اﺳﺮاء ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ
•أﺳﻤﺎء ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺸﻤﺮي
•ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺒﻴﺐ
•ﺑﺪر اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﺑﺮاك ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻤﺮي
•ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻌﻴﺾ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
•ﺣﻤﺪ ﻃﻼل اﻟﺤﻮﻃﻲ
•ﺣﻤﺪ ﻃﻼل اﻟﻌﻤﺮان
•ﺣﻮراء ﺑﺪر ﺟﺎﺳﻢ
•ﺧﺎﻟﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﺦ
•دارﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺸﻌﺎن
•راﺷﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
•رﻳﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ
•ﺳﻌﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻌﻮد
•ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺒﺎرك اﻟﺸﻤﺮى
•ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﺳﺮي
•ﺳﻨﺪس أﻳﻤﻦ اﻟﺮوﻳﺸﺪ
•ﺷﻴﺨﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻼ
•ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻠﻴﻞ زﻳﻨﻞ
•ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺿﻮﻳﺤﻰ اﻟﻀﻮﻳﺤﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻐﺎﻧﻢ
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺻﻘﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﻮض اﻟﻌﻨﺰي
•ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮذرى
•ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺿﺎ
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎرق اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
•ﻓﻬﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻲ
•ﻟﻄﻴﻔﻪ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ
•ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﺰام
•ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي
•ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪه
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﻪ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻠﻬﻞ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ
•ﻣﺤﻤﻮد زﻳﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد
•ﻣﺮوه ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺪﺷﺘﻲ
•ﻣﺮوه ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮز
•ﻣﺼﻌﺐ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
•ﻣﻨﻴﺮه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻳﺪي
•ﻣﻬﺪى ﻓﻬﻴﺪ اﻟﻌﺠﻤﻰ
•ﻣﻬﺪي ﻣﻨﺪﻳﻞ اﻟﺤﺪاد
•ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺤﻤﺪ
•ﻧﻮاف زﻛﺮﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ
•ﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ
•ﻳﺤﻴﻰ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻴﺤﻴﻰ
•ﻳﺰن ﻋﻤﺎد اﻟﺰﺑﻦ
•ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻮاف
•ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﻨﺰي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
•أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺎﺑﺮي
•أﺳﻤﺎء ﻃﺎرق اﻟﻠﺤﺪان
•أﻻء ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن
•أﻣﻴﻨﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎش
•آﻳﺔ اﻳﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ
•اﻟﺤﺎﻣﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﻬﺮان
•ﺣﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺣﻤﺪ ﻣﻨﻴﺰل اﻟﻌﻨﺰى
•داﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺨﺸﺎن
•دﻻل ﺣﻤﺪ اﻟﻬﻴﻠﻊ
•دﻻل ﻃﺎﻣﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•رﻫﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺒﻴﻨﻲ
•روان ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺤﻮﻣﻲ
•رﻳﻢ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺮاﺷﺪ

•ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﺳﻼﻣﻪ
•ﺷﻬﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺮﺷﺪان
•ﺷﻴﺨﻪ ﺣﻤﺎد اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺷﻴﺨﻪ ﻣﺸﺎري اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ
•ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ
•ﺻﻔﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ
•ﺻﻴﺘﻪ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻬﻮﻟﻲ
•ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺣﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺴﺎﻃﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰى
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺎدل اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻨﻴﻢ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺮﺷﻴﺪى
•ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ
•ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪي
•ﻋﻨﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻓﺮح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻓﻀﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻟﺠﻴﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﺣﻤﺪ
•ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ
•ﻣﺮوان ﻋﺼﺎم اﻟﺴﻴﺪ
•ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻤﺎل اﻟﺮﺑﻴﻊ
•ﻣﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ
•ﻣﻮﺿﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻣﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
•ﻣﻴﺜﻪ ﻫﻴﻒ ﺣﺠﺮف
•ﻧﺠﻼء ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻮزان
•ﻧﻮرا ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي
•ﻫﺒﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ
•ﻫﺒﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺘﻲ
•ﻫﺪﻳﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻫﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
•أﺣﻼم ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ
•اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻮﻳﺲ
•اﺣﻤﺪ ﻓﻼح اﻟﺒﻴﺪان
•اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
•ﺑﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻮ ﺣﻤﺪ
•ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮﻫﻴﺪ
•ﺣﻤﻮد ﻣﻼﻫﺪ اﻟﺪﻫﻤﺸﻲ
•دﻻل ﻋﻤﺎد اﻟﻤﻨﺪي
•دﻳﻨﺎ ﻋﺎدل ﺑﻮﻋﺮﻛﻲ
•روان ﺟﺎﺳﻢ ﺣﺎﺟﻴﻪ
•ﺷﻤﻼن ﺑﺪر اﻟﺼﺎﻟﺢ
•ﺷﻴﻤﺎء ﻋﺎدل اﻟﻤﺆﻣﻦ
•ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺣﻤﻮد اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻼل
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
•ﻓﻬﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي
•ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدى اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
•ﻣﺎرﻳﺎ ﻓﺎدي اﻻﻓﻴﻮﻧﻲ
•ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺛﺮوت ﺻﺒﺤﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻰ
•ﻣﻌﺠﺐ ﻻﻓﻲ اﻟﻌﻨﻘﻮدي
•ﻣﻨﻴﺮه ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ
•ﻧﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋﻮري
•ﻧﻮر راﺷﺪ اﻟﺸﻨﻔﺎء
•ﻫﻨﺎء ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻒ
•وﻓﺎء ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻔﻬﺪ
•ﻳﻮﺳﻒ ذﻳﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
•اﺑﺮاﻫﻴﻢ راﺷﺪ اﻟﻤﺎﻧﻊ
•أﺛﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﺎل
•إﺳﺮاء ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ
•أﺳﻴﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•آﻣﻨﺔ ﻓﻮزي اﻟﺰﻫﺎﻣﻴﻞ
•إﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ
•ﺑﺘﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
•ﺟﺮاح ﻃﺎرق اﻟﺤﺮﺑﻲ
•ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﻳﻒ ﺧﻠﻴﻞ
•زﻳﻨﺐ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﺮاف
•زﻳﻨﺐ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻨﺰي
•زﻳﻨﺐ ﻣﺮاد اﻟﺨﻴﺎط
•ﻃﻴﺒﺔ ﻋﺎدل اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎﺟﺲ دﻳﺮاوﻳﻪ
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ
•ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
•ﻋﻠﻲ أﻧﻮر اﻟﻤﺰﻳﺪي
•ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﻳﺪان
•ﻏﺴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ دﺷﺘﻲ
•ﻓﺎرس وﻟﻴﺪ اﻟﺮوﻳﺢ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﻴﺪر اﻟﻤﺴﺮي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ
•ﻓﺮح زﻳﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
•ﻓﻴﺼﻞ ﺷﺮﻳﺎن اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
•ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺨﻴﺎل
•ﻗﻴﺮوان ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﻛﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
•ﻣﺂب ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﻴﻔﻲ
•ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﻋﻤﺎد ﺟﻨﺪي
•رﻳﻢ ﺻﻼح اﻟﻌﺰران
•ﻣﺴﺘﻮرة ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺴﻴﻠﻢ
•ﻣﺸﺎﻋﻞ ﻣﺠﺒﻞ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺪر اﻟﺠﺎﺳﻢ
•ﻧﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ
•ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ
•ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺠﺎري
•ﻧﻮرة ﺣﻤﻮد اﻟﺰﻋﺒﻲ
•ﻧﻮف ﺧﺎﻟﺪ اﻷﻧﺼﺎري
•ﻫﺪى ﻧﺎدر ﺻﺮﺧﻮه
•وﻓﺎء ﺟﺒﺎر ﺣﺎﺟﻴﺔ

دلبلا
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•وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻬﺎﺑﺔ
•ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
•اﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻫﻼل
•أﻓﺮاح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺮﻳﻒ
•ﺣﻨﻴﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺘﺤﻲ
•زﻳﻨﺐ ﻳﻌﻘﻮب اﻻﺣﻤﺪ
•ﺳﺎرة ﻋﺪﻟﻲ اﻟﺸﺎوﻳﺶ
•ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺎﺋﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
•ﻋﻔﺮاء ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﺴﻼﻣﺔ
•ﻓﺮح ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻨﺪري

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
•اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﺞ ﺑﻮﻏﻮ
•اﻣﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•اﻧﺘﺼﺎر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﻟﺪى
•ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
•دﻻل ﺟﺰا اﻟﻤﻄﻴﺮي
•دﻻل ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد ﺳﻠﻴﻢ
•ﺷﻴﺨﻪ ﻧﺼﺮ آل ﻫﻴﺪ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻤﺎش اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮج اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻓﺠﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
•ﻣﺒﺎرك ﻓﻬﻴﺪ اﻟﺤﺠﺮف
•ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻬﻮﻟﻪ
•ﻣﻨﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
•ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻤﺎ
•ﻣﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﻬﺎ ﻓﻬﺎد اﻟﻨﻮﻳﻌﻢ
•ﻫﻨﺎدى ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻒ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ
•اﻓﻨﺎن ﺣﻤﻮد اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
•اﻣﺜﺎل ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻤﺮي
•ﺣﻨﺎن ﻓﺮﺣﺎن ﺑﻮﻓﺮح
•ﺧﻠﻮد ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•دﻋﺎء ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻋﻨﻮد ﺻﻼح اﻟﻌﻠﻰ
•ﻓﺎﻃﻤﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري
•ﻣﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﻣﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮﻗﻞ
•ﻣﻌﺎﻟﻲ راﺷﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
•أﻓﺮاح ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•اﻣﻞ ﺟﺰا اﻟﻤﻄﻴﺮى
•اﻧﻮار ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﻮط
•اﻧﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
•اﻧﻮار ﻣﺮوح اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﺑﺸﺎﻳﺮ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض اﻟﻤﻄﻴﺮي

•رﻓﻌﻪ ﻓﻼح اﻟﺪﻟﻚ
•زﻫﺮاء ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻮﻋﺒﺎس
•ﺳﺎره ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﺳﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
•ﺳﺎره ﻣﻌﺪى اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺷﻬﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻣﺮﻳﻢ رﺷﻴﺪ اﻟﻐﻮاص
•ﻣﻨﻴﺮه ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
•ﻧﺠﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﻧﻮره ﻋﻠﻲ اﻟﺮدﻳﻨﻲ
•ﻫﻴﺎ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻫﻴﺎ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق
اﻟﺘﺪرﻳﺲ
•أﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
•إﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﺣﻮراء ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
•رﻳﻢ ﻣﺘﻠﻊ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•رﻳﻬﺎم ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ
•ﺷﻴﺨﺔ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻋﺒﻄﺔ ﺛﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻊ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻤﺎد ﺳﺎﻟﻢ
•ﻓﺠﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪة
•ﻓﺮح ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎس
•ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ
•ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻤﺪان
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﻨﺪري
•ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
•ﻣﻨﺎﻫﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺬاﻟﻲ
•ﻧﻮرة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻀﺮ
•ﻧﻮف ﻧﺎدر اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻫﻴﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰﻳﺪاﻧﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
•أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﺒﻨﺪي
•ﺑﺰه ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
•ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺬرﺑﺎن
•رﻳﻢ ﻓﻼح اﻟﻤﻄﻴﺮي
•زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ
•ﺳﺎره ﻓﻬﺪ اﻟﺤﻤﻴﻀﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺮﺣﻮم
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﺎدر
•ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺟﺔ
•ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﻨﻮرى
•ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﻠﻲ
•ﻣﻨﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
•ﻧﻮره ﻋﺬﺑﻲ اﻟﺼﺒﺎح
•ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻮدﺳﺘﻮر

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل
•اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻻﻧﺼﺎرى
•اﻧﺠﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﺪﻧﻲ
•اﻧﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺪوى
•اﻧﻔﺎل اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻴﺎف
•ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮزا
•ﺟﻨﺎن ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ
•ﺟﻮان ﺟﻤﺎل اﻟﻘﻨﺎﻋﻰ

•ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪر
•ﺣﺼﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي
•ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺮﻣﻴﺎن
•ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﻬﺬال
•ﺧﺎﻟﺪ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ
•ﺧﺎﻟﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﺮوﻳﺢ
•ﺧﻠﻴﻒ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺸﻤﺮى
•داﻟﻴﺎ ﻋﻤﺎد ﺣﻠﻤﻲ
•داﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺒﻴﺪان
•داﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎل
•دﻻل ﺳﻌﻮد اﻟﻔﺮﻳﺢ
•دﻻل ﻋﺎدل ﺑﻮرﺳﻠﻲ
•دﻻل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻋﻴﺞ
•دﻻل ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻼف
•دﻻل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ
•راﻛﺎن ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•رﻏﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ
•رﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻐﺎﻧﻢ
•رﻧﻴﻢ اﻣﻴﺮ رﺿﻴﻪ
•زﻫﻴﺮ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺰت
•زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺎس اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
•ﺳﺎرة دﺑﻴﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﺳﻌﻮد ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ
•ﺳﻜﻴﻨﻪ واﺋﻞ اﻟﻘﻼف
•ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدى اﻟﺴﻠﻤﺎن
•ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻰ
•ﺷﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪ
•ﺷﻴﺨﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﺎﻧﻢ
•ﺻﻬﻴﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﺣﻤﺪ
•ﻃﻼل ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻰ
•ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻓﻼح اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺑﺪر اﻟﻤﺮﺷﺪ
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﺎﻋﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻔﻮزان
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮزوق اﻟﻌﺒﻮدى
•ﻋﻠﻲ ﻋﺎرف اﻟﻌﺮﻳﻔﺎن
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
•ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
•ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﺒﺎرك ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻬﺎرون
•ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﻌﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ
•ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﻔﻴﺼﻞ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﺮاح
•ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻮاف
•ﻣﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
•ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺒﺎح اﻟﺼﺒﺎح
•ﻣﺼﻌﺐ ﻓﻼح اﻟﻌﻨﺰي
•ﻣﻌﺎذ ﻃﺎرق اﻟﻌﻠﻮي
•ﻣﻼك ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﻳﺐ
•ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺎﺟﺪ
•ﻣﻨﻴﺮه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻣﺎﻧﺎن
•ﻧﻮر ﻃﻌﻤﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻰ
•ﻧﻮره ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻮﺿﻰ
•ورود ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ
•وﺿﺤﻪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺪﻻﻣﻪ
•ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
•اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﻘﺤﺺ
•ادﻫﻢ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺒﻠﺨﻲ

•ﺑﺎﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺟﻮى اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ
•ﺣﺼﺔ ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي
•زﻳﻦ ﻓﻮزى اﻟﻘﺼﺎر
•زﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
•ﺳﻌﺪون ﻋﻤﺎد اﻟﻤﻄﻮع
•ﺳﻠﻤﻰ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
•ﻋﺎﺋﺸﻪ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﺢ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ اﺳﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻴﺼﻞ ﺗﻘﻲ
•ﻓﻬﺪ ﺟﻤﺎل ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ
•ﻟﻮﻟﻮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻳﺠﻰ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﻼد
•ﻣﻨﻰ ﻋﺎدل اﻟﻤﻮﺳﻰ
•ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪر اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ
•ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﺣﻲ
•ﻧﻮر اﻳﺎد ﺷﻤﻼن اﻟﺒﺤﺮ
•ﻧﻮره ﺟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
•أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﺧﻴﻞ
•ﺣﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﻜﻮد
•داﻧﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮرﺳﻠﻲ
•روزة ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد اﻟﺮﻣﻴﺎن
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪر اﻷﻧﺼﺎري
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺎرس
•ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎرس
•ﻓﺎرس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎرس
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺠﺎح ﺑﻜﺮ
•ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﺠﻞ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻤﻬﻨﺎ
•ﻣﻴﺴﺎء ﻓﻀﻼﻟﻠﻪ رﺷﺘﻴﻦ
•ﻫﻠﺒﺎن ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻬﻠﺒﺎن
•ﻫﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮاﺷﺪ
•وﺳﻤﻴﺔ ﺳﺎﺟﺖ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻬﺎﺷﻢ

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
•أﺑﺮار ﻣﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
•أﻧﻮار ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﺛﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺧﺪى اﻣﺒﻮب
•رﻳﻢ ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ
•زﻳﻨﺐ ﻓﻼح اﻟﻔﻮدري
•ﺳﻌﺎد ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻌﻨﺰي
•ﺳﻌﺪ ﻓﺎرس اﻟﺸﻤﺮي
•ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻄﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﺷﻴﺨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن
•ﻗﺎدر اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺪﻣﺎص
•ﻣﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ
•وﺿﺤﺎ ﻫﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ دراﺳﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
•آﻻء ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻈﻔﻴﺮي
•أﺳﻤﺎء ﻣﻔﺮج اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
•اﻓﻨﺎن اﻣﻴﺮ ﻋﺮب
•أﻧﺲ ﺣﺎﻣﺴﻮ
•أﻧﻮار رﺣﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻟﺠﻼوي :إﺣﺒﺎط أﻛﺒﺮ ًﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻳﺰﻳﺪﻧﺎ ﻓﺨﺮا ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـ ـ ـ ــﻺدارة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻤــﺎرك ،اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺠــﻼوي،
»ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ رﺟــﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك
وﺗ ـﻔــﺎﻧ ـﻴ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ أداء واﺟ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ﺑـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ«.
وأﺿﺎف اﻟﺠﻼوي ،ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﻋﺼﺮ أﻣﺲ ،إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺣﺒﺔ
ﻣـﺨــﺪرة إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد ،أن إﺣـﺒــﺎط ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﺰﻳﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك
ً
ﻓ ـﺨــﺮا ﺑــﺮﺟــﺎﻟـﻬــﺎ ،وﻳـﺸـﻜــﻞ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎرا ﻋﻠﻰ
ﻋﺼﺎﺑﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺨﺪرة ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ أﺿﺨﻢ اﻟﻀﺒﻄﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﺳﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ
ﻗـ ّـﺪﻣــﻪ ﻧــﺎﺋـﺒــﻪ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﺒـﺤــﺚ واﻟـﺘـﺤــﺮي،
أﺳﺎﻣﺔ اﻟــﺮوﻣــﻲ ،وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺣﻮل اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ
واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻼد وﻣﻨﻊ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،أوﺿ ــﺢ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟـﺒـﺤــﺚ واﻟ ـﺘ ـﺤــﺮي ،ﻋـﻀــﻮ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻹﻋ ــﻼم

اﻟﺠﻼوي ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه
ﺿﺒﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟـﺠـﻤــﺮﻛــﻲ ،ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟــﺮﻣ ـﻴــﺢ ،أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ
ﺑـﻌــﺰم أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻬــﺮﺑـﻴــﻦ ﺿــﺦ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻣﻨﺬ
ﻟﺤﻄﺔ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
 3أﺷﻬﺮ.
ّ
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﺪى ﺗﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺤﻨﺔ،

اﻟﺴﻌﺪون :ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﻔﻠﻜﻲ
ً
»ﺳﻬﻴﻞ« ﻳﺒﺪأ ﻏﺪا
ﻗﺎل اﻟﻔﻠﻜﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎدل اﻟﺴﻌﺪون ،إن ﻣﻮﺳﻢ ﻧﺠﻢ "ﺳﻬﻴﻞ"
ً
ً
ﻳﺒﺪأ ﻏﺪا وﻳﻤﺘﺪ  53ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺘﻰ دﺧﻮل اﻟﻮﺳﻢ ﻓﻲ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺪون ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـ ـ "ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" أﻣـ ــﺲ ،أن ﻟـﻨـﺠــﻢ
ً
"ﺳﻬﻴﻞ" أرﺑــﻊ ﻧﺠﻮم ﺗﺸﺮق ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻛﻞ واﺣــﺪة ﺑﻌﺪ 13
ً
ﻳﻮﻣﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻄﺮف ،واﻟﺠﺒﻬﺔ ،واﻟﺰﺑﺮة ،واﻟﺼﺮﻓﺔ ،وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﻧﺠﻮم ﺑﺮج اﻷﺳﺪ.
وأوﺿﺢ أن أﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون ﺑﻄﻠﻮع اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﺸﻬﻴﺮ "ﺳﻬﻴﻞ" ﻓﻤﻊ ﻃﻠﻮﻋﻪ ﺗﺒﺪأ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ،
إذ ﻳﻨﺘﻈﺮه أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ ،ﻓﺒﻌﺪ
ً
ً
ً
ﻃﻠﻮﻋﻪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺠﻮ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻗﻠﻴﻼ ،وﻳﺒﺮد اﻟﻤﺎء ،وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻈﻞ ﻃﻮﻻ،
وﻳﻄﻮل اﻟﻠﻴﻞ ،وﻳﻘﺼﺮ اﻟﻨﻬﺎر ،وﻳﻘﻞ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻬﺎر اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ
ﻟﺤﺮارة اﻟﺸﻤﺲ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻨﻮب وﻳﺰداد
ً
اﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﻓﻖ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ أﺷﻌﺘﻬﺎ أﻗﻞ
ﺣﺮارة وﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ
 45درﺟﺔ واﻟﺼﻐﺮى  28درﺟﺔ ﻣﺆﻳﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻜﻨﻮن
ً
اﻟﺼﺤﺮاء وﻛﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺰارع ،وﻗﺪ اﺑﺘﺪﻋﻮا ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻮاﺳﻢ وﻓﺼﻮل ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ ﻃﻠﻮع ﺳﻬﻴﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪه
اﻟﻮﺳﻢ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺪون أن ﻧﺠﻢ ﺳﻬﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻳﻌﺪ
ﺛﺎﻧﻲ أﻟﻤﻊ ﻧﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﻧﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮى اﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ "اﻟﻤﺮزم"
وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻷرض  313ﺳﻨﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ ،وﺗﺒﺪأ رؤﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أﻣ ــﺲ ،ﻹﻧـﻬــﺎء إﺟـ ــﺮاءات ﺧ ــﺮوج اﻟـﺤــﺎوﻳــﺔ،
ﺗــﻢ ﺿﺒﻄﻪ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺟــﺮى ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺎوﻳﺔ
واﻛ ـﺘ ـﺸ ــﺎف اﻟ ـﺤ ـﺒــﻮب اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرة ﻣ ــﻦ ﻧــﻮع
ﻛﺎﺑﺘﻐﻮن ،وﻗﺪ أﺧﻔﻴﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ
»دواﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻞ« ،وﻫﻮ ﺳﺠﺎد ﻳﻮﺿﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺘﺮ و 40و70
ﺳﻨﺘﻤﻴﺘﺮا.

»اﻷرﺻﺎد« :اﻧﺨﻔﺎض ﺑﺪرﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻗــﺎﻟــﺖ إدارة اﻷرﺻ ــﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ
إن ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ﺑﺪأ
اﻻﻧﺤﺴﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟ ــﻰ ﻫـ ــﺪوء ﺗــﺪرﻳ ـﺠــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳــﺮﻋــﺔ
اﻟﺮﻳﺎح وارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
وﻇـ ـﻬ ــﻮر ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻟـﻤـﻨـﺨـﻔـﻀــﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ
ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ﻣـ ــﺮاﻗـ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺒ ــﺆات
اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹدارة ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟـ ـﻘ ــﺮاوي ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ"
أن اﻟـﻄـﻘــﺲ ﻧـﻬــﺎر اﻟ ـﻴــﻮم ﺳﻴﻜﻮن
ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺮارة ورﻃ ـﺒ ــﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻃ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎح ﺷـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه ﺗـﺘـﺤــﻮل ﻻﺣـﻘــﺎ
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺷ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺧـﻔـﻴـﻔــﺔ
إﻟــﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﻴﻦ  8و30
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ودرﺟ ــﺎت
اﻟـﺤــﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
 46و 48درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮاوي أن ﻳ ـﻜ ــﻮن
اﻟﻄﻘﺲ ﻣﺴﺎء ﺣﺎرا ﻧﺴﺒﻴﺎ ورﻃﺒﺎ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎح ﺟ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ

إﻟ ــﻰ ﺷـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﺤــﻮل
إﻟــﻰ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ اﻻﺗـﺠــﺎه ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ
ﻣ ـﻌ ـﺘ ــﺪﻟ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ  6و28
ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ ودرﺟ ــﺔ
اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
 27و 29درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
و ﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺖ إ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ا ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻘـ ــﺲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻏ ـ ــﺪا ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﺣ ـ ــﺎرا
ورﻃﺒﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎح ﻣ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻻﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ ﺷــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﻴﻦ
 6و 28ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ
ودرﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮارة اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ  43و 45درﺟ ــﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن اﻟـﻄـﻘــﺲ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﺣـ ـ ـ ــﺎرا ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺎ
ورﻃﺒﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎح ﺟ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ
ﺷﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎه ﺧﻔﻴﻔﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣـﻌـﺘــﺪﻟــﺔ اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ 6
و 26ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ودرﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
 28و 30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

•ﺑﻴﺒﻲ ﻋﺎدل اﻟﺮاﺷﺪ
•ﺟﺎﺑﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺴﺮي
•ﺟﺎﺳﻢ ﺟﻮاد ﺻﻔﺮ
•ﺟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺪر اﻟﻌﻮﺿﻲ
•ﺟﻤﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
•ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
•ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ
•ﺧﻠﻮد وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
•دﻻل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
•راﺷﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻮﻓﺘﻴﻦ
•رﺣﺎب ﻋﺎدل اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•روان ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﺎن
•رﻳﻢ ﺻﻼح اﻟﻐﺮﻳﺐ
•زﻳﻨﺐ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ
•زﻳﻨﺐ ﺳﻴﺪ رﺟﺐ
•ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ
•ﺷﺮوق ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰﻋﺒﻲ
•ﺷﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
•ﺷﻮق ﺳﻴﻒ اﻟﻤﺤﻴﻨﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﺣﻤﺪ اﻻﻧﺼﺎري
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﻤﺎل اﻟﻀﻔﻴﺮي
•ﻋﻬﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﺣﻤﺪ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺸﻤﺮي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻀﺤﻲ
•ﻗﻴﺮوان ﻛﻤﺎل اﻻﻳﻮﺑﻲ
•ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻤﺬن
•ﻣﺒﺎرك ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺸﻤﺮي
•ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪوﻳﻠﻪ
•ﻣﺸﺎري ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺮوﺿﺎن
•ﻣﻨﻴﺮة ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻔﺮح
•ﻣﻨﻴﺮة ﻗﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺮي
•ﻣﻮﺿﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻋﺎدل اﻟﺤﻔﻨﺎوي
•ﻧﻮره ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻧﻮره ﻓﻼح اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
•ﻧﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﺮ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
•اﻧﻮار ﺳﻌﻮد ﺧﻠﻒ
•دﻳﻤﻪ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺒﻄﻲ
•رﺣﻤﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﺠﻤﻰ
•زﻋﺎﺑﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﻋﺎﺑﻰ
•زﻫﺮاء ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻜﺮاﻟﻠﻪ
•ﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﻀﻰ
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ
•ﻣﺒﺎرك ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
•ﻣﺒﺎرك ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺴﻬﻠﻲ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي
•ﻧﻬﻰ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ
•ﻫﺪى ﻏﻼم ﺑﺎت
•ﻫﺪﻳﻞ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ
•ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻮﻳﺪ اﺑﺎ اﻟﻘﻠﻮب

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
•أﺳﺮار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

•أﺳﻤﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪ ﻗﻤﺒﺮ
•ﺣﻨﺎن ﺑﻨﺖ اﻟﺪوﺳﺮي
•داﻧﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺮي
•ﺿﺤﻰ ﺑﺮﺟﺲ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻏﺎده ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺒﻜﺮ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ
•أﺳﻤﺎء ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
•ﺣﺼﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺣﺼﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
•رﺑﺎب اﻳﺎد ﺧﻠﻒ
•روان ﺣﻤﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻰ
•زﻫﺮاء ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
•ﺷﻮق ﻃﺎرق ﺳﻬﻴﻞ
•ﻃﻴﺒﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮ
•ﻋﺒﻴﺮ اﻧﻮر اﻟﻨﺎﺻﺮ
•ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي
•ﻣﺠﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
•ﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺷﻴﺪ
•ﻧﻮره ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻧﻮف ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎر
•ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎس اﻟﻘﻼف

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
•زﻳﻨﺐ اﻟﺴﻴﺪﻋﺒﺎس ﺧﻤﻴﺲ
•ﺳﺎره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺮاف
•ﻏﺪﻳﺮ ﻋﺠﺮان اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﻟﻄﻴﻔﺔ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻔﻬﺪ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﺮﺑﻰ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ
•اﺑﺘﺴﺎم ﺟﻤﻌﺎن اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻮ
•اﺳﻤﺎء وﻟﻴﺪ اﻟﺘﻮره
•اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﻣﻦ
•ﺣﻮراء اﻧﻮر اﻟﻬﺰﻳﻢ
•رﻳﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﻴﺮان
•رﻳﻢ ﻃﺎرق اﻟﻔﻮزان
•ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺪﻧﺎن ﺧﺎن
•ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻨﺎوي
•ﻣﻮﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺒﻞ
•ﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
•اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
•آﻳﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﺐ
•ﺣﻨﺎن ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻤﺮى
•رﻧﺪ ﺑﺴﺎم ﻳﻮﻧﺲ
•زﻫﺮاء ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺤﺴﻴﻦ
•ﺿﺎري اﺣﻤﺪ ﺣﻮﺗﺮي
•ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼف
•ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
•ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮاﻟﻠﻪ
•ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻫﺪى ﺣﺠﺎج اﻟﻌﺎزﻣﻲ

٥
•ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ
•ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
•آﻻء ﺣﻴﺪر اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
•اﺳﻤﺎء اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
•ﺟﻤﻴﻠﻪ راﺷﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
•ﺣﻔﺼﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﺎ
•ﺣﻤﻴﺪة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﻠﻲ
•ﺧﺪﻳﺠﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي
•دﻋﺎء ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺸﻤﺮي
•ﺳﻼم زﻳﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺷﻴﻤﺎء ﻓﻬﺪ اﻟﺨﻀﺮي
•ﺷﻴﻤﺎء ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻨﺰي
•ﺿﺤﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺮي
•ﻃﺎﻫﺮة ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل أﺣﻤﺪي
•ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮ
•ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ
•ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺠﻴﻞ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﺤﻴﻰ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻌﻨﺰى
•ﻓﻬﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﺮ
•ﻟﺠﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻨﺠﺮي
•ﻣﺎﺟﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﻮد
•ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
•ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻏﺶ اﻟﻌﺠﻤﻰ
•ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺎﺳﺐ اﻟﻤﻬﺪى
•ﻧﻮره ﻣﺒﺎرك اﻟﻬﺎﺟﺮي
•ﻧﻮره ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮى

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول
واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
•أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
•أﻣﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
•ﺟﻤﺎﻧﻪ ﻓﻬﺪ اﻟﺼﺎﻳﻎ
•دﻻل ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﻼف
•زﻳﻨﺐ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﺎﺟﻪ
•ﺳﺎره ﻋﺎدل اﻟﺠﻮﻳﺪان
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
•ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﺴﻤﻴﻦ
•ﻓﻮز ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮﻫﻮد
•ﻣﻨﺎل ﻏﻼب اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻧﻮره ﻋﻤﺎد ﺑﻮراﺷﺪ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻷرض
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
•أﻟﻄﺎف ﻫﺎدي اﻟﺴﻬﻠﻲ
•أﻧﻮار أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
•ﺟﻨﺎن ﺧﻠﻴﻞ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺬاﻳﺪي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﻠﻴﺶ
•ﻓﻬﺪ ﻣﻄﺮ اﻟﻌﻨﺰي
•ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺎع اﻟﺮوﻣﻲ
•ﻧﻮرا رﺷﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
•ﺟﻤﺎﻧﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت
•ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ
•ﺧﻼد اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮح
•دﻻل ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
•روان ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد
•زﻳﻨﺐ ﺟﻌﻔﺮ زﻳﻨﻞ
•ﺳﻤﺮ ﺟﻼل ﺳﻼﻣﺔ
•ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺮﻳﻔﺎن
•ﺷﻤﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪاﻧﻲ
•ﺷﻬﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ
•ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻬﺰع اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪر
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺠﻌﻔﺮ
•ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
•ﻋﻠﻲ ﻋﺎدل ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻼم
•ﻛﻮﺛﺮ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل
•ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺠﻴﻞ
•ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﻮاﺿﺔ
•ﻣﻨﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﻣﻨﻴﺮة راﺷﺪ اﻟﺪروﻳﺶ
•ﻣﻨﻴﺮة ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺮﺷﻴﺪى
•ﻣﻬﺪي ﺣﺎﻣﺪ آل رﺷﻴﺪ
•ﻧﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﻏﺰال
•ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬرﺑﺎن
•ﻫﺪﻳﻞ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺴﻌﺪي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ
•ﺣﻼ وﻟﻴﺪ ﺣﻤﺪان
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻄﺮ ﺷﺎﻳﻊ
•ﻣﺮﻳﻢ وﻟﻴﺪ اﻟﻬﺪﻟﻖ
•ﻧﺸﻤﻴﺔ دودان اﻟﺸﻤﺮي

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻻﺳﻼﻣﻲ
•اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﺪ
•ﺑﺴﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻴﺎر
•ﺑﻴﺒﻲ زﻳﻨﺐ ﺣﺴﻴﻨﻲ
•ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻳﺎﺳﻴﻦ
•ﺣﺼﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
•رزان ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺑﻴﻪ
•ﺳﺎره ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰاﻳﺪ
•ﻋﺎدل ﻣﺎﻫﺮ ﻋﺒﻮد
•ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺸﻄﻲ
•ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ
•ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻄﻴﺎﻧﻰ
•ﻏﺪﻳﺮ رﺣﻴﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪي
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻼ
•ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
•ﻓﺮح ﻧﻮاف اﻟﺤﻤﺎد
•ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺸﺒﻠﻲ
•ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻮدري
•ﻣﺨﻠﺪ ﺻﻨﺖ اﻟﻤﻄﻴﺮي
•ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي
•ﻧﻮره ﻻﻓﻲ اﻟﺤﺮﺑﻲ
•ﻫﺪﺑﻪ دﺑﺸﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪي
•وﺿﺤﺔ ﻣﻠﻔﻲ اﻟﺤﺮﺑﻲ
•وﺿﺤﻪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺤﻮ
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ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري :ﺗﻨﺴﻴﻖ »اﻟﺒﺘﺮول« ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﻳﺾ إﺟﺎزة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات
ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج
أﻛﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري أن ﺳﻌﻲ
»اﻟﺒﺘﺮول« ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻴﻐﻠﻖ
ﺑﺎب ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات.

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري إن
اﻟﺘﺰام ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺰام ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺣ ـﻴ ــﺎة ﻛــﺮﻳـﻤــﺔ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ.
وأﺿــﺎف اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ :أﺷﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓــﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وﺿ ـﻤــﺎن
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ "ان دور اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟـ ــﺬاﺗـ ــﻲ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﺣـ ــﺮص اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدات
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺪورﻫــﻢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓــﻲ ﺧـﻠــﻖ ﺟـﻴــﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺤﻤﻞ راﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻼ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗــﺪرﻳ ـﺒ ـﻬــﻢ

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري

وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﻢ" ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ "إن اﻟ ـﺘ ــﺰام
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب
وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎخ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻫﻮ
ﺑ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺣ ـﻴ ــﺎة ﻛــﺮﻳـﻤــﺔ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ".

وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ :ﻧـ ـﺜـ ـﻨ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
واﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ــﻰ "ان ﺳ ـﻌــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل ﺗـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ
واﻷدﺑﻲ وﻟﻮ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪدة ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷــﺎدة وﻳﻔﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ".
واﺷﺎر اﻟﻜﻨﺪري اﻟﻰ ان اﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺟ ــﺎء
ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺎب ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺬي
اﺳﺘﻔﺤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻨــﻪ ،ﻣﺨﺘﺘﻤﺎ
ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻳﺠﺐ اﻻ ﻧﻨﺴﻰ
دور اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣــﻼﻣـﺴــﺔ ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺄﻣﻞ ان ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷﺧﺮى.

أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣــﻪ ﺑــﺎﻗـﺘــﺮاح
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ
ا ﻟـﻤــﺪ ﻧـﻴــﺔ ﻳـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺢ
ﻣـ ــﺮاﻓـ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ إﺟ ـ ــﺎزة
ﻣ ـ ـ ـ ــﺮا ﻓ ـ ـ ـ ــﻖ دون ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪ ﻳـ ــﺪ
ﺳ ـﻘ ـﻔ ـﻬــﺎ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﺗـﻨـﺘـﻬــﻲ
اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺎزة ﺑ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻓ ـﺘ ــﺮة
ﻋ ــﻼج ا ﻟ ـﻤــﺮ ﻳــﺾ اﻟﻤﺒﺘﻌﺚ
ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
و زا د ا ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻻﺣﻈﺖ
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮة
ﻟ ـﻤــﺮاﻓ ـﻘ ـﻴــﻦ أﺟ ـﺒ ــﺮﻫ ــﻢ ﻧــﺺ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ا ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدة  45ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ــﺮ ﺳ ــﻮم
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ان ا ﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺺ
اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺻﻌﺒﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺣ ـ ــﺪد ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﺳـﺘــﺔ
وا ﻟ ـﻌــﻮدة ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ أﺷ ـﻬــﺮ ﻛـﺤــﺪ أﻗ ـﺼــﻰ إﺟ ــﺎزة
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ـﺘ ــﺔ أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﺧ ـﺸ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮاﻓــﻖ واﺟ ـﺒ ــﺮ اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ
اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة

اﻟﻌﻤﻞ وا ﻟـﻌــﻮدة إ ﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻪ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻫـ ـ ـ ــﺬه ا ﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة دون
ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة ﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺾ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎرج واﻟـ ـ ـﻈ ـ ــﺮوف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷ ﺧــﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺤ ـﻴ ــﻂ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ وﻫ ـﻨ ــﺎك
ﺣــﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻜﻮن اﻻﺑﻦ
اﻟـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاﻓ ـ ــﻖ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ.
وأ ﺿ ــﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﺑﻌﺪ
ا ﻟـﺘـﻌــﺪ ﻳــﻞ ا ﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﺳﻴﻤﻨﺢ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇ ــﻒ ﺑـ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
إﺟ ـ ـ ـ ــﺎزة ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ـﻘ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ــﺾ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮرت وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج
وﺑ ـ ــﺮاﺗ ـ ــﺐ ﻛـ ــﺎﻣـ ــﻞ وﻳـ ـﺼ ــﺮف
اﻟﺮاﺗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أول
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري :ﻣﺎ دور »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ؟ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻴﺐ
ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
ﺳــﺆاﻻ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ:
ﺳ ـﺒ ــﻖ أن وﺟ ـﻬ ـﻨ ــﺎ أﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ــﻮل ﺗــﺪﺧــﻞ
اﻟﻤﺪﻋﻮ )ﻧﻴﻞ ﺑــﻮش( ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
دون أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻟ ــﻪ ﺻ ـﻔــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ،
وان ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗـﻘــﺪر ﺑﻤﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ،
وﻫ ـ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ إﺣـ ــﺪى ﻗﺒﻞ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت وﻣــﺪﻳــﺮﺗ ـﻬــﺎ اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ وواﻫــﻦ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت )ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻣﺎﻏﻨﻴﺴﺘﻲ( ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019/4/29
وﺗــﺎﺑــﻊ :ان اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ  3أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺗـﺤــﺎول اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ
اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﺎءة ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﺳ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬــﺎ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ
وﻗـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻬ ــﺎ ،وﺳـ ـﺒ ــﻖ ان ﻗــﺪﻣــﺖ وﻣ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ وﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﺔ
ﺷـﻜــﻮى ﻟــﺪى اﻟـﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺒﺎح-
واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺳﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻻﺳـﺘـﻴــﻼء ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺎل اﻟـﻌــﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح -اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
واﻟﺮد ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ،ووﻛﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻜﻮى ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻣﻲ ،وﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن-
وﻗـ ـ ــﺎل :أﺛـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ ﻣﻦ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

ﻣﺘﻌﺐ اﻟ ـﻌــﺎرﺿــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺴﺆال ،ﻣﺎ دور
وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻜﻮى
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺿﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ووﻛﻴﻞ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧ ــﺮى؟ وﻫــﻞ اﺗﺨﺬت
اﻟــﻮزارة إﺟــﺮاءات ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺸﻜﻮى وإﺟ ــﺮاءات ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺸﻜﻚ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺧﺎرج
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
وأﺿ ـ ــﺎف :ﻫــﻞ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﻋـ ــﻼم ﺑــﺄن
دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣﻨﺎ
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر؟ وﻣ ـ ــﺎ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ً
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
أﻧ ــﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪا ﺑــﺎﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻣﻦ
دوﻟـ ـ ــﺔ ﺧـ ــﺎرﺟـ ــﻲ؟ وﻣـ ــﺎ ردة ﻓﻌﻞ
"اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ
ً
اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟

ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﺳـ ـ ـ ـ ــﺆاﻻ اﻟـ ـ ـ ــﻰ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻷوﻗـ ـ ـ ـ ــﺎف
واﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ ﻣـ ـﺸـ ـﻜ ــﻼت ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟﺠﻠﻴﺐ.
وﺟ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ:
"ﺣﻴﻦ ﺗﻄﺄ ﻗﺪﻣﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ
اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄﻧﻚ دﺧﻠﺖ إﻟﻰ
ﻋــﺎﻟــﻢ آﺧ ــﺮ ،ﻋــﺎﻟـ َـﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﻮﺿــﻰ
واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟــﺨــﻼﻗــﺔ ،ﻋــﺎﻟــﻢ ﻻ
ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻻ
ﺑ ــﺮؤﻳ ـ ُﺘ ـ َﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ُ
ً
ﺗ ـ َـﺤ ــﺪﺛ ــﻨ ــﺎ ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻴــﻼ
ً
وﻧ ـ ـﻬ ـ ــﺎرا ،وﻣ ـ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺤ ــﺪث ﻣــﻦ
ﺗ ـﻘــﺪم ورؤى ﺗـﻨـﻔــﺬ ﻋ ـﻠــﻰ أرض
اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ،
ﻧـﺠــﺪ أﻧـﻔـﺴـﻨــﺎ ﻻ ﻧـﺤــﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ
ﻋ ـ ـﺸـ ــﻮاﺋ ـ ـﻴـ ــﺎت ،ﻓ ـﻤ ـﺘ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ
ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻠﻴﺐ"؟
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺗﺘﺮﻛﺰ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻄـ ـﻔـ ــﻮ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻄ ــﺢ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﻮﺟـ ــﻮد
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ

ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮورﻳـ ـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺐ ﺗ ـﻠ ــﻮﺛ ــﺎ
ﺑﺼﺮﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺪس اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻬــﺎﻣـﺸـﻴــﺔ واﻟ ـﻌــﺰاب
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻧﺰوﺣﻬﻢ
أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ أﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻦ
اﻟـﺴـﻜــﻦ اﻟ ـﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﻓــﺄﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺑــﺮﻣـﺘـﻬــﺎ
ﻣ ــﺄوى ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻛﻤﺎ
ﻳـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎب ﺗ ـ ـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻋﺎﻗﺔ
ً
أي ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ً
وأﺿـ ــﺎف :وﻧ ـﻈــﺮا ﻟـﻤــﺎ ﺗﻤﺘﺎز
ﺑ ـ ــﻪ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺟـ ـﻠـ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ،ﻓﻬﻲ

ﺗ ـﺨــﺪم ﻋ ــﺪة ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﻄﺎر واﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ وﻻ ﻳﺼﺢ
أن ﺗﻈﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﺪن
اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ".
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ــﻮء ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﺳـﺒــﻖ
ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻓﻲ ﺳــﺆاﻟــﻪ" :ﻣﺎ
ﻫ ــﻲ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اﻟ ــﻮزارﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ؟ وﻣـ ــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل
ا ﻟـﻤـﻘـﺘــﺮ ﺣــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻴﺐ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ
اﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة؟ وﻣ ــﺎ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت؟
وﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌــﻮق
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت؟ ﻳﺮﺟﻰ
ﺗــﺰوﻳــﺪﻧــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟــﺪاﻟــﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮق وﺣﻠﻮل
اﻟـ ــﻮزارة ﻟـﺤــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﻮاﺋـ ـﻴ ــﺔ وﺟـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮؤى
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻹﺣ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؟ واﻟﻰ أي ﻣﺪي وﺻﻠﺖ
اﻟ ــﻮزارة ﻓــﻲ ﺣــﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟
ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟـ ــﺪاﻟـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،وﻣـ ــﺎ ﺣ ـﻠــﻮل
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻟـ ـﺤ ــﻞ ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ ﺳـﻜــﻦ
اﻟﻌﺰاب ،وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل ﺳﻜﻦ
اﻟﻌﺰاب ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص

ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ".
وأﺿــﺎف" :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﻮزارة
ﺿ ــﺪ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺆﺟﺮ وﺣﺪاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺰاب؟ ﻳﺮﺟﻰ
ﺗــﺰوﻳــﺪﻧــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟــﺪاﻟــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ،وﻣ ــﺎ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺣﻤﻼت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻟ ـﻀ ـﺒــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ؟ ﻳ ــﺮﺟ ــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪﻧ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟــﺪاﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ.
وﻣ ـ ـ ــﺎ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ
أﻣ ــﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ؟ وﻣ ــﺎ اﻻﺟـ ــﺮاءات
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬة ﻟ ـ ــﺮدع
اﻟـﻤـﺘـﻌــﺪي ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ؟
ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﻼت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؟ وﻣﺎ ﻋﺪد ﻣﺎ ﺗﻢ ﻏﻠﻘﻪ؟
وﻣــﺎ ﻋــﺪد ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻘﻨﻴﻦ وﺿﻌﻪ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ؟ ﻳ ــﺮﺟ ــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟــﺪاﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ،
وﻫ ــﻞ ﺗــﻢ وﺿ ــﻊ دراﺳـ ــﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻄــﻂ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻟ ـﻜ ــﻲ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﻌ ــﺎرض
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻊ أي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى؟
ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻳﺰري :ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻬﺞ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ

ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري
أن ﺟﻤﻴﻊ اﻻزﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻬﺞ ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ
اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ.
وﻗﺎل اﳌﻮﻳﺰري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻪ ،ان "وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﻠﻲ
ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻧﻬﺞ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﻨﻬﺞ".
وﺑﲔ اﳌﻮﻳﺰري ان "ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،وﺳﻴﺆدي
ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ"،
ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل :ﺳﺆاﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻓﺎء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة،
ﻫﻞ أﻧﺘﻢ راﺿﻮن ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮي
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ؟

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺻﺮف
ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،
د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ
ﺳﺆاﻟﻪ :ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب واﳌﺒﺮرات
واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﺮت ﺻﺮف
ﺑﺪﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﻟﻠﺠﺎن وﻓﺮق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻣﻬﻤﺎت
رﺳﻤﻴﺔ وﺑﺪﻻت إﺟﺎزات ﺳﻨﻮﻳﺔ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻻت ﺗﺨﺺ ﻋﺪدا
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟،
ﻣﻊ إﻓﺎدﺗﻲ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ وﻣﻮﻋﺪ ﺻﺮف اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
واﻟﺒﺪﻻت.
ﻛﻤﺎ ّ
وﺟﻪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺳﺆاﻻ
آﺧﺮ اﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ ﺳﺆاﻟﻪ :ﻣﺎ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت
وادارات وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺼﺮف ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻﺗﻬﻢ
أو ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﻤﺘﺎزة ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
واﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات؟ ،وإﻓﺎدﺗﻲ
ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻣﻮﻋﺪ
اﻟﺼﺮف ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻵﺧﺮ
 ٣ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ّ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن ﻳﻮﻗﻌﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮي

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺳﻮﻣﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
زﻳﺎدة أﻋﺪاد
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
أو اﻹﻋﺎرة

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام أﺳﺮﻫﻢ
وإﻟﺤﺎق أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺪارس
وﺷﻤﻮﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

اﻋـﺘـﻤــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﻣــﺬﻛــﺮة
ﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻫ ـ ــﻢ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗـﻌــﺎون ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮي ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.
وأﺣ ــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء،
ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك،
ﻣﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑـﺸــﺄن ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
واﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون إﻟ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ،اﻟــﺬي أﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪوره
إﻟ ـ ــﻰ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻧ ـﺼــﺖ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أن
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن ،واﻟﻤﺸﺎر
اﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑـﻀــﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻻﻣـﺘـﺤــﺎﻧــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﺣ ــﻮل ﻧﻈﻢ
ﻣـﻌــﺎدﻟــﺔ وﺗـﺼــﺪﻳــﻖ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك وﻣ ـﺘ ـﻔــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻓﻲ
أﺳــﺲ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻣﺎدة 4

ﺗ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺮات واﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،واﻟﺘﻌﺮف
إﻟ ــﻰ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﻢ اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮي ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎم واﻟ ـﺨ ــﺎص ﻓــﻲ ﻛﻼ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟ ـﺠ ــﻮدة ،وﺑــﺮاﻣــﺞ إﻋ ــﺪاد وﺗــﺪرﻳــﺐ
اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺗﻤﻬﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻣﺎدة 5

ﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺮﺑﻮي
واﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ وﻃـ ــﺮق
اﻟﺘﺪرﻳﺲ وآﻟـﻴــﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وﺗﺒﺎدل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺎدة 1
ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺪورﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﻟﺼﺎدرة ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﻣﺎدة 6
ﻳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــﺎن اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ رﻳ ــﺎض اﻷﻃـﻔــﺎل،
وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻓﻘﺎ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ،واﻛﺘﺸﺎف ورﻋﺎﻳﺔ
ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم وﺷ ـ ــﺮوط ﻫ ــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ.
واﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻛﻼ
ﻣﺎدة 7
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻹﻋــﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ
ﻣﺎدة 2
ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺒ ــﺎدل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ:
 زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة أﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﻦاﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات واﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺣﻮﺳﺒﺔ اﻷردﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟ ــﺪى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ ،وإﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻟ ـﺒــﺮﻣ ـﺠ ـﻴــﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو اﻹﻋﺎرة /وﻓﻘﺎ
اﻟ ـﺤــﺎﺳــﻮﺑ ـﻴــﺔ ،وﺗـ ـﺠ ــﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎرﻳﻦ أواﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻛ ــﻼ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ،وﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل اﻟ ـﺒ ـﺤــﻮث اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام
واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎل أﺳﺮﻫﻢ واﻟﺘﺤﺎق أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪارس
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ذي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،وﺷ ـﻤــﻮﻟ ـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ
اﻟـﺼـﺤــﻲ أو اﻟـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﻢ
ﻣﺎدة 3
ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺒ ــﺎدل وﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات ﺑـﻤـﺠــﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

 ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷردﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢاﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻣﺎدة 8

ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻄﺮﻓﺎن:
 اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون وﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاتواﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت ﺣـ ـ ـ ــﻮل اﻷﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ،وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﻓـ ـﺌ ــﺎت ذوي
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ،وﺣ ــﺎﻻت
ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ ،وﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻔـﺌــﺎت ذوي
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛــﻼ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
 اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون وﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاتواﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
 ﺗﺒﺎدل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
 ﺗﺒﺎدل اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲاﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮات واﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
وا ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺌﺎت ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
 إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊﻣ ــﺮة ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨــﺎوب ﻓ ــﻲ أﺣــﺪ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﺑــﻮﺿــﻊ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،واﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ،واﻹﺷ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ،ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 إن ﺣ ـﻘــﻮق ﺑـ ـ ــﺮاءات اﻻﺧ ـﺘ ــﺮاعواﻻﻛـﺘـﺸــﺎﻓــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ
اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺤــﻮث اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟـﻔـﺌــﺎت ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ،
وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ

اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛﻼ ﻣﺎدة 14
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــﺎن اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات
واﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرات اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ واﻟﻤﺘﺤﻔﻴﺔ
ﻣﺎدة 9
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﻒ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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وﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻟـﻤـﻄـﺒــﻮﻋــﺎت واﻟ ـﻨ ـﺸــﺮات
اﻟـﺨـﺒــﺮات واﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺘﺤﻔﻲ.
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
اﻟﺪورات
وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎدة 15
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟـﻨــﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ.
ﺧــﻼل ﺗـﺒــﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟــﺰﻳــﺎرات،
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺠــﺎل
ﻣﺎدة 10
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،
ﻓﻲ
وﺧـ ـﺒ ــﺮات وﺗـ ـﺠ ــﺎرب اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ ﻣﺎدة 16
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
ﻳـﺘـﺒــﺎدل اﻟـﻄــﺮﻓــﺎن اﻟـﺨـﺒــﺮات ﻓﻲ
واﻟـﻨـﻔـﺴـﻴــﺔ واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻤــﺪرﺳـﻴــﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
وإدارة ا ﻟ ـﻤ ــﺆ ﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻣﺎدة 11
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،وآﻟ ـﻴــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــﺎن اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ.
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ
واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺎدة 17
ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﻳـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻄــﺮﻓــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺮوع
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﻲ  -اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ
واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟــﺬي أﻧﺠﺰﺗﻪ
ﻣﺎدة 12
وزارة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ ﻓــﻲ
ـﺮات
ـ
ﺒ
ـ
ـ
ﺨ
ـ
ـ
ﻟ
ا
ـﺎن
ـ
ـ
ﻓ
ـﺮ
ـ
ـ
ﻄ
ـ
ـ
ﻟ
ا
ـﺎدل
ﻳـ ـﺘـ ـﺒ ـ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف إﻟــﻰ
ـﻮص
ـ
ﺼ
ـ
ﺨ
ـ
ﺑ
ـﺔ
ـ
ﻴ
ـ
ﻤ
ـ
ﻠ
ـ
ﻌ
ـ
ﻟ
ا
ـﺎرات
واﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ـ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺳ ـﻬ ـﻤــﺖ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﻲ( ،وﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدل اﻷﻓـ ـ ـ ــﻼم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﺛﺮاء ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻷﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓـ ــﻖ
ﻛ ــﻼ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎدة 18
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺪورات
ﻳـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻄــﺮﻓــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ.
وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻣﺎدة 13
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻮﻓﻮد
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻄﺮﻓﺎن
ﻳﺸﺠﻊ
اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮي ﻧـﺤــﻮ اﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺎﻧﺔ وإدارة
واﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮات اﻟ ـﻜ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ،ﺑ ـﻬــﺪف زﻳ ــﺎدة
إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺶء ،واﻟﺘﻌﺮف
ﻣﺎدة 19
ـﺔ
ـ
ﻳ
ـﺎر
اﻟـﻤـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ واﻟـﺤـﻀـ
ﻳـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻄــﺮﻓــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎون
واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ.
وﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒ ـ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ

ﺑ ـ ــﺎﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ ﻟﻸﻋﻮام
 2015 - 2007اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪات اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣ ــﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا
ﺣﻘﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗ ـﺒــﺎدل اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻘـﻨــﻮات
اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﻳـﺠــﺐ أن ﻳﻮاﻓﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.

ﻣﺎدة 20

ﻣﺎدة 24

أي ﺧ ـ ـ ـ ــﻼف ﻗ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ
ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﺘـﻔـﺴـﻴــﺮ أو ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻫــﺬه
اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻪ ﻋ ـﺒــﺮ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺸﺎورات واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.

ﻳـ ـﺸـ ـﺠ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون
ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل
ﻟﺠﻨﺘﻴﻬﻤﺎ ا ﻟــﻮ ﻃـﻨـﻴـﺘـﻴــﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
أﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﻴــﻮﻧـﺴـﻜــﻮ ،واﻻﻟـﻴـﻜـﺴــﻮ،
واﻻﻳ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ـﻜــﻮ ،ﺑ ـﻬ ــﺪف اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
25
ﻣﺎدة
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎور ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت
ّ
ﻻ ﺗ ـﺨــﻞ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺒ ــﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑــﺄي ﻣﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ أو ﺑـﺤـﻘــﻮق أو اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون.
أي ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻫــﺪات واﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺎدة 21
ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﻮأﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أي ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﺎدة 26
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
 - 1ﺗﺤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬه ﻓﻲ ﺣﺪود
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﺎدة 22
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ واﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮي اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ ﺑﻴﻦ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﻮد:
 ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻮﻓﺪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .1970 /8 /10 - 2ﺗــﺪﺧــﻞ ﻫ ــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺣﻴﺰ
ﺳﻔﺮه ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ.
 ﻳـ ّـﺆﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮف اﻟ ـﻤ ــﻮﻓ ــﺪ آﻟـﻴــﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺷﻌﺎر اﻷﺧﻴﺮ،
ﺗ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ اﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺨـﻄــﺮ ﻓ ـﻴــﻪ أﺣـ ــﺪ اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻋﻼج اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧــﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات
وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑــﺈﻧـﻬــﺎء اﻹﺟ ـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
 ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ أﺣــﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺎذ ،وﺗـ ـﺼـ ـﺒ ــﺢ ﺳ ــﺎرﻳ ــﺔاﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرات إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻓﻮد اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﺗﺠﺪد
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺨﻄﺮ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
ﻗﺒﻞ  6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺎدة 23
ﻳ ـﺘــﻢ ﺗــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ اﻹﻧﻬﺎء.
 - 3ﻻ ﻳﺆﺛﺮ إﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
وﻳـﺠــﺐ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﻫــﺬه ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أو ﺑﺮاﻣﺞ ﻳﻜﻮن
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل ﻓﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
 - 4ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻛ ــﻼ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ،إذا دﻋـ ــﺖ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺑـﻐــﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ
اﻗـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت وﺗ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت وﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
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شوشرة :السواد
مبارك العبدالهادي
ماذا يحدث بين الناس؟ لماذا تغيروا؟ أين العادات والتقاليد؟ لماذا
أصبحت القسوة حال الكثير منا؟ أين أهل القيم والمبادئ؟ أين القلوب
البيضاء؟ لماذا أصبح الحقد والسواد حال العديد ممن يعيشون بيننا؟!
كل هذه أسئلة نطرحها في أحاديثنا أو دواويننا بعد أن تحولت
مجتمعاتنا إلــى حسد ونميمة وأح ـقــاد مــدفــونــة وأوضـ ــاع مقلوبة
وشكاوى ال تنتهي ونكد مستمر ،كمن يجلس في غرفة مغلقة مع زوجته
«النسرة» ،حتى أصبح البعض يمارس هوايته بمتابعة أحوال الناس
لكي ينتقد أو يجد ما يتحدث عنه ليهمس به في آذان أصحاب السوء.
قد يرجع السبب إلى القيم المفقودة عند هؤالء الذين ال ينظرون
إليها إال على أنها مجرد أدوات تستخدم حسب المصالح ،حتى تحولوا
إلى أجساد متحركة بال أخالق ،بل صاروا معول هدم في مجتمعاتنا.
ً
إن انتشار هذا الوباء سينعكس سلبا على أجيال قادمة ستتوارث
أم ــراض هــؤالء الذين انتشروا بيننا إلث ــارة الفتن والمشاكل وخرق
العادات والتقاليد ،بل يساهمون في نشر سمومهم بصورة سريعة
رغم أن بعضهم يظهر بصورة المتدين مع أنه بعيد كل البعد عن القيم
الدينية التي ُت ِّ
رسخ ثوابت ال تتغير ،وتطهر األبــدان وتنقي النفوس
من األحقاد والغل ،وغيرها من السلبيات التي لألسف الشديد انتقلت
من النساء إلى أشباه الرجال الذين انعكست سماتهم على وجوههم،
ً
تماما من «البركة»ُ ،لي َ
رسم عليها شر ينفث هنا وهناك،
حتى خلت
كأنهم يريدون تحويل الحياة إلى جحيم ،وقد يكون لهؤالء ماض أسود
قضوه في طفولتهم وسط وحل ملتهب جعل منهم شخصيات شاذة
تبحث عن متنفس إلطفاء طاقاتها بتشكيل صور رجولية أمام اآلخرين.
واألســوأ من ذلك أولئك الذين يتفاخرون باإلساءة إلى اآلخرين،
أو يحاولون التشهير بهم ،ويعيشون عبر النميمة فــي دواوينهم
الطارئة التي افتقدت أسمى معاني دواوين «المرجلة» ،حاوية داخلها
بعض الديدان التي تجتمع لتبدأ مرحلة الغوص في الرمال المتحركة،
فيبدأوا أحاديثهم بهمس عمن قد يكونون أسيادهم ،ألنهم يخشون
المواجهة كعادتهم.
إن استمرار هذه األوبئة سيساهم في خلق الفتن التي كلما انطفأت
في مكان اشتعلت في آخر بفضل هؤالء المرضى الذين قد تجدهم من
ً
أصحاب الشهادات العليا ،وهذه أيضا قد تكون «مضروبة « حصلوا
ً
عليها بالتزوير ،كما هو حالهم دوما في حياتهم.
«إنـمــا األم ــم األخ ـ ــاق» ...ي ـكــررون هــذه المقولة الـخــالــدة ،لكنهم ال
يطبقونها على أرض الواقع ،ألنهم يعيشون وفق نظرية المثل الشعبي
«وجيهٍ متقابلة وقلوب متخالفة».

«ضل راجل»
محمد العويصي
ضل حيطة» ويقصد به
«ضل راجل وال ِ
استوقفني المثل المصريِ :
أن المرأة ليس لها غنى عن الرجل ،لكن عليها أن تحسن اختيار المتقدم
للزواج منها ،حتى ال تندم ،ومن الصفات التي ترغبها المرأة في الرجل
ً
ً
أن يكون متدينا وعلى خلق ورمانسيا.
َّ
ُ
َ
اس َل ُك ْم َو َأ ْن ُتمْ
كذلك الرجل ال يستغني عن المرأة ،يقول تعالى« :هن ِلب ٌ
َ ٌ َ َّ
صاحبه
يستر
اس ل ُهن» ،أي هن ستر لكم وأنتم ستر لهن ،ألن كليهما
ِلب
ويغنيه عن الحرام ،كما يقول تعالى«َ :و ِم ْن َآي ِات ِه َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُكمْ
ً
ً
َ ُُ َ
َْ
َ َُ
أز َو ًاجا ِلت ْسكنوا ِإل ْي َها َو َج َعل َب ْينك ْم َم َو َّدة َو َر ْح َمة».
ً
اخترت هذا المثل ألنني رأيت أن هناك ارتفاعا في نسب الطالق في
العالمين العربي واإلسالمي ،السيما في الكويت التي تحتل المركز
ً
األول عربيا في نسبة الطالق ،وهذه طامة كبرى ،حيث أصبح الطالق
ً
ً
سهال وألسباب تافهة جدا.
قانون األحوال الشخصية ( )51لسنة 1984م شجع المرأة على طلب
الطالق ،ألنها ستحصل بموجبه على نفقة وسيارة وخادمة وسائق
ً
وسكن مؤثث ،فضال عن حريتها ،لدرجة أن بعض النساء يتزوجن
للحصول على هــذه الـمـيــزات بعد ال ـطــاق ،وه ــذا مــا أكــدتــه الوكيلة
المساعدة في وزارة العدل هبة العبدالجليل في تصريح لها.
ال يــوجــد بيت فــي الـعــالــم ال تحصل فيه خــافــات زوج ـيــة ،وهــذه
الخالفات تكبر إذا تدخل أهل الطرفين ،ولم يعالجا الخالف بهدوء
ً
وحكمة ،بعيدا عن االنفعال والغضب ،وإليكم القصة التالية ففيها
العظة والعبرة:
نشأ خالف بسيط بين زوج وزوجته ،تدخلت أمها وأبوها وأخوها
وأخواتها فزاد الخالف وطلبت الطالق ،مع أن كال الزوجين يحب اآلخر،
رفض الزوج ،وأصر على عودتها ،لكنها رفضت ،ليصل الخالف إلى
رجل حكيم يحكم بينهما ،وقد أخبره الزوج أنه يحب زوجته ،لكنها
«إمعة» وأهلها مسيطرون عليها .جمع الحكيم الزوجين ووالد الزوجة
ً
وأخوها ،وقال لهم :مادمتم مصممين على الطالق ،فإن للزوج طلبا قبل
ً
الطالق ،قالوا :ما هو؟ قال :أن تتعرى زوجته من مالبسها أوال ،رفضت
وأنت تنزعين
الزوجة ،لكنها أمام إصرار الحكيم وافقت ،فقال لها الحكيمِ :
مالبسك استتري خلف أحدهم ،أبيك أو أخيك أو زوجك ،فما كان منها
إال أن ذهبت خلف زوجها ونزعت مالبسها ،ضحك الحكيم ،وقال :يا
ابنتي ،المرأة ال يسترها إال زوجها ،اذهبي مع زوجك وتعوذي بالله
من الشيطان ،وانتهى الخالف بالصلح وعادت السعادة إلى الزوجين.

ما في خاطري :زلة لسان
عبد العزيز سعود العيسى
«لـســت أع ــرف السبيل ال ــذي يتخذه اآلخ ــرون ،أمــا بالنسبة لي
فأعطني الـحــريــة أو ال ـم ــوت» ...مقولة قالها بــاتــريــك هـنــري أثناء
حرب االستقالل األميركية ،وأثارت عاصفة مشتعلة أطلقت العنان
لتلك الحرب ،فهنري اختار الكلمات المناسبة التي وجهها إلى
المندوبين ،فغيرت القناعات واألفـعــال وأصبحت مقولة خالدة
حتى يومنا هذا.
للكلمات أثرها الكبير ،فالكلمات ترتبط بالعواطف ،وهي قادرة
ً
على تغيير مشاعرنا ومشاعر مــن حولنا ،فأحيانا كلمة طيبة
ً
تسمعها قد تجعل يومك رائعا ،وأخرى سيئة تشعرك باالستياء
وقد يتأثر بها يومك كله.
ً
استخدامنا الخاطئ للكلمات قد يكون سببا في تردي حالتنا
النفسية ،فحين تسأل شخصا عن حالته النفسية بعدما انتظر فترة
طويلة في أحد المطارات قد يقول لك «إن كرامتنا أهينت وشعرنا
بالذل» الحظ الكلمات القاسية التي تجعله يغضب أكثر! ولكن هذا
الشعور نابع من االستخدام الخاطئ لأللفاظ! فماذا لو قال« :شعرت
بعدم الراحة بسبب الزحام»! حينئذ لن يشعر بمثل هذا الغضب
وستكتفي حالته النفسية بعدم االرتياح المؤقت.
أثبتت دراســة في أحــد السجون األميركية ،أجريت عن الحالة
النفسية للسجناء و سـبــب ا سـتـخــدام بعضهم للعنف الجسدي
عند تعرضهم لعواطف سلبية ،أن سبب العنف عدم امتالك هؤالء
السجناء حصيلة لغوية كبيرة ،لذا يفرغون ما بداخلهم بالضرب
وال ـصــراخ ،أمــا مــن يمتلك حصيلة فهو ق ــادر على وصــف حالته
النفسية ،مما يؤدي إلى تغيير
حالته إلى َّاألفضلً .
َ ُ ُ
اس ُح ْسنا» ،ورسولنا
ولهذا يقول رب العالمين« :وقــولــوا ِللن ِ
الكريم يقول« :الكلمة الطيبة صدقة» ،فاختيار الكلمات الطيبة سبب
في تغيير الحالة النفسية لألفضل وكسب قلوب اآلخرين ،فإن أسأت
استخدامها فستالحظ أن حالتك النفسية تأثرت وخلقت عداوات
مع اآلخرين ،وهنا أتذكر عبارة والدي ،حفظه الله ،التي كان يرددها
ّ
علي ويطلب مني حفظها وأنا بالعاشرة «لسانك حصانك إن صنته
صانك وإن خنته خانك».

رسالة إلى صاحب السمو

دانة الراشد

ّ
مشاري ملفي المطرقة

بركان
ً
ً
نــزيــل الـقـبــح ،أو مــا ن ــراه قبيحا ،مــن حياتنا ق ـســرا ،فتغدو
الغضب والـحــزن فــي جوفنا
حياتنا بالستيكية زائـفــة ،نقمع
ُ
كالبركان ،فنحترق ونتآكل من الداخل ،نسكت أفواهنا من باب
ُ
الـتــواضــع الــزائــف ،فتبتر أجنحتنا وتتسرب «األن ــا» فــي أقبح
سجاد قديم ،أو نغرقها
صورة ،نتجاهل مشاعرنا فنكومها تحت
ٍ
بالعمل أو الـشــره فــي الـطـعــام ،أو االسـتـســام لشاشة الهاتف
ً
ساعات طويلة ،كم نحن جبناء! ال نتقن شيئا سوى الهرب من
ذواتنا وتجاهل األلم.
هذا المجتمع اإلنساني الحديث يحبس كل الدوافع البشرية
التي يراها غير مناسبة في قبو اإلنكار المظلم ،قد تمر السنوات
وتلك الدوافع حبيسة القمع واإلنكار ،لكن تلك المشاعر البشرية
ً
ال تلبث أن تنبثق مجددا إلى السطح ،وما أعنف فيضانها عندما
تبرز بعد كل ذلك الكتمان! في تلك األوقات يصبح التحكم في
ً
ً
النفس صعبا جــدا وتكون تلك المشاعر الجامحة قــادرة على
تدمير الشيء الكثير من حياتنا وعالقاتنا.
هـنــالــك أوقـ ــات تـفـشــل فـيـهــا الــدبـلــومــاسـيــة فــي إي ـقــاف سيل
ً
ال ــدم ــوع ،ط ــوف ــان ال ـم ـشــاعــر ذاك الـ ــذي اح ـت ـبــس دهـ ـ ــرا ،فـفــاض
أم ــام قـســوة «ال ـت ـمــدن» وال ـعــاقــات الـتـعــاقــديــة الـتــي حـلــت محل
العالقات التراحمية .عالقات استهالكية مؤقتة ال يتعدى تاريخ
صالحيتها بضعة أشهر ،أصبحت هي النمط المعتاد في زمننا
الحديث ،وشملت الصداقات وعالقات العمل واألحباب تحت
ظلها القاتم بعد أن كان األصل في العالقات الوفاء واإلحسان،

ظلت الدموع بال مجيب في زمن «الفردانية» المفرطة التي تخال
ً
العدالة مزيدا من الحقوق واالمتيازات دون تحمل أي نوع من
المسؤولية تجاه من حولها.
ً
اصنع قنوات لمياهك ،وليتحول قبحك جماال ،عالج نفسك
بنفسك ،وال تنتظر ممن جرحك أن يطبب قلبك ،اكتب عن همومك
ً
فال يوجد أحن من حضن الورق ،سر قدما في حياتك عن طريق
خــوض تجارب جديدة والقيام باألنشطة المحببة إلــى قلبك.
ال سبيل إلــى التشافي أفضل من النشاط اإلبــداعــي ،ذاك الذي
اختزلناه فأسميناه مجرد «هواية» فحسب لقتل وقت الفراغ.
هو أكبر من ذلك بكثير ،فالمبدعون هم العظماء الذين صنعوا
ً
ومازالوا يصنعون التاريخِّ ،
عبر عن استيائك ُ
برقي ،وكن لينا في
مواجهاتك ،احرص على بناء شبكة داعمة من األصدقاء والعائلة
واألحباب ،فهم من سيساعدك على النهوض من جديد في وقت
الشدة ،حتى وإن لم تناقش ما يؤذيك معهم بشكل مباشر.
الب ــد م ــن الـتـعــامــل ال ـنــاضــج م ــع الـمـشــاعــر وت ـطــويــر ذكــائـنــا
ً
العاطفي كي نفهم أنفسنا ونتواصل بعمق مع من حولنا ،بدال
ً
من تكديس األسى على مدى سنوات عديدة ،فلنكن سببا في
ً
إرجاع قيم التراحم والمودة إلى العالقات بدال من االستسالم
لواقعها الحالي.
ً
• «ال يؤذي اإلنسان أكثر من كبت المشاعر السلبية طويال»...
سيغموند فرويد

محمد الرويحل

بالعربي المشرمح :ورحل معلمي
ي ـ ــوم االثـ ـنـ ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ت ــرج ــل عــن
صهوة الحياة رجل من الزمن الجميل،
مــن ا لــز مــن ا لـطــا هــر ،ز مــن القيم والشيم
وال ـ ــرج ـ ــول ـ ــة ،إنـ ـ ــه أبـ ـ ــو م ـح ـم ــد ح ـس ـيــن
الرويحل ،والدي وأخي وصديقي الذي
ً
ً
ذهـ ــب إلـ ــى ج ـ ــوار رب ـ ــه ،ت ــارك ــا ل ــي إرثـ ــا
مــن الخلق والتسامح وا لـقـيــم ،تــرك لي
مدرسة من كتب الحياة الحقيقية التي
ال ري ــاء فـيـهــا وال ن ـفــاق ،ت ــرك لــي ثــروة
ً
حقيقية من محبة الناس له ،وكنزا من
السمعة الطيبة يحسدني عليها الكثير.
أب ــو م ـح ـمــد الـ ــذي ع ــاش ف ـقــر الــوطــن
ورخـ ـ ــاء ه وح ـص ــد م ـنــه م ـح ـبــة ال ـن ــاس،
م ــن ال ـح ــاض ــرة والـ ـب ــادي ــة ،وم ــن الـسـنــة
وال ـش ـي ـعــة ،عـشــق عــروب ـتــه مـنــذ نـعــومــة
أظ ـفــاره فــذهــب لـلــدفــاع عــن الـقــدس عــام
ً
 1948تـ ــار كـ ــا وا ل ـ ـ ــده و ش ـق ـي ـق ــه األ ك ـب ــر
يصارعان الحياة ،ولم يعد إال بعد وفاة
وا لــده عــام  ،1950ليترك حياة البادية
وي ـس ـت ـقــر بــال ـشــام ـيــة ،ث ــم ف ــي ال ـبــدويــة
ليلتحق مع الشيخ جابر األحمد رحمه
الله باألحمدي ،ثم باألمن العام ،إلى أن
تقاعد عام  ١٩٨٢حين ُعينت في نفس
المخفر الذي كان يعمل به فأحبني فيه
زمالؤه من حبهم له.
كنت عندما أذهب معه إلى صديق له
أو قــريــب يـشــرح لــي فــي الطريق مناطق
الـكــويــت ال ـتــي نـمــر ب ـهــا ،وم ـتــى تـكــونــت،

وك ــان يوصيني بجيرانه ،حتى إنــه إذا
تزامنت مناسبتان لدى شقيقه الوحيد
وجاره كان يحرص على حضور مناسبة
جاره ،وعندما أسأله لماذا؟ يقول :جاري
والرسول أوصاني عليه« ،ولو صار لكم
شي بغيابي جاري أقرب لكم من أخوي».
كــان يعشق أخــاه الوحيد ،لــدرجــة أنه
ك ــان ي ـقــول ل ــي «هـ ــذا أبـ ــوي م ــو أخـ ــوي»،
فعلمني كيف أحب الجار واألخ والصديق
وأحترم الكبير وأرحــم الصغير وأعطف
على الضعيف والفقير ،وال أنافق القوي
الغني ،علمني أن األرزاق بيد الـلــه ،وأن
البشر لن يغنوك إذا لم يرد لك الله الغنى.
علمني حــب الــوطــن وال ــوالء لــه ،ورغــم
قوة بأسه رأيته ثالث أيام الغزو يغالب
دموعه ،فقال« :محمد الكويت راحــت ،ما
خذتها إســرائـيــل ،خــذوهــا يهود العرب،
لـكــن ال ـلــه حــافـظـهــا وراح ت ــرد ،وبينتقم
لها ربـنــا ،ألنــه يعلم أن أهلها أهــل خير
وبركة» .علمني حب العروبة الحقيقية ال
ً
«العربجية» ،كان رحمه الله محبا ألسرة
الـصـبــاح ويـقــول لــي وإلخــوتــي إنـهــم من
أصلح وأفضل حكام العرب لشعوبهم.
ك ــان رح ـمــه ال ـلــه م ــدرس ــة ف ــي الـحـيــاة،
صـلــواتــه الـخـمــس فــي الـمـسـجــد ،فأحبه
ً
الله وحبب فيه خلقه ،كان محبا لصحبه
وأقــربــائــه ،يـحــرص على زيــارتـهــم ،حتى
أنه حين فقد منهم الكثير بعدما ذهبوا

إلى جوار ربهم ،كنت أشعر من عينيه أنه
يشتاق للحاق بهم ،وها هو يلحق بهم،
رحمه الله ،كان يتحدث مع الصغير كأنه
كبير دون أن يشعره بـفــارق السن معه،
لــذا كــان معظم أصــدقــاء أبنائه يزورونه
ويجلسون معه كأنه صديقهم.
كنت ابنه وصديقه وأخ ــاه ،وفــي آخر
أيامه كان يقول لي «انت الحين أبوي» ،لذا
فقدت بفقده أبي وصديقي وأخي وابني
ومعلمي في لحظة واحدة ،فما أشد هذا
المصاب الجلل؟!

يعني بالعربي المشرمح:
رحــل رجــل جمع كل ما هو جميل في
الدنيا ،يصعب على من عرفه تقبل رحيله
بسهولة دون حزن وألــم ،فما بالكم بمن
كان ظله وابنه وأخاه وصديقه ووالده؟
ل ـكــن إي ـمــان ـنــا ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وس ـن ـتــه في
ً
ال ـح ـي ــاة جـعـلـنــي أت ـق ـبــل رح ـي ـل ــه ،داع ـي ــا
ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن يــرحـمــه ويـغـفــر له
ويوسع منزله ويجعل قبره روضــة من
رياض الجنة ،وينزله منزلة الصالحين
الطيبين األبرار األخيار بصحبة األنبياء
والصديقين والشهداء ،ويلهمني وجميع
محبيه الصبر والسلوان ،ويعطر ألسنتنا
ً
بذكراه والدعاء له ما حيينا ،فوداعا ليس
كأي وداع يا أبا محمد يا حبيبي.

محمد السداني

سدانيات :برلمان إال!...
ً
مشهد عظيم جدا شاهدته صباح أمس
وأنـ ـ ــا أت ـص ـف ــح «ت ــويـ ـت ــر» ،ف ـم ــن ب ـي ــن كـمـيــة
التشاؤم واإلحباط وتصريحات الحكومة
غير العقالنية وجدت مقطع فيديو لرئيس
مجلس العموم البريطاني وهو يلقن رئيس
وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون
ً
درسـ ـ ــا ف ــي األخـ ـ ــاق وال ـت ـع ــام ــل ال ـل ـبــق مع
أعضاء البرلمان ،مشهد من المستحيل أن
تــراه فــي مجالس ال ــدول التي لــم تأخذ من
الديمقراطية إال الصندوق فقط.
َّ
إن المتابع للشأن السياسي في المنطقة
عامة ،والكويت خاصة ،يجد أننا متقدمون
ً
عليهم شكليا في نمط ديمقراطي مشوه ال
قيمة له ،بهذا الشكل غير الصحيح قد نملك
ً
ً
ً
برلمانا ،ولكننا ال نملك سلوكا ديمقراطيا
ً
ً
حقيقيا يــؤ هــل هــذا البرلمان ليكون فعال
ً
منصة تشريعية ودرعا للبالد والعباد من
التخبط والتفرد الحكومي بالقرار.
الممارسة التي رأيتها في الجدال الذي
حـ ــدث ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ال ـبــري ـطــانــي ل ــم تكن
وليدة اللحظة بل هي نتاجات تضحيات

والـ ـت ــزام ــات حـقـيـقـيــة م ــن جـمـيــع األطـ ــراف
المشاركة فــي العملية السياسية ،فهؤالء
وأجدادهم كانوا وما زالوا يبنون أوطانهم
ومجتمعاتهم من خالل ما يقدمونه تحت
قبة هذا المجلس ،ومن خالل ممارساتهم
السياسية التي َّ تصب في مصلحة الوطن
والمواطن ،ولكننا بما نملك من «مصيبة»
نشعر بالخجل أن نطل على هــذا المبنى
ً
القابع على شاطئ الخليج العربي برلمانا،
فـلــو كــانــت للخليج ق ــدرة خ ــارق ــة البتلعه
بسبب ما أداه من دمار لهذا البلد الذي كان
له أن يكون أعظم بلد في التاريخ لوال الكذب
َّ
والتكسب والمصالح الشخصية التي طغت
على مصالح الدولة ومستقبلها.
ً
ال يمكن للدول أن تمضي قدما ببرلمان
ي ـن ـق ـصــه إخ ـ ـ ــاص ل ـل ــوط ــن ال لـلـمـصـلـحــة
ساحة
الخاصة ،وال يمكن للبرلمان أن يكون ِّ
صراع سياسية بين الخصوم الذين ُيمثلون
َّ
على الشعب وال يمثلونه ،إن هــذا النظام
المشوه أدى إلى خلق نماذج سياسية غير
حقيقية فــي العمل الـسـيــاســي ،وقــدرنــا أن

نقبلهم كرموز للعمل الوطني الذي ال يرونه
ً
ً
إال نوعا من الوجاهة االجتماعية وتخليدا
لذكرى عوائلهم التي أخذت الكثير من هذا
ً
البلد دون أن تقدم شيئا واحدا للكويت.
َّ
إن السلطة على مــر الـسـنــوات لــم تفسد
ال ـن ـظــام ب ـقــدر م ــا أف ـس ــدت عـنــاصــر الـنـظــام
الــديـمـقــراطــي ،حيث جعلت أط ــراف اللعبة
تشارك في إفساد النظام نفسه ملقية باللوم
على المشاركين وعلى اختياراتهم السيئة،
ً
وهذا ما أدخلنا في نفق ال مخرج منه أبدا.

خارج النص:
 وعود زيادة إنتاج النفط منذ سنواتً
تبخرت بالعجز ،وطبعا ال يوجد مسؤول
لـكــي يـحــاســب ،فــا مجلس أعـلــى للبترول
مسؤول وال مجلس أدنى!
ً
 تفتح الـمــدارس قريبا أبــوابـهــا ،وتبدأقضية المكيفات وبــرادات المياه والزحمة
المرورية ،ويصح المثل الشهير «كأنك يا
بوزيد ما غزيت».

مفارقات مدهشة
خالد ربيعي
ً
ً
كثيرا ما يقف المرء مندهشا لما يراه ويفاجئه من ظواهر ومواقف
وأحداث عجيبة ،وال يملك عندئذ إال التعجب من صنع الله القدير.
ومن خالل شغفي ُ -مذ وعيت  -بالبحث عن المفارقات وما يندرج
تحت عنوان «الغرائب» وتجميعها ،رصدت اثنتين قرأتهما في جريدة
األهرام المصرية قبل نحو ربع قرن.
األولــى ترصد التوافق التام والعجيب بين الرئيسين األميركيين
السابقين إبــراهــام لنكولن وجــون كينيدي ،وقــد سجل هــذا التوافق
الفيلسوف المصري القدير الــراحــل زكــي نجيب محمود فــي كتابه
«مجتمع جديد ...أو الكارثة» ،وجاء فيه:
ً
 اختير إبراهام لنكولن رئيسا للواليات المتحدة األميركية عام ،1860واختير جون كينيدي لهذا المنصب عام .1960
 الذي تولى الرئاسة بعد لنكولن اسمه أندرو جونسون ،والذي تولىالرئاسة بعد كينيدي اسمه ليندون جونسون.
 أندرو جونسون ولد عام  ،1808وليندون جونسون ولد عام .1908ً
 كل من لنكولن وكينيدي مات مقتوال. قاتل لنكولن ولد سنة  ،1839وقاتل كينيدي ولد سنة .1939 كال القاتلين اغتيل قبل محاكمته! سكرتير لنكولن الخاص كان اسمه كينيدي ،وسكرتير كينيديالخاص كان اسمه لنكولن!
 سكرتير لنكولن الخاص نصحه  -ليلة اغتياله  -بأال يذهب إلىالمسرح (الــذي اغتيل فيه) ،وسكرتير كينيدي الخاص نصحه ليلة
اغتياله بأال يذهب إلى مدينة داالس (التي اغتيل فيها)!
 هرب قاتل لنكولن من المسرح الذي اقترف فيه جريمته ،واختبأفي متجر ،وهرب قاتل كينيدي من المتجر الذي اقترف فيه جريمته
واختبأ في مسرح!
وفي رسالة ببريد «األهرام» بتاريخ  26أبريل  ،2000ذكر كاتبها أن
ً
هناك أشخاصا كثيرين ولــدوا وفارقوا الحياة في نفس تاريخ يوم
ميالدهم ،ومنهم:
* أمير الشعراء أحمد شوقي ،ولد في  13أكتوبر  ،1868وتوفي في
ً
التاريخ نفسه عام  1932عن  64عاما.
* الشيخ محمد عبده ،مولود في  11يوليو  ،1845وفارق الحياة في
ً
 11يوليو أيضا عام .1905
* الكاتب إبراهيم المازني ،الذي ولد بتاريخ  19أغسطس  ،1890توفي
ً
عن  59عاما في  19أغسطس .1949
* أما «قيثارة السماء» ،الشيخ محمد رفعت فقد ولد يوم الخميس
ً
 25مايو  ،1882وتوفي في  25مايو  ،1950وكان يوافق الخميس أيضا.
كثيرة هي المواقف والمفارقات الغريبة التي تدهشنا ،وتجعل
ألسنتنا ّ
تردد فور قراءتها أو سماعها ...سبحان الله!

لينا عمر قاسم*

السخرية من اآلخرين
سبيل المثال تسمية المرأة
الكويتية وأحيانا الخليجية
بـ ــ»الـ ـنـ ـس ــرة» ت ـس ـم ـيــة ج ــائ ــرة
مـسـتـفــزة ل ـمــن يـسـمـعـهــا فما
بــا لــك بمن تطلق عليها هذه
التسمية؟! وبالطبع تناسى
م ــن أط ـلــق ت ـلــك الـتـسـمـيــة أنــه
ً
َي ـ ِـس ــم ب ـهــا ظ ـل ـمــا أم ــه وأخ ـتــه
وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه وابـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــه وع ـم ـت ــه
وخ ــال ـت ــه وزم ـي ـل ـت ــه وج ــارت ــه
و نـســاء مجتمعه ،لينقل إلى
المجتمعات األ خ ــرى صــورة
ً
ً
خاطئة وا نـطـبــا عــا سيئا عن
نساء بالده بأنهن مستبدات
م ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات م ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرات،
وبالمناسبة ال ننكر و جــود
مـ ــن ي ـح ـم ـل ــن هـ ـ ــذه ال ـص ـف ــات
ولكنها نسبة قليلة مثل أي
مجتمع.
ومـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــور االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــزاء
باآلخرين السخرية من اللون
أو الشكل وكأن من يقوم بهذا
ّ
ال ـف ـع ــل ال ـق ـب ـي ــح م ـ ــاك م ـن ــزل
م ــن ال ـس ـم ــاء بــأب ـهــى وأج ـمــل
ال ـص ــور ،م ــع أن ــه رب ـمــا يـكــون

تلقى الشعب الكويتي ببالغ الفرح والسعادة األنباء السارة التي
أعلنها الديوان األميري ،الخاصة بتعافي صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورعاه من العارض الصحي الذي ّ
ألم بسموه ،لتطمئن
القلوب على صحة القائد الحكيم أمير اإلنسانية ،سائلة العلي
القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه ثوب الصحة والعافية ،ليواصل
قيادته المثمرة ومسيرته العطرة ،ويحقق للكويت وشعبها المزيد
من التقدم واالزدهار واإلنجازات في مختلف المجاالت.
وفــي الحقيقة أنــا ال أتـحــدث هـنــا عــن مــآثــر ومـكــانــة وإن ـجــازات
صاحب السمو ،ألن ذلك ال يمكن أن نوجزه في هذه األسطر القليلة،
بل يحتاج إلى مجلدات ومجلدات لسرد المحطات الكثيرة والتاريخ
الطويل لسموه في خدمة الكويت وشعبها ،ولكن أريد فقط أنا أنقل
مشاعر السعادة والغبطة التي ســادت بين الناس داخــل الكويت
وخارجها بعد االطمئنان على صحة سموه ،والتي تؤكد أنه قائد
فريد متميز حفر له مكانة كبيرة داخل القلوب بإنسانيته وحكمته
وأبوته ورعايته لجميع أبنائه وحرصه الدائم على الحفاظ على
ً
الوطن والمواطنين بعيدا عن الصراعات واالنقسامات.
يشعر الكويتيون بالفخر والعزة ألنهم يعيشون في كنف هذا
القائد الراعي الصالح الــذي أمضى عمره يقدم الخدمات الجليلة
لوطنه وشعبه ويمد يد العون والمساعدة لكل محتاج ،ونجح في
إحداث نقلة تنموية كبيرة بمشروعات عمالقة ،كما وضع الكويت
هذا البلد صغير المساحة على الخريطة العالمية فأصبح الجميع
ينظر إليه كوطن للمحبة والتسامح وإلى سمو األمير كرائد في عمل
الخير وحمامة للسالم ومصلح قادر على حل المشاكل اإلقليمية
وعمل المصالحات بين المتنازعين وتصفية الخالفات وأصبح
سموه الميزان العادل في المنطقة بشهادة دول العالم.
َ
أحببت شعبك وبذلت من أجله الغالي
صاحب السمو ...لقد
والـنـفـيــس ،فـبــادلــك شـعـبــك ه ــذا ال ـحــب بـحــب كـبـيــر ،وح ـفــظ لك
ً
الجميل ،وأصـبـحــت عــامــة فــارقــة لوطننا ،خـصــوصــا فــي هذا
التوقيت الذي تعيش فيه المنطقة على صفيح ساخن وتحتاج
إلى قائد حكيم ومحنك مثلكم قلما يجود به الزمان.
صاحب الـسـمــو ...أنــت قائد وإنـســان مــن طــراز فــريــد ،حفرتم
اسمكم في تاريخ الكويت والتاريخ اإلنساني العالمي بأحرف من
ً
ذهب ،وأصبحت ملهما ألجيال كثيرة في الحاضر وألجيال كثيرة
ً
أخرى في المستقبل ،فهنيئا لك هذا الحب واالحترام والتقدير،
ً
ً
ً
ّ
وأمد
وهنيئا لنا بك قائدا ووالدا وقدوة ،حفظكم الله ورعاكم،
في عمركم سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة.

عروس اليوم

د .نبيلة شهاب

بـ ـي ــن ف ـ ـتـ ــرة وأخ ـ ـ ـ ــرى ت ـطــل
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ت ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــات ع ـج ـي ـب ــة
غ ــريـ ـب ــة م ـس ـي ـئ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة أو
الـ ــرجـ ــل ،وي ـ ـ ــروج ل ـه ــا بـعــض
ضعاف الشخصية ومتدني
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،ويـ ـ ـت ـ ــم تـ ــداول ـ ـهـ ــا
ً
لتصبح موضوعا لإلضحاك
والتفكه ،وهي أبعد ما تكون
عن الصحة.
المشكلة أن هذه التسميات
تصبح صفات لهذا الشخص
ً
أو ذاك ،وأ ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــا هـ ـ ــذا
ال ـم ـج ـت ـمــع أو ذل ـ ــك ،لـيـصـبــح
رف ــض ش ـخــص م ــا أو قـبــولــه
ً
مبنيا على هــذه التسميات،
مما يقلل المحبة بين أ فــراد
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ويـ ـ ــزيـ ـ ــد الـ ـنـ ـف ــور
واالختالف بينهم.
ً
تكمن الـخـطــورة أيـضــا في
أن ال ـب ـعــض ق ــد ي ـتــأثــر بــذلــك
ً
وي ـ ـ ــرف ـ ـ ــض م ـ ـ ـثـ ـ ــا االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط
ب ـ ـب ـ ـنـ ــات بـ ـ ـل ـ ــده أو ا لـ ـعـ ـك ــس،
بـسـبــب الـتـسـمـيــات الـقـبـيـحــة
الـ ـش ــائـ ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــم ع ـلــى
الجميع دون مصداقية؛ فعلى

7

إضافات

أقبح ممن سخر منهم بكثير.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي
واالستهزاء أن يسخر بعض
مرضى النفوس ممن هم أقل
ً
ً
منهم ماديا واجتماعيا وقد
ي ـص ــل ب ــه الـ ـح ــال إلـ ــى درج ــة
عـ ــدم ال ـت ـع ــام ــل أو ال ـت ــواص ــل
م ـع ـه ــم ،وال ح ـص ــر لـقـ ُصــص
الـحــب الـشــريــف الـتــي ذ ِبـحــت
ً
بـسـكـيــن تـلــك الـ ـف ــروق ،فـضــا
عـ ــن الـ ـع ــاق ــات االج ـت ـمـ ُـاع ـيــة
الجميلة التي أهملت ون ِبذت
بسبب هــذه ا لـفــروق الطبقية
القبيحة.
أض ــف إل ــى ذل ــك الـسـخــريــة
م ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات األخ ـ ـ ــرى،
فـفــي ه ــذا م ــا فـيــه م ــن الـقـبــح،
ف ـب ـخــاف أن ـن ــا رب ـم ــا مــازل ـنــا
نـحـبــو عـلــى أر ض ـيــة التنمية
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أن ل ـ ــد يـ ـ ـه ـ ــم م ــن
االنجازات الحضارية الشيء
الكثير ،هــم فــي النهاية بشر
مـثـلـنــا ،ول ــم نـكــن فــي ي ــوم ما
الـ ـجـ ـن ــس الـ ـبـ ـش ــري األوح ـ ـ ــد،
وال ـ ـبـ ــاقـ ــون دون ـ ـ ـنـ ـ ــا« ...ش ـن ــو

اح ـن ــا هـ ـن ــود» ج ـم ـلــة شــائـنــة
ً
ً
تـقــال تهكما وا سـتـنـكــارا  ،مع
أ ن ـ ـهـ ــا ،دون أن نـ ـعـ ـل ــم ،م ــدح
ً
ن ـظــرا لتميزهم وإ نـجــازا تـهــم
الحضارية.
األ غ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــب أن مـ ـ ـ ــن ي ـ ـسـ ــيء
إل ـ ــى اآلخـ ــريـ ــن ب ــه ن ـق ــص فــي
شخصيته و عــدم ثقة بنفسه
وع ــدم رض ــا ع ــن ذات ــه فـيـقــوم
بإسقاط ما به من نقص على
اآلخرين.
وا ل ـ ـمـ ــؤ سـ ــف أن نـ ـج ــد فــي
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل م ــن يعين
المخطئ على خطئه لكسب
وده وا كـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب م ـت ــا ب ـع ـي ــن
مــن ه ــذه ا لـنــو عـيــة المتكبرة،
والمخيف أن هؤالء المسيئين
قـ ـ ــد يـ ـنـ ـقـ ـل ــون إل ـ ـ ــى األجـ ـ ـي ـ ــال
الــاح ـقــة أخــاق ـهــم الـشــائـنــة،
وبـ ـخ ــاص ــة األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،فـكـيــف
لـطـفــل يــرضــع الـعـنـصــريــة أن
ينمو ليكون لبنة من لبنات
بـ ـن ــاء ا لـ ــو طـ ــن إذا ت ـع ـل ــم أ ن ــه
ً
األف ـضــل دائ ـمــا وأن اآلخــريــن
أقل منه في كل شيء؟!

البهرجة المادية في حفالت الزفاف بمختلف دول العالم ،واإلنفاق
ببذخ شديد لمحاولة جعل ليلة العمر خياليةِّ ،
يحوالن البداية السعيدة
إلى بداية مأزق مالي لتغدو المناسبة أقرب إلى المهرجانات منها إلى
أن تكون حفل زفــاف ،السيما مع ما يغطي الوجوه من مواد تجميل
وكأننا في حفلة يلبس فيها الجميع أقنعة حتى ال نكاد نميز من نعرفه
وسط الحاضرين.
على النقيض من ذلــك تأتي االجتماعات العائلية البسيطة التي
يغمرها الفرح والسعادة وتتميز بما فيها من اللمة العائلية ،فتكون
مناسبة للتواصل االجتماعي بمثابة عرس عائلي دون بهرجة.
عــروس اليوم مبالغة إلى حد كبير ،بــدءا من ثوب الزفاف ،ثمنا
وشـكــا وحـجـمــا ،حتى إنــك لتشعر حينما تــراهــا بــأنــك أم ــام موكب
لشخصية سياسية ،لــدرجــة أنها قــد ال تستطيع السير مــع كــل هذا
الذي تلبسه.
أما وجه العروس فيتلقى جهودا كبيرة من الصالونات كي تبدو
شبيهة بشخصية تحبها بتكلفة باهظة دون مبرر؛ لمجرد االستعراض
والتباهي أمام قريناتها ،فضال عن المظاهر األخرى التي ترهق بها
زوجها؛ وعندما تعلم بنقص أي شيء مما سمعت أنه ُو ِجد عرس غيرها،
ترى التعاسة تكسو وجهها المتعطش للشعور بالفرح.
في مقابل تلك العادات ،يحثنا ديننا الكريم على االعتدال في كل
أمور الحياة وفي كل المناسبات؛ ومنها العرس ،فال ينبغي أن يكون
هناك إسراف ،وال تقتير يسلب الفرح والبهجة.
فلتكن عروس اليوم واقعية في ليلة غامرة الفرحة ،وعليها أن تعي
أن االعتدال لن يجعلها تقليدية ،كما أن البهرجة والبذخ لن يجعالها
مبتكرة.
* عضو اتحاد المهندسين العرب
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تبني بوتين للسياسة الصينية ...األهداف والتحديات

مارفن أوت – معهد
فورين بوليسي للبحوث

في  2016نال بوتين ورقته
الرابحة عندما حقق هدفه
بضمان فوز المرشح دونالد
ترامب برئاسة الواليات
المتحدة ،بشكل فاق توقعات
موسكو إلى حد كبير ،وهكذا
حصل الكرملين على دمية
في البيت األبيض ،لكن
التطورات الالحقة أظهرت
معارضة بقية أعضاء الحكومة
األميركية لتوجهات ترامب،
وكان من نتيجة ذلك استمرار
العقوبات على روسيا.

بوتين أكد لشعبه أن
العقوبات الغربية
سوف تزول عام 2017
وأن أسعار النفط
ستعود إلى مستويات
 110دوالرات للبرميل
لكن ذلك لم يتحقق
وال يزال االقتصاد
ً
الروسي مترنحا

ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ان ـ ـ ـهـ ـ ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد
السوفياتي عــام  1991واجــه
قــادة روسـيــا تحديات هائلة
وأس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة جـ ـ ــوهـ ـ ــريـ ـ ــة ح ـ ــول
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة
وات ـ ـجـ ــاهـ ــات ـ ـهـ ــا وم ـ ـسـ ــارهـ ــا،
ومــا اذا كــانــت روس ـيــا سوف
تستمر على الخط السياسي
ال ـس ــوف ـي ــات ــي الـ ـس ــاب ــق الـ ــذي
اتسم بوضوح بالعداء للغرب،
ً
أم أن ـهــا س ــوف تـتـبــع م ـســارا
ً
ً
م ـخ ـت ـل ـف ــا جـ ـ ـ ــدا؟ وبــال ـن ـس ـبــة
ال ــى ميخائيل غــوربــاتـشــوف
وهـ ـ ــو أول رئ ـ ـيـ ــس ل ــروس ـي ــا
ً
الجديدة كان الجواب واضحا
ً
ت ـمــامــا ،وه ــو أن مــوسـكــو لن
ت ـس ـع ــى الـ ـ ــى عـ ــاقـ ــات طـيـبــة
مــع الـغــرب فقط بــل ستصبح
ً
ً
جــزء ا متمما من أوروبــا وقد
تحدث غورباتشوف بطالقة
جـلـيــة عـمــا وص ـفــه ب ــ«الــوطــن
األوروبـ ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك» ،كـمــا
أطلق مبادرتين بعيدتين عن
الخط االقتصادي السوفياتي
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ،واتـ ـ ـج ـ ــه ن ـحــو
األس ـ ـ ــواق الـ ـح ــرة وع ـم ــد إلــى
تحويل النظام السياسي من
الــدكـتــاتــوريــة الشيوعية الى
الديمقراطية البرلمانية.
وكـ ــانـ ــت ل ـح ـظ ــة تــاري ـخ ـيــة
استثنائية الفتة استوعبها
قـ ـ ـ ـ ــادة أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة بـ ـص ــورة واض ـح ــة
الى حد كبير ،وقد أعقب تلك
ال ـخ ـطــوة اط ـ ــاق ال ـحـكــومــات
الـغــربـيــة طــائـفــة مــن الـبــرامــج
بـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
مالية اشتملت – على سبيل
الـ ـمـ ـث ــال – ع ـل ــى الـ ـمـ ـئ ــات مــن
مليارات الدوالرات والمشورة
الفنية (كيفية ا قــا مــة أ س ــواق
لألسهم) والمبادالت التربوية
والثقافية واالستثمار .وتابع
خليفة غــور بــا تـشــوف السيد
ب ـ ــوري ـ ــس ي ـل ـت ـس ـيــن ال ـم ـس ــار
ذاتـ ـ ـ ــه وفـ ـتـ ـح ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات
الغربية الفرصة أمام روسيا
لـ ــان ـ ـض ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ـ ــى عـ ـض ــوي ــة
الـ ـن ــادي ال ـح ـص ــري الـمـتـمـثــل
في مجموعة جي –  7بحيث
تصبح جي –  8وتضم روسيا
ً
طبعا.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك تـ ـ ــرددت
أنـ ـب ــاء ع ــن اح ـت ـم ــال انـضـمــام
روسيا الى االتحاد األوروبي
وربما حتى الى حلف شمال
األطلسي ،ولكن على الرغم من
كل النوايا الحسنة فقد أسفر
التحول المفاجئ في روسيا
عن تكلفة باهظة حيث فقدت
المعامل الحكومية الضعيفة
المساعدات المالية وتعرضت
لإلفالس ،كما أن المتقاعدين
خ ـس ــروا دخ ـل ـهــم الـمـتــواضــع
نتيجة انهيار برامج الرعاية،
وأفضى ذلك كله الى حصول

بوريس يلتسين

ميخائيل غورباتشوف

الطبقة ا لـمـقــر بــة مــن السلطة
على أصول الدولة بشكل شبه
م ـجــانــي ،وبـ ـص ــورة مـفــاجـئــة
أصـ ـب ــح االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــروس ــي
ً
خــاضـعــا لـسـيـطــرة حفنة من
األثـ ـ ــريـ ـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــدد ال ـ ــذي ـ ــن لــم
يسمع أحد عنهم قبل خمس
س ـن ــوات وت ـعــرضــت ال ـم ــزارع
الجماعية للتمزق والتفتت
وغرق سكان المناطق الريفية
في فقر مدقع.

انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار وطـ ـ ـن ـ ــه الـ ـمـ ـحـ ـب ــوب
االتحاد السوفياتي (وجهاز
الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات الـ ـك ــي ج ــي ب ــي)
ً
أي ـض ــا .ث ــم صـمــم عـلــى اع ــادة
كتابة نهاية الـحــرب الـبــاردة
وعلى استعادة هيمنة روسيا
ف ــي أوروب ـ ــا الـشــرقـيــة وآسـيــا
الوسطى ،وأراد تدمير حلف
ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي وإصـ ــابـ ــة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بالشلل،
وق ــد سـعــى ال ــى تحقيق هــذه
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال طـ ــرق
استقاها من جهاز المخابرات
والتي شملت:
 – 1اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ص ـ ـ ــادرات
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاز البـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز
ال ـح ـك ــوم ــات األج ـن ـب ـيــة ال ـتــي
تعتمد على هذه السلع.
 – 2د ف ـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤو ل ـ ـيـ ــن
األج ـ ــان ـ ــب مـ ــن ذوي ال ـن ـف ــوذ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــر ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ــاسـ ــم
الكرملين ولمصلحته.
 – 3اغـ ـتـ ـي ــال ال ـمــواط ـن ـيــن
الروس المقيمين في الخارج
والذين اعتبرهم من الخصوم.
 – 4اس ـت ـخ ــدام الـعـمـلـيــات
العسكرية ا لــرو سـيــة السرية
لزعزعة دول الجوار الصغيرة.
وفــي عــام  2008أظهر بوتين
رغـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــه فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد
عندما قام بغزو جورجيا ثم
أصـبـحــت أوكــران ـيــا بـعــد ذلــك
محور تركيزه الخاص عندما
سعى الــى اسـتـعــادة سيطرة
االمر الواقع على الجمهورية
السوفياتية السابقة .وفي عام
 2014أط ـل ـقــت ه ــذه الـجـهــود
أصداء سلبية تمثلت في اثارة
ان ـت ـفــاضــة م ــن ج ــان ــب شـبــاب
أوكرانيا الذين طالبوا بإنهاء
الفساد والخضوع لموسكو.
وتـمـثــل رد بــوتـيــن عـلــى ذلــك
فـ ــي إرسـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ــوات ع ـم ـل ـيــات
خ ــاص ــة الـ ــى شـ ــرق أوك ــران ـي ــا
وأع ـ ـ ـقـ ـ ــب ذل ـ ـ ــك بـ ـ ـغ ـ ــزو ع ـل ـنــي
واحتالل لشبه جزيرة القرم.
وردت ال ـح ـك ــوم ــات الـغــربـيــة
ب ـفــرض ع ـقــوبــات اقـتـصــاديــة
على روسيا ،وعندها عمدت
موسكو الى ارسال مجموعة
من العمالء لقتل عميل روسي

ضعف مركز الحكم
وأظـ ـه ــر هـ ــذا مـ ــدى ضـعــف
م ــرك ــز ال ـس ـل ـط ــة ك ـم ــا أص ـبــح
ي ـل ـت ـس ـيــن فـ ــي ح ــال ــة صـحـيــة
سـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة تـ ـع ــاطـ ـي ــه
الكحول بكثرة ،وكان أحد آخر
تصرفاته الرسمية المصيرية
ت ـع ـي ـيــن ش ـخ ــص مـ ــن ســانــت
بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ ه ـ ــو ف ــادي ـم ـي ــر
بوتين في منصب آخر رئيس
للوزراء.
ً
ك ـ ــان ب ــوت ـي ــن ض ــابـ ـط ــا فــي
ج ـه ــاز ال ـم ـخ ــاب ــرات ال ــروس ــي
(كــي جي بــي) وقــد ســارع الى
ت ـش ـك ـيــل ش ـب ـكــة م ــن عـنــاصــر
ذل ــك ال ـج ـهــاز لـمـســاعــدتــه في
ادارة ال ـع ـمــل ف ــي الـكــرمـلـيــن،
وتصادف صعود بوتين مع
ارتفاع دراماتيكي في أسعار
النفط والغاز وهما الصادرات
الرئيسية في روسيا في ذلك
الـ ــوقـ ــت ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،وف ـج ــأة
بـ ــدأت روس ـي ــا (أو الـكــرمـلـيــن
على األقل) تنعم بوفرة هائلة
م ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وم ـ ـ ــع اسـ ـتـ ـق ــرار
الوضع السياسي في البالد
و تـحـســن مـسـتــوى المعيشة
تمتع بوتين بشعبية واسعة
أكدتها الحصيلة االنتخابية
االيجابية.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن هـ ـ ــاجـ ـ ــس ب ــوتـ ـي ــن
الـحـقـيـقــي ك ــان خـ ــارج ح ــدود
روسـيــا كما كــان يـكــره بشدة
الجهود الرامية الى تحسين
العالقات مع أوروبا والواليات
المتحدة وهو يعتبر مثل تلك
الخطوة مثل استسالم ألولئك
ال ــذي ــن يـتـحـمـلــون مـســؤولـيــة

فالديمير بوتين مع شي جينبينغ
سابق يقيم في لندن ،وأعقب
ذلك المزيد من االغتياالت.

الهجمات السبرانية
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ــدأت
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
ال ــروس ـي ــة ال ـخــاض ـعــة ألوام ــر
ب ــوتـ ـي ــن هـ ـجـ ـم ــات س ـب ــران ـي ــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ـ ــت االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
واالسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاء فـ ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا
(الـ ـب ــريـ ـكـ ـس ــت ف ـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة على سبيل المثال)
واالنتخابات األميركية.
وفي عام  2016نال بوتين
ورق ـتــه الــرابـحــة عـنــدمــا حقق
هــدفــه بـضـمــان ف ــوز المرشح
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ب ـم ـن ـصــب
الرئاسة في الواليات المتحدة
وبشكل فاق توقعات موسكو
الــى حــد كبير ،وهـكــذا حصل
الكرملين على دمية في البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض ،ولـ ـك ــن الـ ـتـ ـط ــورات
الالحقة أظهرت معارضة بقية
أع ـضــاء الـحـكــومــة األمـيــركـيــة
لـتــوجـهــات تــرامــب ،وك ــان من
نتيجة ذلك استمرار العقوبات
على روسيا.
وتعتبر هذه حالة خطيرة
ألن العقوبات تحرم موسكو
م ـ ـ ــن أسـ ـ ــواق ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار

والتقنية في أوروب ــا .وتدعو
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ب ــوتـ ـي ــن ال ــى
اس ـت ـخ ــدام ع ــوائ ــد ال ـن ـفــط من
أجل شراء التقنية والمعدات
مـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا ب ـغ ـي ــة ت ـحــديــث
وتقوية الجيش الروسي ولكن
ه ــذه األص ـ ــول أص ـب ـحــت غير
ً
متوافرة اآلن ،فضال عن تأثير
انخفاض أسعار النفط.
جدير بالذكر أن بوتين أكد
للشعب الروسي أن العقوبات
الغربية ســوف تــزول في عام
 2017وأن أسعار النفط سوف
تـ ـع ــود ال ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات 110
دوالرات للبرميل ،والـيــوم ال
تزال العقوبات سارية وسعر
بــرمـيــل الـنـفــط فــي ح ــدود 53
ً
دوالرا فقط ،كما أن االقتصاد
ال ــروس ــي ي ـتــرنــح م ــع ازدي ـ ــاد
مستوى الفقر.

كراهية بوتين للغرب
تـسـتـحــوذ كــراه ـيــة بوتين
ل ـل ـغ ــرب ع ـل ــى ت ـف ـك ـي ــره ب ـقــوة
ب ـح ـيــث ت ـم ـن ـعــه م ــن الـتـفـكـيــر
في اتخاذ خطوات نصح بها
معظم خـبــراء االستراتيجية
ف ـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا والـ ـ ـت ـ ــي شـمـلــت
تحقيق تسوية حول أوكرانيا
وش ـب ــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ووق ــف
الهجمات السبرانية وإعــادة

بناء العالقات الدبلوماسية
مع أوروبا والواليات المتحدة
كجزء من الهدف المتمثل في
انهاء العقوبات االقتصادية
ً
الـغــربـيــة عـلــى روس ـيــا .وب ــدال
مــن ذل ــك ،الـتـفــت بــوتـيــن نحو
الصين من أجل التوصل الى
ات ـفــاقــات اق ـت ـصــاديــة جــديــدة
ومـ ـن ــاورات حــربـيــة مشتركة
ومبيعات أسلحة ومشاورات
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مـ ـتـ ـك ــررة ،وق ــد
ح ــرص بــوتـيــن عـلــى الـظـهــور
في صور مع الرئيس الصيني
شي جينبينغ وهو يتوقع أن
تظهر تلك الصور في وسائل
االعالم األميركية بشكل بارز.
ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـنــا الـ ـنـ ـظ ــر ال ــى
ب ـعــض ال ـح ـقــائــق األســاس ـيــة
التي تتمثل فيما يلي:
 – 1ات ـس ـمــت ال ـعــاقــة بين
روسـ ـ ـي ـ ــا والـ ـصـ ـي ــن ب ــالـ ـع ــداء
ال ـتــاري ـخــي ال ـ ــذي ي ــرج ــع الــى
قرون طويلة.
 – 2يشترك البلدان بحدود
طــوي ـلــة ش ـه ــدت سـلـسـلــة من
الـمـعــارك اسـتـمــرت حتى عام
.1968
 – 3ح ـ ـ ـجـ ـ ــم اال ق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد
الصيني أكثر من  10أضعاف
االقتصاد الــروســي والفجوة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن فـ ـ ــي ازدي ـ ـ ـ ــاد
مستمر.

 – 4مـ ـ ـي ـ ــزا نـ ـ ـي ـ ــة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
ال ـص ـي ـن ـي ــة ت ـب ـل ــغ ح ـ ــوال ـ ــي 6
أمـثــال حجم ميزانية الــدفــاع
الروسية.
 – 5مـ ـس ــاح ــات األراض ـ ـ ــي
الواسعة في المناطق الشرقية
الروسية فارغة بينما يضغط
س ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن ال ـص ـي ـن ـي ـي ــن
للتوسع فيها.
 – 6الـ ـخ ــرائ ــط الـعـسـكــريــة
الصينية تظهر امتداد حدود
ا لـصـيــن عـبــر سيبيريا حتى
بحيرة بيكال.
 – 7تشمل مـبــادرة الصين
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــزام
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري ـ ـ ــق م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
مـ ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
الضخمة في آسيا الوسطى –
وهي منطقة تعتبرها موسكو
ً
جزءا من أرضها.
وت ـ ـجـ ــدر االشـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى أن
النخبة الروسية تشعر بمودة
طبيعية نحو أوروب ــا وليس
نـحــو آس ـيــا ،كـمــا أن األثــريــاء
الــروس يشترون المنازل في
لندن ال في شنغهاي ،ويريد
الـطـلـبــة الـ ــروس ال ــدراس ــة في
باريس ال في بكين ،ويتوجه
الـسـيــاح ال ــروس ال ــى روم ــا ال
الى غوانغجو ،ويتخوف قادة
الجيش الــروســي مــن الصين
وال يثقون فيها.

مفاوضات األزمة األفغانية ...بارقة أمل في سبتمبر
●

آرون ديفيد ميلر – ذي هيل

ان ـ ـت ـ ـهـ ــت الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة مــن
المفاوضات بين الــواليــات المتحدة
وح ــرك ــة طــال ـبــان م ـنــذ أيـ ــام م ــن دون
التوصل الى اتفاق ،ولكن على الرغم
من ذلك كانت هناك امكانية حقيقية
لـلـتــوصــل ال ــى اتـفــاقـيــة فــي سبتمبر
المقبل.
ً
وقد يكون من المبكر جدا االعالن
عـ ــن رابـ ـحـ ـي ــن وخـ ــاسـ ــريـ ــن قـ ـب ــل أن
ن ـتــوصــل إل ــى الـتـفــاصـيــل المتعلقة
ب ــإط ــار ع ـمــل ات ـفــاق ـيــة ،ورب ـم ــا حتى
ً
بـعــد ذل ــك أي ـضــا ،فــي ض ــوء الشكوك
الكامنة في أي اتفاق ،ونقدم فيما يلي
مجموعة من الحقائق المثيرة للقلق
على الصعيد السياسي ،والتي يمكن
أن تـسـفــر عـنـهــا مـثــل تـلــك االتـفــاقـيــة
المنشودة في الشهر المقبل.

انتهاء الحرب
فــي الـحــادي عشر مــن هــذا الشهر
وم ـ ـ ــع اح ـ ـت ـ ـفـ ــال ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن ب ـع ـيــد
األض ـحــى الـمـبــارك أع ــرب الـمـفــاوض
األميركي الــى المحادثات مع حركة
طــالـبــان زال ـمــاي خليل زاد عــن أمله
أن يـ ـك ــون ذل ـ ــك «آخ ـ ـ ــر ع ـي ــد تـحـتـفــل
أفغانستان فيه وهي في حالة حرب
« ،وسبق لي أن عملت مع خليل زاد
في وزارة الخارجية األميركية وهو
ً
مفاوض بارع حقا.
ومن خالل العمل في هذا الصدد
في النزاع العربي – االسرائيلي أنا
أعرف أهمية التمتع بالثقة والتفاؤل
وهــو مــا ينطبق بشكل خــاص على
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـع ــر ال ـح ـك ــوم ــة
األ فـغــا نـيــة فيها بالتهميش نتيجة

شكوك الــواليــات المتحدة في نوايا
حركة طالبان وقلق الحكومة من أن
تـكــون االدارة األمـيــركـيــة تـهــدف الــى
ً
بلوغ مخرج وأنها ليست مهتمة حقا
بالتحول الى عامل من أجل اصالح
مستقبل أفغانستان بشكل دائم.
وعلى الرغم من ذلك ،يتعين علينا
الـتــوقــف عــن اسـتـعـمــال كـلـمــات مثل
«س ــام» و «أفـغــانـسـتــان» فــي الجملة
ذاتها ،والسالم في أفغانستان وأي
شــي ي ـعــود ال ــى ذل ــك ول ــو مــن بعيد،
ً
وذل ـ ــك ن ـظ ــرا ل ـع ــدم ات ـف ــاق الـطــرفـيــن
المتفاوضين حتى على مجرد وقف
دائم للنار ،وقد أصبح ذلك في نطاق
األمنيات وربما أحد أشكال الخيال
ً
أيضا.
وعـ ـل ــى أي ح ـ ـ ــال ،ف ــإن ــه مـ ــن غـيــر
المحتمل أن يتحقق ذلــك عن طريق
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ومـ ــا ي ـق ــوم به
اآلن خـلـيــل زاد هــو الـعـمــل مــع قــادة
حركة طالبان من أجل التوصل الى
ضمان بلوغ ترتيبات انتقالية للقيام
بــاالنـسـحــاب ،ال مــن كــل أفغانستان،
وه ــو مـحــور تــركـيــز ه ــدف السياسة
األميركية في ذلك الجزء من العالم.

انسحاب
وعلى الرغم من ذلك فقد قال خليل
زاد ف ــي واح ـ ــدة م ــن ال ـم ـنــاس ـبــات إن
الواليات المتحدة تسعى الى «اتفاقية
سـ ــام ال ات ـف ــاق ـي ــة انـ ـسـ ـح ــاب ،وإل ــى
اتفاقية سالم تمكن من االنسحاب»،
وه ــي صيغة ذكـيــة تـتــرك االمـكــانـيــة
م ـف ـتــوحــة أم ـ ــام ج ـع ــل أي ان ـس ـحــاب
ً
ممكنا ولكن «بصورة مشروطة «.
ولكن الواليات المتحدة هددت في
أوقــات اخــرى بــأن عــدم تحقيق تقدم

ف ــي ال ـم ـحــادثــات م ــع حــركــة طــالـبــان
قد يدفع الرئيس الى سحب القوات
األميركية بصورة أسرع ،وقد فقدت
الـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة االه ـت ـمــام بتلك
الحرب.
وت ـج ــدر االشـ ـ ــارة ال ــى أن ال ـحــرب
األفغانية وهــي األط ــول فــي التاريخ
األمـيــركــي قــد أسـفــرت حتى اآلن عن
مقتل  3500من الجنود األميركيين
والدول الحليفة وكلفت أكثر من 132
مليار دوالر كما أن الرئيس ترامب
التزم باالنسحاب من الحروب المكلفة
والتي ال يمكن كسبها.

الضمانات األميركية
ي ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون األفـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان
ت ـصــديــق واش ـن ـطــن ف ــي أن ـهــا ســوف
تحتفظ بقوات محاربة االرهــاب في
أفغانستان لسنوات كثيرة مقبلة من
أجــل مساعدة قــوات األمــن األفغانية
والضغط على حركة طالبان لتقديم
تنازالت في المفاوضات.
وعلى أي حال ،فإن أي خفض في
عدد القوات األميركية في أفغانستان
ً
–  14ألـ ـف ــا – سـ ــوف يـتـطـلــب بعض
ال ــوق ــت ،ولـكــن أح ــد الـمـســؤولـيــن في
ادارة الرئيس ترامب علق على ذلك
ً
قــائــا« :إذا تراجعت أفغانستان عن
موقفها فإنها تستطيع القيام بذلك
ف ـهــي ع ـلــى أي حـ ــال دول ـ ــة مـسـتـقـلــة
وليست الوالية األميركية الـ.51
وفي أحسن األحوال وبغض النظر
عن مدى صدق ونزاهة المفاوضين
األمـيــركـيـيــن فــي الـتــزامـهــم بتحقيق
السالم في أفغانستان فإن الحقيقة
هــي أن عنصر الـســام يـتــوقــف على
الـ ـ ـح ـ ــوار الـ ــداخ ـ ـلـ ــي فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـب ـلــد

وليس على دور المفاوض األميركي
وضمانات واشنطن.

بناء الدولة يتجه نحو الجنوب
في حال االفتراض بأن القضيتين
الــرئ ـي ـس ـي ـت ـيــن ال ـم ـط ــروح ـت ـي ــن عـلــى
الطاولة بين المفاوضين من الواليات
المتحدة وحركة طالبان ونجاح تلك
ً
ً
الجهود فإن جدوال زمنيا النسحاب
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة وض ـ ـمـ ــانـ ــات
أ مـنـيــة للتعامل مــع تنظيم ا لـقــا عــدة
والمجموعات االرهابية االخرى سوف
يـفـتــح ال ـبــاب أم ــام مـصــاعــب عالمية
وتحديات ومشاكل يصعب حلها بين
أط ــراف الـنــزاع كما أن حركة طالبان
لــن تـعـتــرف فــي األسـ ــاس بالحكومة
المركزية.
ال ـجــديــد ف ــي األسـ ـل ــوب األم ـيــركــي
ه ــو أن واش ـن ـطــن ت ـب ــدو ق ــد ت ـحــررت
ً
أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــن ق ـض ـيــة ان ـس ـح ــاب ـه ــا مــن
تحديات بناء الــدولــة ،اضافة الــى أن
ج ــدول الـمـشــاكــل ال ــذي يشتمل على
نقل القوات األميركية ودور اندماج
الـمــرأة فــي الـقــوات األمنية األفغانية
وتشاطر السلطة الحكومية ودرجــة
المركزية السياسية للنظام السياسي
تظل كلها قضايا تعز على الحل في
بيئة من الشك العميق واالفتقار الى
االلتزام بوقف شامل للنار.

التوقيت السيئ
م ـكــاســب حــركــة طــال ـبــان األخ ـيــرة
ونـفــوذهــا الـمـتــزايــد وضـعــف الـقــوات
األمـنـيــة األفـغــانـيــة مــا كــانــت لتحدث
في توقيت أسوأ من الفترة الحالية،
ويـضــاف الــى ذلــك دور باكستان مع

جانب من القوات األميركية في أفغانستان
أجندتها في أفغانستان وهي عوامل
تمهد إلبـقــاء الغليان والـفــوضــى في
أفغانستان سنوات كثيرة مقبلة.
وإذا اسـتـبـعــدنــا مــا ي ـعــرف بــاســم
الـ ـح ــروب ال ـه ـنــديــة ف ــإن أفـغــانـسـتــان
تعتبر الحرب األطول التي خاضتها
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وهـ ــي بــالـتــالــي
تـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـم ـ ــان عـ ـ ـ ــدم تـ ـح ــول
أف ـغ ــان ـس ـت ــان الـ ــى ق ــاع ــدة لـعـمـلـيــات
اره ــاب ـي ــة ض ــد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة.
وم ـه ـمــا كــانــت أه ـم ـيــة مـحـنــة ال ـمــرأة
في أفغانستان وتوسع الديمقراطية
وحقوق االنسان في ذلك البلد فإن ذلك
كله ال يستحق عدد القتلى من الرعايا
األميركيين واألموال التي استثمرت
ه ـ ـن ـ ــاك .وث ـ ـمـ ــة م ـ ــن ي ـ ـقـ ــول ب ــوج ــود
طــرق أ خ ــرى فعالة للقيام بعمليات
مكافحة االرهاب ال تشمل بالضرورة
نشر أعــداد كبيرة من الـقــوات البرية
األمـيــركـيــة فــي بـلــد م ــا .وف ــي حقيقة

األم ــر ربـمــا يـقــول محلل ان هجمات
 11سبتمبر ل ــم تـكــن نــاجـمــة ع ــن أن
أفـغــانـسـتــان مـحـطــة لــإرهــابـيـيــن بل
نتيجة انهيار تام في األمن الداخلي
فــي الــواليــات المتحدة وال ــذي سمح
للجماعات اإلرهابية بدخول أميركا
وعبور حدودها عدة مرات والتدرب
في مدارس تعليم الطيران في مدارس
أميركية.
وعلى الرغم من ذلك ،وبعد  18سنة
ال تزال المجادالت تؤيد بقاء القوات
األمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان ،وتــوجــد
أص ـ ــوات ق ــوي ــة ف ــي أوس ـ ــاط الـجـيــش
ت ـج ــادل ل ـيــس ف ـقــط ف ــي أن ــه ال يمكن
الوثوق بحركة طالبان من أجل ضمان
عدم عودة تنظيم القاعدة الى نشاطه
االره ـ ــاب ـ ــي ،ب ــل ف ــي أن قـ ـ ــوات األم ــن
األفـغــانـيــة ببساطة غـيــر ق ــادرة على
مواجهة خطر الجماعات االرهابية،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــوقـ ــع ال ـ ـب ـ ـعـ ــض نـ ـش ــوب

حــرب أهلية ونـهــايــة مـشــاركــة الــدول
األوروب ـيــة فــي االئ ـتــاف ،اضــافــة الى
انهيار حكومة كابل وزي ــادة النفوذ
االي ــران ــي وال ــروس ــي والـبــاكـسـتــانــي
في أعقاب انسحاب عسكري أميركي
كبير .ويوجد القليل من الشك في أن
الواليات المتحدة سوف تحتفظ بقدر
ما من الوجود في أفغانستان من أجل
محاربة الجماعات االرهابية هناك.

إعالن ترامب
فـ ــي دي ـس ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي وع ــد
الــرئـيــس تــرامــب بسحب نصف عدد
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن أفـغــانـسـتــان،
وثـمــة درج ــة مــن الـشــك فــي أن ــه يريد
رؤية خفض كبير قبل انتخابات عام
 ،2020ولكن لم يحدث أي شيء حتى
اآلن ،وفي قناعتي أن الشهور سوف
تمضي ولن يتغير أي وضع.
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رؤى عالمية
هل تصمد هونغ كونغ في وجه القمع الصيني؟
دوغ باندو – ناشونال
إنترست

ال يمكن للصين
أن تظهر في
موقف ضعف
أمام االحتجاجات
الشعبية في هونغ
كونغ أو تمنح
حريات ديمقراطية
لجزء صغير من
ٍ
البلد دون سواه ،ولن
تقبل بكين انتشار
الفوضى في واحدة
من أهم مدنها
ُ
التي تعتبر منذ
ً
فترة طويلة مدخال
ً
أساسيا للتجارة
الغربية

الفوضى أكبر تهديد للحريات!
ال يتعلق السبب بالضرورة بقدرة
الفوضى على توليد العنف ،بل إن
الخوف من غياب القانون ُي ّ
شجع
ً
على القمع عموما.
تطرح الحكومة الصينية أكبر
تهديد للحريات في هونغ كونغ،
لكن الناشطين يــزيــدون احتمال
تــ ّ
ـوس ـ ــع ح ـ ـمـ ــات الـ ـقـ ـم ــع ،ألن ـه ــم
ً
يـجـعـلــون حـكــم الـبـلــد ّمستحيال،
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـفــضــل بكين
العنف على الشغب.
لطالما عاش سكان هونغ كونغ
تحت حكم استبدادي سلمي بدل
الـنـظــام الــديـمـقــراطــي البرلماني،
لكنهم كانوا يتمتعون بالحريات
ال ـم ــدن ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وح ـق ـقــوا
االزدهــار بفضل أهم اقتصاد حر
في العالم ،لقد َح َمتهم المقتضيات
ال ـتــاري ـخ ـيــة م ــن ال ـف ـقــر ال ـم ـتــرتــب
على حملة «قفزة التقدم الكبرى»
الصينية وجنون الثورة الثقافية.
لكن لكل نجاح نهاية على ما
ي ـبــدو! انـتـهــى عـقــد تــأجـيــر هونغ
كــونــغ الـمـمـتــد عـلــى  99سـنــة في
عام  ،1997وكان يمكن أن تحاول
َ
لندن نشر الفوضى في جزيرتي
ه ــون ــغ ك ــون ــغ و»س ـ ـتـ ــون ك ــات ــرز»
وش ـبــه جــزيــرة «ك ــول ــون» ،فـقــد تم
الـ ـتـ ـن ــازل ع ـن ـه ــا ب ـ ــدل ت ــأج ـي ــره ــا،
لكنها احتفظت بـحــوا لــى  14في
المئة من أراضي المستعمرة ،وما
كــانــت بكين على األرج ــح لتتابع
الخضوع لمعاهدات غير منصفة
ً
بناء على نزعة إمبريالية بالية.
وكان يمكن أن تخوض بريطانيا
ً
أيضا لعبة جيوسياسية خطيرة،
فتدعو إلــى إج ــراء استفتاء حول
مستقبل تـلــك األرض .كــانــت تلك
الخطوة يمكنها أن ُت ّ
مهد لنشوء
مــواج ـهــة م ـح ـتــدمــة ،ح ـيــن تشعر
جـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـصـ ـي ــن ال ـش ـع ـب ـي ــة
ً
أخ ـيــرا بأنها ق ــادرة على تحقيق
مصالحها الجيوسياسية كاملة.

وطن بنظامين

لطالما عاش سكان
هونغ كونغ تحت
حكم استبدادي
ً
سلمي بدال من
النظام الديمقراطي
البرلماني لكنهم
كانوا يتمتعون
بالحريات المدنية
البريطانية وحققوا
االزدهار بفضل أهم
اقتصاد حر في العالم

ّ
لكن بريطانيا فضلت التفاوض
عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة هـ ــونـ ــغ كـ ــونـ ــغ إل ــى
الصين ،إذ تعهدت بكين بالحفاظ
على وضــع الـمــراوحــة ،مما يعني
ال ـت ـم ـســك ب ـمــا ُي ـس ـ ّـم ــى «الـمـنـطـقــة
ّ
اإلداريـ ــة ال ـخــاصــة» .هـكــذا شكلت
ً
هــونــغ كــونــغ اخ ـت ـب ــارا لـلـنـمــوذج
الـصـيـنــي ال ـمــزعــوم الـمـبـنــي على
َ
بنظامين ،ومن المقرر
وطن واحد
أن ت ـح ـت ـفــظ «ال ـم ـن ـط ـقــة اإلداري ـ ـ ــة
الخاصة» بامتيازاتها االستثنائية
طوال نصف قرن ،حتى عام .2047
على مر أكثر من عشر سنوات،
ال ـ ـت ـ ــزم ـ ــت ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة الـ ـصـ ـي ــن
الشعبية بوعدها ،وقد ّ
صرح أحد
الصحافيين في هونغ كونغ بأن
بـكـيــن لــم تـتــدخــل فــي عـمـلــه بقدر
لـ ـن ــدن! ل ـك ــن س ــرع ــان م ــا تــاشــى

ثورة «المظالت» الشبابية في هونغ كونغ
التحفظ السياسي الصيني؛ وفي
عام  ،2014أطلق الرئيس التنفيذي
فــي «المنطقة اإلداريـ ــة الـخــاصــة»
مـســار اإلص ــاح االنـتـخــابــي لكنه
ً
ً
لـ ــم ي ـح ـص ــد دع ـ ـمـ ــا ك ــافـ ـي ــا خ ــال
اقتراع عام شفاف بموجب القانون
ً
األساسي المعمول بــه ،وتحديدا
الدستور القائم في تلك المنطقة،
كان ذلك االقتراح يمكنه أن يضمن
استمرار سيطرة بكين على عملية
التعيينات.
انتهكت تلك المقاربة روحية
ال ـ ـقـ ــانـ ــون األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،أو ح ـتــى
م ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــه ،وان ـ ــدل ـ ـع ـ ــت «ثـ ـ ـ ــورة
ّ
المظالت» الشبابية وأدت إلى شل
ً
مناطق مـتـعــددة ط ــوال  77يــومــا،
وق ــد جــذبــت ه ــذه الحملة حــوالــي
مئة ألف محتج وأربكت الحكومة
حين طلبت المستحيل ،أي إرساء
ديمقراطية حقيقية ،وهو مطلب ال
ُ
يمكن أن تحققه بكين .لكن من دون
ّ
قيادة موحدة ،عجز المتظاهرون
عن تقديم التنازالت الالزمة ،وفي
ال ـن ـهــايــة ،انـ ـه ــارت االح ـت ـجــاجــات
وت ـ ـفـ ـ ّـرق الـ ـن ــاشـ ـط ــون ،وت ـج ـن ـبــت
ال ـص ـي ــن مـ ــن ج ـه ـت ـهــا أي تــدخــل
مباشر في هذا الجدل.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــت ا ًل ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة خ ـ ـل ـ ـس ـ ــة ،ف ـخ ـط ـف ــت
ن ــاش ــري ك ـت ـ ٍـب تـنـتـقــد جـمـهــوريــة
الصين الشعبية ،وفي عام َ،2016
استعمل الناشطون ُ
المنتخبون
في المجلس التشريعي منصبهم
للتقليل مــن احـتــرام الصين .كان
ه ــذا الـ ـح ــدث ،أك ـثــر م ــن أي عــامــل

ً
آخـ ـ ـ ــر ،كـ ـفـ ـي ــا ب ــإيـ ـق ــاظ «الـ ـب ــان ــدا
ً
العظيم» الذي لم يكن ودودا بقدر
مــا ّيــوحــي ب ــه .فــي تـلــك الـمــرحـلــة،
ً
تــدخ ـلــت بـكـيــن م ـب ــاش ــرة ،فــأمــرت
بــإقـصــاء الـفــائــزيــن بــاالنـتـخــابــات
وبـ ـتـ ـنـ ـحـ ـي ــة الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن .وف ــي
السنة الماضية ،بــدأت الحكومة
فــي «المنطقة اإلداريـ ــة الـخــاصــة»
تضطهد قــادة «حــركــة المظالت»،
وفـ ـ ــي شـ ـه ــر فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر ،اقـ ـت ــرح ــت
ك ـ ــاري الم ،الــرئ ـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة
ً
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ت ـشــري ـعــا لتسليم
المجرمين وكان يمكن أن تستغله
جمهورية الصين الشعبية لخطف
منتقديها بطريقة قانونيةّ ،
أجج
هذا القرار التظاهرات َالتي بلغت
ذروتها بمشاركة مليوني شخص
ً
فيها .مجددا ،بقيت االحتجاجات
المركزية والمطالب غير واقعية،
ّ
وعــادت الم وعلقت ذلــك التشريع
وكان يمكن أن تضع هذه الخطوة
ً
حدا للجدل القائم.

اللجوء إلى العنف
لـ ـك ــن الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ط ــال ـب ــوا
ً
ب ـس ـح ــب ال ـ ـقـ ــانـ ــون رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ثــم
اس ـت ـق ــال ــة الم ،ث ــم إطـ ـ ــاق س ــراح
ً
المحتجين المعتقلين ،وأ خ ـيــرا
إرساء ديمقراطية شاملة ،وبسبب
اعتراض ناشطين قدامى من دعاة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ل ـجــأ الـمـحـتـجــون
إل ــى ال ـع ـنــف ف ـهــاج ـمــوا الـمـجـلــس
التشريعي ،واشتبكوا مع الشرطة،
واح ـت ـلــوا ال ـم ـطــار ،وت ـعــاركــوا مع

متسللين مشبوهين ســر عــان ما
ّ
تبين أنهم مواطنون صينيون.
ع ـ ـ ــززت الـ ـش ــرط ــة مـ ــن جـهـتـهــا
ن ــزع ـت ـه ــا إل ـ ــى اس ـت ـع ـم ــال الـ ـق ــوة،
ول ـج ــأت الـصـيــن إل ــى الـعـصــابــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة لـ ـض ــرب ال ـم ـح ـت ـج ـيــن،
ً
وصـ ّـعــدت بكين خطابها معتبرة
المتظاهرين «إرهابيين» ،ونسبت
أفـ ـع ــالـ ـه ــم إل ـ ــى «قـ ـ ـ ــوى خ ــارج ـي ــة
عدائية» ،وهــددت بالتدخل ما لم
ُي َفرض النظام من جديد .استغلت
ً
الـ ـصـ ـي ــن أي ـ ـضـ ــا ورقـ ـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة
الستمالة جمهورها المحلي أثناء
تغطيتها للجدل القائم ،ورفضت
عرض الم باالستقالة .كذلك ،ذكرت
ت ـق ــاري ــر غ ـيــر م ــؤك ــدة أن ال ـق ــوات
ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـحــركــت ن ـحــو ح ــدود
الـمـنـطـقــة ال ـخ ــاص ــة ،أو تـجـ ّـمـعــت
الـقــوات شبه العسكرية (الشرطة
المسلحة الشعبية) الستعمالها
في هونغ كونغ.
ي ـع ـت ـبــر جـ ــزء م ــن الـمـحـتـجـيــن
وحلفائهم أن جمهورية الصين
ّ
تتحمل كلفة و قــوع
الشعبية لــن
م ــواجـ ـه ــة ح ــاسـ ـم ــة ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث س ـ ــاح ـ ــة «ت ـ ـيـ ــانـ ــان ـ ـمـ ــن»،
ويظن المحللون أن سمعة بكين
ً
ستتضرر كثيرا في هــذه الحالة،
لكن الصين ،أو الحزب الشيوعي
الصيني عـلــى األق ــل ،ي ـحــارب من
أج ــل الـصـمــود ،ل ــذا ال يمكنها أن
ت ـظ ـه ــر فـ ــي م ــوق ــف ض ـع ــف أمـ ــام
االحـتـجــاجــات الشعبية أو تمنح
لجزء صغير
حريات ديمقراطية
ٍ
مــن الـبـلــد دون سـ ــواه ،ول ــن تقبل

ً
الصين طبعا انتشار الفوضى في
ُ
واحدة من أهم مدنها التي تعتبر
ً
ً
منذ فترة طويلة مدخال أساسيا
للتجارة الغربية.
إذا استمرت الفوضى ،فسيكون
ف ــرض ال ـن ـظــام ب ــأي ث ـمــن الـخـيــار
الــواقـعــي الوحيد أمــام جمهورية
الـصـيــن الـشـعـبـيــة ،لـكــن إذا كانت
حملة القمع التي شهدتها ساحة
«تـ ـي ــان ــانـ ـم ــن» فـ ــي ي ــون ـي ــو 1989
ً
ً
ن ـم ــوذج ــا م ـص ـغ ــرا ع ــن األح ـ ــداث
المرتقبة ،فقد تؤدي هذه الجهود
إلى إراقة الدماء على نطاق واسع.
م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـ ـت ــراف ــق أي
حـمـلــة قمعية مــن ه ــذا ال ـنــوع مع
عــواقــب وخـيـمــة لجميع األط ــراف
ال ـم ـع ـن ـي ــة ،س ـت ـخ ـســر «ال ـم ـن ـط ـقــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة الـ ـخ ــاص ــة» اس ـت ـقــال ـهــا
النسبي وسرعان ما تصبح تحت
الحكم الصيني المباشر ،كما أنها
ستخضع على األر ج ــح لسيطرة
ً
الـجـيــش مــوقـتــا ،كــذلــك ،ستتدفق
األعـ ـ ـم ـ ــال واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات إل ــى
خــارج المنطقة ،ولــن تعود إليها
ً
قـبــل س ـنــوات (إذا ع ــادت أصـ ــا!)،
ً
وسيسعى األثرياء أيضا إلى نقل
ثرواتهم إلى الخارج وسيبحثون
عن مالذ خارجي.
قــد يـكــون األث ــر الـتـجــاري على
قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ال ـص ـي ــن
ً
م ـ ـ ـتـ ـ ــواض ـ ـ ـعـ ـ ــا ،ل ـ ـكـ ــن س ـت ـس ـت ـع ـ ّـد
بـعــض الـشــركــات الـخــارجـيــة على
األرجــح لــرد اقتصادي وسياسي
م ــن ال ـ ـغـ ــرب ،وب ـم ــا أن ال ـع ــاق ــات
الـخــارجـيــة سـتـنـهــار بـشـكـ ٍـل شبه

مؤكد ،يمكن أن تصبح الشركات
المتبقية فــي جـمـهــور يــة الصين
ً
جزءا من األضرار الجانبية.

عقوبات حتمية
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
الـمـتـحــدة ،مــن الـمـتــوقــع أن تلغي
م ـك ــان ــة ه ــون ــغ ك ــون ــغ ال ـت ـج ــاري ــة
الـ ـخ ــاص ــة ،وس ـت ـك ــون ال ـع ـقــوبــات
االقتصادية حتمية .يبقى الحظر
ً
التجاري مستبعدا ،لكن على عكس
مــا حـصــل فــي ع ــام  ،1989سيبدأ
الـجــدل حــول السياسة األميركية
ً
تزامنا مع بلوغ العالقات الصينية
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـعــد ع ـهــد مـ ــاو أدن ــى
مـسـتــويــاتـهــا .سـبــق أن أصـبـحــت
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ت ـحــت
الـ ـحـ ـص ــار ،وت ـت ــوس ــع ال ـم ـخ ــاوف
ح ــول ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان م ــع م ــرور
ُ
الــوقــت ،وت ـشــدد الـبـنـتــاغــون على
الـ ـمـ ـش ــاك ــل األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي مـنـطـقــة
َ
المحيطين الهادئ والهندي ،كذلك،
ستؤدي حملة القمع الدموية إلى
انهيار ما تبقى من روابط ثنائية
وتقوية حجج مــؤيــدي استعمال
ً
القوة المقتنعين بأن حربا باردة
جديدة أصبحت وشيكة ،أو ربما
ً
بدأت أصال.
ً
تواجه أوروبا بدورها ضغوطا
ك ـبــرى كــي ت ـت ـحــرك ،حـيــن اجتمع
أعـ ـض ــاء ح ـل ــف ال ـن ــات ــو ف ــي شـهــر
أب ــري ــل ،كــانــت جـمـهــوريــة الصين
الـشـعـبـيــة ع ـلــى رأس الـمــواضـيــع
ال ـتــي نــاقـشـهــا الـمـجـتـمـعــون ،أمــا

البلدان اآلسيوية ،فلن تتحرك إال
ّ
على مـضــض ،لـكــن الـجـهــات التي
تـعـتـمــد عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
للدفاع عنها لن تتمكن من متابعة
ت ـع ــام ـل ـه ــا مـ ــع الـ ـصـ ـي ــن ب ــوت ـي ــرة
طبيعية .حتى أن الدول المجاورة
ً
ل ـب ـك ـيــن قـ ــد ت ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ح ـ ــذرا
ً
وعدائية تجاهها وتبدي استعدادا
ً
إضافيا لتقوية جيوشها الخاصة،
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن االسـ ـتـ ـق ــرار
الـمــزعــوم ال ــذي سيكسبه الـحــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي ع ــن طــريــق
ً
القمع ،يبقى ثمنه باهظا.
يجب أن تدرك بكين الثمن الذي
سـتــدفـعــه مـقــابــل أي رد عسكري
في هونغ كونغ وتتراجع مادامت
ال ـف ــرص ــة س ــان ـح ــة ،ف ــي ال ـم ـقــابــل،
ُيـفـتــرض أن ُيـسـ ّـهــل سـكــان هونغ
ك ــون ــغ ه ــذا الـ ـق ــرار ع ـلــى الـصـيــن،
م ــا ي ـع ـنــي ض ـ ـ ــرورة أن يـتـصــرف
المتظاهرون ِب ُحسن نية بــدل أن
ُي ّ
حركهم الغضب .يجب أن تهدف
كل خطوة إلى زيادة فرص صمود
الـحــريــات فــي هــونــغ كــونــغ ،وبما
أن ن ـظ ــام ش ــي ج ـيــن بـيـنــغ يميل
بطبيعته إلى القمع ،من األفضل أال
ّ
يقدم الناشطون أي أعذار لبكين.
بــاخـتـصــار ،تـقــف هــونــغ كونغ
ع ـلــى ش ـف ـيــر الـ ـه ــاوي ــة ،وس ـي ـكــون
ً
الـ ـقـ ـم ــع الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ك ـ ــارث ـ ـي ـ ــا! ل ــذا
يـتـعـيــن ع ـلــى بـكـيــن والـنــاشـطـيــن
الــديـمـقــراطـيـيــن ف ــي هــونــغ كــونــغ
أن يتحلوا بأعلى درج ــات ضبط
النفس ،وإال فال مفر من أن ُت ّ
مهد
الفوضى لتوسع حمالت القمع.

إسرائيل تعلن بناء وحدات للمستوطنين والفلسطينيين
●

ديفيد ماكوفسكي-
واشنطن إنستيتوت
في  5و 6أغسطس الجاري ،وافقت
لجنة إسرائيلية مشتركة مــن عدة
وزارات عـلــى بـنــاء مجموعتين من
الــوحــدات االستيطانية فــي الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،بـعـضـهــا لـلـمـسـتــوطـنـيــن
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن وال ـ ـب ـ ـعـ ــض اآلخ ـ ــر
للفلسطينيين ،و ي ـب ــدو أن عــوا مــل
مختلفة كانت وراء هذين اإلعالنين،
وق ـ ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا واسـ ـع ــة
الـ ـنـ ـط ــاق .وربـ ـم ــا تـ ـك ــون ال ــوح ــدات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــرت ـب ـطــة
ب ــإع ــادة االن ـت ـخــابـ ّـات ف ــي سبتمبر،
ً
ً
لكن موقعها سيمثل تـحــوال مقلقا
إذا مــا ت ـكــرر بـعــد االن ـت ـخــابــات .أمــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،فـتـعــد
ه ــذه هــي ال ـمــرة األول ــى خ ــال ثــاث
سـ ـن ــوات ال ـت ــي ي ـ ُـم ـن ـح ــون ف ـي ـهــا أي
وحـ ـ ـ ــدات فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة (ج) ،وه ــي
ّ
جزء من الضفة الغربية التي تولت
إســرائـيــل الـسـيـطــرة الـكــامـلــة عليها
بـعــد ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو ،ول ـيــس من
قبيل الـمـصــادفــة أن ــه قــد تــم إص ــدار
اإلعــان ـيــن فــي غـضــون بـضـعــة أيــام
أحدهما بعد اآلخر.
ت ـ ـع ـ ـيـ ــش أغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة م ــن
ال ـم ـس ـتــوط ـن ـيــن اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن في
وحــدات تقع خــارج الحاجز األمني
للضفة الغربية وبالقرب من المناطق
الحضرية (المدن) اإلسرائيلية ،وال
ّ
ت ـشــكــل ه ــذه الـمـنـطـقــة س ــوى  8في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي مـســاحــة الضفة
الـغــربـيــة ،س ــواء عـلــى ط ــول خطوط
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ل ـع ــام  1967أو
مجاورة لها ،وتمركزت فيها معظم
الجوالت السابقة من الموافقات على

المستوطنات ،ولكن هذه المرة ،يقع
ثلثا الــوحــدات الـتــي تـ ّـمــت الموافقة
عليها أو هــي فــي الـمــرحـلــة مــا قبل
األخيرة من الموافقة  1609 -من أصل
 - 2343خارج الحاجز.
و ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن أن ي ـ ـ ـسـ ـ ــا عـ ـ ــد حـ ـص ــر
م ـس ـتــوط ـنــات ج ــدي ــدة ف ــي مـنــاطــق
داخ ــل الـحــاجــز األم ـنــي فــي الحفاظ
على قابلية تطبيق حــل الدولتين،
ألن ــه مــن الـمــرجــح أن يـتــم ضــم هــذه
المستوطنات إلــى إســرائـيــل كجزء
م ــن عـمـلـيــة ت ـب ــادل األراض ـ ـ ــي خــال
مفاوضات الوضع النهائي .وبهذا
الـمـعـنــى ،عـلــى األق ــل ،يمكن اعتبار
هــذه المستوطنات أقــل استفزازية،
وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن إض ـ ــاف ـ ــة وح ـ ـ ــدات
جـ ــديـ ــدة خـ ـ ــارج الـ ـح ــاج ــز هـ ــو أم ــر
اس ـت ـفــزازي للغاية ويـجـعــل الفصل
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
أكثر صعوبة في المستقبل.

تغيير النسب الديمغرافية والجغرافية
ً
حــالـيــا ،يعيش حــوالــي 448,000
م ـس ـتــوطــن إس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة  344,000 -داخ ــل ال ـجــدار
األمني و 104,000خارجه .وبما أن
إس ــرائ ـي ــل ض ـمــت ال ـق ــدس الـشــرقـيــة
َ
ً
اسـمـيــا ،فهي ال تعتبر الـ ـ 320,000
إس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــون فـيـهــا
ً
مـسـتــوطـنـيــن ،رغ ــم أن دوال أخ ــرى
تعتبرهم كذلك ،وفي كلتا الحالتين،
ف ـ ــإن ن ـس ـب ــة ال ـم ـس ـتــوط ـن ـيــن ال ــذي ــن
يعيشون داخل الجدار عالية٪86 ،
بمن فيهم أولئك في القدس الشرقية،
و ٪77بدونها.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،كـ ــانـ ــت م ـع ـظــم
وح ـ ـ ــدات ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـج ــدي ــدة

ديفيد فريدمان

إييليت شاكيد

ً
تـعـكــس ه ــذه الـنـسـبــة ت ـقــري ـبــا ،لكن
ال ـمــواف ـقــات ال ـتــي ص ــدرت األس ـبــوع
ً
الماضي ّ
غيرت ذلك تماما ٪68.7 -
مــن ال ــوح ــدات ال ـجــديــدة تـقــع خــارج
الـحــاجــز ،و  ٪31.3داخ ـلــه .ويعني
بـنــاء  1609وح ــدات خ ــارج الحاجز
إضــافــة مــا ي ـقـ ّـدر ب ـ ــ 6800مستوطن
إسرائيلي جديد هناك ،وربما أكثر
مــن ذلــك بالنظر إلــى الحجم األكبر
لعائالت المستوطنين.
على الرغم من نجاحه االنتخابي
ف ــي رئ ــاس ــة االئ ـت ــاف ــات الـيـمـيـنـيــة،
ً
عادة ما ُيهزم نتنياهو في صناديق
االقـ ـت ــراع ع ـنــدمــا ي ـح ــاول اسـتـمــالــة
الناخبين مــن المستوطنين الذين
يـعـيـشــون خـ ــارج ال ـحــاجــز األم ـن ــي،
فــأولـئــك الــذيــن يعيشون داخـلــه هم
ً
ّ
سيتم
أكثر دعـمــا لــه ،معتقدين أنــه
ّ
ضمهم إلى إسرائيل ال استبعادهم
عنها بموجب أي ترتيب يقوم على
ح ــل الــدول ـت ـيــن ق ــد ي ـت ـ ّـم إب ــرام ــه مع
الفلسطينيين.
و فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــل ،ال يـ ـ ـ ــرى
المستوطنون خارج الحاجز األمني

أي فرصة للحفاظ على أراضيهم في
إط ــار مـقــاربــة الــدولـتـيــن؛ وه ــم أكثر
عرضة ألن يتم التخلي عنهم في حال
حــدوث تبادل لــأراضــي ،وبالتالي،
ّ
ي ـشــكــون إل ــى ح ـ ّـد كـبـيــر ف ــي ال ـت ــزام
نتنياهو األيديولوجي برفاهيتهم،
ول ـ ـ ــم ي ـ ـغـ ـ ّـرهـ ــم بـ ـسـ ـه ــول ــة ت ــراجـ ـع ــه
الظاهري عــن مقاربة الدولتين في
السنوات األخيرة.
وكانت أحزاب من يمين نتنياهو
قــد استفادت مــن هــذا الــواقــع ،حيث
هزمته بهامش ثالثة إلى واحد في
أوسـ ــاط الـنــاخـبـيــن خـ ــارج الـحــاجــز
ً
األم ـن ــي .وص ـ ّـح ه ــذا االت ـج ــاه أيـضــا
حتى خــال الحملة االنتخابية في
أبريل الماضي ،حين أشار نتنياهو
ً
ع ـل ـنــا إل ــى إم ـكــان ـيــة ق ـيــام إســرائ ـيــل
ب ـض ــم أج ـ ـ ــزاء م ــن ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
بشكل أح ــادي الـجــانــب .ومــن خالل
جعل الحكومة تــوافــق على المزيد
من الوحدات خارج الحاجز األمني
قبل إعادة االنتخابات الشهر المقبل،
رب ـم ــا يـ ـح ــاول ن ـت ـن ـيــاهــو أن ُيـظـهــر
للمستوطنين أنه يمكن الوثوق به

غاريد كوشنر

من الناحية األيديولوجية .وربما لم
يكن من المستغرب أن تكون بيت إيل
إحــدى المستوطنات التي حصلت
على أكثر الوحدات الجديدة (.)382

وحدات فلسطينية بالمنطقة (ج)
بــاإلضــافــة إلــى مــوافـقــة الحكومة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـلــى الـم ـس ـتــوط ـنــات
ً
الـ ـج ــدي ــدة ،أق ـ ــرت أيـ ـض ــا ب ـن ــاء 715
و حـ ــدة ج ــد ي ــدة للفلسطينيين في
المنطقة (ج) ،و ه ــي المنطقة التي
تشكل  ٪60من الضفة الغربية ،وما
زالت حساسة من الناحية السياسية.
وتـ ـ ـم ـ ــارس ال ـس ـل ـط ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة م ــن الـسـيـطــرة
في المنطقة (أ) (المناطق الحضرية
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة) والـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة (ب)
(المناطق المحيطة بهذه المناطق
الحضرية) ،والتي يبلغ مجموعها
 40ف ــي الـمـئــة م ــن الـضـفــة الـغــربـيــة.
وتتولى إسرائيل السيطرة األمنية
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى الـمـنـطـقــة (ج) ،ولـكــن
الجانبين لم يتفقا بعد على وضع

هذه المنطقة خارج هذا الواقع ،مما
يـجـعـلـهــا س ــاح ــة م ــرك ــزي ــة لـلـصــراع
السياسي.
ً
م ــن ج ــان ـب ـه ــم ،غ ــالـ ـب ــا م ــا يـشـيــر
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــة
االق ـت ـص ــادي ــة لـلـمـنـطـقــة (أ) (ال ـم ــدن
الفلسطينية)  -ففي عام  2016على
سبيل المثال ،خلصت دراسة أجراها
"الـبـنــك الــدولــي" إلــى أن عــدم النفاذ
االقتصادي لـ "السلطة الفلسطينية"
فــي المنطقة (ج) قـلــل مــن "ناتجها
المحلي اإل ج ـمــا لــي" بنسبة  35في
المئة ،ولكن في إسرائيلّ ،
كرس حزب
يميني  -بقيادة وزيرة العدل السابقة
اي ـي ـل ـي ــت ش ــاك ـي ــد ووزيـ ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
ال ـس ــاب ــق ن ـف ـتــالــي ب ـي ـن ـيــت  -نـفـســه
لضمان عدم تنازل إسرائيل عن شبر
واحد من المنطقة (ج).
ويـفـ ّـســر ه ــذا الـضـغــط السياسي
سبب موافقة إسرائيل على عدد قليل
ً
جــدا مــن الــوحــدات الفلسطينية في
المنطقة (ج) قبل األسبوع الماضي،
وم ـن ــذ عـ ــام  2000إلـ ــى عـ ــام ،2016
أف ــادت بعض التقارير إن إسرائيل
توافق إال على إقامة  226وحدة
لم
ً
مجتمعة ،ولم تقر أي وحدة بعد عام
 ،2016فلماذا وافقت اآلن على بناء
 715وحدة؟
م ــن جـ ـه ــة ،ي ـت ــزام ــن اإلع ـ ـ ــان فــي
األسبوع الماضي مع زيارة مبعوث
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض غ ـ ــاري ـ ــد ك ــوش ـن ــر
إل ــى ال ـشــرق األوسـ ــط ،ورب ـمــا يكون
نـتـنـيــاهــو قــد اعـتـقــد أن الـمــوافـقــات
ا لـخــا صــة بالمنطقة (ج) ستساعد
كوشنر أثـنــاء جولته فــي العواصم
العربية واحتمال َت ّ
عرضه النتقادات
بسبب غـيــاب التفاصيل المتعلقة
بخطة السالم التي وضعتها اإلدارة

األم ـيــرك ـيــة وال ـت ــي ط ــال ان ـت ـظــارهــا.
غـ ـ ـي ـ ــر أن اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــدات
َ
فـلـسـطـيـنـيــة ج ــدي ــدة ل ــم ي ـح ــظ بــأي
اه ـت ـمــام ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،حيث
ً
ّ
ركــزت الحكومات بدال من ذلك على
الوحدات اإلسرائيلية الجديدة خارج
الحاجز األمني.
ومن غير الواضح ما هو الموقع
المحدد لهذه الوحدات الفلسطينية؛
وق ــد تكهن الـبـعــض بــأنــه قــد ال يتم
ً
بناؤها أبــدا ،ففي عــام  ،1997خالل
والية نتنياهو األولى كرئيس وزراء،
أدل ــى بــإعــان م ــزدوج مـمــاثــل ،وافــق
فيه على بناء وحدات إسرائيلية في
منطقة هارحوما (أو جبل أبو غنيم)
فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة بــالـتــزامــن مع
وحدات فلسطينية جديدة؛ غير أنه
لم ّ
يتم بناء هذه األخيرة قط.
على الرغم من الشكوك المتزايدة،
ي ـص ـ ّـر م ـس ـت ـشــارو ال ــرئ ـي ــس تــرامــب
ع ـل ــى أنـ ـه ــم س ـي ـع ــرض ــون خـطـتـهــم
للسالم في المستقبل القريب ،حتى
ّ
لــو لــم يتم ذلــك إل بعد االنتخابات
ُ
الـتــي ستجرى فــي إســرائـيــل فــي 17
سبتمبر .بيد أنه إذا كان بناء ثلثي
الوحدات االستيطانية اإلسرائيلية
الجديدة خــارج الحاجز األمني هو
الـمـعـيــار الـجــديــد ال مـجــرد تضليل
قبل االنتخابات ،فسوف يؤدي ذلك
إلى تآكل أي ثقة متبقية في مساعي
جـهــود ال ـســام األمـيــركـيــة .وبسبب
ً
تنامي الشكوك أ يـضــا فيما يتعلق
بــالــوحــدات الفلسطينية الـجــديــدة
في المنطقة (ج) ،قد ُيغري ذلك إدارة
ترامب على التشديد على بناء هذه
الوحدات.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.000

6.610

4.799

2.703 2.965 3.286

 1.05مليار جنيه أرباح «الوطني -مصر» في النصف األول
يعكس رؤيتنا الثاقبة لالستثمار الطويل األجل بالسوق المصري
البنك
أرباح
نمو
استمرار
البحر:
•
ً
• الطيب :يواصل أداءه القوي محققا معدالت نمو جيدة في معظم مؤشراته المالية
قالت شيخة البحر ،إن "النتائج
المالية القياسية لبنك الكويت
الوطني  -مصر تعكس الرؤية
الثاقبة الستثمارات المجموعة
االستراتيجية والطويلة
األجل في السوق المصري،
في حين يمثل نمو أرباح البنك
في النصف ًاألول ،التي كانت ً
أغلبها أرباحا تشغيلية ،تأكيدا
الستقرار الوضع االقتصادي
وتطوره بشكل ملحوظ".

ً
البنك حقق نموا في
األرباح بلغ %6.7
مقارنة مع الفترة
نفسها من العام
الماضي

ح ـقــق ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي-
م ـ ـصـ ــر ،عـ ـض ــو مـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـنــك
ً
الكويت الوطني ،أرباحا صافية
قدرها  1.05مليار جنيه مصري
(ما يعادل نحو 18.7مليون دينار
كويتي) حتى نهاية النصف األول
من عام  ،2019مقارنة مع 988.78
مليون جنيه (ما يعادل نحو16.9
مليون دينار) في الفترة نفسها
من العام الماضي ،بنمو بلغ 6.7
في المئة.
وقال البنك في بيان صحافي
أمــس ،إن الموجودات اإلجمالية
نمت بواقع  5.26في المئة لتبلغ
 68.55مليار جنيه كما في نهاية
يونيو  ،2019مقارنة مــع 65.12
مـلـيــار جنيه فــي نـهــايــة النصف
األول لعام  .2018وارتفعت ودائع
ال ـع ـم ــاء اإلج ـم ــال ـي ــة خـ ــال هــذه
ال ـف ـتــرة ب ــواق ــع  19.24ف ــي الـمـئــة
لتبلغ  56.68مليار جنيه بنهاية
يونيو الماضي ،مقارنة مع 47.54
مـلـيــار جنيه فــي نـهــايــة النصف
األول لعام .2018
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي
لمجموعة البنك ورئيسة مجلس
إدارة "ال ــوطـ ـن ــي-مـ ـص ــر" شـيـخــة
الـ ـبـ ـح ــر ،إن "الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة
ال ـق ـيــاس ـيــة ل ـ ـ (ال ــوط ـن ــي  -مـصــر)
تعكس الرؤية الثاقبة الستثمارات
المجموعة االستراتيجية وطويلة
األجــل في السوق المصري ،كما
يمثل نمو أرباح البنك في النصف
األول من عام  2019وأغلبها أرباح
ً
تشغيلية تــأكـيــدا عـلــى اسـتـقــرار
الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وتـ ـط ــوره
بشكل ملحوظ".
وأضافت البحر أن الوطني –

مصر يمثل أهم فروع المجموعة
الـخــارجـيــة إذ تـصــل مساهمته
إلــى قــرابــة ثلث مساهمة الفروع
الخارجية في أربــاح المجموعة،
م ــؤك ــدة أن ال ـن ـمــو الـ ــذي يـشـهــده
االقتصاد المصري سوف يخلق
ً
ف ــرص ــا اس ـت ـث ـم ــاري ــة وتـمــويـلـيــة
جديدة للبنك ،مما سيساهم في
تحسن مستوى تكامل المنتجات
بين البنك والمجموعة األم وهو
م ـ ــا ي ـ ـعـ ــزز وض ـ ـعـ ــه ف ـ ــي الـ ـس ــوق
المصري.
وأوض ـح ــت "ان ـن ــا نــركــز خــال
الفترة الحالية على نقل خبرات
مـجـمــوعــة بـنــك الـكــويــت الوطني
فــي مجال التكنولوجيا المالية
إل ــى ال ـســوق الـمـصــري مــن خــال
الــوطـنــي  -مـصــر وذل ــك فــي إطــار
استراتيجية المجموعة للتحول
ال ــرق ـم ــي ،م ـمــا ان ـع ـكــس بــوضــوح
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا الـبـنــك
لعمالئه فــي مصر ،ليتميز بأنه
مــن أوائ ــل الـمـبــادريــن فــي إدخــال
أحـ ـ ــدث ال ـح ـل ــول ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
ً
وأكثرها تطورا".
وذك ــرت أن "الــوط ـنــي  -مصر"
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف زيـ ـ ـ ـ ــادة ح ـص ـت ــه مــن
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـص ـ ــري ف ـ ـ ــي ح ـي ــن
جميع ال ـمــؤشــرات تــرجــح نجاح
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـب ـن ــك لـتـحـقـيــق
ذلـ ــك الـ ـه ــدف م ــن خـ ــال الـتــركـيــز
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو ق ـي ــاس ــي فــي
قطاع األفــراد إلى جانب الحفاظ
على ريــادة البنك بقطاع تمويل
ال ـشــركــات ،إذ يـسـعــى الـبـنــك إلــى
تــوس ـيــع ن ـط ــاق عـمـلــه وتـنــويـعــه
ً
ً
ب ـم ــا ي ـح ـقــق انـ ـتـ ـش ــارا ج ـغــراف ـيــا

شيخة البحر
ً
كبيرا بهدف الوصول إلى المزيد
من العمالء في جميع محافظات
مصر.
وأكــدت أن االقتصاد المصري
ب ــدأ مــرحـلــة جـنــي ث ـمــار بــرنــامــج
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،ال ـ ــذي
طـبـقـتــه ال ـح ـكــومــة ب ـن ـجــاح كبير
على م ــدار ثــاث سـنــوات أحــرزت
خاللها الـعــديــد مــن اإلصــاحــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة ،وأدت
إلـ ــى ت ـح ـســن واض ـ ــح ب ـمــؤشــرات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـك ـ ـلـ ــي ،والـ ـشـ ـم ــول
المالي ،وهو ما تؤكده شهادات
المؤسسات الدولية وكان آخرها
رف ـ ــع وكـ ــالـ ــة ف ـي ـت ــش الـتـصـنـيــف
االئتماني لمصر إلى  +Bمع نظرة
مستقبلية مستقرة و كــذ لــك رفع
وكالة موديز التصنيف االئتماني

ياسر الطيب
إل ـ ــى  B2مـ ــع نـ ـظ ــرة مـسـتـقـبـلـيــة
مستقرة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـض ــو
المنتدب لبنك الكويت الوطني-
م ـصــر يــاســر ال ـط ـيــب ،إن "الـبـنــك
م ـس ـت ـم ــر كـ ـم ــا أظ ـ ـه ـ ــرت ن ـت ــائ ــج
النصف األول من العام الحالي في
ً
ً
مواصلة أدائه القوي محققا نموا
في معظم مؤشراته المالية بدعم
من نجاح البنك في التغلب على
ظروف السوق غير المواتية مطلع
الـعــام الـحــالــي ،بفضل السياسة
الحكيمة ا لـتــي ينتهجها البنك
كعضو في مجموعة بنك الكويت
الوطني".
وأضـ ــاف الـطـيــب أن ذل ــك جــاء
ً
أيضا نتيجة ما يتبناه البنك من
نموذج أعمال يقوم على أساس

المحافظة على تنويع ومــوازنــة
مصادر الدخل ومحفظة القروض
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ،وتـ ـق ــدي ــم ال ـح ـل ــول
التمويلية األكـثــر مــرونــة وطــرح
المنتجات المصرفية المبتكرة
ال ـتــي تـلـبــي احـتـيــاجــات الـعـمــاء
الفعلية التي تستند إلــى دراســة
دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية
ً
أخــرى ،هذا فضال عما يتمتع به
الـبـنــك مــن مـتــانــة مــركــزه الـمــالــي
و ق ــوة ميزانيته واستراتيجيته
الناجحة وثراء فريق عمل البنك
ا لــذي يتمتيز بخبرات مصرفية
واسعة.
وأوضح أن أغلب أرباح الوطني
 مـ ـص ــر تـ ــأتـ ــي م ـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــاتاالئتمانية مع قطاع الشركات ،إذ
تـضــم محفظة ا لـبـنــك االئتمانية

أخبار الشركات
«كامكو» تحصل على موافقة هيئة
األسواق إلعادة هيكلة رأسمالها
أعلنت شركة كامكو لالستثمار حصولها على موافقة هيئة
أسواق المال على طلب إعادة هيكلة رأسمالها ،استكماال لعملية
االنــدمــاج بطريق الضم بين "كامكو" وشــركــة بيت االستثمار
العالمي (غلوبل).
وقــالــت "كــامـكــو" ،فــي بـيــان للبورصة ،أمــس ،إن هيكلة رأس
المال ،البالغ  26.33مليون دينار ،ستتم بالتخفيض إلى 23.745
مليونا ،باستخدام أسهم الخزينة ،البالغة  25.853مليون سهم،
بقيمة اسمية تبلغ  2.585مليون دينار.
وبينت الشركة أنه في المرحلة الثانية تتم زيادة رأس المال
من  23.745إلى  34.233مليون دينار ،عن طريق زيــادة عينية
تعادل  10.488ماليين دينار ،عن طريق إصدار  104.884ماليين
سهم من دون عالوة إصدار ،على أن تخصص لمساهمي "غلوبل"
بنسبة مقايضة  0.75522821سهم من أسهم "كامكو" ،مقابل
كل سهم من أسهم "غلوبل" ،استكماال لعملية االندماج بطريق
الضم بين الشركتين.
هــذا ،وسيجري عرض مقترح إعــادة هيكلة رأسمال الشركة
على الجمعية العامة غير العادية لمساهمي "كامكو" للمناقشة
والموافقة.
وأوضحت "كامكو" أنه في حال موافقة "العمومية" على مقترح
إعــادة هيكلة رأسمال الشركة المشار إليه ،فإن المركز المالي
لـ"كامكو" سيتأثر.

«صكوك» :ارتفاع حقوق ملكية مساهمي الشركة بعد إعالن «منشآت»
توقعت شركة صكوك القابضة ارتفاع
حقوق الملكية لمساهميها بمبلغ 0.36
مليون دينار خالل الربع الرابع من العام
الحالي ،بعد تخفيض القيمة اإليجارية
ل ـم ـشــروع ت ــاب ــع ل ــ«م ـن ـشــآت لـلـمـشــاريــع
العقارية».
ووف ـ ـ ــق بـ ـي ــان ل ـ ــ»ص ـ ـكـ ــوك» ل ـب ــورص ــة
الكويت ،فإن ذلك األمر مبدئي ومرهون
باعتماده من مراقبي حسابات الشركة.
وجاء إعالن «صكوك» إلحاقا إلعالن
«م ـن ـشــآت» ،زمـيـلــة لـ ـ «ص ـكــوك» ،وتمتلك
 27.67فــي الـمـئــة مــن رأس ـمــال ـهــا ،تلقي
شــركـتـهــا الـمـمـلــوكــة بــالـكــامــل (مـنـشــآت

للمشاريع والمقاوالت) إفادة من الجهة
اإلدارية المختصة بالمملكة ،بتخفيض
القيمة اإليـجــاريــة السنوية المستحقة
على أحد مشاريع الشركة هناك (مشروع
برج القبلة) بنسبة  25في المئة.
وأوض ـحــت «مـنـشــآت» أن التخفيض
فــي القيمة اإليـجــاريــة يـعــادل  4ماليين
ريال سعودي ،ولمدة  5سنوات تبدأ من
هذا العام ،وبذلك يصبح إجمالي قيمة
التخفيض  20مليون ريــال ،بما يعادل
 1.6مليون دينار.
وتــوقـعــت «م ـن ـشــآت» أن يـتــرتــب على
ت ـخ ـف ـي ــض اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة عـ ـل ــى شــرك ـت ـهــا

الـمـمـلــوكــة لـهــا ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،ارت ـفــاع
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة لـمـســاهـمــي «م ـن ـشــآت»
بـمـبـلــغ  1.3مـلـيــون دي ـن ــار خ ــال الــربــع
الــرابــع مــن عــام  ،2019موضحة أن هذا
األمـ ــر مـبــدئــي وم ــره ــون بــاع ـت ـمــاده من
مراقبي حسابات الشركة.
وأفـ ــادت «ص ـكــوك» ،بــأن األث ــر المالي
المترتب على شــر كــة صـكــوك القابضة
سيكون بنسبة ملكيتها  27.67في المئة
من رأسمال «منشآت العقارية» ،والتي
تعد شركة زميلة.

ِّ
«ياكو» تشكل مجلس إدارتها
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة ي ــاك ــو ال ـط ـب ـيــة ،تشكيل
م ـج ـلــس إدارة ج ــدي ــد مـ ـك ــون م ــن سـبـعــة
أعضاء.
وبينت «ياكو» في إفصاحها للبورصة،
ً
أن د .أرشـ ـي ــد الـ ـح ــوري رئ ـي ـس ــا لمجلس

اإلدارة ،والشيخ أحمد سالم العلي نائب
رئـيــس مجلس اإلدارة ،ود .عــزمــي غـنــام،
وب ــدر الـمـطـيــرات ،د .عبدالرحمن اللميع،
عبدالرزاق الرومي ،عبدالله الجادر أعضاء
مجلس اإلدارة.

وواف ـ ــق اج ـت ـمــاع مـجـلــس اإلدارة على
تشكيل اللجان الخاصة بمجلس اإلدارة،
وهـ ـ ـ ــي ثـ ـ ـ ــاث لـ ـ ـج ـ ــان (ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـك ــاف ــآت
وال ـت ــرش ـي ـح ــات ،لـجـنــة ال ـتــدق ـيــق ،ولـجـنــة
المخاطر».

ً
ً
تنوعا كبيرا فــي الـشــركــات التي
ً
يتعامل معها ،مما يمثل انعكاسا
ً
لتنوع االقتصاد المصري ،الفتا
إل ــى أن الـبـنــك يـسـعــى مــن جانب
آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع
التجزئة المصرفية خالل الفترة
المقبلة ،وأنه قد خطا في سبيل
ً
ذلك خطوات جيدة جدا بما يقدمه
مــن خــدمــات ومنتجات متطورة
لألفراد والتي تناسب متطلبات
مختلف شرائح العمالء.
ولـفــت إلــى أن البنك لــديــه اآلن
شبكة من الفروع المصرفية تبلغ
ً
 50فرعا تنتشر بأفضل المواقع
الحيوية في مختلف المحافظات
والمدن المصرية منها :القاهرة،
والجيزة ،واإلسكندرية ،والدلتا،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر األح ـ ـم ـ ــر،
والصعيد ،والمناطق الصناعية
في مدينتي السادس من أكتوبر
والعاشر من رمضان.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن "الـ ــوط ـ ـنـ ــي -
مصر" يعتبر من البنوك القليلة
داخ ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــوق الـ ـمـ ـص ــري ال ـتــي
لديها ترخيص إسالمي بجانب
الـتــرخـيــص الـتـقـلـيــدي ،إذ لــديــه
ف ـ ــرع ـ ــان إسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــان أح ــدهـ ـم ــا
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة واآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـم ــدي ـن ــة
اإلسكندرية وهو أمر يتيح للبنك
تقديم المنتجات المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى
المنتجات التقليدية".
ويمتلك بنك الكويت الوطني
شـ ـبـ ـك ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن م ــاكـ ـيـ ـن ــات
الصراف اآللي التي تنتشر بأهم
الـمـنــاطــق بــالـجـمـهــوريــة لخدمة
عمالئه على مدار  24ساعة ،هذا
ً
فـضــا عــن الـعــديــد مــن الـخــدمــات

اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـت ــي ت ـهــدف إلــى
تقديم تجربة مصرفية فريدة من
نوعها للعمالء وتتيح لهم إنجاز
العديد من معامالتهم المصرفية
أيـنـمــا ك ــان ــوا وم ـتــى أرادوا دون
الـحــاجــة لـلـتــوجــه إل ــى الـبـنــك فى
كل معاملة.
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن
"الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي" الـ ـ ـ ـ ــذي أسـ ـ ـ ــس عـ ــام
 1952كــأعــرق وأق ــدم بنك محلي
وم ــؤسـ ـس ــة م ــال ـي ــة فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ومنطقة الخليج العربي ،يعتبر
أحد أكبر وأبــرز البنوك العربية،
وي ـت ـم ـت ــع ب ــأعـ ـل ــى ال ـت ـص ـن ـي ـفــات
االئ ـت ـمــان ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ــإجـ ـ ـم ـ ــاع وك ـ ـ ـ ـ ــاالت
ال ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة م ــودي ــز
وس ـت ــان ــدرد آن ــد بـ ــورز وفـيـتــش،
ال ـ ـتـ ــي أكـ ـ ـ ــدت مـ ـت ــان ــة م ــؤش ــرات ــه
المالية وجودة أصوله المرتفعة
ورسـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـ ـقـ ـ ــويـ ـ ــة وخـ ـ ـب ـ ــرة
جـهــازه اإلداري ووض ــوح رؤيته
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وت ــوف ــر ق ــاع ــدة
تمويل مستقرة لديه.
كـ ـم ــا ي ـح ـت ـف ــظ بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر
ً
ً
 50بنكا أمــانــا فــي الـعــالــم للمرة
الثالثة عشرة على التوالي.
ول ـ ـ ــدى م ـج ـم ــوع ــة "ال ــوطـ ـن ــي"
ً
حاليا أوسع شبكة فروع محلية
ودولـيــة تصل إلــى أكـثــر مــن 150
ً
فرعا وشركة تابعة تغطي أربع
قـ ـ ـ ــارات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وتـنـتـشــر
ف ــي ك ــل م ــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األميركية وأوروبا ودول الخليج
ومنطقة الشرق األوسط والصين
وسنغافورة.

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر مـقــابــل الــدي ـنــار ،أم ــس ،عند
مستوى  0.303دينار ،في حين انخفض اليورو إلــى 0.336
دينار ،مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني انخفض إلى
مستوى  0.368دينار ،كما انخفض الفرنك السويسري إلى
مستوى  0.309دينار ،وظل الين الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

عملة «فيسبوك» االفتراضية
تخضع للتدقيق
تخضع العملة االفتراضية التي أطلقتها "فيسبوك" "ليبرا"
للتدقيق من منظمي مكافحة االحتكار في االتحاد األوروبي،
ً
وفـقــا لما ذك ــره م ـصــدران على دراي ــة بــاألمــر لـ"فاينانشيال
تايمز".
وأرسلت المفوضية األوروبية استبيانات إلى مجموعات
مشاركة فــي مـشــروع "لـيـبــرا" ،كجزء مــن عملية أولـيــة لجمع
المعلومات ،في ظل مخاوف من أن العملة قد تضر بالمنافسة
بشكل غير عادل.

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  22.7مليون دينار
عمليات شراء ثقيلة خالل فترة المزاد لالستفادة من مراجعة «فوتسي راسل» لألسهم الكويتية
●

علي العنزي

س ـج ـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت الــرئـيـســة
الثالثة خسائر في تعامالت أمس ،حيث انخفض
مؤشر السوق العام بنسبة  0.06في المئة تعادل
 3.67نقاط ،ليقفل على مستوى  6000نقطة ،وسط
سيولة بلغت  22.7مليون د يـنــار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  106.9ماليين سهم ،نفذت من خالل
 5093صفقة ،وكــذلــك تــراجــع مؤشر الـســوق األول
بنسبة  0.01في المئة هي  0.51نقطة ،مقفال على
مستوى  6610.18نقاط ،بسيولة بلغت  18.8مليون
دينار ،وبكمية اسهم متداولة بلغت  39.7مليون
سهم نفذت عبر  2852صفقة ،وخسر مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.22في المئة تساوي  10.46نقاط،
ليقفل على مستوى  4799.94نقطة ،بسيولة بلغت
 3.8ماليين ديـنــار ،وبكمية اسهم متداولة بلغت
 67.1مليون سهم نفذت من خالل  2241صفقة.

نهاية النهاية
بعد هــدوء استمر طــوال تعامالت هــذا األسبوع
في بورصة الكويت ،كان االنتظار للجلسة االخيرة
ّ
علها ّ
تغير شيئا ،لكن لم يحدث شيء،
من األسبوع
وكــان التغير في نهاية هــذه الجلسة النهائية من

ه ــذا األس ـبــوع أم ــس ،حـيــث كــانــت فـتــرة ال ـمــزاد هي
أفضل ما حدث في الجلسة ،وهي األمل الذي أعاد
للمتعاملين أن هذه فترة إعادة حسابات وتصحيح
سعري وقراءة جديدة لمؤشرات السوق ،حيث تمت
عمليات شراء كبيرة خالل هذه الفترة ،تركزت على
أسهم قطاع البنوك ،خصوصا البنك الوطني الذي
استطاع خاللها بطلب كبير أن يتجاوز مستوى
الــدي ـنــار م ــرة أخ ــرى وبـسـيــولــة ت ـج ــاوزت  1مليون
دينار خالل فترة المزاد فقط ،لترفع السيولة قياسا
على تعامالت الجلسات الثالث الماضية التي كانت
ب ـحــدود  20و 21مـلـيــون دي ـن ــار ،وتـعـطــي انطباعا
إيجابيا في السوق بعد ظهور اللون األخضر الذي
كــان مــركــزا أيضا على أداء األسـهــم التشغيلية في
ال ـســوق الــرئـيـســي ،كــاالمـتـيــاز وسـفــن ال ــذي تصدر
سيولة السوق الرئيسي ،واستطاع ايضا االرتفاع
وللجلسة الثانية على التوالي ،وكذلك ربحت بعض
األسهم في السوق الرئيسي ،لكنها لم تكن كافية
لـتـحــول ال ـمــؤشــرات لـلــون األخ ـض ــر ،لكنها قلصت
ال ـخ ـســائــر الـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ع ـلــى مـسـتــوى
مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثالثة ،لتنتهي
الجلسة متعادة تقريبا بانتظار األسبوع القادم الذي
ستسبقه عملية مراجعة دورية لمؤشر فوتسي راسل
في نهاية هذا األسبوع.
خليجيا ،حدث تباين كبير في مؤشرات أسواق

دول مجلس الـتـعــاون الخليجي خــال التعامالت
األخيرة لهذا األسبوع ،حيث كان االرتفاع لبعض
المؤشرات بشكل واضح ،خصوصا مسقط بنسبة
 1.5في المئة وقطر بنسبة  1في المئة ،ولحق بهما
البحرين ،لكن بنسبة محدودة ،بينما كان التراجع
واضحا وبنسب كبيرة بالنسبة للسوق السعودي
بنسبة  1في المئة ،وكذلك دبي بنسبة  0.7في المئة،
وخسر أبوظبي والكويت بنسب أقل ،واستقر سعر
الـبـتــرول حــول  60دوالرا لمزيج بــرنــت ،وذل ــك بعد
ضـغــط بـيــانــات م ـخــزونــات الـنـفــط األمـيــركـيــة التي
صدرت األربعاء ،وأشارت الى ارتفاع المخزون.

أداء القطاعات
مالت القطاعات الى التداول باللون األخضر ،حيث
ارتفعت مؤشرات  6قطاعات هي سلع استهالكية
ب ـ  41.4نقطة ،والنفط والـغــاز ب ـ  3.2نـقــاط ،ومــواد
أســاس ـيــة بـ ـ  2.3نـقـطــة ،واتـ ـص ــاالت بـ ـ  0.95نقطة،
وخدمات مالية بـ  0.77نقطة ،وخدمات استهالكية بـ
 0.38نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات
هي عقار بـ  8نقاط ،وتأمين بـ  3.5نقاط ،وصناعة بـ
 3.1نقاط ،وبنوك بـ  0.84نقطة ،واستقرت مؤشرات
 3قطاعات ،هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية صحية
وبقيت دون تغير.

ةديرجلا
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اقتصاد

«الفدرالي» األميركي يخفض الفائدة ويكتم سياسته
محضر اجتماع المجلس :أغلبية األعضاء يفضلون عدم إطالق توقعات بشأن خفض الفائدة
ارتفعت مؤشرات
األسهم األميركية خالل
تداوالت ،أمس األول،
مدعومة بالتفاؤل حيال
المفاوضات التجارية بين
واشنطن وبكين ،وأبقت
على مكاسبها عقب صدور
محضر اجتماع االحتياطي
الفدرالي.

اليوان يبلغ
أدنى مستوى في
ً
 11عاما والين
يرتفع مع إقبال
المستثمرين على
المالذات اآلمنة

أظهرت وقائع أحــدث اجتماع
لمجلس االحـتـيــاطــي االت ـحــادي
(ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي) أن
ً
ال ـم ـج ـل ــس بـ ـح ــث خـ ـفـ ـض ــا أك ـب ــر
ألسـعــار الـفــائــدة ،لكن مسؤوليه
ك ـ ــان ـ ــوا م ـت ـح ــدي ــن ف ـ ــي رغ ـب ـت ـهــم
ب ـت ـف ــادي إع ـط ــاء ان ـط ـب ــاع بــأنـهــم
فـ ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــار ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
التخفيضات.
وخ ـ ـف ـ ــض ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
الفائدة  25نقطة أساس في ختام
اج ـت ـم ــاع ــه ،الـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد يــومــي
 30و 31يــولـيــو ،وأظ ـهــر محضر
االجـتـمــاع المنشور أمــس األول،
بــواعــث قـلــق واس ـعــة بـيــن صناع
السياسات من تباطؤ اقتصادي
عالمي وتوترات التجارة وتضخم
راكد.
وب ـح ـس ــب ال ـم ـح ـض ــر« :أش ـ ــار
اثـ ـ ـن ـ ــان م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن إلـ ــى
ً
تفضيلهما خـفـضــا ب ـم ـقــدار 50
ً
نقطة أساس» ،قائال ،إن صانعي
ال ـس ـيــاســات ال ــذي ــن ح ـب ــذوا مثل
تلك الخطوة كانوا قلقين من أن
ً
التضخم أقل كثيرا مما ينبغي.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـم ـح ـضــر االج ـت ـم ــاع
ً
«ح ـ ـب ـ ــذ ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــون عـ ـم ــوم ــا
ً
ن ـه ـجــا تـسـتــرشــد ف ـيــه الـسـيــاســة
بالمعلومات ال ــواردة ...وتتفادى
فيه أي مظهر يوحي باتباع مسار
ً
محدد سلفا».
وات ـ ـف ـ ـق ـ ــت أغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة أع ـ ـضـ ــاء
االحتياطي الفدرالي في اجتماع
الـ ـ ـ  30وال ـ ـ ـ  31م ــن ي ــول ـي ــو عـلــى
خفض الفائدة ،لكنهم أعربوا عن
ع ــدم تفضيلهم إط ــاق تــوقـعــات
ب ـشــأن ال ـمــزيــد م ــن الـخـفــض هــذا
العام.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ً
الفدرالي أنه بدال من ذلك ،يفضل

الذهب يستقر فوق  1500دوالر
والتركيز على محضر «االحتياطي»
استقرت أسعار الذهب أمس فوق مستوى  1500نقطة الذي
تخطته في الجلسة السابقة ،في حين يترقب المستثمرون
محضر اجـتـمــاع مجلس االحـتـيــاطــي االت ـحــادي فــي يوليو،
الستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.
ون ــزل الــذهــب فــي الـتـعــامــات ال ـفــوريــة  0.2فــي الـمـئــة إلــى
 1503.50دوالرات لألوقية (األونـصــة) بحلول الساعة 0608
بتوقيت غرينتش.
وفقد الذهب في المعامالت اآلجلة بالواليات المتحدة 0.2
بالمئة ليصل إلى  1512.90دوالرا لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى ،تراجعت الفضة  0.3في
المئة في المعامالت الفورية إلى  17.07دوالرا لألوقية ،بينما
خسر البالتين  0.4في المئة ليصل إلى  845.08دوالرا لألوقية.
ونزل البالديوم  0.7في المئة إلى  1481.13دوالرا لألوقية.

أع ـض ــاء ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ات ـخــاذ
ق ــرارات بناء على مستجدات كل
اجتماع على حدة.
وب ــوج ــه عـ ـ ــام ،ف ـض ــل أع ـض ــاء
لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي
ن ـه ــج عـ ــدم ت ـح ــدي ــد ت ــوق ـع ــات أو
فائدة مستهدفة بشكل سابق.
وعـ ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،ك ـ ــان ه ـنــاك
انقسام بشأن قرار خفض الفائدة
فـ ـ ــي يـ ــول ـ ـيـ ــو ،ف ــالـ ـبـ ـع ــض ف ـضــل
خ ـف ـض ـه ــا نـ ـص ــف ن ـق ـط ــة بـيـنـمــا
أع ــرب آخـ ــرون ع ــن ع ــدم رغبتهم
في خفضها.
وات ـ ـفـ ــق م ـع ـظ ــم األع ـ ـضـ ــاء مــع
تصريحات رئيس البنك المركزي
جـ ـي ــروم ب ـ ــاول بـ ــأن ق ـ ــرار خفض
الـ ـف ــائ ــدة ل ـي ــس ب ــداي ــة لـسـيــاســة
تيسير نقدي.
وارت ـف ـع ــت م ــؤش ــرات األس ـهــم
األم ـيــرك ـيــة خ ــال ت ـ ــداوالت أمــس
األول مــدعــومــة بــالـتـفــاؤل حـيــال
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـيــن
واش ـن ـط ــن وب ـك ـي ــن ،وأبـ ـق ــت على
مـكــاسـبـهــا عـقــب ص ــدور محضر
اجتماع االحتياطي الفدرالي.
وارتفع «داو جونز» الصناعي
بنسبة  0.9في المئة أو  240نقطة
إلـ ــى  26202ن ـق ـطــة ،ك ـمــا ارت ـفــع
«نــاســداك» بنسبة  0.9فــي المئة
أو  71نقطة إلى  8020نقطة ،في
حـيــن ارت ـفــع « »S&P 500بنسبة
 0.8ف ــي الـمـئــة أو  24نـقـطــة إلــى
 2924نقطة.
وانـقـلــب منحنى الـعــائــد على
السندات األميركية فترة وجيزة
قبيل نهاية الجلسة ،إذ بلغ العائد
على السندات ألجل عامين 1.579
في المئة ،في حين سجل العائد
على السندات ألجل عشر سنوات
 1.569في المئة.

وفي األسواق األوروبية ،ارتفع
مــؤشــر «سـتــوكــس يـ ــوروب »600
بنسبة  1.21في المئة أو  4.5نقاط
إلى  376نقطة.
وارتـ ـ ـف ـ ــع مـ ــؤشـ ــر «ف ــوتـ ـس ــي»
ال ـب ــري ـط ــان ــي ( )79 +ن ـق ـطــة إل ــى
 7204ن ـ ـق ـ ــاط ،و ص ـ ـعـ ــد م ــؤ ش ــر
«داك ــس» األلماني ( )151 +نقطة
إلى  11803نقاط ،وارتفع المؤشر
الفرنسي «كاك» ( )91 +نقطة إلى
 5435نقطة.
وف ـ ــي آسـ ـ ـي ـ ــا ،أن ـ ـهـ ــت األسـ ـه ــم
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ت ـ ــداوالت ـ ـه ـ ــا ،أم ـ ــس،
مـسـتـقــرة بـعــدمــا أظ ـه ــرت نتائج
أول ـ ـيـ ــة ل ـم ـس ــح خ ـ ــاص ان ـك ـم ــاش
قطاع التصنيع في اليابان للشهر
الرابع على التوالي ،بينما كشفت
انتعاش النشاط الخدمي.
وسـ ـجـ ـل ــت الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة األول ـ ـيـ ــة
لـمــؤشــر «جـيـبــون بـنــك» لـمــديــري
الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات الـ ـصـ ـن ــاع ــي 49.5
نقطة خالل أغسطس ،مما يعني
انـكـمــاش الـنـشــاط للشهر الــرابــع
عـلــى ال ـتــوالــي ،لكنها تشير إلــى
تحسن طفيف مقارنة مع التقدير
النهائي لشهر يوليو البالغ 49.4
نقطة.
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــر «ن ـي ـك ــي» في
ختام التداوالت عند  20628نقطة،
ً
كما استقر أيضا المؤشر األوسع
ً
نطاقا «توبكس» عند  1498نقطة.
وارت ـف ـع ــت األسـ ـه ــم الـصـيـنـيــة
ً
هامشيا في ختام الـتــداوالت مع
تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته
ً
ف ـ ــي  11عـ ـ ــامـ ـ ــا ،وس ـ ـ ـ ــط تـ ــزايـ ــد
المخاوف بشأن الحرب التجارية
مع الواليات المتحدة.
وع ـنــد اإلغ ـ ــاق ،ارت ـفــع مؤشر
ً
«شنغهاي المركب» هامشيا 0.1
في المئة عند  2883نقطة ،كذلك

جيروم باول
«شنتشن المركب»  0.4في المئة
عند  1579نقطة .وانخفض اليوان
الصيني ألدن ــى مستوى فــي 11
ً
عاما مقابل الــدوالر أمس بسبب
المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي،
ً
مما حفز بنوكا صينية مملوكة
لـلـحـكــومــة عـلــى دع ــم الـعـمـلــة في
السوق اآلجلة.
وتضافر انخفاض اليوان مع
تراجعات األسهم في هونغ كونغ
بفعل مخاوف بشأن احتجاجات
فــي الـمــديـنــة فــي دف ــع ال ــدوالري ــن
ال ـ ـن ـ ـيـ ــوزي ـ ـل ـ ـنـ ــدي واألس ـ ـت ـ ــرال ـ ــي
لــان ـخ ـفــاض ودعـ ــم ال ـي ــن مـقــابــل
عمالت كبرى مقابلة.
وانحصرت بقية العمالت في
ن ـط ــاق ض ـي ــق ق ـب ـيــل خ ـط ــاب مــن

ال ـم ـقــرر أن يـلـقـيــه بـ ــاول «رئ ـيــس
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي» ف ــي ج ــاك ـس ــون ه ــول
ال ـي ــوم ،ال ــذي سـتـتــم دراس ـت ــه عن
كثب بعد انقالب في منحنى عائد
سـنــدات الـخــزانــة األميركية أبــرز
خطر حــدوث ركــود فــي الــواليــات
المتحدة.
والتوقعات بإجراء تخفيضات
أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة،
وق ــد تـسـبـبــت ال ــدع ــوات العلنية
ال ـصــادرة عــن الــرئـيــس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب إلجـ ـ ــراء تيسير
ن ـقــدي ق ــوي ف ــي وض ــع الـمــركــزي
األميركي في مأزق.
وفـ ــي ال ـم ـع ــام ــات ال ــداخ ـل ـي ــة،
تراجع اليوان إلى  7.0752مقابل
ال ـ ــدوالر وه ــو أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه

النفط ينخفض بفعل مخاوف اقتصادية
بعد ارتفاع مخزون الوقود األميركي

ً
البرميل الكويتي يصعد  93سنتا
تــراجـعــت أس ـعــار الـنـفــط ،أم ــس ،مقلصة
الـمـكــاســب الـتــي حققتها فــي وق ــت ســابــق،
إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق
باالقتصاد العالمي وزيادة تفوق التوقعات
في مخزونات المنتجات النفطية بالواليات
المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام القياس
ً
العالمي برنت  16سنتا أو  0.3في المئة إلى
ً
 60.14دوالرا للبرميل.

وه ـب ـط ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام غ ــرب
تكساس الوسيط األميركي  10سنتات أو
ً
 0.2في المئة إلى  55.58دوالرا للبرميل.
م ــن جــان ـبــه ،ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل النفط
ً
الكويتي  93سنتا في تداوالت ،أمس األول،
ً
ً
ليبلغ  61.54دوالرا مـقــا بــل  60.61دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي تـ ـ ــداوالت ال ـث ــاث ــاء الـمــاضــي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.

وقال ستيفن إينس الشريك اإلداري لدى
ف ــال ــور مــارك ـتــس« :أس ـ ــواق الـنـفــط تــواصــل
الـتـحــرك ال ـنــزولــي بـعــد زي ــادة مـفــاجـئــة في
مخزونات الوقود بالواليات المتحدة».
وأفادت إدارة معلومات الطاقة األميركية
أمس األول ،بأن مخزونات البنزين ونواتج
التقطير زادت أكثر مــن المتوقع األسبوع
الـمــاضــي ،مــع تــراجــع مـخــزونــات الـخــام في
ظل رفع المصافي لإلنتاج.

منذ مارس  ،2008قبل أن يتعافى
ً
قليال إلى  .7.0732وفي التعامالت
الخارجية ،ارتفع الدوالر  0.29في
المئة إلى  7.0872يوان.
وقــال متعاملون لــرويـتــرز ،إن
ً
ب ـنــوكــا صـيـنـيــة ك ـب ـيــرة مـمـلــوكــة
لـلـحـكــومــة قــدمــت الــدعــم لـلـيــوان.
واستقر الــدوالر عند  106.43ين
بعد أن ربح  0.36في المئة أمس
ً
األول ،مسجال أكبر ارتفاعاته منذ
 13أغسطس.
ومـقــابــل الـفــرنــك الـســويـســري،
جرى تداول الدوالر عند 0.9828
قرب أعلى مستوى في أسبوعين
البالغ .0.9831
وهـ ـب ــط ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر األسـ ـت ــرال ــي
 0.32في المئة إلى  0.6761دوالر

أميركي ونــزل  0.47فــي المئة
ً
إلى  71.95ينا.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر
ال ـن ـي ــوزي ـل ـن ــدي إل ـ ــى 0.6372
دوالر وه ــو أدن ــى مستوياته
منذ يناير  ،2016وهبط 0.66
ً
في المئة إلى  67.84ينا.
وتراجع الجنيه اإلسترليني
ً
ً
قليال إلى  91.46بنسا لليورو
ويـتـجــه ص ــوب تـكـبــد خسائر
للجلسة ا لـثــا نـيــة ،إذ تضغط
ال ـض ـب ــاب ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ان ـف ـص ــال
بريطانيا من االتحاد األوروبي
على العملة.
ومقابل الدوالر األميركي ،لم
يسجل اإلسترليني تغيرا يذكر
عند  1.2127دوالر.

صناديق التحوط شهدت سحوبات
بـ  55.9مليار دوالر هذا العام
ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من صناديق التحوط
خــال الـعــام الحالي مقارنة مــع عــام  ،2018وســط مكافحة
الصناعة الستعادة المستثمرين الذين سئموا من ارتفاع
الرسوم واألداء الضعيف.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــر «إي فـيـسـمـنــت» الـ ـص ــادر ام ـ ــس ،سحب
المستثمرون  8.4مليارات دوالر من صناديق التحوط خالل
يوليو ،لتصل قيمة صافي التدفقات الخارجة خالل العام
الحالي حتى اآلن إلــى  55.9مليار دوالر ،مقارنة مــع 37.2
ً
مليارا في العام الماضي بأكمله.
تعان كل صناديق التحوط من تخارج السيولة ،إذ
ولم
ِ
شهدت  37في المئة من الصناديق صافي تدفقات نقدية
داخلة هذا العام.

قصة اتجاه بنوك مركزية لتحفيز اقتصادي ...هل اقتربت األزمة؟

ً
«المركزي األوروبي» يعتزم خفض الفائدة وألمانيا تدرس تحفيزا بقيمة  55مليار دوالر
ترامب الذي يرى ضرورة
خفض أسعار الفائدة بنحو
 100نقطة أساس ،يدافع
عن االقتصاد األميركي وما
يثار بشأن مؤشرات على
دخوله في مرحلة ركود ،لم
يخف مشاعره باستغالل
هذه المخاوف ضده في
االنتخابات األميركية
المقبلة.

ت ـت ـس ـلــل م ـش ــاع ــر ال ـ ـخـ ــوف مــن
حـ ـ ــدوث ركـ ـ ــود اقـ ـتـ ـص ــادي طــويــل
ً
األجل للمستثمرين واألسواق شيئا
ً
فشيئا ،ويـبــدو أنـهــا لــم تقف عند
هذا الحد ،إذ سرعان ما انتقلت إلى
مسؤولي البنوك المركزية وصناع
الـسـيــاســة ال ـن ـقــديــة ،حـتــى شملت
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
ت ـ ــرام ـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرى ض ـ ـ ــرورة
خفض أسعار الفائدة بنحو 100
نقطة أساس ،يدافع عن االقتصاد
األميركي وما يثار بشأن مؤشرات
على دخــولــه فــي مرحلة رك ــود ،لم
ي ـخــف م ـش ــاع ــره بــاس ـت ـغــال هــذه
ال ـم ـخــاوف ض ــده فــي االنـتـخــابــات
األميركية المقبلة.
هذه المخاوف عززتها ما أعلنت
ع ـنــه ب ـن ــوك م ــرك ــزي ــة خـ ــال األيـ ــام
القليلة الماضية.
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة األب ـ ـ ـ ـ ــرز ج ـ ـ ـ ــاءت مــن
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،إذ أع ـل ــن
إص ـ ــاح ـ ــات ع ـل ــى س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
لتقليص تكاليف االقـتــراض على
الشركات.

وقال المركز الوطني الصيني
للتمويل بين البنوك ،إن معدل
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى ال ـقــروض
الممنوحة للعمالء مدة عام ،بلغ
 4.25في المئة ،وهو أول عرض
أس ـ ـعـ ــار ب ـع ــد أن ق ـ ـ ــررت ال ـب ــاد
إصالح آلية تسعير اإلقراض.
وخالل الفترة الماضية ،كانت
مـعــدالت الـفــائــدة على الـقــروض
ألجـ ــل عـ ــام و 5أع ـ ـ ــوام ت ـت ـجــاوز
فــي بـعــض الـطـلـبــات حــاجــز ال ــ7
في الئة.
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
ً
ً
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا أيـ ـ ـض ـ ــا عــن
ال ـخ ـط ــوة ال ـص ـي ـن ـيــة ،إذ كشف
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي أن اقـتـصــاد
الـ ـب ــاد ق ــد ي ــواص ــل االن ـك ـمــاش
خ ـ ــال ال ـص ـي ــف مـ ــع ان ـخ ـف ــاض
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج الـ ـصـ ـن ــاع ــي فـ ـ ــي ظــل
انخفاض الطلبيات ،مما يشير
إل ــى أن أك ـبــر اق ـت ـصــاد بمنطقة
ً
ال ـيــورو فــي حــالــة رك ــود حاليا،
ويتوقع البنك انكماش اإلنتاج
الصناعي في الربع الثالث من

الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ب ـس ـبــب ت ــراج ــع
ً
العقود ،مشيرا إلى انخفاضات
كـبـيــرة ف ــي الـطـلـبـيــات وتــراجــع
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات الـ ـثـ ـق ــة
للشركات الصناعية.
وقــد تقر الحكومة األلمانية
تحفيزا بقيمة  55مليار دوالر

أو ما يعادل  50مليار يورو في
ً
حال واجه اقتصاد البالد أوقاتا
ً
صعبة ،و ف ـقــا لما نقلته وكالة
«بلومبرغ».
وخـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
أش ـ ــار رئ ـي ــس ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروبي المنتهية واليته ماريو

دراغــي إلى خفض محتمل آخر
ف ــي س ـعــر ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى ودائ ــع
البنوك التجارية ،ومن المحتمل
ً
ً
أن يناقش برنامجا جديدا لشراء
األصول.
تقود كل هذه التوجهات إلى
سؤال حول إمكانية حدوث ركود

اقتصادي طويل األمد وبالتالي
الوقوع في فخ أزمة جديدة.
«الــواقــع اآلن مختلف عما كان
عليه قـبــل ح ــدوث األزم ــة المالية
ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي  ،2008واألمـ ـ ــور
بعيدة عن حدوث ركود» ،بحسب
رئيس أبـحــاث الـســوق والتدريب
فــي أمــانــة كابيتال وليد الحلو لـ
«العربية .نت».
«لـ ــن ن ـصــل إلـ ــى مــرح ـلــة رك ــود
ومــن المتوقع ح ــدوث تــراجــع في
النمو االقتصادي فقط ،هناك عدة
أس ـبــاب ت ـحــول دون ال ــدخ ــول في
ركود اقتصادي».
وأشار الحلو إلى أنه على الرغم
من ضغوط ترامب لخفض الفائدة
بشكل أكبر فمن المستبعد حدوث
ذلك وسط المؤشرات االقتصادية
القوية للواليات المتحدة.
ً
الحلو يقول أيضا إن األسواق
تحصنت بشكل كبير من األخطاء
التي أدت لحدوث األزمة المالية في
 ،2008كما أن المؤسسات المالية
ً
ت ـع ـمــل ب ــرق ــاب ــة ش ــدي ــدة ج ـ ــدا من

البنوك المركزية التي تدقق في
كل صغيرة وكبيرة للحيلولة
دون الوقوع في أخطاء سابقة
تقود إلى أزمة غير متوقعة.
ً
التحذير القوي وفقا للحلو
يأتي من منطقة أخــرى تتعلق
بتزايد الدين العالمي ووصوله
إلــى مستويات غير مسبوقة؛
لكن ال يوجد سيناريو معين
إلم ـكــان ـيــة أن ي ـ ــؤدي ذلـ ــك إلــى
ً
ح ـ ــدوث أزم ـ ــة ،خ ـص ــوص ــا أنــه
لــم ت ـحــدث أزمـ ــات فــي الـســابــق
متعلقة بــارتـفــاع حـجــم الــديــن
العالمي لمستويات قياسية.
وبـحـســب تـقــريــر لمؤسسة
ال ـت ـمــويــل ال ــدول ـي ــة ،ف ــإن حجم
الــديــن العالمي بلغ فــي نهاية
 2018ن ـحــو  243.2تــر يـلـيــون
ً
دوالر ،ار ت ـ ـفـ ــا عـ ــا مـ ــن 239.9
ً
ت ــري ـل ـي ــون ــا ف ــي ن ـه ــاي ــة ،2017
بـ ـع ــدم ــا صـ ـع ــد إلـ ـ ــى م ـس ـتــوى
ً
قياسي عند  248تريليونافي
نهاية الربع األول.
(العربية .نت)

ً
ضحية جديدة للنزاع التجاري بين بكين وواشنطن ترامب :الحرب التجارية على الصين تأخرت كثيرا
ضحية جديدة للحرب التجارية التي
اندلعت بين أميركا والصين منذ أكثر
من عام ،هذه المرة هو قطاع السياحة
األميركي الذي يضخ نحو  1.6تريليون
دوالر في اقتصاد البالد ،ويوفر نحو 8
ماليين وظيفة.
فــإلــى جــانــب الـضـغــوط االقـتـصــاديــة
والـسـيــاسـيــة ال ــذي يــواجـهـهــا الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي ال ـف ـتــرة
األ خـيــرة ،أصبح القطاع السياحي في
ً
ً
ً
بــاده مـهــددا أيـضــا ،خصوصا بعد أن
ح ــذرت ا لـحـكــو مــة الصينية مواطنيها
من السفر إلى أميركا.
هذا وال ننسى أن تخفيض الحكومة
ً
الـصـيـنـيــة قـيـمــة عـمـلـتـهــا ،ج ـعــل أي ـضــا

زيـ ــارة الـصـيـنـيـيــن ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة
أكثر تكلفة.
فعلى الرغم من أن السياح الصينيين
يمثلون نحو  8في المئة فقط من عدد
السياح اإلجمالي في الواليات المتحدة،
ف ــإن ال ـص ـيــن تـعـتـبــر أك ـث ــر دول الـعــالــم
ً
إنفاقا في الواليات المتحدة ،إذ ينفق
الـســائــح الـصـيـنــي خ ــال زيـ ــارة واح ــدة
ن ـح ــو  7آالف دوالر ،و هـ ــو ض ـع ــف مــا
ينفقه أي سائح أجنبي آخر في البالد.
من ناحية أخرى ،تراجع عدد الزائرين
الصينيين إلى الواليات المتحدة بـ5.7
في المئة في  2018مقارنة مع عام 2017
ليصل إ لــى  2.9مليون زا ئ ــر ،مــا يعني
توقف النمو في عدد السياح الصينيين

ً
إلى الواليات المتحدة الذي دام  14عاما
متتاليية.
وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى أن اسـتـمــرار
الحرب التجارية سيؤدي إ لــى خسارة
الواليات المتحدة نحو مليوني سائح
صيني ،بالتالي خسارة إنفاقات بقيمة
 11مليار دوالر في الفترة المتراوحة ما
بين عامي  2018و.2020
(العربية .نت)

بكين تهدد باتخاذ تدابير مضادة
دافع الرئيس األميركي دونالد ترامب
عن اإلجراءات التي اتخذتها إدارته ضد
الصين في إطار الحرب التجارية الدائرة
بين البلدين.
ً
وأضــاف ترامب ،ردا على االنتقادات
ال ـمــوج ـهــة إلـ ــى إدارت ـ ـ ــه ب ـس ـبــب ال ـحــرب
ً
التجارية قائال ،إن الرؤساء الذين سبقوه
هم من كان عليهم اتخاذ هذه اإلجراءات،
لكنهم تـجــاهـلــوا مــواجـهــة الـمـمــارســات
الصينية.
وع ـلــق ت ــرام ــب ،ف ــي مــؤتـمــر صحافي
بــالـبـيــت األب ـي ــض« ،إن ـهــا لـيـســت حربي

التجارية ...إنها حرب تجارية كان يجب
أن تبدأ قبل سنوات طويلة».
وأش ـ ـ ــار« :ك ـ ــان ال ب ــد م ــن ش ـخــص ما
اتـ ـخ ــاذ هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ،إن ـن ــي أواجـ ــه
الصين فــي الملف الـتـجــاري ،وأري ــد أن
ً
أقول لكم شيئا ...إننا ننتصر».
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،صـ ــرح م ـت ـحــدث بــاســم
وزارة ال ـت ـج ــارة الـصـيـنـيــة جـ ــاو فينج
بأنه في حال التزمت الواليات المتحدة
بطريقتها الخاصة ،لن يكون أمام الصين
خـيــار ســوى ات ـخــاذ الـتــدابـيــر المضادة
المقابلة.

ولم يوضح فينج ،في حديث مع شبكة
«ســي إن بــي ســي» مــا هــي تلك التدابير
التي قد تتخذها بالده ،لكنه أكد الحاجة
إلى اإلنصاف في المفاوضات التجارية،
وأن ـ ــه ع ـلــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة تغيير
إجراءاتها الخاطئة.
وف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـش ـهــر ،هــدد
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب برفع
ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـلــى سـلــع صينية
بقيمة  300مليار دوالر ،لكن تم تأجيل
ً
تفعيلها حتى ديسمبر ب ــدال مــن األول
من سبتمبر.
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بنمو سنوي  %4.8مستحوذا على  %86من ودائع القطاع المصرفي
وفق "بيتك" تعتبر المدخرات
التي تمتلكها البنوك كودائع
مصرفية لديها سواء بالعملة
المحلية أو العمالت األجنبية
المصدر الرئيسي لتمويل
األنشطة االقتصادية
والتجارية المختلفة ،في حين
تتباين حصة كل قطاع من
ذلك التمويل الممنوح له.

التسهيالت
الشخصية تشكل
 %42.2من االئتمان
حين بلغت  16مليار
دينار في يونيو
 2019بنمو سنوي
%4.9

ق ــال ت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن بيت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي "بـ ـيـ ـت ــك"،
إن ال ـن ـم ــو ال ـس ـن ــوي لــائ ـت ـمــان
الممنوح من القطاع المصرفي
الـ ـك ــويـ ـت ــي سـ ـج ــل ف ـ ــي ي ــون ـي ــو
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ضـ ـ ــي  4.8فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة،
ً
م ـس ـت ـحــوذا عـلــى  86ف ــي الـمـئــة
م ــن ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
ً
وفـقــا آلخــر بيانات ص ــادرة عن
بنك الكويت المركزي (ويحتل
نـمــوه فــي يونيو  2019المركز
الـ ـث ــال ــث ل ـن ـف ــس الـ ـشـ ـه ــر خ ــال
الفترة الممتدة من عام  2015إلى
 ،2019في حين ارتفعت أرصدة
االئتمان بأعلى نسبة في شهر
يونيو من عام  2016أي بنحو
 8.1في المئة).
ووفق التقرير ،بلغ االئتمان
الممنوح  37.9مليار دينار في
يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي م ـقــابــل 36.1
ً
مـ ـلـ ـي ــارا ف ــي ي ــون ـي ــو م ــن ال ـع ــام
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ارتـ ـف ــع
إجـ ـم ــال ــي االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح
بنحو  0.8في المئة على أساس
شهري مقارنة مع شهر مايو من
عام .2019
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،س ـج ـل ــت
أرصــدة التسهيالت االئتمانية
ال ـش ـخ ـص ـيــة أع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع مــن
حيث القيمة بنحو  747.3مليون
دينار أي بنسبة  4.9في المئة
مقارنة مع يونيو العام السابق
مسجلة  16مليار دينار (تمثل
 42.2فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـمــالــي
االئتمان في يونيو  ،)2019يليها
قـطــاعــا الـعـقــار واإلن ـش ــاء بنمو
قدره  673مليون دينار ونسبته
 6.8فــي الـمـئــة حـيــن بـلـغــت (أي
أرصدته)  10.6مليارات دينار.
ثم جاء من حيث قيمة النمو
قـطــاع أخ ــرى بنمو قيمته 425
مـلـيــون دي ـنــار أي بنسبة 16.8
ف ــي ال ـم ـئــة ح ـيــن بـلـغــت ن ـحــو 3
مـلـيــارات دي ـنــار (تـمـثــل  7.8في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي االئ ـت ـم ــان)،
يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ

توزيع أرصدة االئتمان على القطاعات االقتصادية الكويتية
يونيو ٢٠١٩
قطاعات
أخرى

٪٠.٣

قطاعات
أخرى

نفط خام
وغاز

٪٤

يونيو ٢٠١٨
قطاعات
أخرى

الصناعة

قطاعات ٪٠.٣

٪٥

مؤسسات مالية
غير البنوك

٪٠.٤

أخرى

أخرى
٪٨

٪٤٢

٪٩

العقار
واألنشاء

٪٢٨
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 42.4مـلـيــون دي ـنــار أي  2.2في
ً
المئة وصوال إلى ملياري دينار
(تمثل  5.3في المئة من إجمالي
االئتمان).
ً
وارت ـفــع أي ـضــا كــل مــن قطاع
التجارة وقطاع الزراعة وصيد
األس ـ ـمـ ــاك ب ـن ـمــو ب ـل ـغــت قـيـمـتــه
 12.6مليون دينار و 2.6مليون
دينار ،على التوالي ،أي بنسبة
نمو قدرها  0.4في المئة و 16في
المئة ،على التوالي.
وتراجعت على أساس سنوي
الـتـسـهـيــات ال ـمــوج ـهــة لـقـطــاع
النفط الخام والغاز وإلى قطاع
المؤسسات المالية غير البنوك
وإلـ ــى ق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات الـعــامــة
ً
أي ـض ــا ،وبـلـغــت قـيـمــة الـتــراجــع
نحو  139.1مليون دينار و27.1
مليون دينار و 2.2مليون دينار،
على التوالي ،أي بنسبة تراجع
بـلـغــت ن ـحــو  8ف ــي ال ـم ـئــة و2.3
فــي الـمـئــة و 1.9فــي الـمـئــة على
التوالي.

وت ـع ـت ـب ــر ال ـ ـمـ ــدخـ ــرات ال ـت ــي
ت ـم ـت ـل ـك ـه ــا الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ك ـ ــودائ ـ ــع
مصرفية لديها ســواء بالعملة
المحلية أو العمالت األجنبية
الـ ـمـ ـص ــدر ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـت ـمــويــل
األنشطة االقتصادية والتجارية
المختلفة ،بينما تتباين حصة
كـ ــل قـ ـط ــاع مـ ــن ذلـ ـ ــك ال ـت ـم ــوي ــل
الممنوح إليهم ،ويظهر الشكل
التالي توزيع حصص االئتمان
بحسب كل قطاع على حدة.
وت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـي ـ ــات
االئـتـمــانـيــة الشخصية إضــافــة
إل ــى الـمــوجـهــة لقطاعي العقار
واإلن ـ ـشـ ــاء ال ـح ـص ــة األكـ ـب ــر مــن
حـجــم الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة،
إذ ب ـل ـغ ــت ح ـص ــة ال ـت ـس ـه ـيــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة فــي
يونيو الماضي  42.2في المئة
من إجمالي االئتمان الممنوح،
وهـ ــي أع ـل ــى ب ـن ـحــو ط ـفـيــف من
إجـ ـم ــال ــي االئـ ـتـ ـم ــان فـ ــي ال ـع ــام
الـمــاضــي الـبــالــغ نحو  42.1في

الـمـئــة (وذلـ ــك الرت ـف ــاع إجـمــالــي
االئ ـت ـمــان بـنـحــو  4.8فــي المئة
وارتفاع التسهيالت االئتمانية
الشخصية بنسبة مقاربة قدرها
 4.9في المئة).
واس ـت ـق ــرت ح ـصــة االئ ـت ـمــان
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـنـ ــوح لـ ـقـ ـط ــاع ــي الـ ـعـ ـق ــار
ً
واإلنـ ـش ــاء م ـعــا عـنــد ح ــدود 28
في المئة من إجمالي االئتمان
ال ـم ـم ـن ــوح فـ ــي ي ــون ـي ــو ،2019
م ـق ــارن ــة م ــع ن ـف ــس ال ـش ـه ــر مــن
العام الماضي ،بالتالي ارتفعت
حصة القطاعات الثالثة بنحو
طفيف عن حصتها في إجمالي
االئـتـمــان حـيــن بلغت  70.2في
المئة في يونيو الماضي مقابل
 70في المئة في نفس الشهر من
عام  ،2018بسبب ارتفاع حصة
االئتمان الممنوح للتسهيالت
الشخصية من إجمالي االئتمان
ً
كما أسلفنا سابقا.
وتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ذل ــك
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لماذا قد يقبل المرء فائدة سالبة؟
بـعـضـنــا ق ــد ي ـظــل ي ـس ـت ـخــدم نفس
المالبس طيلة عقد زمني أو أكثر ما
دامت لم تبل بغض النظر عن الموضة،
م ـثــل هـ ــذه ال ـم ـع ـت ـقــدات االق ـت ـصــاديــة
ال ـه ــادف ــة لـلـتــوفـيــر ،رب ـم ــا ت ـك ــون أحــد
التفسيرات لوجود نحو  16تريليون
دوالر من الديون سالبة العائد حول
العالم ،بحسب تقرير لـ"بزنس ويك".
ال ـص ـبــر وال ـتــوف ـيــر والـ ـح ــذر ،أم ــور
ً
جـيــدة ج ــدا ،قــد تـكــون هــي الـســر وراء
تـخـمــة ال ـم ــدخ ــرات ح ــول ال ـعــالــم اآلن،
لكن في الحقيقة ،لم يعد على الناس
ج ـنــي م ـقــابــل كـبـيــر (ف ــائ ــدة مــرتـفـعــة)
لتشجيعهم على االدخار ،بل ويقبلون
في بعض الـحــاالت فائدة سالبة ،أي
أ نـهــم يـسـتــردون قيمة استثماراتهم
ناقصة عند تاريخ االستحقاق.
ولعل خير مثال على ذلك ،انخفاض
العائد على سندات الخزانة األمريكية
ً
ألج ــل  30عــامــا إل ــى مـسـتــوى قياسي
ً
(ل ـي ــس س ــال ـب ــا) ف ــي ال ــراب ــع ع ـشــر من
تغير
أغسطس ،والسؤال هنا ،ما الذي ً
ل ـق ـبــول ع ــائ ــدات مـنـخـفـضــة وأح ـيــانــا
سالبة؟ هل الناس أم الظروف؟

ماذا تغير؟

أسعار المعادن الثمينة والنفط

3.2%

2.7%
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أسعار صرف العمالت العربية

حصة قطاعي
العقار واإلنشاء
بلغت  %28من
التسهيالت
ً
االئتمانية وصوال
إلى  10.6مليارات
دينار مع نمو
سنوي %6.8

10.7%

٪8

إجمالي اإلئتمان

أسعار صرف العمالت العالمية

التمويل الممنوح لألشخاص
بـغــرض تـمــويــل أغ ــراض فــرديــة
تختلف باختالف احتياجاتهم
ال ـم ـت ـنــوعــة ،وي ـم ـكــن تقسيمها
بحسب ا ل ـغــرض الممنوحة له
إل ــى أرب ـع ــة أن ـ ــواع ،األول يضم
الـتـسـهـيــات الـمـقـسـطــة وتمثل
الـحـجــم األك ـبــر مــن التسهيالت
االئتمانية الممنوحة لــأفــراد،
وت ـم ـنــح لـتـمــويــل ح ــاج ــات غير
تـجــاريــة على وجــه الخصوص
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء أو تـ ـ ــر م ـ ـ ـيـ ـ ــم ا ل ـ ـس ـ ـكـ ــن
الخاص ،تراجعت حصتها من
ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة إل ــى
 73.8في المئة في يونيو 2019
مـقــارنــة مــع  74.3فــي الـمـئــة في
يونيو .2018
وشـ ـك ــل ال ـ ـنـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن
حـ ـي ــث الـ ـحـ ـج ــم ف ـ ــي ال ـت ـم ــوي ــل
ال ـم ــوج ــه لـ ـش ــراء أوراق مــالـيــة
وهي تسهيالت شخصية تمنح
بـ ـغ ــرض ش ـ ـ ــراء أوراق م ــال ـي ــة،
وتمثل حصتها  16.1في المئة

حركة التسهيالت الممنوحة لألفراد خالل شهر يونيو من  ٢٠١٥إلى ٢٠١٩
مليار دينار كويتي
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حركة إجمالي التسهيالت االئتمانية خالل شهر يونيو من  ٢٠١٥إلى ٢٠١٩
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 ٪٤مؤسسات مالية
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تسهيالت
شخصية

نفط خام
وغاز الصناعة

مـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
الشخصية أي أقل من حصتها
الـ ـت ــي ش ـك ـلــت  16.6ف ــي ال ـم ـئــة
مـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
الشخصية في يونيو .2018
أمـ ــا ال ـت ـم ــوي ــل االس ـت ـهــاكــي
النوع الثالث فإنه يشكل  7.7في
المئة من التسهيالت االئتمانية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي يــون ـيــو 2019
أعـلــى مــن حصتها الـتــي مثلت
 6.8في المئة في يونيو ،2018
وهـ ــي ت ـم ـنــح لـلـعـمـيــل لـتـمــويــل
حاجاته الشخصية التي تغطي
نـفـقــات التعليم وال ـعــاج كذلك
احتياجاته من السلع المعمرة.
وح ــاف ـظ ــت ح ـص ــة ال ـق ــروض
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـل ــى
حـصـتـهــا ال ـتــي شـكـلــت  2.3في
المئة من التسهيالت االئتمانية
ال ـش ـخ ـ ًص ـيــة ف ــي يــون ـيــو 2019
م ـق ــارن ــة م ــع ن ـفــس ال ـح ـصــة في
يونيو .2018
وسـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات
االئتمانية المقسطة  11.8مليار
د ي ـنــار مرتفعة بنسبة  4.2في
الـمـئــة ع ــن حـجـمـهــا ف ــي يونيو
 .2018أمــا على أس ــاس شهري
فارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت
 0.03في المئة مقارنة مع شهر
مايو .2019
وارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ــوج ـه ــة ل ـش ــراء
أوراق مالية إلى  2.6مليار دينار
أي بـنـسـبــة نـمــو  2.2ف ــي المئة
على أســاس سـنــوي فــي يونيو
 ،2019في حين ارتفعت بنسبة
شهرية بلغت  4.6في المئة عند
المقارنة مع  2.5مليار دينار في
مايو من عام .2019
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ي ـح ـصــل عـلـيـهــا
األف ـ ـ ــراد ل ـت ـمــويــل ش ـ ــراء الـسـلــع
ال ـم ـع ـمــرة أو لـتـغـطـيــة تـكــالـيــف
ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاج وا لـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ،إذ إن
مـسـتــويــات االئ ـت ـمــان الممنوح
ل ـهــذا ال ـغــرض بـلــغ  1.22مليار

دينار في يونيو  2019مرتفعة
بنسبة  18.3فــي المئة عــن 1.0
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ف ــي ي ــون ـي ــو ع ــام
 ،2018بينما ارتفعت بنحو 2.2
ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس شـهــري
مقارنة مع  1.20مليار دينار في
مايو عام .2019
وارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة إل ــى
قطاعي العقار واإلنشاء بنسبة
 6.8في المئة على أساس سنوي
ً
وصوال إلى  10.6مليارات دينار
في يونيو  ،2019بينما ارتفعت
بنحو  1.4في المئة على أساس
شهري.
وبلغت التسهيالت االئتمانية
الممنوحة إلى قطاع التجارة في
يونيو  2019نحو  3.4مليارات
ً
ً
دينار ،مسجلة ارتفاعا شهريا
نـسـبـتــه  0.4ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
مــع شهر مــايــو  ،2019أمــا على
م ـس ـت ــوى األداء ال ـس ـن ــوي ف ــإن
االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـم ـن ــوح إل ـ ــى ه ــذا
ً
القطاع ارتفع أيضا بنحو 0.4
فـ ــي ال ـم ـئ ــة فـ ــي ي ــون ـي ــو ،2019
مقارنة مع نفس الشهر من العام
السابق.

 أس ـعــار ال ـفــائــدة الـســالـبــة ظــاهــرةجديدة وال يــزال هناك تضارب كبير
حول أسبابها ،ويميل رئيس مجلس
االحـتـيــاطــي الـفـيــدرالــي الـســابــق "آالن
غرينسبان" ،والمستشار االقتصادي
لدى "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"،
"جــواك ـيــم فـيـلــس" إل ــى احـتـمــال تغير
العادات األساسية للناس بما يجعلهم
يقدرون االستهالك في المستقبل مثل
أو أكثر من الحاضر.
 قال "غرينسبان" في مقابلة حديثةمع "بلومبرغ" ،إن القوى االقتصادية
ربـمــا تـكــون غـيــرت تفضيالت الناس
ً
واخـتـيــاراتـهــم لـكــل وق ــت ،مـتــوقـعــا أن
يعود الـنــاس فــي النهاية إلــى عــادات
اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـق ــدي ـم ــة ،إذ ي ـ ــرى أن ه ــذه
التغيرات ال يمكن أن تدوم إلى األبد.
 التفسير البديل هــو أن الظروفهـ ــي مـ ــا ت ـغ ـيــر ولـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــاس ،عـلــى
سبيل المثال ،إذا كان الناس يدخرون

الصحية لكبار السن في البلدان الستة
 2.3نقطة مئوية ،إذ يكون المتقاعدون
ً
أكثر ميال لالستهالك ال التوفير.

تكلفة البقاء في أمان

أكثر بسبب زيادة معدل األعمار فهذا
ً
ليس تغيرا في شخصياتهم ،إنما هي
استجابة عقالنية للفرصة المتزايدة
للعيش مدة أطول.
ً
 هناك نظرية أخرى تقول إنه بدالمن التحلي بالصبر أكثر ،فإن الناس
ي ــدخ ــرون زيـ ـ ــادة ك ــإج ــراء احـ ـت ــرازي،
ألنهم خائفون من األزمة المالية ،كما
يقول االقتصادي في جامعة أكسفورد
"أندريا فيريرو".
 فكرة أن أسعار الفائدة المنخفضةً
جـ ـ ــدا الـ ـي ــوم جـ ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة اإلفـ ـ ــراط
ف ــي االدخ ـ ـ ـ ــار ،ي ـب ــدو أن ـه ــا ت ـت ـعــارض
مــع ارتـفــاع بعض أن ــواع الــديــون مثل
قروض الطالب في الواليات المتحدة،
لكن يرى االقتصادي "لورنس سمرز"
إن ـه ـم ــا ج ـ ـ ــزآن مـ ــن ظـ ــاهـ ــرة "الـ ــركـ ــود
العالمي".

ما دور الحكومات؟
 يقول "سمرز" ،االقتصادي بجامعةه ــارف ــارد :يجب استثمار الـمــدخــرات
ال ــزائ ــدة بـشـكــل م ــا ،وألن ه ـنــاك نــدرة
في الطلب على المشاريع التقليدية
م ـثــل ال ـم ـصــانــع ،ف ــإن ب ـعــض األمـ ــوال
تجد طريقها إلى أشياء مثل التمويل
الخاص للطالب ،فالفائدة على هذه
القروض أعلى مما يمكن للمستثمرين

الحصول عليه في أي مكان آخر.
 حاول "سمرز" وكبير االقتصاديينفي بنك إنكلترا "لوكاز راشيل" ،تحديد
ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تـسـهــم ف ــي انـخـفــاض
مـ ـع ــدالت الـ ـف ــائ ــدة ف ــي ورقـ ـ ــة بـحـثـيــة
كتباها خــال الربيع ،ورك ــزا على ما
يسمى بالسعر المحايد للفائدة والذي
يساعد االقتصاد على النمو بأقصى
سرعة غير تضخمية.
ً
 وف ـق ــا ل ـت ـقــديــرات االق ـت ـصــادي ـيــن،تراجع المعدل المحايد الذي يستبعد
آث ـ ـ ــار الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ،ل ـس ـت ــة اقـ ـتـ ـص ــادات
رئـيـسـيــة) ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وكـنــدا
والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا
واليابان) إلى  0.4في المئة فقط خالل
عام  2017من  3.6في المئة في .1971
 خـ ـل ــص االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــان إلـ ـ ــى أنُ
س ـيــاســة ال ـح ـك ــوم ــة ،ال ـت ــي ت ـت ـهــم في
كـثـيــر م ــن األح ـي ــان ب ــاإلس ــراف ،أبـقــت
ً
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـم ـت ـقــدمــة ب ـع ـي ــدا عــن
الركود المزمن بفضل دعمها لإلنفاق،
ويقوالن إن سعر الفائدة المنخفض
ً
اليوم كان أكثر انخفاضا لوال ضغوط
السياسات الحكومية.
 تشير الـتـقــديــرات إل ــى أن العجزال ـح ـك ــوم ــي والـ ـ ــزيـ ـ ــادة ال ـن ــات ـج ــة فــي
االقتراض رفعت سعر الفائدة المحايد
بمقدار  1.2نقطة مئوية ،كما تضيف
برامج الضمان االجتماعي والرعاية

 الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ال ـ ـص ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـت ــيمارستها الحكومات على سعر الفائدة
ال ـم ـح ــاي ــد ق ــوب ـل ــت ب ـض ـغ ــوط أخـ ــرى
هبوطية أق ــوى مــن الـقـطــاع الـخــاص،
الضعيف،
وأبرزها كان نمو اإلنتاجية
ً
وال ــذي يمحو  1.8نقطة مئوية وفقا
ألحـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـخ ــدم ـه ــا
االقتصاديان.
 النظرية األساسية لهذا النموذجه ـ ــي أنـ ـ ــه عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـكـ ــون اإلن ـت ــاج ـي ــة
ضعيفة ،ف ــإن اال قـتـصــاد ينمو ببطء
أك ـث ــر ،وع ـنــدمــا يـتـنـبــأ ال ـن ــاس بــآفــاق
ضعيفة ،فإنهم يــدخــرون أكـثــر كــي ال
ينفد منهم المال عندما يكبرون.
 الـنـمــو الـسـكــانــي الضعيف يزيلأكثر من نصف نقطة مئوية من المعدل
المحايد ،ويرجع السبب الرئيسي في
ذلك إلى أن هناك حاجة أقل لالستثمار
فــي اإلسـكــان وال ـمــدارس ،كما أن عدم
ال ـم ـس ــاواة ي ــزي ــد م ــن االدخ ـ ـ ــار ،حيث
يدخر األثرياء الكثير ألنهم ال يجدون
ً
ما يمكن شراؤه بخالف األقل دخل.
 يقول االقتصاديان إن التفاعالتب ـيــن ب ـعــض اآلث ـ ــار تـمـحــو  1.1نقطة
ً
مـئــويــة أخ ـ ــرى ،فـمـثــا ارت ـف ــاع أعـمــار
السكان في العالم ضعيف النمو كان
أش ــد وطـ ــأة م ــن ارت ـفــاعــه ف ــي الـبـلــدان
التي تنمو بشكل طبيعي ،لكن "سمرز"
و"راشيل" لم يفسرا في النهاية سبب
حـ ــذف  1.4ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة أخـ ـ ــرى مــن
المعدل المحايد.
 يعتقد بعض المعلقين والمحللينأن معدالت الفائدة السالبة هي أداة
لفرض رسوم على الناس نظير إبقاء
أمــوال ـهــم فــي أمـ ــان ،وه ــذا األم ــر ليس
بـجــديــد ،لـكــن سـبــب الـحــديــث عـنــه أن
ت ـك ـل ـفــة ه ـ ــذا األم ـ ـ ــان ل ــم ت ـع ــد مـخـفـيــة
بعوامل أخرى كانت تستخدم كحجة
لــرفــع الـفــائــدة ،مثل النمو الـقــوي في
اإلنتاجية والسكان واألسعار.
(أرقام)

ثقافات

١٤

مسك
وعنبر

مزاج
om

t

aw
abil@ rida.c
alja

ريم الشعار تعتبر
«منتدى مدى الثقافي»
ً
تجميعا لطاقات الشباب
في إطار مشروع ثقافي
فاعل في سورية .
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يرى المذيع فهيد
العيبان أنه ال يزال لديه
الكثير ليقدمه ،ويرفض
المشاركة الدرامية ويهتم
باإلعالم .
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أكد الفنان عبدالله
الطليحي أن الهجوم على
شخصية «غازي» في
مسلسل «أجندة» دليل
نجاحه.

ً
«فوربس» :دواين جونسون األعلى أجرا في العالم
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أكد األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل
على إعادة هيكلة المنظومة
اإلدارية للمجلس.

جنى  89.4مليون دوالر من يونيو  2018إلى يونيو 2019
أف ـ ـ ـ ــادت م ـج ـل ــة ف ـ ــورب ـ ــس ،بـ ـ ــأن نـجــم
أف ــام الـحــركــة دواي ــن جــونـســون ،الــذي
ل ـعــب أدوار ال ـب ـطــولــة ف ــي أفـ ـ ــام ،مـثــل:
"جومانجي" و"سريع وغاضب" (فاست
آند فيوريوس) ،تصدر القائمة السنوية
ً
ألعلى الممثلين أجرا في العالم.
وقالت المجلة إن جونسون ،المصارع
السابق الذي كان ُيلقب بـ"ذا روك" ،جنى
 89.4م ـل ـيــون دوالر م ــن يــون ـيــو 2018
إلى يونيو  .2019ويتضمن ذلك راتبه،
ونسبته من أربــاح أفــامــه ،إضافة إلى
 700ألف دوالر عن كل حلقة من مسلسله
(ب ـ ــال ـ ــرز) ،ال ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه ش ـب ـكــة "إتـ ــش.
بي.أو" ،إلى جانب أرباح من تصميماته
للمالبس واألحذية وسماعات األذن مع
شركة أندر أرمر.
َّ
وفي العام الماضي حل جونسون في
المركز الثاني بعد جورج كلوني ،الذي
حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته
إلنتاج أحد المشروبات.
ُيشار إلــى أن جونسون تــزوج أخيرا
من صديقته لورين هاشيان في هاواي.
ُ
ويــذكــر أن دواي ــن اعـتـقــل تـســع مــرات
قبل بلوغه الـ 17عاما ،ولم تكن طفولته
سهلة ،فقد وقعت أسرته بضائقة مالية
جعلت وضعهم صعبا جدا ،حتى إنهم
ُ
ط ـ ــردوا م ــن شـقـتـهــم ف ــي ه ـ ــاواي ،لـعــدم
قدرتهم على الدفع.
وتـلــك ال ـظــروف دفـعــت دواي ــن للجوء
إل ــى الـســرقــة لكسب ال ـمــال ،ف ـتــورط مع
عصابة من الشباب تستهدف السياح
لسرقتهم ،ما أدى إلى اعتقاله عدة مرات
على خلفية هذه السرقات.
وال ـط ــري ــق غ ـيــر الـسـلـيــم الـ ــذي سلكه
جونسون في بداياته جعله الحقا من

أكثر المهتمين بقضايا توعية الشباب
والداعمين ماديا ومعنويا لها.
ولم تقتصر أعمال جونسون الخيرية
على قضايا الشباب فحسب ،فقد أسس
في عام  2006مؤسسة دواين جونسون
روك الـ ـخـ ـي ــري ــة ،الـ ـت ــي ت ـه ـتــم ب ـش ــؤون
َّ
المعرضين للخطر ،واألطفال
األطفال
المصابين باألمراض الخطيرة.
أمـ ــا الـ ـم ــرك ــزان ال ـت ــال ـي ــان ف ــي قــائـمــة
هذا العام ،فاحتلهما نجمان من فيلم
"المنتقمون :لعبة الـنـهــايــة" (أفـنـجــرز:
إند جيم) ،الذي حقق أعلى إيرادات في
تاريخ شباك التذاكر.
وقالت المجلة إن كريس هيمسورث،
الــذي َّ
جسد شخصية ثــور ،جنى 76.4
مليون دوالر ،فيما ربح روبرت داوني
جونيور الذي لعب دور أيرون مان 66
مليون دوالر.
وجاء ممثلون آخرون من الفيلم ،مثل:
برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد
في المراكز العشرة األولى.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـ ــرابـ ـ ــع ج ـ ـ ــاء م ـم ـثــل
بــول ـيــوود أك ـ َّشــاي كــومــار بـ ــ 65مليون
دوالر ،فيما حل نجم أفالم فنون القتال
ج ــاك ــي تـ ـش ــان فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس
بثمانية وخمسين مليون دوالر.
وتـ ـ ـق ـ ــول الـ ـمـ ـجـ ـل ــة إن ه ـ ـ ــذه األج ـ ـ ــور
للممثلين قـبــل خـصــم ا ُل ـض ــرائ ــب ،وال
ت ـش ـمــل الـ ــرسـ ــوم ال ـت ــي ت ــدف ــع ل ـلــوكــاء
والمديرين والمحامين.
(رويترز)

دواين جونسون وزوجته

كوينتن تارانتينو

كيانو ريفز

بيال ثورن

ريفز يعود في الجزء الرابع من «ذي ماتريكس» كوينتن وبيك ينتظران مولودهما األول بيال ثورن تحتفل بإطالق صديقها أغنيته الجديدة
بعد عشرين عاما على انطالقه في الجزء األول من أفــام "ذي ماتريكس" بــدور نيو،
يعود الممثل األميركي -الكندي كيانو ريفز لتجسيد هذه الشخصية في الجزء الرابع من
هذه السلسلة ،بتوقيع أيضا من المخرجة النا واكوفسكي.
وأشارت استديوهات "وورنر براذرز" إلى أن ريفز سيعاود في هذه المناسبة التعاون
مع شريكته في العمل كاري آن موس ،التي تؤدي دور ترينيتي.
وقال رئيس الشركة المنتجة ،توبي إمريك" :نحن سعداء جدا" لعودة هذا العمل "مع
(المخرجة) النا" ،وشاركت في إخراج ثالثية "ذي ماتريكس" مع شقيقها أندر
(أ ف ب)

ً
أعـلــن ا لـمـخــرج كوينتن تــارا نـتـيـنـو ( 56عــامــا) وزوج ـتــهدا نـيــا بـيــك ( 35عــامــا)
أنهما ينتظران مولودهما األول ،وذلك في تصريح لمجلة "بيبول" ،ليصبح أبا
للمرة األولى.
و تــزوج كوينتين ودانيال عــام  ،2018والتقيا عــام  2009عندما ســوق كوينتن
فيلمه " ،"Inglourious Basterdsوانفصال ثم عادا عام  ،2015وخطبها في .2017
وفي مسيرة كوينتن العديد من األفالم الناجحة جدا منها فيلم ""Pulp Fiction
و" "Reservoir Dogsو"."Kill bill

احتفلت الممثلة األميركيةبيال ثورن ( 21عاما) ،بإطالق صديقها ،المغني اإليطالي
بينجاميك ماسكولو ،أغنيته الجديدة ( )Dove E Quandoفي لــوس أنجلس ،الجمعة
ً
الماضي ،بعد مرور أربعة أشهر على عالقتهما ،والتقطت لهما صور معا.
واختارت ثورن إطاللة جريئة مؤلفة من كروب توب بيضاء بعقدة أمامية كشفت من
خالل عن رشاقتها وخصرها النحيل ،وبنطلون جينز.
وتميزت إطــالــة ثــورن بمجموعة مــن اإلكـسـســوارات المتنوعة بين سالسل وأســاور
وخواتم وأقراط ،إضافة إلى ماكياج صارخ وأحمر شفاه باللون األحمر الفاقع ،وأسدلت
خصالت شعرها على جانبي كتفيها.

سيلين ديون تخطف األنظار بغرابتها
ب ـع ــد وفـ ـ ــاة زوج ـ ـهـ ــا ري ـن ـي ــه أنـجـلـيــل
وتخطيها فترة حزنها عليه ،اختارت
النجمة الكنديةسيلين ديون االهتمام
ً
بالموضة لكن دائما ما خطفت األنظار
ً
لغرابتها وليس ألناقتها ،خصوصا أن
ً
معظم أزيائها تظهرها نحيلة جدا.
ً
لـكــن سيلين " 51عــامــا" تخطت هــذه
الـمــرة كــل إطــاالتـهــا الـغــريـبــة ،وأب ــرزت
جانبها الجنوني ،فبدت أشبه "بمسخ
عـمــاق" حين قبلت الـخـضــوع لجلسة
تصوير تتسم بالغرابة لمصلحة عدد

سبتمبر من كتاب "،"CR Fashion Book
الذي طال انتظاره.
واهتم بالتقاط هذه الصور المصور
المحترف فالنتين هرفراي ،الذي اختار
ش ــوارع مدينة الـحــب واألنــاقــة باريس
ليقوم بعمله ،وا سـتـعــان بفكرة تأثير
عين السمكة الذي يكبر األشياء بطريقة
مبالغ فيها.
َّ
تحدثت سيلين عن جلسة التصوير
التي عدتها تجربة لم تكن لتخطوها
ً
في السابق ،خصوصا أنها منذ خمس

سنوات ،لم تسمح ألي مصور باالقتراب
منها على اإلطالق.
وأعربت النجمة الكندية عن سعادتها
في الخروج من نطاق راحتها وتخطي
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ف ـ ـهـ ــي م ـ ـغـ ــرمـ ــة ب ـج ـل ـس ــات
التصوير ،وكل ما له عالقة بالفن ،قائلة:
ً
"كــان رائعا رؤيــة نفسي في تأثير عين
السمكة ،إذ يكون رأسك أكبر من جسدك
أو العكس ،وإلحدى الصور يكون مقاس
قدمك  12وفي أخرى  ، 4إنه عمل فني".
سيلين ديون

ثقافات
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ريم الشعار« :مدى» الثقافي لتجميع طاقات الشباب

جدل حول لوحة
«عذراء الصخور» لدافنشي

الفكرة بدأت من مدينة حمص عام  2015وانتقلت إلى دمشق
ليس أجمل وال أروع من أن تخرج من أجواء حرب ضروس وأنت منتصر بسالح الثقافة والفكر ،ومثلما ال هزيمة لفكرة ،فقد
قررت مجموعة من النشطاء السوريين إزاحة غبار المعارك ومحو رائحة البارود بفكرة حملت عنوان منتدى «مدى» الثقافي
وتستهدف تجميع طاقات الشباب في إطار مشروع ثقافي فاعل ،يعيد الحياة إلى وطنهم بطريقة إعمال العقل وتنمية الفكر
ً
وتعريف األجيال الناشئة بالماضي العظيم لبلد ال يزال  -رغم ما شمله من دمار  -متشبثا بالحياة.
حول المنتدى وأهم إنجازاته على األرض التقت «الجريدة» مديرة فرعه في دمشق ريم الشعار في الحوار التالي:
القاهرة -أحمد َّ
الجمال

خطتنا األهم
منح األطفال
مساحة أكبر

• مـتــى بــزغــت فـكــرة إنـشــاء
دار مدى الثقافي؟
 كــانــت الـفـكــرة ابـنــة خيالً
تدحرج حتى تبلورت نواة بين
بعض األصدقاء االفتراضيين
على اإلنترنت .أردنا أن نبقى
ً
م ـع ــا ن ـت ـش ــارك م ــا ن ـحــب رغــم
اخ ـ ـتـ ــاف مـ ـش ــاربـ ـن ــا ،ل ـن ـقــول
للعالم لسنا كما ُي ـ َّ
ـرو ج عنا،
فهنا بالد الشمس حيث خزان
ال ـم ـع ــارف وال ـع ـل ــوم وج ــذرن ــا
الـ ـمـ ـتـ ـص ــل بـ ــرح ـ ـم ـ ـهـ ــا .ن ـن ـهــل
مـ ــن م ـع ـي ـن ـهــا الـ ـص ــاف ــي ،هـنــا
الـحـضــارات وتـعــدد الديانات
واآللهة وقبول اآلخر بحب في
منطقة م ــاري ،حيث حضارة
الميالد،
عمرها  ٨٠٠٠عام قبل
ِّ
يوجد ُرقم ُد ّون عليه "ال تحقر
ً
إلها لست تعبده" ،وهــذا يدل
ع ـلــى غ ـنــاهــا ب ــاالخ ـت ــاف مع
احترامها لوحدة المصدر.
وق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأ مـ ـش ــروعـ ـن ــا مــن
الـ ـص ــدي ــق رامـ ـ ـ ــز ح ـس ـي ــن فــي
نهاية عام  ٢٠١٥هو من مدينة
ح ـمــص ال ـت ــي ن ــال ــت م ــا نــالــت
م ـ ــن حـ ـ ــرب ق ــاسـ ـي ــة وحـ ـص ــار
مؤلم ،وتحت قسوة الظروف
كانت فكرته مد الجسور بين
األخوة ،ثم انتقلت الفكرة إلى
د مـشــق ليتكون لها جناحان
ويتسع المدى مع خصوصية
العاصمة.

• ما أهدافكم وإلى أي مدى
تحققت على أرض الواقع؟
 نـ ـسـ ـتـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـقـ ـط ــابال ـش ـبــاب ال ـســوري ـيــن لتنظيم
طاقاتهم وتجميعها في إطار
مشروع ثقافي هادف ومنظم،
ونقيم فعالياتنا تحت رعاية
مــؤسـســات الــدولــة نكمل دور
ال ـم ــراك ــز ال ـث ـقــاف ـيــة بــالـتــوجــه
إلــى المجتمع الـمــدنــي .كذلك
ن ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــه ن ـح ــو
األطفال ألجل تنمية عقولهم
وإغـ ـ ـنـ ـ ــاء روحـ ـ ـه ـ ــم ب ـم ـفــاه ـيــم
ً
الـ ـجـ ـم ــال وال ـ ـف ـ ــن بـ ـعـ ـي ــدا عــن
التلقين والقولبة وتدريبهم
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
الـ ـتـ ـش ــارك ــي ،كـ ـب ــدي ــل صـحــي
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــي مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال خ ـلــق
ً
بيئة نقية بـعـيــدا عــن الظالم
والتشدد ،وبناء جسور قوية
بين السوريين وتقوية العالقة
فيما بينهم ،وقد تحقق الهدف
األول الـمـتـعـلــق بــاسـتـقـطــاب
الـ ـشـ ـب ــاب ،وال ـ ـهـ ــدف األخـ ـي ــر..
تـمـكـنــا ب ـح ـمــد ال ـل ــه م ــن بـنــاء
الـثـقــة ،وج ــو األل ـفــة الحقيقي
بين المكون السوري المتعدد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارب ،وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـخــص
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال كـ ــانـ ــت مـ ـب ــادراتـ ـن ــا
خجولة ،بسبب عدم امتالكنا
الترخيص في البداية ،لكننا
اآلن نـسـتـطـيــع ا لـ ـب ــدء بخطة

في زيارة ألحد األماكن األثرية

لوحة « عذراء الصخور»

مع األطفال .األفكار موجودة
ل ـك ـن ـهــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى تـنـظـيــم،
ألن التعامل مــع أطـفــال جرت
ع ـل ـي ـهــم الـ ـح ــرب أم ـ ــر يـحـتــاج
ً
ً
ً
توجيها وإعدادا أكاديميا.

أمسيات شعرية
• ما أبرز الفعاليات األدبية
ا ل ـتــي قـمـتــم بتنظيمها حتى
اآلن؟
 نـ ـظـ ـمـ ـن ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــنالفعاليات التي تضم أمسيات
ش ـ ـ ـعـ ـ ــريـ ـ ــة ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـحـ ـك ــي
والـ ـفـ ـصـ ـح ــى والـ ـه ــايـ ـك ــو مــع
مجموعة مــن الـشـعــراء ،منهم
هاني نديم ،وسامر إسماعيل،
وعصام التكروري ،والدكتور
ســامــر زكــريــا ،وه ــاال الشعار،
وع ـبــدال ـلــه الـحـسـيــن ،وأح ــام
بـ ـ ـن ـ ــاوي ،ول ـ ـمـ ــا الـ ـقـ ـي ــم ،وم ــن
لبنان الشقيق الشاعر مارون
الـمــاحــولــي ،وال ـشــاعــرة عبير
ش ـ ـ ــرارة ،وفـ ــي م ـج ــال الـقـصــة
وال ـ ـ ـسـ ـ ــرد ن ـظ ـم ـن ــا أمـ ـسـ ـي ــات
ل ـ ـل ـ ـكـ ــاتـ ــب ع ـ ـ ـصـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـسـ ــن،
والدكتور رفيف المهنا.
• ت ـق ــوم ــون ب ـن ـشــاط م ــواز
يتعلق بتعزيز فـكــرة الهوية
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات يـ ـج ــري
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ب ـي ــن ح ـي ــن وآخـ ــر
ألم ـ ــاك ـ ــن تـ ــراث ـ ـيـ ــة وأث ـ ـ ــري ـ ـ ــة...
حدثينا عن ذلك النشاط؟
 ه ــذا ال ـن ـشــاط ه ــو األك ـثــرجاذبية ،أطلقناه تحت عنوان
"اكتشف سورية" وهو عبارة
عن فعالية سياحية تهدف إلى
التعرف على األماكن األثرية
وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
أنـ ـح ــاء س ــوري ــة وذل ـ ــك ضمن
جوالت متعددة تشمل المدن
والـ ــريـ ــف ال ـ ـسـ ــوري .وي ـش ــرف
عـلــى ال ـجــوالت متخصصون
وأكاديميون في هذا المجال،
ً
إذ تقدم شروحا تفصيلية لكل
ُ
مكان نزوره وتوثق الجوالت

ريم الشعار
ب ــالـ ـص ــور والـ ـفـ ـي ــدي ــو ،وه ــي
متوافرة على قناة مدى على
"يوتوب" ،ونختم هذه الفعالية
بحفلة ترفيهية تجمع أعضاء
الفريق.

نقل الترخيص
• مـنــذ بــدا يــة الستينيات،
ال تــرا خ ـيــص تمنحها وزارة
الثقافة السورية للجمعيات
األه ـل ـيــة ،لـكــن "م ـن ـتــدى مــدى"
ح ـظ ــي ب ـه ــذا ال ـت ــرخ ـي ــص ،مــا
الذي تمثله هذه الخطوة لكم؟
 وزارة ا ل ـ ـث ـ ـقـ ــا فـ ــة ك ــا ن ــتقبلتنا بكل فعالية نود القيام
بـهــا ،نحتاج مـبــاركــة ال ــوزارة
وم ــوافـ ـقـ ـتـ ـه ــا .م ـض ــى ع ــام ــان
ون ـح ــن نـ ـت ــردد ع ـلــى الـ ـ ــوزارة
لنقدم الطلبات ونحصل على
الموافقات ألي فعالية .من هنا
وجدت الوزارة أن عملنا ثقافي
ً
ولـ ـي ــس خـ ـي ــري ــا ،ف ـط ـل ــب مـنــا
نـقــل الـتــرخـيــص إل ــى مالكها،
وبالفعل حصلنا عليه وكان
رقم ترخيصنا (واحــد) ،وهذا
يحملنا مـســؤولـيــة أكـبــر فقد
أصبحنا االبن الشرعي األول
لوزارة الثقافة.
• هـ ـ ـ ــل ي ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر ن ـ ـشـ ــاط
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة
دمشق فقط ،أم يمتد إلى مدن
سورية أخرى؟

 ال ي ـق ـت ـصــر ع ـم ـل ـنــا عـلــىالـعــاصـمــة" ..م ــدى" ممتد في
ً
ثـ ــاث مـ ــدن س ــوري ــة ،والح ـق ــا
سيشمل كــل ســوريــة إن شــاء
الله.
• مـ ــا خ ـط ــة "مـ ـ ـ ــدى" خ ــال
الفترة المقبلة لتطوير العمل؟
 خطتنا األهم منح األطفالمساحة أكبر ،وسنعمل على
ال ـ ـتـ ــوسـ ــع بـ ـك ــل ن ـ ـشـ ــاط ع ـلــى
ح ــدة (الـسـيـنـمــا ،الموسيقى،
الندوات الحوارية ،األمسيات
الشعرية ،وال ـقــراء ات األدبية،
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات ال ـت ـع ــري ـف ـي ــة
بــال ـتــاريــخ وال ـ ـتـ ــراث) ،بـهــدف
ك ـ ـسـ ــر ح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــود ب ـيــن
ً
ال ـف ـنــان وال ـم ـت ـل ـقــي .وع ـمــومــا
الفكر ال ينضب فهناك العديد
من األفـكــار في طــور النقاش،
وأتمنى لمدى أن تنتشر على
التراب السوري.

«اكتشف
سورية» فعالية
تستهدف
التعرف على
األماكن األثرية
والتاريخية

مــازال الفنان اإليطالي
لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــاردو دافـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــي
م ـث ــار ج ــدل ف ــي األوسـ ــاط
ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة،
وذلك بعد أن كشف خبراء
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــف ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي
الوطني عــن ر ســوم أولية
خ ـف ـي ــة ال ت ـظ ـه ــر بــا ل ـع ـيــن
ا لـمـجــردة فــي لــوحــة فنان
النهضة اإليطالي الشهير
ل ـيــونــاردو داف ـن ـشــي (عــام
 )1508ا ل ـم ـع ــرو ف ــة بــا ســم
"عــذراء الـصـخــور" ،ووجــد
بــاح ـثــو م ـعــرض ل ـنــدن أن
تـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــات ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو
ّ
األول ـي ــة تـظـهــر اخـتــافــات
كـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة
ظـ ـه ــورهـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـل ــوح ــة
النهائية.
وتـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـس ـ ـخ ـ ـتـ ــان
م ــن ال ـل ــوح ــة األقـ ـ ــدم ال ـتــي
رس ـ ـم ـ ـهـ ــا دافـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــي ب ـي ــن
عـ ـ ــا مـ ـ ــي  1 4 8 3و ،1 4 8 6
أواله ـم ــا بـمـتـحــف الـلــوفــر
فـ ــي بـ ــاريـ ــس والـ ـث ــانـ ـي ــة -
وت ـ ـ ـكـ ـ ــاد تـ ـ ـك ـ ــون م ـط ــاب ـق ــة
ل ـه ــا ورس ـ ـمـ ــت فـ ــي ب ــداي ــة
القرن السادس عشر -في
المتحف الوطني بلندن،
في حين يقول الباحثون
إن بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض م ـ ـ ـسـ ـ ــا عـ ـ ــدي
داف ـ ـن ـ ـشـ ــي رب ـ ـمـ ــا أكـ ـمـ ـل ــوا
ر س ـ ـم ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن شـ ــرع
معلمهم في عملها.
وأظهر الكشف باألشعة
ا لـسـيـنـيــة واأل ش ـع ــة تحت
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراء وال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
الطيفي وجود رسوم غير
ظاهرة ،تم إخفاؤها عبر
أ لــوان الرسم األ خـيــر ،لكن
التقنيات الحديثة أتاحت
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن ال ـت ـص ـم ـي ــم
األص ـلــي ال ــذي فـيــه بعض
التغييرات.
وتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع ال ـ ـ ـلـ ـ ــوحـ ـ ــة

السـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي
وت ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ،واك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت
الرسوم األصلية المخفية
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــان وبـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــات ي ــد
غامضة تركت في الطالء
ن ـت ـي ـجــة وض ـ ــع أس ــاس ــات
ال ـ ـلـ ــوحـ ــة وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ط ـب ـقــة
م ـت ـســاويــة ال ـس ـم ــك ،رب ـمــا
ق ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـه ـ ــا دا ف ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــي أو
مساعد له.
وت ــم ال ـع ـثــور عـلــى هــذه
الـ ــرسـ ــوم ن ـظ ــرا لـصـنـعـهــا
ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ت ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوي عـ ـل ــى
بعض ا لــز نــك ،مما يسمح
ب ـ ــرؤيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي خ ـ ــرائ ـ ــط
مضاء ة باألشعة السينية
ت ـ ـ ــوض ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان وجـ ـ ـ ــود
ه ــذا ا لـعـنـصــر الكيميائي
ال ــذي يـمـكــن كـشـفــه أيـضــا
ب ــاألش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،والـ ـتـ ـص ــوي ــر
الفائق الطيفية.
وتــوجــد لــوحـتــا "ع ــذراء
الـ ـصـ ـخ ــور" ف ــي ال ـم ـت ـحــف
الــوط ـنــي بـلـنــدن ومـتـحــف
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوف ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس،
وتـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــه الـ ـ ـل ـ ــوحـ ـ ـت ـ ــان
ال ـل ـتــان اشـتـقــت إحــداهـمــا
م ـ ــن األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ـ ــع ذل ــك
تـخـتـلـفــان ف ــي الـتـفــاصـيــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون
واإلض ـ ــاء ة وال ـت ـعــامــل مع
الطالء.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـق ــر ي ــد
ا لـمــاك اليمنى فــي لوحة
ُ
ل ـن ــدن ع ـلــى رك ـب ـتــه ،تــرفــع
ال ـ ـيـ ــد ف ـ ــي لـ ــوحـ ــة م ـت ـحــف
ال ـل ــوف ــر وت ـش ـيــر الـسـبــابــة
إ ل ــى ي ـح ـيــى (أو يــو ح ـنــا)،
وت ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ـي ـ ــون ال ـ ـمـ ــاك
بطريقة تأملية في لوحة
ل ـ ـنـ ــدن ،ل ـك ـن ـهــا ت ـن ـظ ــر فــي
نسخة متحف اللوفر في
اتجاه المشاهد.

قلعة حمص من أهم المعالم األثرية والتاريخية في سورية
تعتبر مدينة ملكية مصغرة فيها دور السكن والمستودعات والمسجد
المعالم األثرية والتاريخية في المدينة السورية التي تقع في منتصف البالد من الجهة الجنوبية الغربية من المدينة ،وشيدت
تعتبر قلعة حمص من أهم
ً
محيطه في األسفل نحو 900
فوق تل يرتفع عن البحر  533مترا ،ويرجح أن أسفل ً
التل طبيعي صخري وأعاله صناعي ،وهو على شكل مخروط ناقصً ،
متر وارتفاعه عن سطح األرض المحيطة به ثالثون مترا ،وسفحه الشمالي المالصق للمدينة شديد االنحدار يكاد يكون عموديا ،وكانت القلعة في الماضي
تبدو على غرار القالع األيوبية والمملوكية المبنية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميالد ،والتي تعتبر قلعة حلب أفضل نماذجها المتبقية ،تعلو
ً
منحدرها الذي يحيط به الخندق أبراج مربعة وكأنها مدينة ملكية ،ما زال أحدها في الشمال الشرقي متكامال في مظهره الخارجي.

الموقع كان
ً
مأهوال في النصف
الثاني من األلف
الثالث
قبل الميالد

يعتقد الكثيرون من المؤرخين
وعـلـمــاء االنـثــربــولــوجـيــا أن أقــدم
موقع نشأ فيه السكن في حمص
ه ـ ــو ت ـ ــل حـ ـم ــص (مـ ـ ـك ـ ــان ال ـق ـل ـعــة
الحالي) وأثبتت ُ الــدراســات التي
أجـ ــريـ ــت ع ـل ــى ال ــلـ ـق ــى ال ـف ـخــاريــة
السطحية المكتشفة في الطبقات
الــدنـيــا مــن ال ـتــل ،أن الـمــوقــع كــان
ً
م ــأه ــوال ف ــي الـنـصــف ال ـثــانــي من
األلــف الثالث قبل الميالد ،والتل
الحالي التي تتوضع القلعة عليه
يفترض أنــه يدفن ضمن طبقاته
حمص القديمة قبل توسعها خارج
حدود التل إبان العصر الروماني،

وأن الخندق المحيط بالتل كان
ضـمــن الـنـظــام الــدفــاعــي للمدينة
ألنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـت ـع ــرض لـ ـغ ــزوات
البداوة والرعاة.
ومـ ـ ــع غـ ـ ــزو الـ ـ ــرومـ ـ ــان لـمــديـنــة
حمص ووص ــول (جوليا دومنا)
ابنة كاهن معبد الشمس إلى عرش
اإلمبراطورية الرومانية اتسعت
حمص من سور دائري حول التل
إلــى مدينة لها شكل المستطيل
(  )999 – 1400ق .م و خ ـض ـعــت
ل ـل ـم ـخ ـطــط ال ـك ــاس ـي ـك ــي ل ـل ـمــدن
الهلنستينية ال ــروم ــان ـي ــة ،وفــي
الفترة الممتدة من نــزول السكان
من التل وحتى انتشار المسيحية
أخــذ تل حمص ينفرد بأنه مكان
لعبادة مقدسة في شكل (أكروبول)
للمدينة الجديدة (المركز اإلداري
والديني للمدن القديمة) فقد ضم
ً
مـعـبــدا إلل ــه الـشـمــس األس ـطــوري
الذي دعاه الحمصيون (ايالغابال).

مدينةملكيةمصغرة

مسجد القلعة

ت ـبــدو قلعة حـمــص مــن الــداخــل
وك ــأنـ ـه ــا م ــدي ـن ــة م ـل ـك ـيــة مـصـغــرة
فيها دور الـسـكــن والـمـسـتــودعــات
وال ـم ـس ـجــد وكـ ــل م ــا ي ـل ــزم اإلق ــام ــة
والدفاع للحاكم وحاشيته وحامية
للقاعة وت ــدل الكتابات المنقوشة
على الـبــرج الشمالي أن مــن بناها
هو أسد الدين شيركوه وثمة نص
م ـن ـق ــوش ع ـل ــى ح ـج ــر يـ ـق ــول (أمـ ــر
بـعـمــارتــه ش ـيــركــوه ب ــن محمد في
سنة  )594ويـبــدو أن شيركوه هو
أكثر من ّ
حصن القلعة ،واهتم بها

بسبب طول مدة حكمه التي امتدت
ً
إلى  45عاما.

مسجدالسلطان
واشتهر مسجد القلعة الذي دعي
ً
أيضا مسجد السلطان الحتوائه على
نسخة من المصحف العثماني الذي
أرسله عثمان بن عفان إلــى حمص
ً
وظ ــل ه ــذا المصحف مـحـفــوظــا في
جامع القلعة حتى خاف الناس عليه
من الفقدان فنقلوه إلى جامع خالد بن
ً
الوليد وبقي فيه ردحا من الزمن إلى
أن استولى عليه جمال باشا السفاح
ونقله إلى القسطنطينية.

القلعةوالصومعة
في فترة العثمانيين تضاءل دور
ً
ال ـق ــاع ون ـظ ــرا الك ـت ـشــاف األسـلـحــة
ال ـن ــاري ــة وخ ــاص ــة ال ـمــدف ـع ـيــة الـتــي
اعتمدها العثمانيون ،ولـكــن قلعة
ً
ً
حـمــص ظـلــت م ــرك ــزا اسـتــراتـيـجـيــا
لترييض مدافع الحامية ،وفي هذه
ُ
الفترة شــق المدخل الحالي للقلعة
من الغرب وذلك لسحب المدافع إليها،
وأذاقت مدافع القلعة الحملة المصرية
بقيادة إبراهيم باشا الويالت فقرر
فور دخوله حمص تخريب منشآت
القلعة وأمر بأن تنزع الطبقة البازلتية
ُ
مــن عـلــى سطوحها لتستخدم في
بناء المستودع العسكري (الدبويا)
وه ــي كـلـمــة مـحــرفــة ع ــن الفرنسية
وتعني المستودع  -وأكملت بلدية
حمص عام  1911أي في عهد رئيسها
إبراهيم األتاسي المهمة عندما قامت

منظر خارجي لقلعة حمص التاريخية
باقتالع ما تبقى من أحجار البازلت
من سفوح القلعة وشيدت بها مخازن
ف ــي الـ ُقـســم ال ـشــرقــي م ــن الصومعة
ً
التي أتخذت مستودعا للمحروقات
السائلة " -كــازخــانــة" ،وال تــزال هذه
المخازن قائمة حتى اليوم ،وهكذا
نـشــأت التقليعة الشعبية فــي ذلــك
الوقت (ركبت القلعة على الصومعة).

اكتشافوترميم
من معالم القلعة المغارة الكبيرة
التي يتجه مدخلها نحو الجنوب،
وعلى ّ
سوية أرض الخندق بعرض
وسطي قدره  15سم ،وبعمق  75سم
وهــي كهف طبيعي في أســاس التل
ً
ربما لم يكن مــوجــودا في الماضي،
ُ
أو أن ــه ك ــان أصـغــر مــن ذل ــك وكـشــف
بـ ــإزالـ ــة ال ـت ـص ـف ـيــح وتـ ــوسـ ــع ب ـهــدم
جــدرانــه الكلسية الستخدامها في
صنع الكلس.
وفي أعلى القلعة فسحة منبسطة
قام الفرنسيون بتسوية أرضها وهدم
ما تبقى من مبانيها بدليل أن ّ
سوية
ً
األرض تناسب تماما أرضية المباني
الفرنسية التي التزال محافظة على
وجودها ،ومن الخارج نجد أن القلعة
قد ردم خندقها وفقدت تصفيحها
عـ ــدا ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي التـ ــزال
تحتفظ بطبيعة التصفيح الداخلي
ً
(البطانة) وتهدمت أسوارها جميعا.
وتم كشف أساسات قسم كبير من

األسوار كما كشف عن الباب الشمالي
الشرقي وهو الباب األساسي للقلعة
ومدخله يماثل مــدخــل قلعة حلب،
كما رمــم الـبــرج الشمالي عــام 1952
واكتشف في القلعة صهريج بعمق
ً
 27م ـتــرا مـكــون مــن بضعة طــوابــق
لها أدراج طول ضلع مربعه  5أمتار
ويعتبر من الفن المعماري األيوبي
النادر.

منبتالحظوظ
في أواخر العهد العثماني تحولت
وظ ـي ـفــة ال ـق ـل ـعــة ال ــدف ــاع ــي لتصبح
ً
مكانا الحتفال طريف هو (خميس
النبات) أو خميس القلعة ،إذا كان
الناس يتقاطرون إليها من كل مكان
ويتجمعون على سطحها فيتدافعون
حول بئر واسعة قديمة ،ويتنافسون
على قــذف الـحـجــارة فــي جوفها ثم
ينصتون لسماع أصوات ارتطامها
ً
ً
في الـقــاع ،فــإذا تركت دوي ــا وطنينا
ك ــان صاحبها ذا حــظ رائ ــع –يفلق
الصخر -وإذا لم ُيسمع أي صوت دل
ذلك أن حظه أو حظها هامد خائب،
ذلك أن البئر هي (جب البنات) حيث
تنبت الحظوظ كما يقولون -وكان
خميس القلعة هذا يعقد بعد زوال
الشمس وجنوح النهار إلى األصيل
فتتقاطر على القلعة جموع النساء
والـصـبـيــان والـفـتـيــات يتجمعون
عند سفحها الغربي فإذا ضاق بهم

المكان توغلت النسوة في ّ
الجبانات
المجاورة.

دخولالفرنسيين
وبقيت هــذه الـعــادة حتى دخــول
الفرنسيين إل ــى حمص صـبــاح 28
واتخاذهم من القلعة
يوليو عام 1920
ً َ َْ
ً
حيل بين الناس
موقعا عسكريا ف
وبين الصعود إلــى القلعة الختبار
حظوظهم ،وبعد أن أقام الفرنسيون
ح ــام ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة ش ـ ـيـ ــدوا بـعــض
األبـنـيــة فيها كما وس ـعــوا المدخل
الـغــربــي ورص ـفــوه لتحرك آلياتهم،
وحظروا األهالي من االقتراب منها
ً
وغدت القلعة مصدرا للموت والدمار
عندما قصفت الحامية مدينة حمص
بالمدفعية وقامت بعمليات قنص
للسكان في الشوارع وداخل البيوت
كرد فعل على الثورات السورية في
 29مايو .1945

تدل الكتابات المنقوشة
على البرج الشمالي
أن أسد الدين شيركوه
بناها

توابل ةديرجلا

•
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العيبان لـ ةديرجلا  :أرى نفسي في التقديم ال التمثيل
•

أكد أنه يستعد لبرنامج جديد حول السفر واالستكشاف
تميز المذيع فهيد العيبان بوجه إعالمي الفت للنظر منذ الظهور األول والحضور القوي
عبر الشاشة ،وهو ما رشحه لتولي مسؤولية أشهر البرامج المحلية «ليالي الكويت» ،ومن
قبلها «يا هال» ،و«مساء الخير يا كويت» ،و«صباح الخير يا كويت» ،إلى جانب مشاهير
وإعالميين كبار.
ويرى العيبان أنه اليزال لديه الكثير ليقدمه ،ولذلك يرفض المشاركة الدرامية مكثفا
جهوده بمجال اإلعالم ،ولتجربته الجديدة من خالل برنامج ضخم حول السفر لمناطق
بعيدة وغريبة حول العالم ،ولمزيد من التفاصيل كان لنا معه هذا الحوار.
عزة إبراهيم

ال أرغب في
تقديم فكرة
تقليدية أو
تتشابه مع
أعمال أخرى

ال يوجد
إنسان يطمح
إلى النجاح
في حياته
وال تواجهه
عقبات

* مـ ـ ــاذا ل ــدي ــك لـلـتـلـفــزيــون
خالل الفترة المقبلة؟
ً
 حـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــا أ نـ ـ ـ ـ ــا م ـن ـش ـغ ــلببرنامجي "لـيــالــي الـكــويــت"،
وه ــو يـعـتـبــر أف ـضــل بــرنــامــج
على مستوى جميع القنوات
اإلع ــامـ ـي ــة ،وت ـ ـحـ ــاول بـعــض
الـمـحـطــات تـقـلـيــده ،لنجاحه
وحجم متابعته ،ولكنني لن
أتـ ــوقـ ــف ع ـن ــد ه ـ ــذه ال ـت ـجــربــة
مهما كانت غالية على قلبي،
حـيــث أسـتـعــد حــالـيــا لتقديم
ب ــرن ــام ــج ج ــدي ــد وهـ ــو إن ـتــاج
خ ـ ـ ــاص ،ويـ ـن ــاق ــش م ــوض ــوع
الـسـفــر واالس ـت ـك ـشــاف ،ولـكــن
ب ــأسـ ـل ــوب م ـخ ـت ـلــف لـيـكـشــف
أماكن بعيدة وجديدة وغريبة،
ونتمنى أن يحظى بإعجاب
المشاهين.
* صرحت أنك ستمثل فقط
فــي "ه ــول ـي ــوود" ،فـهــل تطمح
ً
للتمثيل عموما؟
 ال أ عـ ـتـ ـق ــد أن ا ل ـت ـم ـث ـيــلم ـج ــال ــي ،ب ــل أرى ن ـف ـســي في
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ،وأرك ـ ـ ـ ـ ــز جـ ـه ــودي
ً
وتـ ـفـ ـكـ ـي ــري ح ــالـ ـي ــا ب ـع ـم ـلــي،
وهـ ـ ـن ـ ــاك إعـ ــام ـ ـيـ ــون دخـ ـل ــوا
مجال التمثيل ،ولم يشعر أحد
بنجاحهم مــن وجـهــة نظري،
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــ"هــول ـيــوود"
فقد التقيت في منزل صديق
ل ـ ــي أثـ ـ ـن ـ ــاء دراس ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ـل ــوس
أن ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس أحـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـخـ ــرجـ ــي
"ه ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود" ،وع ـ ـ ــرض ع ـلـ ّـي
تـجـسـيــد دور م ـهــاجــر عــربــي
ف ــي أم ـيــركــا ،ورغـ ــم سـعــادتــي
بــال ـعــرض فــإنـنــي تـ ــرددت في
خوض التجربة ،حيث ال أزال
ف ــي ب ــداي ــة ال ــدراس ــة وبـعــدهــا
رفضت.
ورغ ـ ــم ذلـ ــك ف ــا أحـ ــد يعلم
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وألنـ ـ ـ ــي ع ــاش ــق
للمسرح فإذا تسنى لي يوما

برنامج تاريخي

* ه ــل ش ـع ــرت أنـ ــك خضت
تجربة ولم توفق بها؟
ً
 لألمانة أنا أفكر جدا قبلأي عمل يعرض ّ
علي ،ورفضت
أك ـثــر م ــن بــرنــامــج وأك ـث ــر من
عـ ـ ــرض ،واآلن أ ن ـ ــا راض عــن
اخـتـيــاراتــي ،فــأنــا ال أستطيع
أن أشارك في عمل لم يقنعني
شخصيا ومهنيا ،كما أنني ال
أرغب في تقديم فكرة تقليدية
أو تتشابه مع أعمال أخرى.
* المشوار الناجح محفوف
بالعقبات فكيف واجهتها؟
 فـ ـع ــا ال يـ ــوجـ ــد إنـ ـس ــاني ـط ـم ــح لـ ـلـ ـنـ ـج ــاح أو ي ـط ـمــح

فهيد العيبان
لـتـحـقـيــق قـ ـف ــزات ف ــي حـيــاتــه
وال ت ــواج ـه ــه ع ـق ـب ــات ،ول ـكــن
طموحي كبير ،وأرى أنني لم
أحقق منه الكثير حتى اآلن،
ف ـش ـغ ـفــي وحـ ـم ــاس ــي لـلـعـمــل
ال يـنـتـهــي ،وبـ ــاإلصـ ــرار على
ال ـح ـلــم وال ـع ــزي ـم ــة اسـتـطـعــت
تحقيق جــزء مــن طموحاتي،
وال أ س ـت ـط ـي ــع أن أ نـ ـك ــر ر غ ــم
ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات دع ـ ـ ــم زم ــائ ــي
والمسؤولين بالتلفزيون لي
ح ـت ــى ظـ ـه ــرت ع ـل ــى ال ـشــاشــة
وأثبت وجودي ،فلهم مني كل
الشكر والتقدير.

علي حسن
* من أهم الشخصيات التي
استمتعت بالحوار معها عبر
الشاشة؟
 في الحقيقة يوجد الكثير،ولكن أبرزهم اإلعالمي القدير
علي حـســن ،وبـطــل المقاومة
الكويتية محمود الــدوســري،
والـبــريـطــانـيــة سـلــوى حسين
صاحبة الحادث الشهير الذي
ح ـ ّـول حـيــاتـهــا بـشـكــل جــذري
م ـنــذ أج ـ ــرت عـمـلـيــة جــراحـيــة

ان ـت ـه ــت ب ـه ــا إل ـ ــى أن تـعـيــش
بـ ـ ــدون ق ـل ــب داخـ ـ ــل ج ـســدهــا،
في حالة نادرة الحدوث على
مستوى العالم ،حيث تحمل
قلبها الصناعي على ظهرها
أيـنـمــا ذهـبــت وكـلـمــا تحركت
لـتـظــل عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،أمــا
نـسـيــان قـلـبـهــا ف ــي أي لحظة
ً
فيعني "الموت" فورا ،فالحادث
مـ ـ ــأسـ ـ ــاوي ،وأث ـ ـ ــر فـ ــي بـشـكــل
إنساني.

موقف حدث
* م ـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــذي ال
تسطيع أن تنساه على الهواء؟
 أتذكر موقفا حدث لي علىالـ ـه ــواء م ـبــاشــرة ،ح ـيــث كنت
مــري ـضــا وأح ـ ـ ــاول أن أبـتـســم
في وجــه ضيفة الحلقة حتى
ال ي ـش ـعــر أح ـ ــد بـ ـش ــيء حـتــى
نـهــايــة الـلـقــاء ،وب ــدون شعور
مني رسـمــت االبـتـســامــة على
وج ـ ـ ـهـ ـ ــي ،ح ـ ـتـ ــي واجـ ـهـ ـتـ ـن ــي
الـ ـضـ ـيـ ـف ــة بـ ـ ـس ـ ــؤال ص ــدم ـن ــي
على ال ـهــواء قائلة لــي" :ليش
تـضـحــك؟" ،وهــو مــا سبب لي
صدمة حقيقية على الهواء من

تعليقها غير المتوقع ولكني
حاولت تدارك نفسي وتمرير
الموقف ال ــذي ال أستطيع أن
أنساه حتى اآلن.
* مـ ــا طـ ـم ــوح ــك اإلع ــام ــي
الذي تسعى لتحقيقه؟
 أطمح أن يكون لي برنامج"ت ـ ـ ـ ــوك شـ ـ ـ ــو" ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
اجـتـمــاعــي ف ـنــي ،ول ـكــن يكون
ً
بال سقف لطرح مواضيع جدا
مهمة وحساسة.
* م ـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـنـ ـق ــص ال ـب ـي ـئ ــة
اإلعالمية من وجهة نظرك؟
 ل ــأم ــان ــة يـنـقــص اإلعـ ــامتغيير نوعية البرامج ومواكبة
التطور الحاصل.
ً
* بعيدا عن الشاشة أعطنا
نبذة عن حياتك الشخصية؟
ً
 عـ ـم ــري  40ع ـ ــا م ـ ــا ،كـنــتم ـ ـ ـتـ ـ ــزوجـ ـ ــا ولـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــي ح ــالـ ـي ــا
م ـن ـف ـصــل ،وأس ـت ـع ــد ل ـخــوض
تـجــربــة االرتـ ـب ــاط م ــرة أخ ــرى
من خالل مشروع زواج قريب.

من يمتلك الموهبة يعلن عن نفسه بإرسال مقاطع صوتية
القاهرة  -محمد قدري

فوجئ عدد كبير من متابعي
الفن المصري بمسابقتين
مختلفتين تبناهما عدد
من صناع الموسيقى في
الوطن العربي ،األولى كانت
من جانب الشاعر الغنائي
أيمن بهجت قمر ،والثانية
من ناحية المستشار تركي
آل الشيخ رئيس هيئة
الترفيه بالمملكة
العربية السعودية،
الختيار األصوات
المميزة وتبنيها
في مجال الغناء.

األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي سـ ـيـ ـت ــم
اخـتـيــارهــا ،وسـيـشــرف أيمن
عليها ويكتب بعض كلمات
هذه األغنيات ،كما سيشاركه
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن أه ـ ــم ص ـنــاع
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى مـ ـ ــن م ــؤل ـف ـي ــن
وملحنين وموزعين ،لتقديم
عمل جماعي مميز.

النتائج األولى
و م ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ت ـع ـلــن
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــال
ال ـف ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة ،ل ـل ـبــدء في
اختيار األغـنـيــات المناسبة
لألصوات المختارة ،وخالل
الفترة القادمة سيتم إطالق
المرحلتين الثانية والثالثة
اللتين تـهــدفــان إل ــى اختيار
ع ـنــاصــر ودمـ ـ ــاء ج ــدي ــدة من
الموهوبين في مجال التأليف
الغنائي والتلحين والتوزيع،
الستكمال عناصر الصناعة،
وضــخ عناصر جــديــد إلثــراء
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،لـ ـيـ ـك ــون ــوا ن ـ ــواة
لـ ـش ــرك ــة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي م ـج ــال
اإلنـ ـت ــاج ي ـنــوي بـهـجــت قمر
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق
الموسيقي.

مبادرة أخرى

إيناس عزالدين

ودخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
تـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ــي آل
الـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــخ
فـ ـ ــي الـ ـفـ ـك ــرة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا م ــن
خ ـ ـ ـ ــال ت ـب ـن ـي ــه
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة أخـ ـ ـ ــرى
جديدة بدأت من خالل
مشاركته فيديو للمطربة
ال ـصــاعــدة الـمـصــريــة إيـنــاس
عز الدين ،وأكد أنها صاحبة
ص ــوت مـمـيــز ،ولــديـهــا خامة
صوت نادرة ،وأشاد بصوتها
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وطـ ـل ــب مـنـهــا
الـتــواصــل مــع المنتج الفني
في مجال الموسيقى حمادة
إسماعيل ،وهو ما تم بالفعل،
ون ـ ــال ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة إشـ ـ ـ ــادات
واس ـ ـعـ ــة ب ــالـ ـفـ ـك ــرة ،وت ـب ـن ـيــه

شمس تنشر صورة لها تحت الرمال

غ ــردت الفنانة شمس خ ــارج الـســرب وشــاركــت
مـتــابـعـيـهــا ب ـصــورة صــادمــة لـهــا أث ـنــاء قضائها
اإلجـ ــازة الصيفية فــي فــرنـســا وه ــي مــدفــونــة في
الـ ــرمـ ــال ل ـت ـج ــرب ال ـ ـمـ ــوت ،م ـم ــا دفـ ــع ال ـع ــدي ــد مــن
متابعيها لمهاجمتها.
وظ ـه ــرت ش ـم ــس ،ف ــي الـ ـص ــورة ال ـت ــي نـشــرتـهــا
عبر حسابها على "إنـسـتـغــرام" ،مغطاة بالرمال
ً
كليا  ،ويظهر فقط وجهها و حـفــرت اسمها على
الرمل ،وكتبت قائلة" :جربت أموت قبل ما أموت،
موتوا قبل أن تموتوا ،اقتل كبرياء ك الزائف قبل
أن يقتلك".
وأثارت شمس ،الجدل بسبب صورتها وهاجمها
الـعــديــد مــن متابعيها ألن تـجــربــة الـمــوت ليست
للمزاح والضحك ،وتنوعت التعليقات كالتالي:
"ألـ ــف ب ـعــد ال ـش ــر عـلـيـكــي حـبـيـبـتــي رب ـن ــا يــديـكــي
الـصـحــة وط ــول الـعـمــر" ،وآخ ــر يعلق "مستعجلة
على الموت ليه".
وعلى الجانب اآلخر ،انتهت شمس من تسجيل
أغــانــي ألبومها الـجــديــدُ ،
المنتظر طــرحــه الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وآخ ـ ـ ــر أع ـ ـمـ ــال ش ـم ــس هـ ــو الـمـسـلـســل
ً
السعودي الكوميدي "عوض أبا عن جد" وشاركها
البطولة الفنان أسعد الزهراني ،وحبيب الحبيب،
وعبدالمجيد الرهيدي ،من تأليف خلف الحربي،
وإخراج أوس الشرقي.

ً
هشام عباس يحيي حفال
بمهرجان محكي القلعة

هشام عباس

مسابقتان جديدتان الختيار المواهب الغنائية
انطلقت مسابقتان الختيار
األ ص ــوات الغنائية المميزة
والمواهب في مصر ،وكانت
الـ ـب ــداي ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـشــاعــر
أيمن بهجت قمر ،وافتتاحه
لشركة إنتاج موسيقي أطلق
عليها " ،"ABKوأعلن مسابقة
ضخمة طلب فيها ممن يمتلك
الموهبة الغنائية ،كمرحلة
أولــى ،أن يعلن عن نفسه من
خالل إرســال مقاطع صوتية
أو فيديو بصوته يدخل فيه
الـ ـتـ ـح ــدي الـ ـج ــدي ــد ،وس ـي ـتــم
اختيار مجموعة من األصوات
المميزة ،وسيتم
إنـ ـ ـت ـ ــاج ألـ ـب ــوم
غنائي جديد
خ ــاص بهم
يـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــع
عـ ـ ــددا مــن

أخبار النجوم

شمس

م ـ ــا دخـ ـ ـ ــول م ـ ـجـ ــال ال ـت ـم ـث ـيــل
فـسـيـكــون مــن خ ــال الـمـســرح
ولكن ليس الكوميدي ،حيث
إن أغـ ـل ــب م ــا يـ ـق ــدم مـتـشــابــه
وليس فيه تجديد الفت للنظر.

ً
*قــدمــت عـ ــددا مــن الـبــرامــج
المختلفة أيها أقرب إليك؟
ً
 بـعـيــدا عــن الدبلوماسيةأف ـ ـضـ ــل ب ــرن ــامـ ـج ــي "صـ ـب ــاح
الخير يا كويت" ،فهو يصقل
ال ـ ـمـ ــذيـ ــع ،كـ ـم ــا أنـ ـ ــه ب ــرن ــام ــج
تاريخي وحافل بالشخصيات
واألحــداث البارزة ،كما أنه له
رصيد كبير عند المشاهدين،
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ك ـب ـي ــرة
ف ــي ت ـل ـفــزيــون دولـ ــة ال ـكــويــت،
وع ـمــل م ــن خــالــه كــوكـبــة من
األساتذة واإلعالميين الكبار
ال ــذي ــن أكـ ــن ل ـهــم ك ــل الـتـقــديــر
واالحـتــرام لما تعلمته منهم،
فالبرنامج خـطــوة مهمة في
مشواري المهني ومسيرتي،
حيث منحني الثقة في نفسي
وأدائ ـ ـ ــي ف ــي ب ــداي ــة ال ـم ـشــوار
اإلعالمي.

١٥

مزاج

يستضيف فـعــالـيــات مـهــرجــان مـحـكــي القلعة
للموسيقى والغناء ،المطرب هشام عباس ،الذي
ً
ً
يقدم حفال غنائيا يوم األحد المقبل ،ومن المقرر
أن يـقــدم خــالــه أغــانــي مــن ألـبــومــه الـجــديــد الــذي
ً
يطرح قريبا.
ومن ضمن أغاني ألبوم هشام الجديد" :اهربي"،
و"ال ـف ـتــرة ال ـلــي ف ــات ــت"" ،ح ــاج ــات مبتتفهمشي"،
والثالثة من كلمات شادي نور ،وألحان بالل سرور،
وتوزيع هاني ربيع ،واألغنية الرابعة "عامل ضجة"
من كلمات أسامة محرز ،وألحان محمد النادي،
وتوزيع توما.
يذكر أن هشام طرح أغنية "شاري بالغالي" من
كلمات حسن عطية ،وألحان أحمد زعيم ،وتوزيع
توما ..ويقول مطلعها :يا مسهل يارب اكتبهالي
قلبي اقبل دعــاه ،أيوه هي دي بس اللي في بالي
منها بقى لله ،شاري بالغالي بطلي تغالي ،جامع
إخوالي أوعي تتعالي كل راس مالي حالي محتالي
قالوا سحرالي قلت تحاللي.

همام إبراهيم يطرح
جديده «دوخة راس»
برنامج »«arab idol
ل ـل ـصــوت ال ـش ـبــابــي الـمـمـيــز،
واسـ ـتـ ـع ــداده إلنـ ـت ــاج أع ـم ــال
موسيقية لها.

شركة إنتاج
وعقب انتشار المبادرة بشكل
ك ـب ـيــر ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل،
قرر آل الشيخ استثمار الفكرة،
وقرر إنشاء شركة إنتاج جديدة
لـ ـلـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى يـ ـ ـش ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا
حمادة إسماعيل ،وأطلق عليها
"ف ـيــول ـيــن" ،ومـهـمـتـهــا اكـتـشــاف
ال ـم ـم ـي ــزي ــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ـغ ـن ــاء
م ــن ال ـم ـح ـيــط إلـ ــى ال ـخ ـل ـيــج من
خ ــال فـيــديــو يــوضــح الموهبة
ال ـغ ـنــائ ـيــة ل ـل ـم ـت ـســابــق ،ونــالــت
الـمـبــادرة رواج ــا كبيرا ،وأرســل
ً
المئات من المتسابقين عددا من
الفيديوهات بدأ تركي آل الشيخ
إعادة نشرها على صفحته على
الــ"فـيـسـبــوك" ،وس ــط مـشــاركــات
كبيرة من جانب الجمهور ،الذي
طــالــب ب ـضــرورة تفعيل الفكرة
بشكل سريع.

مشكالت كبيرة
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة فـ ـ ــي هـ ــذا
التوقيت تحديدا بالتزامن مع
توقف عــدد من برامج اكتشاف
الـمــواهــب الـغـنــائـيــة ،خصوصا

بـ ــرامـ ــج ش ـب ـكــة ق ـ ـنـ ــوات "إم بــي
س ــي" مـثــل "ذا ف ــوي ــس" ،و"أراب
اي ــدول" ،وغيرهما مــن البرامج،
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـمـ ـشـ ـك ــات ال ـك ـب ـي ــرة
ال ـ ـتـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا م ـ ــن ن ــاح ـي ــة
ال ـت ـك ـل ـف ــة ،واألزمـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـي ــط ب ـ ـكـ ــل ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات
ال ـف ـض ــائ ـي ــة ،وم ـش ـك ــات ل ـجــان
ال ـت ـح ـك ـي ــم ،واعـ ـ ـت ـ ــذار ال ـب ـعــض،
وحــدوث مشكالت بين البعض
اآلخــر ،باإلضافة إلــى أن طريقة
االشتراك في المبادرات الجديدة
س ـه ـل ــة وغ ـ ـيـ ــر م ـك ـل ـف ــة ،ول ـي ــس
بها أي واسـطــة أو تنقل خــارج
ال ـم ـن ــزل ،ف ـقــط ع ـلــى الـمـتـســابــق
إرسال فيديو بصوته.

خطوة جيدة
وح ــول هــذا الـمــوضــوع قال
ال ـن ــاق ــد ال ـف ـنــي مـحـمــد عــدلــي،
إن "أي م ـبــادرة فــي حــد ذاتها
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ،وإعـ ــان ـ ـهـ ــا
يصب فــي مصلحة الصناعة
وصاحب المبادرة ،خصوصا
أنه يهدف إلى مساعدة الشباب
وفئة غير قادرة على توصيل
صوتها ،لكنه و ضــع شروطا
هــي :آلية التنفيذ والشفافية
ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ،واال تـ ـك ــون
ال ـم ـبــادرات دعــايــة لصاحبها
ل ـي ـق ــوم ب ـع ـمــل ض ـج ــة لـنـفـســه

والس ـ ـ ـمـ ـ ــه وي ـ ـتـ ــاجـ ــر بـ ــأحـ ــام
ال ـش ـب ــاب" ،واس ـت ــدع ــى الـنــاقــد
ً
ع ــددا مــن الـمـبــادرات السابقة
التي لم تكتمل ألسباب عديدة،
وسبب أزمات نفسية للشباب
المشاركين بها.
وط ــال ــب ال ـن ــاق ــد ال ـف ـنــي من
القائمين على هذه المبادرات،
ل ـك ــي يـ ـك ــون ــوا فـ ــي م ــأم ــن مــن
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ،أن ي ـع ـل ـن ــوا كــل
خـ ـط ــوة أوال بـ ـ ـ ــأول ،واطـ ـ ــاع
المشاركين على النتائج لحظة
بلحظة ،ومشاركة التعليمات
والتفاصيل الجديدة ،وإعالن
الـنـتــائــج فــي الــوقــت الـمـحــدد،
وط ــال ـب ـه ــم ب ــإن ـت ــاج أغـنـيـتـيــن
للمواهب األولى بشكل سريع،
إلض ـفــاء ن ــوع مــن المصداقية
على كالمهم ،ولتشجيع بقية
المتسابقين على المشاركة،
وب ـ ـ ـ ـ ــذل مـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ف ــي
المسابقة.
وث ـ ّـم ــن الـ ـفـ ـك ــرة ،خـصــوصــا
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم مـ ـنـ ـص ــات
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـتــي
ت ـص ــل إل ـ ــى ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر بــأقــل
الـتـكــالـيــف ،بــاإلضــافــة إل ــى أن
القائمين على الـمـبــادرات من
المحبين للموسيقى ستكون
ل ـ ـهـ ــم م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات وف ــاعـ ـلـ ـي ــة
حقيقية في هذا األمر.

همام إبراهيم

ط ــرح ال ـف ـنــان ال ـعــراقــي ه ـمــام إبــراه ـيــم أغنيته
الجديدة "دوخــة راس" ،عبر قناته الرسمية على
"يوتيوب" ،واألغنية من كلمات عباس الجبوري،
ألحان ليث الحربي ،توزيع ومكس وماستر أحمد
حداد ،وتسجيل .Dream Studios
وك ــان هـمــام قــد طــرح قبل أشـهــر ،فيديو كليب
أغنية "هــاي العراقية" ،عبر قناته الرسمية على
"يوتيوب" ،من كلمات أحمد هندي ،وألحان رامي،
وت ــوزي ــع وم ـكــس أح ـمــد الـمـهـنــدس ،والـكـلـيــب من
إخراج سفيان ناصر.
ً
وقــال همام ،في تصريح صحافي تعليقا على
طرح أغنيته الجديدة" :نحن اآلن في عصر األغنية
الضاربة والسوشيال ميديا ،إنما قد نصادف فيه
ً
ً
نجاحا مدويا ألغنية ضاربة عند أحدهم سرعان
ما تختفي هذه األغنية ،وبالتالي يهبط مستوى
نجومية مؤديها .لكن ال يصح إال الصحيح والبقاء
ً
دومــا لألفضل وصاحب الموهبة والمجتهد في
سبيل فنه".
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـشـبـكــة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.

الحمل
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sudoku

ً
ّ
تصرف بلباقة ودبلوماسية في عملك حتى
مهنيا:
تالقي التأييد.
ً ّ
ّ ً
جديا وتثار
عاطفيا :يتخذ وضعك العاطفي منحى
بعض النقاشات حوله.
ً
اجتماعيا :تهتم بشؤون ّ
مر عليها الزمن وتهمل
بعض األمور الضرورية.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :كــن واث ـقــا مــن نفسك وال ت ــدع أح ــدا
يحبطك لتصل إلى هدفك.
ً
عاطفيا :عالقتك بالجنس اآلخر ّ
جيدة لكنك
ال تريد االرتباط.
ً
اجتماعيا :يشكرك أحدهم على عطاء قمت به
تجاه إحدى العائالت.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ً
مهنيا  :عليك ا ب ـتـ ً
ّ
التكيف مــع كل
ـداء مــن اآلن
مهنيا :يبشر الفلك بيوم واعد يحمل لك النجاح
ّ
جديد وتقبل التغيير.
والحظ.
ً
ً
ً
أوجــه عاطفيا :يــزول بعض االلتباس عن عالقتكما
ـي
ـ
ف
فالعشق
،
ـا
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ـ
ح
ـدة
ـ
ع
وا
ـرة
ـ
ت
ـ
ف
:
عاطفيا
ِ
ً
وتعود المياه إلى مجاريها.
والجو مناسب لك تماما.
ً
ً
ّ
تتغير األجــواء وترتفع معنوياتك
اجتماعيا :لديك حدس قوي وثقة بالنفس فال تدع اجتماعيا:
ً
فتشعر بالسالم يعود إلى عالقاتك.
أحدا يحبطك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
فلورنسا

كلمة السر

9 8
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ح م
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و ي
ر
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ر
ي ن

ل
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ي
م
ا
10
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ل
م
م

 -1سلسلة جبال بأوروبا
 تندم. -2ال ـج ـمــع م ــن «بـ ـ ـ ــادرة» -
تجدها في (الفرو)
 -3ع ـم ـل ــة ا ل ـ ـيـ ــا بـ ــان (م) -
فكاهات (مبعثرة)
عال
 -4ناعمة  -بناء ٍ
 -8ج ـ ـ ــاد لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه  -نـ ـغـ ـم ــة  -10م ـلــولــة (م)  -وح ــدات
 -5ظ ـ ـهـ ــر (م)  -ح ـ ـ ــروف سئمنا.
مسافات (م)
 -7عاصمة فنلندا  -وضع موسيقية
متشابهة
 -9يزيد (م)  -ألغى (م).
 -6الـ ـ ـج ـ ــب (مـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة) « -المقاس» على الثوب

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :طموحاتك كبيرة لكن االحالم ال تكفي ان مهنيا :تبادر إلــى عمل جديد ربما تحرز من
ً
ّ
خالله أرباحا جيدة.
لم تتحول الى أعمال.
ً
ً
ً
عاطفياّ :
تعبر عن عواطفك بدون خجل واثقا
عــاطـفـيــا :يـثـيــر شــريــك حـيــاتــك غـيــرتــك مــن خــال
من قدرتك على كسب التأييد.
تصرفات غير ّمقصودة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تجنب راهنا المصاريف الكبيرة التي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :قـ ــد ت ـض ـط ــر إلـ ـ ــى م ـ ــراع ـ ــاة أح ــد
ّ
األشخاص المقربين من عائلتك.
تثقل كاهل ميزانيتك.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

 23يوليو  22 -أغسطس

3
7
6
9
2
4
1
8
5

ً
عموديا:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
1
8
9
6
3
7
4
5
2

 -1مالح عربي أطلق عليه
«أسد البحر  -ثلثا (وهن)
 -2ل ــول ــي (م ـب ـع ـثــرة)  -من
أبراج الحظ.
 -3متشابهان  -مالئم (م).
 -4شدد العداوة  -المليون
(مبعثرة).
 -5إفـ ــراج بـعــد ع ــدم ثـبــات
االتهام  -هجم.
 -6فيلم لشريهان وهشام
سليم.
 -7تمنح  -اسم إشارة
 -8قصر شهير في موسكو
 خالف (ميت). -9ممثل مصري راحل.
 -10ح ـ ـ ـ ــروف م ـت ـش ــا ب ـه ــة
 مـ ـصـ ـي ــف ف ـ ــي الـ ـس ــاح ــلالشمالي لمصر.

7
5 1

9
3 2

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا  :تصطدم بزميل عـقــدت عليه اآل م ــال لكن مهنيا :كن متحفظا في أمورك المهنية وال ترفع
ّ ً
ّ ً
الصوت متحديا زمالءك.
مردود إنتاجه لم يكن جيدا.
ّ
ً
ً
عاطفيا :شارك الحبيب في آرائك وتطلعاتك فقد عاطفيا :يتسلط الضوء في هــذه الفترة على
ّ
شراكة عاطفية او عالقة زوجية.
تصوره.
يعجبك
ً
ً
اجتماعيا :ينصحك الفلك بالهدوء والراحة كي ال اجتماعيا :قد تفرح بمناسبة اجتماعية يكون
لألقرباء فيها دور كبير.
ترهق أعصابك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

8

8 3

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

6

6
3
5
1
4
2
8
7
9

شهرة
عصر
نهضة
مباني
تاريخ
توحيد
فترة
طبيعة
مناخ
تراث
منذ
عام
متحف
مشهد
مركز
جمال
إنحسار
مطر

من  7أحرف وهي اسم مدينة في الجزء الشمالي
من وسط إيطاليا.

tawabil@aljarida●com

فلك
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :تعدك األفالك بأرباح ومكاسب سوف تأتي مهنيا :تـقــودك ال ـظــروف المهنية إلــى إيجاد
بعض الحلول لترويج بضاعتك.
عن طريق عملك.
ً
ً
ً
عاطفيا  :تـمــارس سـحــرا وتستقطب التأييد من عاطفيا  :تغييرات مباغتة و تـجــارب عاطفية
ً
ً
ّ
مشوقة تجعلك سعيدا وفرحا.
الطرف اآلخر فتعجب بنفسك.
ً
ً
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى خ ـبــرا عــائـلـيــا مـفــرحــا يخفف اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـح ــاول إع ـ ـ ــادة ال ـل ـح ـمــة إلح ــدى
العالقات بإجراء لقاء مصالحة عائلية.
الكثير من أعبائك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تواكب التغييرات المالية بسرعة وتضطر
إلى اتخاذ بعض القرارات.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :يحمل اليوم إليك حبا وتقديرا وعشقا
من جانب الشريك.
ً
ّ
ومرد
اجتماعيا :تشعر بعدم التفاهم مع المحيط
ذلك اإلرهاق الذي أصابك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مـهـنـيــا :تحمل إلـيــك األقـ ــدار أرب ــاح ــا مفاجئة
ّ
تحسن بها وضعك المهني.
ً
ً
عاطفيا :تعيش هواجس أو شكوكا وقد تعيش
ً
ً
حبا ممنوعا.
ً
اجتماعيا :يتراجع أحدهم عن وعد قطعه لك
فتصاب بخيبة أمل.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٨
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العبدالجليل :إعادة الهيكلة اإلدارية للمجلس الوطني
أكد لـ ةديرجلا إنشاء مركز ثقافي ومسرح حديث متطور في كل محافظة
•

عزة إبراهيم

أكد األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،كامل العبدالجليل،
أن المجلس يستعد حاليا
إلعادة هيكلة ًالمنظومة
اإلدارية ،مشيرا إلى إنشاء
مركز ثقافي في كل محافظة
ملحق به مسرح حديث
متطور .وذكر لـ "الجريدة" ،في
حوار ،أن المجلس يدعم قطاع
الفنون ،وذلك في حدود
اإلمكانات المادية له والميزانية
المعتمدة من الدولة ،وما
هو مسموح به وفقا للوائح
واألنظمة ،فيما يلي التفاصيل:

* هـ ـن ــاك شـ ـك ــوى دائ ـ ـمـ ــة مــن
نقص عــدد الـمـســارح المجهزة،
بماذا ترد؟
 ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي يــرعــىقطاع المسرح ويهتم به اهتماما
كبيرا ،وحل مشكلة توافر مسارح
ح ــديـ ـث ــة مـ ـجـ ـه ــزة ب ــال ـت ـق ـن ـي ــات
المتطورة في مختلف المناطق
كالمحافظات الرئيسية تخدم
حركة المسرح الفني هــو ّ
همنا
األول ،ولذلك ارتأت استراتيجية
المجلس أن ننشئ مركزا ثقافيا
في كل محافظة ملحقا به مسرح
حديث متطور.
* ومتى تبدأ هذه المرحلة من
اإلنشاءات والترميمات؟
 سيتم إعادة تأهيل وترميمكاملة لمسرح الدسمة في انطالق
خطة لترميم وتحديث وتجديد
كافة المسارح القديمة ،وتوفير
الخدمات الذكية لمناسبة نوعية
ال ـعــروض المسرحية الـجــديــدة،
وس ـي ـت ــم غ ـل ــق مـ ـس ــرح الــدس ـمــة
بمجرد انتهاء مهرجان "صيفي
ثـ ـق ــاف ــي" ف ـ ــي دورتـ ـ ـ ـ ــه الـ ـج ــاري ــة
ل ـي ـخ ـضــع ل ـع ـم ـل ـي ــات ال ـص ـيــانــة
والترميم الشاملة ،وال أخفي سرا
أنه توجد في كل محافظة خطة

ومشروع تحت التصميم يحدد
احتياجات تنفيذ المشروع من
م ـب ــان ومـ ـع ــدات ،وس ـي ـكــون أول
مــركــز يـتــم ب ـنــاؤه فــي األح ـمــدي،
وسـنـنـطـلــق بـعــد ذل ــك إل ــى بقية
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،لـتـلـبـيــة حــاجــات
الفنانين والفن المسرحي.
* مـتــى تنتهي تـلــك المرحلة
لتكتمل منظومة المسارح؟
 ال ـع ـمــل س ـي ـبــدأ ف ــي غـضــونأيام ،وخالل السنوات الـ 4القادمة
ستشهد البالد خطة استراتيجية
ج ــدي ــدة س ـتــرفــع إلـ ــى الـمـجـلــس
األعـلــى للتنمية ،تحقيقا لرؤية
البالد في .2035
* ك ـ ـي ـ ــف ت ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـحـ ــركـ ــة
المسرحية؟
 أتــابـعـهــا عــن كـثــب ،وأفتخروأشيد بالطاقات الشبابية التي
ال تــدخــر ج ـهــدا ف ــي إعـ ــاء شــأن
الـمـســرح الـكــويـتــي ،ودع ـمــه بكل
ما هو جديد بشريا أو تقنيا أو
فنيا ،ولذلك أبعث برسالة تقدير
وتحية لكل العاملين بالمسرح
الكويتي على جهودهم البارزة
والزخم من األعمال في السنوات
األخيرة.
* ه ــل يـعـنــي ذل ــك أن الـحــركــة

ال ـ ـفـ ـنـ ـي ــة تـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي ط ــري ـق ـه ــا
الصحيح؟
 ال ـت ـق ـي ـيــم شـ ــيء آخـ ـ ــر ،وه ــويعود إلى المختصين والقائمين
على منافذ رصد األعمال للنقد
والتوجيه ،إلى جانب الجمهور
صاحب الكلمة النهائية ،ولكن
هذا الــرواج والنشاط نرحب به،
وه ـ ــو ظ ــاه ــرة ص ـح ـيــة وط ـي ـبــة،
والمجلس الوطني مستمر في
ال ـ ــدع ـ ــم ،وخـ ـص ــوص ــا ل ـل ـش ـبــاب
ال ــذي ــن يـتـعـلـمــون م ــن تـجــاربـهــم
وإخفاقاتهم وأخطائهم للمضي
قـ ـ ــدمـ ـ ــا وإن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
األع ـمــال الـنــاجـحــة بالمستقبل،
ويتعلمون من النقد المباشر من
الصحافة واإلعالم والمختصين
والجمهور.
* م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــدفـ ــع ال ـب ـع ــض
لتقديم نصوص دون المستوى
المطلوب؟
 ال يـ ــو جـ ــد هـ ـ ــدف أو م ـب ــررلـ ـخ ــروج ع ـم ــل ف ـن ــي غ ـي ــر الئ ــق،
ولذلك أدعــو القائمين على تلك
الـصـنــاعــة مــن فـنــانـيــن إل ــى عــدم
الـبـحــث ع ــن الـكـســب ال ـســريــع أو
ال ــرب ــح دون ال ـن ـظــر لـلـمـسـتــوى،
ول ـ ـي ـ ـه ـ ـت ـ ـم ـ ــوا بـ ـ ـمـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــون م ــا

رسالة إلى الفنانين
ّ
وجه العبدالجليل رسالة إلى الفنانين قال
فيها" :اختيار األفضل واألصـلــح والمشاركة
بــال ـم ـهــرجــانــات الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة لتمثيل
الكويت بصورة ّ
مشرفة نتباهى بها ،كما كنا
دائما بالمسرح الكويتي والوطني الذي حاز
العديد من الجوائز والتقديرات الدولية".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :أط ــالـ ـبـ ـه ــم ب ــانـ ـتـ ـق ــاء ال ـق ـص ــص
والمضامين والنصوص المسرحية المميزة
ال ـت ــي ت ـب ـت ـعــد ع ــن اإلثـ ـ ـ ــارة ودغـ ــدغـ ــة مـشــاعــر

ال ـن ــاس والـ ـش ــارع ،وغ ـيــرهــا م ــن األم ـ ــور الـتــي
ت ـضــر وال ت ـن ـفــع ،اب ـت ـع ــدوا ع ــن أي مـخــالـفــات
لثوابت المجتمع وتقاليده الراقية ،ابتعدوا
عـمــا يـخــدش الـحـيــاء ال ـعــام والـ ــذوق ،واآلداب
ال ـعــامــة ،واأللـ ـف ــاظ الـمـسـيـئــة ألص ــال ــة وهــويــة
مجتمعنا العربي ،والتمسك بعاداتنا الحميدة
وترسيخها بنفوس الفرد وأبناء المجتمع من
أطفال وشباب وكبار.

ي ـق ــدم ــون ــه وجـ ــوهـ ــره ورس ــال ـت ــه
الــراقـيــة ،باعتماد مستوى فني
فــي الـنـصــوص وال ـحــوار واألداء
التمثيلي والحركات ،والبعد عن
اإلسفاف أو االبتذال ،أو محاولة
ك ـس ــب ال ـج ـم ـه ــور ع ـل ــى ح ـســاب
ال ـم ـض ـم ــون أو ت ـق ـل ـيــد مـفــاهـيــم
دخيلة علينا ال ترتقي ألن تكون
ع ـم ــا ف ـن ـي ــا ث ـق ــاف ـي ــا لـ ــه رس ــال ــة
تربوية وتوعوية.
* وماذا عن تقليد أو اقتباس
نصوص عالمية في المسرح؟
 ال بـ ـ ـ ــأس ،ه ـ ــذا عـ ـم ــل رائ ـ ــعوممتاز أتمنى أن يستمر المسرح
على نهجه في اقتباس قصص
ع ــال ـم ـي ــة شـ ـهـ ـي ــرة وت ـك ــوي ـت ـه ــا،
ووضعها فــي قالب فني خاص
بنا ،وتقديمها بصورة جديدة،
وه ـ ــو ن ـه ــج ق ــدي ــم ف ــي ال ـم ـســرح
الكويتي وال أرى فيه شيئا.
*يعاني الفنانون غالء إيجار
الـمـســارح ،ويـطــالـبــون بــدعــم من
المجلس.
 ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ي ـق ــدمال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ــدعـ ــم عـ ــن طــريــق
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ،ل ـكــن
ف ــي حـ ــدود اإلم ـك ــان ــات ال ـمــاديــة
ل ــه وال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة مــن
الــدولــة لدعم قطاع الفنون ،وما
ه ــو م ـس ـم ــوح ب ــه وف ـق ــا ل ـلــوائــح
واألنظمة.
* يـحـتــاج الـمـجـلــس لتطوير
الـمـنـظــومــة اإلداري ـ ـ ــة ومـجــابـهــة
البيروقراطية.
 نستعد حاليا إلعادة هيكلةالمنظومة اإلدارية للمجلس ،وفي
عهدي الحالي سنعمل جاهدين
ع ـلــى تــذل ـيــل ك ــل ال ـص ـعــاب الـتــي
تواجه الحركة الفنية بالكويت
ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـس ــرح
فـقــط ،و لـكــن بالنسبة للممثلين
والفنانين واألدب ــاء والمثقفين
والمفكرينّ ،
وهمي األول دعمهم

كامل العبدالجليل
م ــن خ ــال ت ـقــديــم ك ــل ال ـخــدمــات
الممكنة لهم لدفعهم للمزيد من
اإلبداع والتقدم.
* أال ت ـح ـت ــاج ال ـس ـي ـن ـمــا إل ــى
إع ــادة نـظــر مــن الـمـجـلــس لضخ
الدماء بها؟
 المجلس يدعم السينما منخ ــال مــراق ـبــة خــاصــة ل ـهــا ،إلــى
جــانــب إط ــاق م ـهــرجــان سـنــوي
لــأ فــام السينمائية بالكويت،
وال ـ ـ ــذي ي ــدش ــن دورت ـ ـ ــه ال ـثــال ـثــة
قريبا ،لكن الــدعــم الـمــادي ليس
فـقــط مـهـمــة الـمـجـلــس الــوطـنــي،

بــل مـهـمــة للمنتج السينمائي،
فالسينما سوق وصناعة ،وعلى
الـمـنـتــج دور كـبـيــر لــدخــول هــذا
السوق.
* ما الذي يعوق إنشاء مدينة
سينما أو إنتاج إعالمي؟
 أحلم بالفعل بإنشاء مدينةلـلـسـيـنـمــا واإلن ـ ـتـ ــاج اإلع ــام ــي،
وهــو مـشــروع تستحقه الكويت
وفـ ـن ــان ــوه ــا ،ول ـ ــن تـ ـك ــون مـهـمــة
المجلس فقط ،ولكن شريك معنا
في هذا الشأن وزارة اإلعالم.

أحمد العونان« :مارد
العرض المرقاب» ورش «صيفي ثقافي» تهدف إلى استقطاب الشباب
ً
قريبا في دور
●

أحمد العونان

●

محمد جمعة

كشف الفنان أحمد الـعــونــان عــن أحــدث مشاريعه السينمائية
ً
"مارد المرقاب" المتوقع عرضه قريبا عبر شاشات السينما المحلية
والخليجية.
وقــال العونان لـ "الجريدة" ،إن الفيلم من تأليف وإخــرج ناصر
الجزاف ،ومن بطولة شهاب حاجيه ،وناصر الجزاف ،وعلي حسين
دشتي ،وهيام الحسن ،ونورهان طالب ،وعبدالله ميد ،وعبدالرحمن
ً
الحميدي ،وتقع أحداثه في إطــار كوميدي بحت ،متمنيا أن ينال
إعجاب الجمهور.
من جهة أخــرى ،يواصل العونان عــروض مسرحية "ليلة زفته"
مــن تأليف أحمد العوضي ،وإخ ــراج عبدالله الـبــدر ،سينوغرافيا
محمد الزنكوي ،وإضــاء ة عبدالله النصار ،وتمثيل كل من حسن
البالم ،وزهرة عرفات ،وأحمد العونان ،وعبدالعزيز النصار ،ومحمد
الــرمـضــان ،وفـهــد الـبـنــاي ،وخــالــد المظفر ،ولــولــوة الـمــا ،ومحمد
عاشور ،وعبدالله البدر وخالد السيجاري.

فضة المعيلي

ش ـه ــد ان ـ ـطـ ــاق مـ ـه ــرج ــان "ص ـي ـفــي
ثقافي" في دورتــه الـ  ،14الــذي ينظمه
الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة والـفـنــون
واآلداب ،إقــامــة عــدة ورش تهدف إلى
استقطاب الشباب ومــلء أوقاتهم في
أثناء اإلجازة الصيفية.
وي ـح ـظ ــى ع ــال ــم الـ ـشـ ـب ــاب ال ـث ـقــافــي
باهتمام كبير من المجلس الوطني،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أح ـ ــد الـ ـمـ ـح ــاور الــرئ ـي ـســة
ل ـن ـش ــاط ــات ــه ،فــال ـم ـج ـلــس وض ـ ــع مـنــذ
تأسيسه استراتيجية طموحة لثقافة
الـشـبــاب وضـمــن هــذه االستراتيجية،
ي ـن ـظ ــم ال ـم ـج ـل ــس س ـن ــوي ــا م ـهــرجــانــا
صيفيا ثقافيا بالعديد من الفعاليات
التي تعمل على ترسيخ قيم ومفاهيم
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء والـ ـ ـ ـ ــوالء لـ ـل ــوط ــن وت ـع ــزي ــز
قدراتهم بالصورة اإليجابية وصقل
م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة خـ ـب ــراتـ ـه ــم فــي
الـمـجــاالت الثقافية واألدب ـيــة والفنية
والعلمية.
"الجريدة" جالت في الورش المقامة
وك ــان ــت ال ـب ــداي ــة م ــع ورش ـ ــة "تـصـمـيــم
الشخصيات ا لـكــار تــو نـيــة المتحركة"
التي افتتحها األمين العام للمجلس
كامل العبدالجليل ،وتستمر الورشة
مدة يومين.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ق ــال ــت الـفـنــانــة
مـ ـن ــى الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي إن ـ ـ ــه تـ ـعـ ـل ــم ابـ ـتـ ـك ــار

جانب من الورش
شخصية كــر تــو نـيــة بـطــر يـقــة بسيطة
ومسلية ،تستطيع التعبير من خاللها
والتواصل مع اآلخرين يمكن أن تكون
رمزا لمنتج أو قصة أو فكرة تسويقية
مــن خــالـهــا تـجــذب اآلخ ــري ــن بطريقة
بسيطة مفصلة .وأشارت التميمي أن
الورشة من عمر  13إلى ما فوق.
وف ــي فـعــالـيــة "وقـ ــت ق ـ ــراءة ال ـق ــراءة

األس ـب ــوع ــي" ،ح ـيــث أق ـي ـمــت ف ــي مــركــز
اليرموك الثقافي ،بهدف زيادة الوعي
باألثر اإليجابي للقراء ة على األطفال،
لتنمي بذلك مهارات اإلدراكية للصغار
وتثري مواطن اإلبداع فيهم.
أما في متحف الكويت الوطني ،فقد
أقيمت ورشــة عمل األب ــواب الكويتية
ال ـقــدي ـمــة ألس ــام ــة ال ـج ــاس ــم ،وم ـحــاور

الــورشــة تتضمن الـتـعــرف على أنــواع
األخشاب المستخدمة في الورشة.
وفـ ــي ب ـي ــت ال ـ ـسـ ــدو ،أق ـي ـم ــت ورش ــة
"الـنـسـيــج" لـلـنــاشـئــة ،وه ــي ع ـبــارة عن
عدة ورش مقسمة على  4أيام متتالية
لألطفال من  6إلى  12سنة.

خبريات
إلغاء حفل ميادة الحناوي
في مهرجانات حراجل

بعدما كان مقررًا أن
تحيي الفنانة السورية
ميادة الحناوي
ً
حفال ضمن فعاليات
مهرجانات حراجل في
لبنان ،تم إلغاء الحفل من
دون الكشف عن األسباب.
يذكر أن الحفل كان من
املقرر أن يقام يوم األحد
املقبل ،في حني يتوقع
صدور بيان رسمي
عن إدارة املهرجانات
لتوضيح كل التفاصيل.
يذكر أن الفنانة ميادة
الحناوي وجهت
أخيرًا رسالة للجمهور
اللبناني في تسجيل
صوتي خاص عبر أحد
املواقع الفنية اإلخبارية،
أعربت فيه عن سعادتها
بلقائها املرتقب بهم
ضمن مهرجانات حراجل
السياحية هذا العام،
مؤكدة سالمتها وكامل
صحتها بعد حادث
السقوط الذي تعرضت له
أثناء حفلها الذي أحيته
في تونس أخيرًا ،وذلك
قبل إعالن هذا الحفل.

روبي ليست بطلة مسلسل
«رمضان كريم »2

يبدو أن الخالفات
التي شهدها تصوير
الجزء األول من مسلسل
«رمضان كريم» بني
الفنانة روبي واملخرج
سامح عبدالعزيز
جعلته يقرر أال تكون
روبي مشاركة في
الجزء الجديد الذي يتم
التحضير له حاليًا على
أن يتم التصوير خالل
الفترة املقبلة.
وبالفعل قرر منتج
العمل أن يقدم جزءًا
جديدًا من املسلسل الذي
حقق نجاحًا وقت عرضه
في رمضان .2017
وكانت روبي قد أعلنت
انفصالها وسامح
عبدالعزيز وقت تصوير
العمل بسبب خالفات
بينهما ،إذ تم الزواج
قبله بفترة وانجبت
ابنتها طيبة.
املسلسل شارك في
بطولته إلى جانب
روبي كل من سيد رجب،
وسلوى عثمان ،وريهام
عبدالغفور ،وميدو عادل.

عبدالله الطليحي لـ ةديرجلا  :الهجوم على «غازي» دليل نجاحي
•

مستمر في برنامج «عالسيف» للموسم الثاني وأستعد لتصوير «عيال أبوي»
يستعد الفنان عبدالله الطليحي لخوض تجربة درامية جديدة مع المنتج باسم
عبداألمير والمخرج البحريني علي العلي من خالل مسلسل «عيال أبوي».
عبدالله كشف في حواره مع «الجريدة» عن استمراره في تقديم برنامج ً التوك
شو «عالسيف» عبر شاشة قناة  atvللموسم الثاني على التوالي ،مؤكدا أن
الهجوم الذي تعرض له على خلفية دوره في مسلسل «أجندة» يؤكد نجاحه
في تجسيد الشخصية بدقة .تفاصيل أخرى ومشاريع كشف عنها الطليحي
في هذا الحوار:

●

محمد جمعة

* كـ ـي ــف ت ـس ـت ـع ــد السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف نـ ـش ــاط ــك ال ـف ـنــي
واإلعالمي؟
 قضيت أغلب وقتي بين السفر والرياضة خاللالفترة الماضية ألستعيد نشاطي واستعد لالنخراط
ً
مجددا في العمل ،ال شك أن الفنان واإلعالمي وكل من
يعمل في حقل إبداعي يحتاج إلى فترة من الراحة.
* وماذا عن جديدك الفني؟
ً
ً
 وقعت أخيرا عقد مسلسل جديد يحمل مبدئيااســم "عـيــال أب ــوي" للمخرج البحريني علي العلي،
ومن إنتاج الفنان باسم عبداألمير ،ويشهد مشاركة
نخبة كبيرة من الفنانين والزمالء الذين اعتز بهم،
ّ
ً
وأفــضــل عــدم الـخــوض فــي جميع التفاصيل حاليا

ريثما تتضح الصورة ،ولنترك للجمهور مساحة من
التكهن حول طبيعة العمل وخط سير األحداث وما
يحمل من رسائل ،وأتمنى في النهاية أن ينال أي جهد
فني نقدمه رضا الجمهور ألنه المستهدف األول مما
نقدم من أعمال.

التوك شو
* ما خطوتك اإلعالمية المقبلة؟
 مستمر في الموسم الرابع من برنامج التوك شو"عالسيف" الذي يعرض عبر شاشة قناة  atvويتوقع
أن ينطلق في نهاية سبتمبر المقبل وأحضر مع أسرة
ً
التقديم للموسم الثاني على التوالي ،وال أخفيك سرا،
كل مرحلة من مراحل البرنامج أعتبرها خطوة جديدة
في ظل الحراك الكبير الذي أحدثه بالمشهد اإلعالمي
مــن ناحية الشكل والـمـضـمــون ،وأعـتـبــره البرنامج
األول فــي الـكــويــت ،ويــرجــع الفضل فــي هــذا النجاح
الذي يحققه لجهود جميع العاملين في القناة وعلى
رأسهم اإلعالمي أحمد الفضلي ،وانتظروا الموسم
المقبل الذي سيشهد مفاجآت عدة منذ الحلقة األولى.
* هــل تـقــدم على تقديم قــالــب بــرامـجــي آخــر غير
المنوعات؟
 البرامج المنوعة هي قبلتي األولى وتستهوني،ً
وال أت ـصــور نـفـســي بـعـيــدا عـنـهــا ،وأن ــا كـفـنــان أجــد
ً
نفسي داخل هذه الدائرة خصوصا الحوارات الفنية
مع الزمالء.

* "أجندة" شكل حالة في الدراما الرمضانية حدثنا
ً
عنها خصوصا أنك تعرضت لهجوم على "تويتر"؟
 الش ــك أن "أج ـن ــدة" للمخرجة هـيــا عـبــدالـســاموالكاتبة مريم نصير حقق ردود أفعال طيبة خالل
ً
شهر رمضان ،لكن المشكلة التي واجهتها خصوصا
عبر "تويتر" أن الجمهور قارن بين شخصية نبيل في
"كالم أصفر" وغازي في" أجندة" السيما مع التناقض
الكبير بين الشخصيتين واعتبر أن الهجوم الذي
ً
تعرض لــه "غ ــازي" يــدل على انني كنت صــادقــا في
تجسيد تفاصيل الشخصية بكل دقــة ،لكن السؤال
ً
الــذي تكرر كثيرا هل غــازي – المستفز الــذي يعتمد
عـلــى زوج ـتــه دون أن يعمل  -يجسد واق ــع الــرجــل
الخليجي ؟ بالتأكيد ال إنما غازي هو نموذج موجود
في المجتمع ليس أكثر وكل ما في األمر أنني نقلته
بأمانة.

عذراء
* وماذا عن مشاركتك في "عذراء"؟
 تـجــربــة أعـتــز بـهــا تـحــت ق ـيــادة الـمـخــرج محمدالقفاص ،السيما أن الفكرة في حد ذاتها كانت جديدة
وتنطوي على خطوط درامـيــة عــدة ما بين األكشن
والــرومــانـسـيــة ،إذ طــرح قضايا اجتماعية تالمس
اهتمامات الجمهور على تنوع خلفياتهم الثقافية،
ً
وأيضا الفئات العمرية ،وتدور أحداثه حول مجموعة
ً
من السجينات ،تواجه إحداهن حكما باإلعدام ،كما أن

ما ّ
ميز المسلسل أن كل أربع حلقات تم تصويرها
في "لوكيشن" مختلف وجسدت في المسلسل دور
ش ــاب يـقــع فــي حــب ش ـجــون ،ويـتـحــدى الـظــروف
ليظفر بقلبها ،وتتوالى األحداث بوتيرة متسارعة.
* رغ ــم نـشــاطــك ال ــدرام ــي واإلع ــام ــي إال شغفك
بالسينما كبير؟
ً
 بــال ـف ـعــل ع ـي ـنــي دائ ـ ـمـ ــا عـلــىالـسـيـنـمــا وأع ـت ـب ــره ــا شـغـفــي،
وك ـ ــان ـ ــت تـ ـج ــربـ ـت ــي األخ ـ ـيـ ــرة
ف ــي فـيـلــم "ال ـج ــول ــة األخـ ـي ــرة"
م ـ ــن إخـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ـمـ ــار ه ــاش ــم
الموسـوي واإلشراف العام
لمحمد الـمــوسـ ــوي ،ومــن
تأليف خليفة الفيلكاوي
مـ ـمـ ـي ــزة وح ـ ـق ــق ال ـف ـي ـلــم
أصــداء طيبة إذا استمر
على شاشات السينما
ً
م ــدة  55يــومــا واتطلع
لتكرار مثل هذا القالب.
* ه ــل م ــن مـشــاريــع
جديدة في األفق؟
 أدرس مجموعة منالعروض الختيار المناسب
م ـن ـهــا وب ـم ـج ــرد أن أسـتـقــر
على أحــدهــا ســوف أعلن عنه
مباشرة.

عبد الله الطليحي

ةديرجلا

•
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دوليات
العراق :حروب رسمية بالوكالة ...و«الحشد» يكسر الصمت
• جماعات ضغط لجرد مخازن الميليشيات • الفياض يناقض المهندس والحكيم ال تكفيه اإلدانة
بغداد -محمد البصري

اندالع حروب الوكالة
مع ً
رسميا في العراق باستهداف
مراكز ثقل الفصائل الموالية
إليران بطريقة مباشرة من
إسرائيل ،حاولت هيئة الحشد
الشعبي التخفيف من حدة
اتهاماتها لواشنطن بالوقوف
وراء سلسلة االنفجارات ً
أخذت بعدا
المتتالية ،التيً ً
ً
رسميا وشعبيا كبيرا.

وس ــط ال ـت ــزام الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
ال ـص ـمــت وال ـت ـب ــاط ــؤ ال ـم ـق ـصــود في
تفسير التفجيرات المتتالية لمخازن
األسلحة ،خفف رئيس هيئة الحشد
ال ـش ـع ـبــي ل ـي ــل األربـ ـ ـع ـ ــاء -الـخـمـيــس
م ــن ح ــدة ات ـهــامــات نــائـبــه لـلــواليــات
المتحدة بأنها تقف وراء الهجمات
اإلسرائيلية على مقار قواته الموالية
إليران في  5أماكن ،آخرها استهداف
ق ــاع ــدة "ب ـل ــد" ال ـجــويــة ال ـم ـقــر الـمـهــم
للقوات المشتركة العراقية واألميركية
ومــدرج األساسي لطائرات  F16يوم
الثالثاء.
ً
ً
وف ــي مــوقــف يـمـثــل ح ــرج ــا كـبـيــرا
ل ـ ـب ـ ـغـ ــداد وس ـ ـ ــط تـ ـص ــاع ــد األس ـئ ـل ــة
والمخاوف بين الكتل النيابية والرأي
العام ،اتهم نائب رئيس هيئة الحشد
أبومهدي المهندس القوات األميركية
باستخدام  4طائرات إسرائيلية في
ً
تفجير األعتدة والصواريخ ،معتبرا
أنـهــا "الـمـســؤول األول واألخـيــر عما
حدث ،وستتحمل مسؤولية ما يحدث
ً
اعتبارا من هذا اليوم ،وليس لدينا
أي خ ـيــار س ــوى ال ــدف ــاع ع ــن النفس
وعن مقراتنا باستخدام أسلحة أكثر
ً
تطورا".
وه ــدد المهندس ،الـمـعــروف بأنه
أق ــوى حلفاء إي ــران فــي ال ـعــراق ،بأن
ال ـح ـشــد سـيـتـعــامــل م ــع أي طــائــرات
أجنبية تحلق فوق مواقعه دون علم
الحكومة العراقية ،على أنها "طائرات
معادية".

حرب بالوكالة

المالكي لإلسراع
في التحقيقات
واألسدي يعتبر
تدخل إسرائيل
إعالن حرب

وف ــي حــديــث مــع "ال ـج ــري ــدة" ،أفــاد
مـصــدر حكومي بــأن رئـيــس ال ــوزراء
عادل عبدالمهدي يضع على طاولته
"الـ ـ ـح ـ ــرب ب ــال ــوك ــال ــة" ال ـم ـت ـص ــاع ــدة
ب ـ ـيـ ــن واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ،ح ـيــث
يمتنع الـطــرفــان عــن حــرب مباشرة،
فيستخدمان فصائل شيعية مسلحة
في مواجهة أطــراف أخــرى قد تكون
إسرائيل أو غيرها.
وتــوقــع الـمـصــدر أن يـجــري خــال
الفترة المقبلة استخدام ملفات أخرى
غير مخازن ســاح الحشد ،لتأجيج
ح ـ ــرب ال ــوك ــال ــة ه ـ ــذه ع ـل ــى ال ـســاحــة
العراقية.
وذك ـ ـ ــر أن ب ـ ـغـ ــداد ال ت ـه ـم ــل مـلــف
ال ـ ـم ـ ـخـ ــازن أو أي وجـ ـ ـ ــود ل ـل ـس ــاح
والـصــواريــخ خ ــارج سيطرة الــدولــة،

عراقيون في مقهى ببغداد أمس األول (رويترز)
لكن المسألة حسب و صـفــه "معقدة
وتحتاج إلــى تدابير وكسب لتأييد
أوسـ ـ ـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف قـ ـب ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
األساسية".

جماعات ضغط
وقــال خبراء عراقيون وناشطون
إنهم بصدد بناء جماعات ضغط في
مختلف مدن العراق إلجبار الحكومة
عـلــى ج ــرد علني لـكــل األسـلـحــة غير
ال ـقــانــون ـيــة الـ ـم ــوج ــودة ف ــي م ـخــازن
الحشد ،ألنها باتت تتفجر كل يوم،
وتــؤثــر على األم ــن وعــاقــات الـعــراق
بشركائه الدوليين في مجاالت شتى.
وب ـ ـعـ ــد ب ـ ـيـ ــان الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ش ــدي ــد
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ـفـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس
ه ـي ـئ ــة ال ـح ـش ــد ف ــال ــح الـ ـفـ ـي ــاض مــن
ح ـ ـ ــدة ات ـ ـهـ ــامـ ــات نـ ــائ ـ ـبـ ــه ،ب ـت ــأك ـي ــده
أن "الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات األول ـ ـ ـيـ ـ ــة وج ـ ــدت
أن الـ ـ ـح ـ ــوادث ع ـم ــل خ ــارج ــي م ـ ّ
ـدب ــر
وستستمر للوقوف بشكل دقيق على
الـجـهــات الـمـســؤولــة مــن أج ــل اتـخــاذ
المواقف المناسبة بحقها".
بعد اجتماع طارئ مع عبدالمهدي،

ً
نـ ــأى ال ـف ـي ــاض ،ال ـ ــذي ي ـش ـغــل أي ـضــا
م ـن ـص ــب م ـس ـت ـش ــار األم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي
بنفسه عــن تــوجـيــه أصــابــع االت ـهــام
ً
إلى الواليات المتحدة ،مؤكدا أن بيان
المهندس "ال يمثل الموقف الرسمي
للحشد الشعبي".

خامس حادث
وفــي قــاعــدة "بـلــد" االستراتيجية
ش ـمــال بـ ـغ ــداد ،بـقـيــت أل ـس ـنــة الـلـهــب
مستعرة ســاعــات ،وتــواصــل انفجار
ال ـ ـم ـ ـقـ ــذوفـ ــات إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة أن وزيـ ــر
الـ ــدفـ ــاع ن ـج ــاح ال ـش ـم ــري ذهـ ــب إل ــى
هناك لإلشراف بنفسه على احتواء
الحادث ،وهو الخامس من نوعه بعد
تفجير قاعدة الصقر جنوب العاصمة
األس ـبــوع الـمــاضــي ال ــذي أث ــار الهلع
بين البغداديين.
ورغ ــم إع ــان الـشـمــري تمكن فــرق
الــدفــاع المدني مــن إخـمــاد الحرائق
دون خسائر في األرواح ،قام الجيش
األم ـي ــرك ــي ب ــإج ــاء مــؤقــت ل ـعــدد من
خ ـبــرائــه م ــن ال ـق ــاع ــدة ،ح ـيــث حصل
ت ـف ـج ـيــر الـ ـمـ ـخ ــزن قـ ـ ــرب ال ـب ـســات ـيــن

القريبة ا لـتــي يملكها سـكــان شيعة
مقربون على فصائل الحشد.

المالكي والحكيم
بدوره ،دعا رئيس الوزراء السابق
رئـيــس ائـتــاف دول ــة الـقــانــون نــوري
المالكي أ مــس الحكومة إ لــى تعزيز
ق ــدرات ال ـقــوات المسلحة الــدفــاعـيــة،
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـهــدد
ً
سيادة وأمن وسماء العراق ،مطالبا
بـ"اإلسراع في التحقيقات واإلجراءات
الالزمة لتحديد الجهات الخارجية
المعادية التي تقف خلف التفجيرات
المتالحقة ،واطالع الرأي العام عليها،
لـلـمـســاعــدة ف ــي إل ـ ــزام جـمـيــع الـقــوى
ال ـش ـع ـب ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـشــاركــة
فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـتـحـمــل
مسؤوليتها فــي مساندة المصالح
العليا للشعب".
وفي تغريدة على "تويتر" ،ابتدأها
بهاشتاك "#مــالــذي_يـحــدث؟" ،اعتبر
زع ـي ــم ت ـي ــار ال ـح ـك ـمــة ع ـم ــار الـحـكـيــم
أن ع ـب ــارات اإلدان ـ ــة واالس ـت ـن ـكــار ما
ع ـ ــادت كــاف ـيــة الن ـت ـه ــاك ــات ال ـس ـيــادة

العراقية ،داعيا الحكومة إلى تحمل
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا وال ـ ــدف ـ ــاع ع ــن حـمــى
الوطن.
ّ
وعد رئيس تجمع السند الوطني
أحـمــد األس ــدي "اس ـت ـهــداف" معسكر
صـ ـق ــر وقـ ـ ــاعـ ـ ــدة بـ ـل ــد "أول ال ـغ ـي ــث
ً
التآمري" على الحشد ،معتبرا دخول
إسرائيل "مجال العراق إعالن حرب".
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سلة أخبار
السعودية تسقط
طائرتين حوثيتين

أكدت قيادة قوات تحالف
دعم الشرعية في اليمن
إسقاط طائرتين بدون طيار
"درون" أطلقتا من محافظة
عمران اليمنية باتجاه
خميس مشيط السعودية
أمس .وقال المتحدث باسم
التحالف العقيد الركن
تركي المالكي إن قوات
التحالف اعترضت وأسقطت
الطائرتين واتخذت كل
اإلجراءات العملياتية
وأفضل ممارسات قواعد
االشتباك والتعامل مع هذه
الطائرات لحماية المدنيين.
وشدد المالكي على أن
"كل محاوالت الميليشيات
الحوثية المدعومة من إيران
الستهداف األعيان المدنية
والمدن السعودية مصيرها
الفشل".

وزير عدل الجزائر السابق
أمام «محكمة الفساد»

معركة «داعش»
ً
م ـي ــدان ـي ــا ،أع ـل ـن ــت خ ـل ـيــة اإلعـ ــام
األمني إحباط هجوم لتنظيم "داعش"
عـلــى ف ــوج مــن الـجـيــش ال ـعــراقــي في
مـحــافـظــة دي ــال ــى ،م ــؤك ــدة " مـقـتــل 6
إرهابيين بينهم ،أربعة انتحاريين
يــرتــدون أحــزمــة ناسفة مــن ضمنهم
إعالمي والية ديالى ،حيث تم العثور
على كاميرته ،في منطقة قره تبه".
وشــدد الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،أمــس األول ،على أنــه يتعين
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـمـ ـش ــارك ــة
ً
ف ــي ال ـم ـعــركــة ض ــد الـتـنـظـيــم ،داع ـي ــا
األوروبيين الى استعادة المعتقلين
منه أو أنه سيعيدهم إلى بلدانهم.

ً
لبنان يشارك في قوات «اليونيفيل» ...رمزيا

مثل وزير العدل السابق،
الطيب لوح ،أحد أبرز وجوه
نظام الرئيس المستقيل
عبدالعزيز بوتفليقة ،أمام
قاض بالمحكمة العليا
ٍ
للتحقيق معه في قضايا
فساد أمس .في سياق قريب،
أصدرت المحكمة العليا
مذكرة توقيف دولية ضد
وزير النفط األسبق شكيب
خليل "بعد رفضه االمتثال
الستدعاءات الحضور إلى
التحقيق القضائي بتهم
فساد".

هدوء بطرابلس غداة
اشتباكات «السبيعة»

العريضي من عين التينة :تنفيذ ما تم االتفاق عليه في بعبـدا
●

ً
ً
البطريرك الراعي مستقبال ممثال عن حركة «أمل» أمس األول (الوكالة الوطنية)

بيروت  -ةديرجلا

•

التأم مجلس الوزراء اللبناني في
جلسته ال ـعــاديــة بــالـمـقــر الــرئــاســي
ال ـص ـي ـف ــي فـ ــي ب ـي ــت ال ـ ــدي ـ ــن ،أمـ ــس،
برئاسة رئيس الجمهورية العماد
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون ،وح ـ ـض ـ ــور رئ ـي ــس
الحكومة سعد الحريري والوزراء.
وبحث المجلس في جدول أعمال
من  46بندا ،إضافة إلى بنود طارئة
التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسـ ـب ــق ال ـج ـل ـســة خـ ـل ــوة ب ـي ــن ع ــون
والحريري بحثت في المستجدات.
وأعلن وزير الدفاع الياس بو صعب
أنـ ــه "س ـي ـت ــم ال ـب ـح ــث ف ــي تـعـيـيـنــات
المجلس الدستوري".
وردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ع ــن تصنيف
لبنان ،قال بو صعب" :تفاءلوا بالخير
ت ـ ـجـ ــدوه" .وأضـ ـ ـ ــاف" :س ـن ـع ــرض أن
يشارك لبنان في قوات اليونيفيل في

الخارج ،ليس تحت البند السابع ،أي
لحفظ السالم ال لفرض السالم ،ولهذه
المشاركة رمزية خاصة".
وقالت مصادر من داخل المجلس
لـ "الجريدة" إن "الحكومة وافقت على
طـلــب وزارة الــدفــاع مـشــاركــة لبنان
بشكل رم ــزي فــي ق ــوات اليونيفيل"
وليس قوات فرض السالم التي تعمل
تحت الفصل السابع.
في موازاة ذلك ،زار النائب السابق
ً
غ ــازي العريضي مــوفــدا مــن رئيس
الحزب "التقدمي االشتراكي" ،النائب
السابق وليد جنبالط ،رئيس مجلس
الـنــواب نبيه بـ ّـري فــي مقر الرئاسة
الثانية بعين التينة أمس.
وق ــال بعد الـلـقــاء" :األم ــل اﻵن في
أن نــذهــب جميعا الــى تنفيذ مــا تم
االتفاق عليه في بعبدا على المستوى
الـ ـم ــال ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـس ـي ــاس ــي،
ث ــم تـفـعـيــل ع ـمــل ال ـم ــؤس ـس ــات هــذه

هــي الـمـســؤولـيــة واألم ــان ــة الـكـبــرى،
خصوصا عندما نسمع أن ثمة قلقا
من مسألة التصنيفات ،آن األوان أن
نحفظ ألنفسنا في لبنان التصنيف
الذي يستحقه هذا البلد ويستحقه
اللبنانيون ،ال أن ننتظر تصنيفات
اآلخ ــري ــن ،س ــواء كــانــت سياسية أو
مالية او اقـتـصــاديــة ،فعندما نقوم
بواجبنا على مستوى إدارة الدولة
وتفعيل عمل مؤسساتها هذا يجب
أال ينتظر كالما أو تحليال أو تنبيها
أو إجراء يمكن ان يقدم عليه أحد في
ال ـخ ــارج ،مــع الـشـكــر لـكــل مــن ساعد
ويساعد لبنان ،لكن المسؤولية األهم
تقع على عاتقنا".
في سياق منفصل ،أرخت المادة
 95من الدستور بظاللها على اللقاء
الذي جمع عون والبطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي ،حيث قال
البطريرك بعد لقائه عون" :تكلمنا عن

رسالة فخامته الى المجلس النيابي
لـتـفـسـيــر الـ ـم ــادة  95م ــن الــدس ـتــور
الـتــي هــي لخير جميع اللبنانيين،
ومن الواجب تطبيقها في الطائف.
ويجب أال يكون أي خالف في الرأي
بخصوصها ،ألن كــل مــا هــو ضمن
الدستور يجمع اللبنانيين .كما أنه
يجب عدم األخذ بالدستور بصورة
انتقائية ،بل كمجموعة متكاملة".
وقالت مصادر متابعة إن "وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن ج ـب ــران
باسيل ،استبق الجلسة التي حددها
بري في  17أكتوبر المقبل ،لمناقشة
"رس ــال ــة عـ ـ ــون" ،ب ــدع ــوت ــه ال ـق ـي ــادات
المسيحية إلــى اجتماع مـ ّ
ـوســع في
بـكــركــي بــرعــايــة الـبـطــريــرك الــراعــي،
لتأمين أوسع تأييد مسيحي لتفسير
المادة الدستورية" .وتساءلت" :هل
ستدعو بكركي الى لقاء ّ
موسع؟".

ساد هدوء حذر صباح أمس
محاور القتال المحيطة
بالعاصمة الليبية طرابلس،
غداة اشتباكات عنيفة بين
قوات قائد "الجيش الليبي
الوطني" خليفة حفتر ،وقوات
حكومة "الوفاق الوطني"،
خلفت قتلى وجرحى .وذكرت
"الوفاق" أنها سيطرت على
أجزاء واسعة من "السبيعة"،
وقالت إنها قتلت  25من
قوات حفتر وخسرت  7من
مقاتليها ،في حين شنت
الطائرات الحربية التابعة
لقوات شرق البالد ضربات
على طريق المطار جنوب
العاصمة.

ّ
مصر :رئيس لـ «الدولة» وترقب للنائب العام نتنياهو يغازل ليبرمان ...وجيشه يضرب نفسه

ً
مدبولي يضم الفار لـ «قناة السويس» ويمنح شركة امتياز  30عاما
●

القاهرة  -حسن حافظ

أدى الـمـسـتـشــار أبــوبـكــر الـصــديــق محمد
اليمين الــدسـتــوريــة أم ــام الــرئـيــس المصري
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي أمـ ــس ،لـتــولــي منصب
ً
رئيس هيئة قضايا الدولة ،خلفا للمستشار
حسين عبده ،الذي منح وسام الجمهورية من
ً
الطبقة األولى ،تقديرا لما بذله من جهد وتفان
في ّ
تحمل مسؤولية نصرة العدالة وتطبيق
القانون.
واج ـت ـمــع الـسـيـســي م ــع الــرئ ـيــس الـجــديــد
لهيئة قضايا الدولة عقب حلف اليمين ،مؤكدا
الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على
العدل والمساواة ،مع أهمية العمل المتواصل
لتمكين المواطنين من حقهم وضمان حرياتهم.
ّ
وعين السيسي الشهر الماضي ،رؤساء جدد
للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
التي يتولى رئيسها قيادة المجلس األعلى
للقضاء ،فــي حين ينتظر أن يعلن الرئيس
اختيار النائب العام الجديد خلفا للمستشار

نبيل صادق ،الذي تنتهي واليته أول سبتمبر
المقبل.
وتنص التعديالت الدستورية التي أقرت في
أبريل الماضي على أن ّ
يعين السيسي النائب
ال ـع ــام م ــن بـيــن  3يــرشـحـهــم مـجـلــس الـقـضــاء
األعلى ،مدة  4سنوات ،أو للمدة الباقية حتى
بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ،ولمرة واحدة
طوال مدة عمله ،وسيكون النائب العام الجديد
هو أول من يتم اختياره لشغل المنصب الرفيع
وفقا لآللية الجديدة.
وبينما عقدت الحكومة برئاسة مصطفى
مدبولي اجتماعها األسبوعي بمقرها الصيفي
في مدينة العلمين الجديدة ،أمس ،سعى مركزها
اإلعالمي إلى نفي جملة شائعات القت رواجا،
منها ما تــردد حول تأثر مصر بمسار الغبار
اإلشعاعي الناتج عن االنفجار النووي بمدينة
سفرودفنسك الروسية مطلع الشهر الجاري.
وبينما أكدت وزارة الزراعة أن إنتاج مصر
من األسمدة يغطي كل االحتياجات بالسوق
المحلي ،وال صحة لوجود نقص ،نفت وزارة

الصحة بشكل قطعي مــا ت ــردد حــول انتشار
عمليات ختان اإلناث بالمستشفيات الحكومية،
مشددة على أن ختان اإلناث جريمة وفقا لقانون
العقوبات.
إلى ذلك ،منحت الحكومة عقد امتياز لمدة
 30عاما إلحدى الشركات إلنشاء محطة بميناء
شرق بورسعيد.
من جانب آخر ،قرر رئيس الوزراء ضم رئيس
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،اللواء أركان
حرب ،إيهاب الفار ،إلى عضوية مجلس إدارة
هيئة المنطقة االقتصادية لقناة السويس.
فــي األث ـن ــاء ،تمكنت ق ــوات الـشــرطــة مساء
أم ــس األول ،مــن إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى مرتكبي
واقعة التعدي على شاب من ذوي االحتياجات
الخاصة داخل محل حالقة بمحافظة الشرقية،
وذل ــك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع
الـتــواصــل االجتماعي يتضمن تـعــدي بعض
الشباب على شاب من ذوي اإلعاقة بالضرب
واإلهانة ،األمر الذي أثار موجة استياء واسعة
على "فيسبوك" و"تويتر".

ً
إسرائيل تقصف مواقع بحرية بغزة ردا على صاروخ «حماس» السادس
رغم الخصومة الشديدة بينهما منذ
انتخابات أبريل الماضي ،لم يستبعد
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
نـتـنـيــاهــو ض ــم رئ ـيــس ح ــزب "إســرائ ـيــل
بيتنا" أفيغدور ليبرمان ،إلى حكومته
المقبلة.
وذك ــرت اإلذاع ــة الـعــامــة أمــس أنــه قي
أث ـنــاء زيــارتــه ألوكــران ـيــا ،قــال نتنياهو
خـ ــال م ـح ــادث ــة م ـغ ـل ـقــة ،إنـ ــه ال يــرفــض
ل ـي ـب ــرم ــان ك ـش ــري ــك ف ــي ح ـك ــوم ــة مـقـبـلــة
قــد يشكلها فــي حــال فــوزه بانتخابات
الكنيست في  17سبتمبر المقبل ،مؤكدة
أنهما سيواصالن التهجمات المتبادلة
بينهما حتى يوم االنتخابات ،لكنهما
ً
سيبقيان باب التعاون مفتوحا.
ووفق اإلذاعة ،فإن ليبرمان قال مؤخرا
في جلسة مغلقة إنه ال يرفض اآلن أيضا
الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو،
ش ــرط أن ت ـكــون وح ــدة بـمـشــاركــة حــزب
"أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

ً
ميدانيا  ،أطلقت القوات اإلسرائيلية
فــي هضبة ال ـجــوالن ال ـنــار عـلــى طــائــرة
مــدن ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة م ـســاء أم ــس األول،
اعتقدت خطأ أنها معادية تسللت من
سورية.
وأعلنت متحدثة عسكرية ،أ مــس ،أن
القوات اعتقدت أن الطائرة تمثل تهديدا
ً
وشـيـكــا ،لــذلــك أطـلـقــت ال ـنــار ،ثــم أدركــت
أنها إسرائيلية.
و قــال قائد ا لـطــا ئــرة المدنية للموقع
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة "يـ ــدي ـ ـعـ ــوت
أح ـ ــرون ـ ــوت" ،إنـ ــه كـ ــان ع ـل ــى ب ـع ــد "م ـتــر
ونصف من كارثة".
وبـيـنـمــا أع ـلــن ج ـهــاز األم ــن الــداخـلــي
(ش ـي ــن بـ ــت) أن م ـح ـك ـمــة ح ـي ـفــا وج ـهــت
تهمة اإلعداد لهجمات إرهابية مرتبطة
بتنظيم "دا عــش" إلى عربيين ،هاجمت
إسرائيل منشآت بحرية لحركة "حماس"
ً
ردا على إطالق صاروخين من غزة في
سادس عملية خالل ستة أيام.

وأفـ ــاد م ـصــدر أم ـنــي فـلـسـطـيـنــي بــأن
الجيش اإلســرائـيـلــي "ضــرب مــرات عدة
ً
ً
ً
مــو قـعــا بـحــر يــا فلسطينيا غــرب مدينة
غ ــزة وث ــاث ــة م ــواق ــع ف ــي وس ــط الـقـطــاع
وواحدا في خان يونس (جنوب)".
في غضون ذلك ،نددت حركة "حماس"
امس ،بقرار باراغواي تصنيفها منظمة
إرهابية ،معتبرة أنه منحاز إلسرائيل.
وأك ـ ــدت ال ـح ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان أن "ق ــرار
بــاراغــواي يعزز اإلرهــاب الــذي يمارسه
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي مـنــذ ع ـقــود ضد
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وي ـمــده بالغطاء
الــازم لالستمرار في جرائمه والفلتان
من العقاب المطلوب".
وأع ـل ـنــت ب ــاراغ ــواي إدراج "ح ـمــاس"
و"حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه" ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ـل ــى قــائ ـمــة
اإلره ـ ــاب فــي خ ـطــوة رح ـبــت بـهــا وزارة
الخارجية اإلسرائيلية.
(القدس ـ ـ وكاالت)
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إيران تعرض «باور  ...»373وتبحث مقترحات فرنسا النووية

ً
• روحاني :عند الخطر أميركا أول الهاربين من المنطقة • واشنطن توقف إيرانيا النتهاكه العقوبات
استعرضت السلطات اإليرانية
منظومة صاروخية للدفاع
الجوي قالت إنها بعيدة المدى
بحضور الرئيس حسن روحاني
الذي أكد أن واشنطن ستكون
أول الهاربين من المنطقة عند
وقوع خطر ،في وقت أعلنت
«الخارجية» دراسة مقترحات
فرنسية إلنقاذ االتفاق النووي
الذي انسحبت منه الواليات
المتحدة.

طهران تعتزم
تعيين سفير
بصنعاء
و 70اتفاقية
جاهزة
للتنفيذ

قيادي حوثي

غــداة تحذيره للقوى الكبرى
م ــن مــواص ـلــة ال ـض ـغــوط ورب ـطــه
أمــن الـمـمــرات المالحية الدولية
ب ــاس ـت ـم ــرار م ـب ـي ـعــات ب ـ ــاده من
ال ـن ـفــط ،شـهــد الــرئ ـيــس اإليــرانــي
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،حـفــا
استعراضيا إلزاح ــة الستار عن
منظومة «باور  »373الصاروخية
مـحـلـيــة الـصـنــع ل ـلــدفــاع الـجــوي
وال ـتــي وصـفـهــا بــأنـهــا أق ــوى من
نـظـيــرتـهــا ال ــروس ـي ــة «اس »300
وأقـ ـ ــرب إلـ ــى ال ـن ـس ـخــة ال ـم ـطــورة
«إس .»400
وتطرق روحاني إلى العقوبات
األميركية المفروضة على بالده،
وقال خالل المراسم التي أقيمت
بـ ـحـ ـض ــور وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع أم ـي ــر
حــاتـمــي إن «ال ــوالي ــات المتحدة
ش ـ ـ ــرع ـ ـ ــت م ـ ـن ـ ــذ ن ـ ـح ـ ــو ع ــامـ ـي ــن
بمؤامرة جديدة ضد الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة ،ف ـفــي ال ـبــداي ــة كــانــت
هـنــالــك حــرب نفسية وسياسية
ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم ت ـ ـحـ ــولـ ــت إلـ ـ ـ ــى حـ ــرب
اقتصادية».
ورأى أن وا ش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ـ ــدأت
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـعــد
انسحابها األحــادي من «االتفاق
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي» ،واص ـ ـ ـفـ ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوة
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة ب ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا «إرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب
اقتصادي ونكث للعهد وانتهاك
للقوانين والقرارات الدولية».
وأكد أن «البيت األبيض فرض
ح ـم ـل ــة الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى أم ـ ــل أن
تـنـجــح ف ــي غ ـضــون أش ـهــر لكنه
فشل في مسعاه».
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـ ـعـ ــارض ط ـه ــران
جهود واشنطن لتشكيل تحالف
دولــي لحماية المالحة البحرية
بــال ـخ ـل ـيــج ،اع ـت ـبــر روح ــان ــي «أن
أميركا لم ولن تحقق النجاح في
ً
أي خطة لها في المنطقة» ،مضيفا
أن «األمـيــركـيـيــن هــم أول مــن يفر
من المنطقة عند حدوث الخطر».

دعم سياسي
من جهته ،قال وزير الدفاع إن
«القوات المسلحة تعلن من خالل
تعزيز جاهزيتها الدفاعية دعمها
ال ـح ــاس ــم لـلـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف
المتأزمة الراهنة».
وأضــاف حاتمي« :نحن اليوم

وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي وظريف عقب انتهاء مؤتمر مشترك في اسلو أمس
نـصـنــع ص ــواري ــخ دق ـي ـقــة ق ــادرة
عـ ـل ــى إص ـ ــاب ـ ــة أهـ ــداف ـ ـهـ ــا ب ــدق ــة،
ً
ونتجه حاليا نحو تطوير القوة
االنفجارية لصواريخنا».
وأوضح الوزير أنه «من خالل
منظومة الدفاع الجوي البعيدة
المدى هذه يمكننا رصد أهداف
أو ط ــائ ــرات ع ـلــى ب ـعــد أك ـث ــر من
 300كـيـلــومـتــر ،ون ـص ــوب إليها
صواريخنا على مسافة نحو 250
كيلومترا وندمرها على مسافة
 200كيلومتر» .ويأتي الكشف عن
المنظومة في مواجهة العقوبات
الدولية التي تحظر على طهران
استيراد الكثير من األسلحة.

بداية الحرب
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ج ــدد وزي ــر
الـخــارجـيــة محمد ج ــواد ظريف
ً
تأكيد بــاده أنها لن تبدأ حربا
في الخليج.
وقـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ب ــال ـم ـع ـه ــد
ال ـن ــروي ـج ــي ل ـل ـش ــؤون ال ــدول ـي ــة:
«هــل ستنشب حــرب في الخليج؟
ب ـم ـقــدوري أن أقـ ــول لـكــم إن ـنــا لن

نـبــدأ ال ـحــرب ،لكننا سـنــدافــع عن
أنفسنا».
مــن جــانــب آخ ــر ،كـشــف ظــريــف،
أم ــس ،أن طـهــران مستعدة للعمل
ع ـلــى م ـق ـتــرحــات فــرنـسـيــة إلن ـقــاذ
االتفاق النووي الدولي الذي وقعته
إي ـ ــران م ــع الـ ـق ــوى ال ـعــال ـم ـيــة عــام
ً
 2015وتـلــوح حاليا باالنسحاب
منه في ظل تقليصها لتعهداتها
ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا ب ــه ردا على
العقوبات األميركية وعجز الدول
األوروبـ ـي ــة عــن منحها امـتـيــازات
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ه ـ ـنـ ــاك
مقترحات على الطاولة .وسنعمل
عليها» .وعرض الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون أمـ ــس األول
إمــا تخفيف العقوبات على إيــران
أو توفير «آلـيــة تعويض لتمكين
الشعب اإليراني من العيش بشكل
أفـضــل» فــي مقابل االمـتـثــال التام
لالتفاق الــذي انسحبت منه إدارة
الرئيس دونالد ترامب.

توقيف إيراني
في هذه األثناء ،أعلنت وزارة

ال ـعــدل األم ـيــرك ـيــة ،أم ــس األول،
توقيف مــواطــن إيــرانــي ،بتهمة
المشاركة في عملية نقل بضائع
مـحـظــورة إل ــى إيـ ــران ،وانـتـهــاك
العقوبات األميركية ضد طهران.
وي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن الـ ـم ــواط ــن
اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـ ـمـ ــوقـ ــوف ،وي ــدع ــى
م ـ ـهـ ــدي هـ ــاش ـ ـمـ ــي ،سـ ــاهـ ــم فــي
عملية تصدير مخالفة للقوانين
لماكينات التحكم العددي ،سي
إن سي» إلى إيران.
ويـ ـت ــم ح ـظ ــر وم ــراقـ ـب ــة ه ــذه
الماكينات في إطار «عدم انتشار
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة وم ـكــاف ـحــة
اإلرهاب».
ً
ووف ــق ــا لـلـتـقــريــر ،فـقــد ساهم
الموقوف اإليراني في التخطيط
إلرسال الماكينات إلى اإلمارات
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـ ـف ــات ــورة
وأوراق مـ ــزورة ،وم ــن ثــم نقلها
إلى بالده.
يــذكــر أن اعـتـقــال هاشمي تم
األحد الماضي بعد وصوله إلى
مطار لــوس أنجلس ،على متن
رحلة جوية من تركيا .وصدرت
الئحة االتهام االثنين الماضي.

ِّ
ترامب يحذر اليهود من التصويت ألي ديمقراطي

ً
أكد أن الحرب التجارية مع الصين تأخرت طويال والمهمة للرئيس «المختار»
لليوم الثاني على التواليّ ،
جدد الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،الذي وصف نفسه
بأنه «الرجل المختار» ،هجومه على اليهود
األمـيــركـيـيــن ال ــذي ــن ي ـص ـ ّـوت ــون لمصلحة
ً
ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ،واص ـف ــا تـصـ ّـرفـهــم
ً
ب ــ»ال ـخ ـيــانــة ال ـع ـظ ـمــى» ،وم ـع ـت ـبــرا أن «أي
تصويت لمصلحة مرشح ديمقراطي هو
تصويت ضد إسرائيل».
وخ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي م ـطـ ّـول عقده
فجأة في حديقة البيت األبيض ،أمس األول،
قــال ترامب« :أعتقد أنــه إذا منحت صوتك
ً ً
لديمقراطي فأنت خائن جدا جدا إلسرائيل
وللشعب اليهودي».
وفــي معرض ّ
رده على ســؤال عــن قوله
ّ
ّ
إن الـيـهــود األمـيــركـيـيــن الــذيــن يـصــوتــون
للحزب الديمقراطي هــم «عديمو ال ــوالء»،
أجاب« :ما من رئيس على اإلطالق قام بأي
شــيء يقترب مما قمت بــه إلســرائـيــل ،من
مرتفعات الجوالن والقدس وإيران وغيرها.
أنا مسؤول عن أشياء عظيمة إلسرائيل».
ّ
وج ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ات ـهــامــه
لخصومه الديمقراطيينّ ،
السيما النائبتين
الديمقراطيتين ،الفلسطينية األصل رشيدة
والصومالية األصــل طليب ّإلهان عمر ،بـ
«معاداة السامية» ،مضيفا« :إنهم معادون
ّ
صوت لديمقراطي
إلسرائيل ،وبرأيي ،إذا

متظاهرون أمــام برج ترامب في نيويورك يطالبون باطالق اسم سلفه
(رويترز)
باراك أوباما على مقطع من جادة فيفث أفنيو أمس األول
ً
فأنت خائن للشعب اليهودي وخائن جدا
إلسرائيل».
وأت ــى تـصــريــح الــرئـيــس األم ـيــركــي في
ّ
اليوم نفسه الذي استهله بتغريدات أورد
ّ
ً
فيها تصريحا للمعلق اإلذاعــي المحافظ
ّ
وايـ ـ ــن آلـ ــن روت الـ ـ ــذي قـ ــال إن «الــرئ ـيــس
ترامب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود

وإلسرائيل في تاريخ البشرية ( )...واليهود
فــي إســرائـيــل يعشقونه كما لــو ك ــان ملك
إســرائـيــل» .وأض ــاف تــرامــب عبر «تويتر»:
ً
«شكرا لك واين آلن روت على هذه الكلمات
اللطيفة جدا».
ومـ ـس ــاء أمـ ــس األول ،كـ ــان وسـ ــم «مـلــك
إسرائيل» من بين أكثر الوسوم المتداولة

على تويتر في الواليات المتحدة .ورفض
الديمقراطيون تعليقات ترامب.
من ناحية أخرى ،أعلن الرئيس األميركي،
ّ
أن ال ـحــرب الـتـجــاريــة الـتــي يخوضها مع
ّ
الصين ليست حــربــه وأن رؤس ــاء آخرين
يجب
س ـب ـقــوه إلـ ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض كـ ــان ّ
أن ي ـخــوضــوهــا م ـنــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،لـكــنــه
ّ
المهمة .وقــال« :أحد
«المختار» ألداء هــذه
ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة» ،قبل أن
ً
ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائال« :أنا
ً
ً
هو المختار» ،مقتبسا في ذلك مصطلحا
ً
توراتيا .وأوض ــح« :أنــا أواجــه الصين .أنا
أواجـ ــه الـصـيــن فــي ال ـت ـجــارة ،وه ــل تعرف
مــاذا؟ نحن نفوز» ،مضيفا« :لقد وضعني
الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع
وهذا ما أقوم به».
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،أع ـل ــن ح ــاك ــم والي ــة
واش ـن ـطــن األم ـيــرك ـيــة الــدي ـم ـقــراطــي جــاي
إنسلي انسحابه من االنتخابات التمهيدية
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،لينخفض بذلك
إلى  22عدد المتنافسين على نيل بطاقة
ال ـتــرشــح الــديـمـقــراطـيــة ل ـخــوض الـسـبــاق
الرئاسي .وإنسلي هو ثالث مرشح ينسحب
من االنتخابات التمهيدية الديمقراطية بعد
إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.
(واشنطن  -أ ف ب ،رويترز)

(أ ف ب)

وم ــن الـمـقــرر أن تـتــم محاكمته
منتصف أكتوبر المقبل.

اإلغ ــاث ــي واإلنـ ـم ــائ ــي ل ـيــس فقط
عـ ـب ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وإنـ ـ ـم ـ ــا ك ــذل ــك
ع ـب ــر ال ـم ـن ـظ ـم ــات وال ـج ـم ـع ـي ــات
والفعاليات الشعبية في إيران.

إلى ذلك ،قال إبراهيم الديلمي،
الذي عينته جماعة «أنصار الله»
ً
ً
سفيرا لها في طهران أخـيــرا ،إن
إيـ ــران تـعـتــزم تـعـيـيــن سـفـيــر لها
خــال الفترة المقبلة بالعاصمة
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة صـ ـنـ ـع ــاء ال ـخ ــاض ـع ــة
لسيطرة جماعته منذ .2014
وأشار الديلمي ،في تصريحات
نـ ـ ـش ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة
ال ـخــاض ـعــة ل ـل ـحــوث ـي ـيــن ،إلـ ــى أن
إعادة العمل باالتفاقيات السابقة
التي وقعها اليمن وإي ــران خالل
ً
العقود الماضية سيتم قريبا.
وذكـ ــر أن  70اتـفــاق ـيــة مــوقـعــة
وجاهزة للتنفيذ تشمل المجاالت
الــزراع ـيــة والـطـبـيــة والتعليمية
واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــة
س ـيــم جــدول ـت ـهــا وف ـق ــا لـلـظــروف
واالحتياجات.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن تـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــافـ ـ ــي ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز الـ ـعـ ـم ــل

مناورات واعتقال

سفير صنعاء

من جهة أخرى ،أعلنت القوات
البرية التابعة لـ «الحرس الثوري»
اإليراني عن قرب تنفيذ «مناورات
بالذخيرة الـحـيــة» فــي مرتفعات
ب ـ ـ ـ ـ ــوراالن م ـ ــاك ـ ــو ،ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
اذرب ـي ـحــان غــربــي ،ق ــرب الـحــدود
المتاخمة لتركيا.
ع ـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،كشف
عـ ـض ــو فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
ل ـل ـبــرل ـمــان اإليـ ــرانـ ــي ،أم ـ ــس ،عن
اعتقال اثنين من نواب البرلمان
لعالقتهما بملف شركة «سايبا»
لصناعة السيارات ،حيث يتحدث
ال ـق ـض ــاء ع ــن مــاف ـيــا واع ـت ـق ــاالت
ش ـم ـل ــت أكـ ـب ــر ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فــي
ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــي «إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودرو»،
و«سايبا».
(طهران  -إرنا ،فارس،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

كوريا الشمالية ّ
تبدد آمال
استئناف الحوار األميركي

سلة أخبار
برلمان كوسوفو ّ
يصوت
على ّ
حل نفسه

ّ
صوت النواب الكوسوفيون،
أمس ،على حل البرلمان،
ممهدين بذلك النتخابات
تشريعية مبكرة .ويأتي
هذا التصويت بسبب تعذر
تشكيل أغلبية جديدة بعد
استقالة رئيس الوزراء
راموش هاراديناي في يوليو
الماضي.
ً
وكان هاراديناي ( 51عاما)
القائد السابق لحركة
التمرد في كوسوفو في
الحرب ضد القوات الصربية
( )1999-1998أعلن استقالته
بعدما استدعته محكمة
دولية تشتبه في ارتكابه
جرائم حرب .وسيكون لدى
السلطات  45يوما لتنظيم
االقتراع .وتحدثت وسائل
اإلعالم عن  6أكتوبر موعدا
لهذه االنتخابات.

إندونيسيا تقطع اإلنترنت
عن إقليمي بابوا

قطعت وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
بإندونيسيا اإلنترنت عن
إقليمي بابوا وبابوا الغربية
في محاولة للسيطرة
على اضطرابات ناجمة
عن المعاملة الشديدة
لمتظاهري بابوا في جزيرة
جاوة «إلى أن يعود الوضع
إلى طبيعته».
وأرسلت الشرطة تعزيزات
قوامها  1200فرد والجيش
 300جندي إضافي إلى ثالث
مناطق في بابوا الغربية،
وقعت فيها أعمال عنف
هذا األسبوع ردا على حملة
إجراءات صارمة ضد طالب
كانوا يحتجون للمطالبة
بحق تقرير المصير في
جاوة الشرقية.

اليونان تتعهد بتغيير
سياسة اللجوء

فنزويال تفتتح سفارة لها لدى بيونغ يانغ
في موقف يأتي غداة إعالن مبعوث أميركي من سيول استعداد
بالده الستئناف ّالمفاوضات الثنائية مع بيونغ يانغ ،أعلنت كوريا
ّ
مهتمة» بالحوار مع الواليات المتحدة ما
الشمالية امس ،أنها «غير
لم توقف األخيرة «أنشطتها العسكرية العدائية المتزايدة».
وتــوقـفــت ال ـم ـحــادثــات بـعــد فـشــل الـقـمــة الـثــانـيــة بـيــن الرئيس
األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون
في هانوي في فبراير .ولم تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ حينئذ
من التوصل إلى تفاهم حول نزع السالح النووي الكوري الشمالي
مقابل رفع العقوبات االقتصادية عن هذا البلد.
وكان المبعوث األميركي الخاص بكوريا الشمالية ستيفن بيغون
أعلن أمس األول ،من سيول أن الواليات المتحدة «جاهزة» الستئناف
ّ
المحادثات الثنائية المتوقفة منذ أشهر مع كوريا الشمالية .لكن
ّ ً
متحدثا باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ّبدد امس ،اآلمال
ً
ً
باستئناف الحوار ،معتبرا التجربة التي أجرتها واشنطن أخيرا
على صاروخ «كروز» المتوسط المدى وعزمها على نشر مقاتالت
من طراز  F35في المنطقة خطوات تعد تحركات خطيرة ،وقد تطلق
شرارة حرب باردة جديدة في المنطقة.
ّ
وأضاف أن هذه الخطوات «تجبرنا على التفكير بطريقة واقعية
لتركيز انتباهنا أكثر على تعزيز الردع المادي ،ونحن مازلنا على
ّ
موقفنا القائل بحل ّجميع القضايا بطريقة سلمية من خالل الحوار
ّ
ّ
والتفاوض» .غير أنه شدد على أن «الحوار المصحوب بتهديدات
عسكرية ال ّ
يهمنا».
على صعيد آخر ،افتتحت فنزويال سفارة لها في كوريا الشمالية.
(عواصم  -أ ف ب ،رويترز)

تعهد رئيس الوزراء
اليوناني كيرياكوس
ميتسوتاكيس ،أمس،
بتغيير سياسة بالده
المتعلقة بطلبات اللجوء
وتسريع وتيرة بتها.
وأضاف ميتسوتاكيس أن
المهاجرين غير الشرعيين
الحاصلين على اللجوء
يمكنهم البقاء في اليونان،
بينما يجب على اآلخرين
العودة إلى تركيا وفقا
التفاقية منع الهجرة بين
أنقرة واالتحاد االوروبي.
وأكد أهمية تركيا كدولة
جارة وشريكة في حلف
شمال األطلسي (ناتو)،
متطلعا إلى العمل مع
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان لحل القضايا
وبينها الهجرة.

ّ
إيطاليا :مشاورات حل األزمة ...مستمرة ماكرون لجونسون :مستقبل بريطانيا معنا
«الديمقراطيون» :لن نشكل حكومة بأي ثمن مع « 5نجوم»
لـلـيــوم ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،أج ــرى الــرئـيــس
اإليطالي سيرجيو ماتاريال ،أمس ،مشاروات تهدف
إلى حل األزمة السياسية التي تهز البالد بعد تفكك
الحكومة الشعبوية.
والتقى ماتاريال األحزاب الرئيسية ومن بينها
«حركة خمس نجوم» و»حــزب الرابطة» اليميني
المتطرف ،بعد انهيار ائتالفها المتعثر.
وكــان رئيس الــوزراء ماتيو سالفيني استقال
الثالثاء بعد أشهر من انهيار التحالف ومحاولة
زعيم حزب الرابطة وزير الداخلية ماتيو سالفيني
إجبار البالد على اجراء انتخابات مبكرة بعد 14
شهرا فقط مــن توليه السلطة .والتقى ماتاريال
رئيسي مجلسي البرلمان ويحاول إيجاد حل.
ومن بين الخيارات الرئيسية تشكيل ائتالف
جــديــد وحـكــومــة تكنوقراطية لفترة قـصـيــرة ،أو
إجــراء انتخابات قبل موعدها المقرر بأكثر من
ثالث سنوات.
حتى قبل أن يبدأ ماتاريال مشاوراته مع القوى
الـسـيــاسـيــة لـلـبـحــث ف ــي إم ـك ــان تـشـكـيــل ائ ـتــاف
حكومي جديد ،صوت «الحزب الديمقراطي» ،الذي
يعتبر أول قوة يسارية في البالد ،باإلجماع على
اقتراح قدمه الى رئيس الدولة «لتشكيل حكومة

تغيير» مع «خمس نجوم» ،المعروفة بمناهضتها
للمؤسسات.
وقال زعيم « الديمقراطي» نيكوال زينغاريتي،
في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع لقيادة
حــزبــه أمــس األول ،إن «ال ـحــزب يــريــد التفاهم مع
حــركــة خمس نـجــوم على برنامج قــابــل للتنفيذ
يتشارك به أيضا مع أغلبية برلمانية واسعة».
ويدور خالف شديد بين الحزبين منذ سنوات.
ولكن تشكيل تحالف يشهد إخراج سالفيني من
الحكومة يشكل حافزا قويا للتوصل إلى تسوية
بين الحزبين.
إال أن زينغاريتي عاد وقال أمس إن حزبه ليس
عـلــى اسـتـعــداد لتشكيل حـكــومــة» ب ــأي ثـمــن» مع
غريمه السابق « 5نجوم».
وفي محاولة لتشكيل هذا التحالف ،قال رئيس
الحكومة السابق ماتيو رينزي الذي ينتمي الى
«الحزب الديمقراطي» ،إنه لن يشارك في التحالف.
وس ـخــر ســالـفـيـنــي م ــن حـلـفــائــه ف ــي االئ ـتــاف
السابق وقال« :خالل اسبوع تحولوا من الرابطة
إلــى ريـنــزي» ،مضيفا« :مهما كــان شكل الحكومة
التي ستظهر ،فإن أهدافها ستكون ضد الرابطة».
(روما  -أ ف ب ،د ب ا)

في محطته الثانية بعد برلين،
م ــن أول جــولــة ي ـقــوم بـهــا رئيس
ال ـ ــوزراء إل ــى ال ـخ ــارج مـنــذ توليه
السلطة فــي نهاية يوليو ،التقى
رئيس الوزراء البريطاني بوريس
ج ــونـ ـس ــون أمـ ـ ــس ،فـ ــي ب ــاري ــس،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
مــاكــرون ال ــذي ش ـ ّـدد م ــرة جــديــدة
على أن «مستقبل المملكة المتحدة
ال يمكن أن يكون إال في أوروبــا»،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ــه «ف ــي إط ــار مــا تم
التفاوض حــولــه ،هنا عمل يجب
ّ
إنجازه» ،مؤكدا «ثقته» في إمكان
الـتــوصــل إلــى حــل فــي هــذا الشأن
«خـ ـ ــال  30ي ــوم ــا» حـ ــول مـســألــة
الـ ـ ـح ـ ــدود االيـ ــرلـ ـنـ ــدي ــة ،مـ ــن أج ــل
تأمين خروج منظم لبريطانيا من
االتحاد األوروبي.
ول ـ ــم ي ـب ــد ال ــرئ ـي ـ ّـس ال ـفــرن ـســي
حيال جونسون الملقب بـ«بوجو»،
الـ ـلـ ـي ــون ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـتـ ــي أب ــدت ـه ــا
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ،أمس األول ،في برلين.
من ناحيته ،أعرب رئيس وزراء
بريطانيا للرئيس الفرنسي ،عن

رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن
«بريكست» ،مــؤكــدا ان محادثاته
مع المستشارة األلمانية انجيال
م ـي ــرك ــل أمـ ــس األول ف ــي بــرل ـيــن،
«شجعته بشكل كبير».
وقال جونسون« :أريد أن أوضح
تماما أنني أريد اتفاقا واعتقد أن
بإمكاننا التوصل الى اتفاق جيد».
وكـ ــانـ ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
أع ـ ــرب ـ ــت ف ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق عــن
تحفظاتها ب ـشــأن ف ــرص تـفــادي
«بريكست حاد» ،وهو احتمال يثير
مخاوف كبرى في أوساط األعمال
من جانبي بحر المانش ،معتبرة
أن «السيناريو المحوري لبريكست
اليوم هو انفصال من دون اتفاق».
وكانت ميركل رأت خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع جونسون في
بــرلـيــن ،أن ــه مــن الممكن التوصل
«خالل  30يوما» إلى اتفاق مع لندن
لتفادي انفصال ال يتم التفاوض
ب ـشــأنــه ب ـيــن ال ـم ـم ـل ـكــة الـمـتـحــدة
واالتحاد األوروبي في  31أكتوبر.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،وب ـي ـن ـ ّم ــا
اعـتـبــرت ميركل وجــونـســون ،أنــه

ماكرون وجونسون خالل مؤتمر صحافي مشترك في باريس أمس
من السابق ألوانه أن تعود روسيا
إل ــى مـجـمــوعــة الـثـمــانــي  ،G8في
رفض واضح للفكرة التي طرحها
األميركي دونالد ترامب،
الرئيس
ّ
ّ
المهم ،في
أعلن مــاكــرون أنــه «مــن
ّ
تنضم روسيا
نهاية المطاف ،أن
ً
مجددا إلى .»G8
ّ
وأضــاف أن «الطالق وقــع وقت
غزو أوكرانيا .إن الشرط المسبق
ال ـ ــذي الب ـ ـ ّـد م ـنــه ل ـل ـق ـبــول ب ـعــودة

مــوسـكــو إل ــى الـمـجـمــوعــة ه ــو أن
ّ
يتم إيجاد حل بشأن أوكرانيا على
أساس اتفاقيات مينسك».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ـ ــر ،اكـتـشـفــت
صــديـقــة رئـيــس وزراء بريطانيا
بـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــس جـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــون ،كـ ـ ـ ــاري
ً
سيمونذز ( 31عاما) ،أنها ممنوعة
م ــن دخ ـ ــول الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
بعدما رفضت السفارة األميركية
في لندن منحها تأشيرة دخول.

(رويترز)

وي ـعــود سـبــب الــرفــض بسبب
سـفــر سـيـمــونــذز إل ــى «جمهورية
أرض الـصــومــال» التي ال تعترف
بها الواليات المتحدة وتعتبرها
ً
جــزءا من الصومال ،والتي بقيت
فـيـهــا  5أيـ ـ ــام ،اجـتـمـعــت خــالـهــا
إلى خامس من يتولى رئاستها،
موسى بيهي عبدي.
(باريس ،برلين ـ ـ أ ف ب)

دلبلا
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٢١

رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺟﻮاء
دﺧﻠﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻔﺮق
ً

• اﻷﺧﻀﺮ اﺧﺘﺒﺮ ﻗﻮﺗﻪ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري
• اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻌﺴﻜﺮ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ...واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻄﻴﺮ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑـ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻼء
دﺧﻠﺖ اﻟﻔﺮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ:
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﺘﻤﺖ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
اﻟﻮدﻳﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻔﻮز
اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد ،وﺗﻌﺎدل
اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺴﻤﺎوي ﺑﻬﺪف
ﻟﻤﺜﻠﻪ.

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم اﻟﻔﻮز
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ً
ودﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎدل
ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺿﻤﻦ اﺳـﺘـﻌــﺪاد اﻟ ـﻔــﺮق اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑﻄﺎل "اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
وﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﺴﻜﻨﺪري ،اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ذﻫـ ــﺎب دور  ،32وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـﻨـﺴـﺤــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﻣ ــﺎم اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ اﻷرﺑـﻌــﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﺸﺪ اﻟﺴﻤﺎوي اﻟﺮﺣﺎل ،اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻼء ،ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﺪور ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أداء ﻣﻘﻨﻊ
ً
ﻗــﺪم اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ أداء ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،وﻧﺠﺢ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ
وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻓــﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﻓﻀﻠﻴﺔ
اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ.
واﺗ ـ ـﻀ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻮارق اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،ﺑﺘﻔﻮق ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﺗ ــﺎم ﻟـﻠـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ واﺿـ ــﺢ ﻟﻠﻀﻴﻒ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ـﻨ ــﻲ ،واﻛـ ـﺘـ ـﻔ ــﻰ اﻷﺧ ـ ـﻀـ ــﺮ ﺑ ـﻬــﺪف
وﺣﻴﺪ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪة ﺣﺎﻣﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ورﻏـ ـ ـ ــﻢ ﻛ ـﺜ ــﺮة
اﻟﺘﺒﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻣــﺪرب اﻷﺧﻀﺮ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧــﻮان ﻣﺎرﺗﻨﻴﺰ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑــﺄﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ـﺘــﻪ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﺗ ــﺮﺟ ـﻤ ــﻪ ﺣـﺴـﻴــﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻮي ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﺗ ــﺄﻟـ ـﻘ ــﺎ واﺿـ ـﺤ ــﺎ
ﻟﻠﺴﻮري ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻠﻔﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﻠﻴﺒﻲ
اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﻟـﻬــﺎدي ،واﻻﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺗﻮرﻳﺲ
ﺑـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘ ــﺪم ﺣــﺎﻣــﺪ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ وﻟﻌﺐ اﻷوﻏﻨﺪي ﺗﻮﻧﻲ
ﻣﺎوﻳﻐﻲ ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻏﺎب
اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ راؤول ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
ﺑﺪاﻋﻲ اﻻﺻﺎﺑﺔ.
وﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد

اﻟﻴﻮم وﻓﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻏﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎد ﻋﻠﻲ
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﻨﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ،وﺳﻴﺠﺮي
ﺗﺪرﻳﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﺳ ـﺘــﺎد ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ ،وﺗـﻘــﺮر
أن ﻳــﺪﺧــﻞ اﻷﺧـﻀــﺮ ﻏــﺪا ﻣﻌﺴﻜﺮا داﺧﻠﻴﺎ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻀﻴﻔﻪ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.

ﺗﻌﺎدل ﻋﺎدل
وﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺎء
اﻟﺘﻌﺎدل ﻋــﺎدﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻداء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ــﺎوي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﺷــﻮﻃــﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة.
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻋ ــﺪي اﻟــﺪﺑــﺎغ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،42ﻟـﻴــﺮد ﻓﻬﺪ
اﻟﻬﺎﺟﺮي ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺜﻼث دﻗﺎﺋﻖ.
واﺗﺴﻤﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻨﺪﻳﺔ وﺑﺪت اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ ﻛــﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،وﺧﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح.
وﺳـﻌــﻰ اﻷﺑ ـﻴــﺾ ﻣــﻊ ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻟـﺴــﻮري
ﺣ ـﺴــﺎم اﻟـﺴـﻴــﺪ إﻟ ــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻖ واﻷﻃﺮاف ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﺮﻣﻰ
ﻧﻮاف اﻟﻤﻨﺼﻮر ،إﻻ أن اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﻴــﻮف ،واﻷداء اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻲء ﻷﺻ ـﺤــﺎب
اﻷرض ﺣﺮم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻬﺪﻓﻪ،
ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻟﻠﺴﻤﺎوي
ﺧﻄﻮرة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس ﺣﻤﻴﺪ
اﻟﻘﻼف.
وﻧ ـﺠــﺢ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫــﺪف
اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪي اﻟﺪﺑﺎغ ،ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻟﻴﺮد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
ً
وﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻮل
وﻋ ـﻘــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ،دﺧ ــﻞ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ
ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻮل ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز
اﻹداري ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺎدل ﻋﻘﻠﺔ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻷﺑﻴﺾ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ،

ﺗﻐﺮﻳﺪة اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻤﻠﻒ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﻮﻧﻐﺮس
»آﺳﻴﻮي اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ«

ﺟﻤﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻮد ﻫﺠﻤﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺑﺤﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺿــﺮﺑــﺔ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ،
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺣـﺴــﺐ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ ﻟﻸﺑﻴﺾ
ً
ﻋﻤﺮ اﻟﺰاﻣﻞ ﻓﺈن اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻴﺪﺧﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮا
ً
ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة أﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑـ 48ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﺳﺘﻌﺪادات
ﻧﺎدﻳﻪ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﺷ ـ ــﺪد اﻟ ــﺰاﻣ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻦ ﻳﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺼﺪ اﻟﺒﻄﻮﻻت واﻷﻟﻘﺎب.

رﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺑﺪى ﻣﺪرب اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻴﻠﻮد
ﺣﻤﺪي ،رﺿــﺎه اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي

ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ )ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒﻮر(
اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻮﻧﻐﺮس اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  27و 28اﻟﺠﺎري.
وﻳﻐﺎدر وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺳﻄﺎم اﻟﺴﻬﻠﻲ،
وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ودﻳﻤﺎ ﺧﺎﻟﺪ وﺳﻌﻮد
ﺳﻌﺪ ،اﻟﺒﻼد ،اﻟﻴﻮم ،إﻟﻰ ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒﻮر ،ﻟﺤﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وﻳ ـﺘ ـﻘ ــﺪم وﻓـ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳــﺖ ﺑـﻤـﻠــﻒ اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ
اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻛــﻮﻧـﻐــﺮس اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي اﻟــﺬي
ﺳﻴﻘﺎم ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ) ،(2020وﻳﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻹﻣﺎرات وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻧﻴﺒﺎل.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﻳـﺘــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ )،(2020
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ أﻋـﻀــﺎء ﻛــﻮﻧـﻐــﺮس اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﺟــﺪول أﻋﻤﺎل ﻛﻮﻧﻐﺮس اﻻﺗﺤﺎد
اﻵﺳ ـ ـﻴ ـ ــﻮي ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻟـ ــﺬي
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻛــﻮاﻻﻟـﻤـﺒــﻮر ،ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻘﺪ دورات وإﻗﺎﻣﺔ
ورش ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.
وأﻛــﺪ ﻋﻀﻮ وﻓــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
أﻧﻪ ﺗﻢ إﻋــﺪاد ﻣﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎع
ﻛ ــﻮﻧـ ـﻐ ــﺮس اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻵﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮي ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ) ،(2020واﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺿ ـﻤــﺎن ﻧ ـﺠــﺎح اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﻠﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،

ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻧـﻌـﻠــﻢ أن اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻣــﻊ ﻣﻠﻔﺎت
اﻹﻣ ــﺎرات وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻧﻴﺒﺎل ﺳﺘﻜﻮن
ﺷﺮﺳﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس ،وﻋ ـﻠــﻰ اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ".
وﺷ ــﺪد اﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ ﻋـﻠــﻰ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟــﺎﻫــﺰة
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،واﻟﺬي ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺗــﺄﻛـﻴــﺪا ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ودورﻫـ ــﺎ اﻟـﻔـﻌــﺎل واﻟــﺮاﺋــﺪ
ﻓﻲ اﻟـﻘــﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ رﻓــﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎط
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ
أﺧﻴﺮا.

ﻃﻠﺒﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻹﻋــﺎرة .وﻛﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ أن أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﺷﺘﺮط
ً
ﻋﻠﻴﻪ إﻳﺠﺎد ﻋﺮض ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  25أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺿﺪ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
●

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﺘﻌﺎدل
ﻣﻊ زﻻﺗﻴﺒﻮر اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ زﻻﺗﻴﺒﻮر اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،1-1وﺳﺠﻞ
ﻟـ"اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ﻣﺤﺘﺮﻓﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺑﺮوﻧﻮ
ﺑﺎﺑﻠﻮ.
وﺷﻬﺪت اﻟﻤﺒﺎراة
ﺧﻮض ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮرﻳﺲ
ﺑﻮﻧﻴﺎك ،اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺷﻮﻃﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﺘﺘﺎح
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻮدي،
وأﺑﺪى اﻟﻤﺪرب ﻋﺪم رﺿﺎه
ﻋﻦ أداء ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﻨﺢ ﺑﻮﻧﻴﺎك اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻓﺘﺮة راﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺎط أﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ،ﺛﻢ
اﺳﺘﺄﻧﻔﻮا ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ.

أزرق ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﻤﺎن

اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ودﺷﺘﻲ :اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮار إﻳﻘﺎﻓﻨﺎ
أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ اﻟﺤﺎرس ﻋﻤﺎر اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل داﺋــﻢ ،ﻣﻦ ﻧــﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ،وذﻟــﻚ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻏﻴﺎب
اﻟﺤﺎرﺳﻴﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ وأﺣﻤﺪ دﺷﺘﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻋﺘﺬرا ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻷﺧﻀﺮ.
وﺗــﺰاﻣــﻦ إﻋ ــﻼنن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ﻣــﻊ ﻛﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ
ودﺷﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" أن اﺑﺘﻌﺎدﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﺣﻴﻦ
أوﻗﻔﻬﻤﺎ ﻟﺘﻐﻴﺒﻬﻤﺎ ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ،وﺗ ـﻤــﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑـﺤــﺮﻣــﺎﻧـﻬـﻤــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت وإﺑﻌﺎدﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
ً
إﻻ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﺗﺨﺬ ﻗﺮارا آﺧﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻬﻤﺎ ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ
ﻛــﺎﻣــﻞ دون إﻋ ــﻼنن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻋ ــﺪم اﻻﻛـﺘـﻔــﺎء ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎز
اﻹداري ﺿــﺪﻫـﻤــﺎ ،وﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗ ــﻪ رﻓ ــﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﻟ ــﺰﻣ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف
ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 20
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻼﻋﺐ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟﻴﺪ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ـﻠ ـﻠ ــﻲ ،ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻗــﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ا ﻟـﻤــﺎد ﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة
ﻟ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻤ ـﻴــﻦ
.2015-2014 ،2014-2013
وﺗ ـﻌ ــﻮد أﺣـ ــﺪاث اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﻮﺳﻢ  2014-2013ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ
ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻠ ـﻠــﻲ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔ ــﻮف اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟـﻴــﺪ ،ﻣــﺪة ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ،
وﺣـ ـﺼ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ 15
أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ً
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ  20أﻟـ ـﻔ ــﺎ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟــﻚ
اﻟﺤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎﺗــﻪ ﻛ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ،ﻣ ـﻤــﺎ دﻓـﻌــﻪ
ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻬﺪ
اﻟـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي إن "ﻣ ــﻮﻛ ـﻠ ــﻲ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ
اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻠ ـﻠــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺮ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺪار  6ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ،وﻃـ ــﺮق
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑــﻮاب اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻟﺪي
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﱠ
ﻧـ ــﺎدي اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻠــﻖ
ﻏـﻴــﺮ اﻟ ــﻮﻋ ــﻮد ،دون ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ،ﻣﻤﺎ
دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻠﺤﺼﻮل
ً
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ" ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ اﺗﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻧـﻬــﺎء اﻷﻣــﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

 ...وأﺧﺮى ﻟﺪﺷﺘﻲ

ً
ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ
اﻹرﻫﺎق ﺟﺮاء اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻹﻋﺪادي ﻓﻲ أذرﺑﻴﺠﺎن.
وأﺿﺎف ﻣﺪرب اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ أن ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ً
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻋﻄﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت
وﺧﺒﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻘﺎرﻳﺔ.

اﻟﻴﻮﺳﻒ :ﻣﻴﺮزاﻳﻴﻒ ﺧﺎﻣﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻴﻮﺳﻒ أن ﻧﺎدﻳﻪ أﺗﻢ
ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ اﻷذري ﻛﻤﺎل ﻣﻴﺮزاﻳﻴﻒ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻛﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن "اﻟﻼﻋﺐ اﻷذري ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓــﺮاس اﻟﺨﻄﻴﺐ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪ أﻋ ـﻄ ــﻰ اﻟ ـﻀ ــﻮء اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ ﻟـﻠـﺨـﻄـﻴــﺐ ﻟـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ
ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ اﻷﺻ ـﻔ ــﺮ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن اﻟــﻼﻋــﺐ ﻳـﺘــﺮﺑــﻂ ﺑـﻌـﻘــﺪ ﻣﻊ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎري.
وﻛﺸﻒ اﻟﻴﻮﺳﻒ أن اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ إﻟــﻰ ﻛﺮﺑﻼء اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻘﻄﺮي ،وﺳﻂ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮة
ﺧﺎﺻﺔ.

ً
ً
 ١١ﻻﻋﺒﺎ ﻳﺪﺷﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺐ اﻷزرق ﻏﺪا
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﺪﺷﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء ﻏﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻤﺮﺣﻮم
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،وذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﺒﺎراﺗﻲ
ﻧﻴﺒﺎل وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ ﻳﻮﻣﺎ
 5و 10ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻋــﺎم  ،2022وﻛﺄس
آﺳﻴﺎ اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﺎم .2023
ﻳـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟـﻐــﺪ ﻻﻋـﺒــﻮ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ،
وﻫﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي ،وﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع ،وﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ورﺿﺎ ﻫﺎﻧﻲ ،وﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي،
وﻋــﺎﻣــﺮ اﻟﻤﻌﺘﻮق ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣــﺎوي،
وﻋﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﻓﻬﺪ اﻷﻧﺼﺎري،
وﺿﺎري ﺳﻌﻴﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ.

اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ
وﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮر
أن ﻳ ـﻜ ـﺘ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻘــﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻳــﻮم 29
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎري ،ﺣ ـﻴــﺚ
ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ ﻻﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸزرق ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ
اﻟ ــﺪور اﻷول ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺴــﺎدس )اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺴﻜﺮا ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺒﺎراة أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻳﻮم  28اﻟﺠﺎري.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر وﺻﻮل اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ

ﺟﻮزاك إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻼﻟﻪ
ﻃــﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏــﺮب آﺳـﻴــﺎ ،ﻣــﻊ اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل
ـﻼث أﻣ ــﺎم ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻷردن
اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺜــﻼ
ﻼ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻧﻴﺒﺎل
واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﺟ ــﻮزاك ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺿــﺮورة
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻧﻴﺒﺎل وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺼﺪ  6ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﻋ ــﺎﻣ ـﻠ ــﻲ اﻷرض واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣﺎ
ﺳ ـﻴ ـﻘــﺪﻣــﻮﻧــﻪ ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺮق وﺟ ـﻬ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت
واﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ.

ﻳﺨﻮض ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﺔ ﺗﺤﺖ 18
ﺳﻨﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﻣﺎم
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  4ﻋﺼﺮ اﻟﻴﻮم،
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
 25اﻟﺠﺎري.
وﻳﺄﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳﻴﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.

ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻀﻢ
ﺿﺎري ﺑﺴﺎم ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ

ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ
ﻻﻋﺐ ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻜﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺿﺎري ﺑﺴﺎم،
ﺑﻌﻘﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮ ﻣﺪة
ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ ،ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻔﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي ﻣﻦ
اﻟﻤﺰﻣﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﺳﺘﻌﺪ ﺑﻌﺪة ﺻﻔﻘﺎت
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻘﺪ ﻧﺠﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ
واﺣﺪ ،واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﻧﺠﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻨﺰي
ً
ﻣﻮﺳﻤﺎ واﺣﺪا ،ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻓﻮق  30ﺳﻨﺔ ،وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻹﻳﺮاﻧﻲ ارش
ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ﻛﻼﻋﺐ أﺟﻨﺒﻲ.

ً
ﻛﻤﻴﻞ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻟﺤﻜﺎم
ﺷﻨﻐﻬﺎي وأوراوا

ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﻨﻴﺒﺎل
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺠﻬﺎز
اﻹداري ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻳـ ــﺎت
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻲ
ﻧ ـﻴ ـﺒــﺎل واﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺎ ﻣﻦ
أﺟـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮاﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ
واﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﻳـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز
اﻟـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل
ﻣــﻮا ﺟ ـﻬــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ
ودﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧــﻲ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ ﻣــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ﻓﻲ
ﻏ ــﺮب آﺳ ـﻴــﺎ أﺧ ـﻴ ــﺮا ،واﻟـﺘــﻲ
أﺳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮت ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻋــﻦ
اﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪف
ﻟﻤﺜﻠﻪ.

ﻛﻠﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻌﺪ
ﻛﻤﻴﻞ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻃﻘﺎم ﺣﻜﺎم
ﻣﺒﺎراة ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﺼﻴﻨﻲ
واوراوا اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ.
وﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺤﻜﻢ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
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دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ«
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻟﻦ،
اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ،ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،وﺻﻴﻒ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.

ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ،
وﺻ ـ ـﻴـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
واﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﻲ ﺑ ـﻘ ــﻮة إﻟـ ــﻰ ﻣــﺰاﺣ ـﻤــﺔ
ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ،ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ،
إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻧـﻄــﻼﻗـﺘــﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻟﻦ،
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺼ ــﺎف اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم.
وﺿــﺮب دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺳﺤﻖ
ﺿﻴﻔﻪ أوﻏـﺴـﺒــﻮرغ  ،١-٥ﻟﻴﻌﻠﻦ
ﻧ ــﻮاﻳ ــﺎه ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح .وﻛ ــﺎن ﻣــﺪرﺑــﻪ
اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮي ﻟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﺎن ﻓ ــﺎﻓ ــﺮ،
أﻋﻠﻦ ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻄﻼق اﻟــﺪوري ،أن
ﺑــﺎ ﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻷﺑﺮز ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺑـ ــﺎت أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ ﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
"اﻟﺒﺎﻓﺎري" ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺎرق  ٩ﻧﻘﺎط
ﻓـ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﻗـﺒــﻞ
أن ﻳـﻨـﻬــﺎر ﻓــﻲ اﻷﻣ ـﺘــﺎر اﻷﺧ ـﻴــﺮة،
وﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ ﻟ ـﺒــﺎﻳــﺮن ﺑـﺘـﺨـﻄـﻴــﻪ ﻓﻲ
ﻃــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﻹﺣ ـ ــﺮاز اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ
ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ إﻧـﺠــﺎز ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ "اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" ،اﻟﺬي
اﻧﻄﻠﻖ ﻋﺎم .١٩٦٣
وﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ــﺮور
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺮوﺣ ــﺔ ﻫـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ
راﺋ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣ ــﺆﻟ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻀــﺮم
ﻣﺎرﻛﻮ روﻳﺲ ،واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻮ
اﻟ ـﻜــﺎﺳــﺮ ،واﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﺟــﺎﻳــﺪون
ﺳــﺎﻧ ـﺸ ــﻮ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻨــﺎح
ﻳﻮﻟﻴﺎن ﺑــﺮاﻧــﺪت ،اﻟـﻘــﺎدم ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن.
واﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﻻﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﻂ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ اﻛ ـﺴ ــﻞ ﻓ ـﻴ ـﺘ ـﺴــﻞ ،أن
ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻛﺜﺮ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،

ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ .ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ رأﻳﺖ
ﺑــﺎﻛــﻮ اﻟ ـﻜــﺎﺳــﺮ ﻳ ـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﻤﻦ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻜﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﺟﻴﺪ".
وﺗ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻊ" :ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ــﻢ
ﻋ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ،ﻓ ــﺎﻷﻣ ــﺮ ﻻ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺪاﻓ ـﻌ ـﻴــﻦ ،ﺑ ــﻞ ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟ ـﻤ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺪورﻫ ــﻢ
ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ .أﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أﻧـﻨــﺎ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ".
أﻣ ــﺎ ﻣــﺪرﺑــﻪ ﻓــﺎﻓــﺮ ،ﻓــﺄﻋــﺮب ﻋﻦ
ﻗﺪرة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮاه:
"ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﻮ أن
ﻳﺮﺗﻘﻲ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺣ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺛﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وﺳ ـﻨ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺧــﻼل اﻟﺤﺼﺺ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ".

ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ وﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻳـﺴـﻌــﻰ ﺑــﺎﻳــﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ،
ﺟ ــﺮاء ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ ﻓــﻲ ﻓــﺦ اﻟـﺘـﻌــﺎدل
 ٢-٢ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺿﺪ ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋﻦ
ﻟـﻘـﺒــﻪ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺤــﻞ ﺿـﻴـﻔــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﻟﻜﻪ ﻏﺪا.
ورﻏ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ،ﻓ ـﻘ ــﺪ أﻋ ــﺮب
ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪرب اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮن ،اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮواﺗـ ــﻲ
ﻧﻴﻜﻮ ﻛــﻮﻓــﺎﺗــﺶ ،ﻋــﻦ رﺿ ــﺎه ﻋﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـ ــﺬي ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﺎن
ﻣﺤﻈﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﻘﻞ "اﻟﻴﺎﻧﺰ أرﻳﻨﺎ".

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت دورﺗﻤﻮﻧﺪ
وﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ أن ﻳ ـﺸ ــﺮك
ﻛ ــﻮﻓ ــﺎﺗ ــﺶ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ ﻓـﻴـﻠـﻴـﺒــﻲ
ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﻦ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
وﻫ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺄ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرل ﻫـ ــﺎﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺲ
روﻣﻴﻨﻴﻐﻴﻪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـﺒ ـﻄــﻞ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻜــﺮة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺳ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ
اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ،ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﺗـ ـﻤ ــﺎم

اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻧﺸﻜﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋـ ـ ــﺮض اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎل .ﻣــﻊ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻻﻋﺐ
ﺳـﻴــﺪﻋــﻢ ﺧـﻴــﺎراﺗـﻨــﺎ اﻟـﻬـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ،
ﺑﻔﻀﻞ إﺑﺪاﻋﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺘﻘﻨﻲ".
ووﺻﻒ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ
ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ،
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻠ ــﺪ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻣ ــﻊ أﺣـ ــﺪ أﺑ ــﺮز

ﻛﻴﻠﺮ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ »اﻟﻜﺮة اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ«
أﻋــﺮب ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻔﺮﻳﺘﺰ
ﻛﻴﻠﺮ ،ﻟﻴﺼﺒﺞ رﺋﻴﺴﺎ ﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
واﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻛﻴﻠﺮ )62
ﻋﺎﻣﺎ( ﻟﻴﻜﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
ﺧ ـﻠ ـﻔــﺎ ﻟ ــﺮاﻳ ـﻨ ـﻬ ــﺎرد ﺟــﺮﻳ ـﻨــﺪل،
اﻟﺬي ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺻ ـ ـ ـ ــﺮح ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ )ﺑ ــﻮﻧ ــﺪﺳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻐ ــﺎ(
"إﻧﻨﻲ ﻣﺴﺮور ﻟﻠﺪﻋﻢ ،وأﺷﻜﺮ
ﺑﺎﻣﺘﻨﺎن اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻬﻮاة".
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ
ﻛ ـﻴ ـﻠــﺮ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة
اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎم ﻓـ ـ ــﻲ  27ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل راﻳﻨﺮ ﻛﻮخ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﺮة
اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ "ﻣـ ــﻊ ﻓــﺮﻳ ـﺘــﺰ ﻛـﻴـﻠــﺮ،
وﺟـ ــﺪﻧـ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎﻟ ــﻲ
وﻳ ـﺴ ـﻌ ــﺪﻧ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ ﻗ ـﺒــﻮل
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ دﻋﻤﻨﺎ ﻟﻪ".
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮخ "إﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ﻳ ـﺠ ـﺴــﺪ اﻟـ ـﻨ ــﺰاﻫ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ".
وﺻﺮح ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺷﻴﻔﺮت،
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
راﺑ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ان
"اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ ﺗﻘﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وراء
ﻓــﺮﻳـﺘــﺰ ﻛﻴﻠﺮ وﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﻪ .إﻧــﻪ
ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم.
وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﺪاﻓﻊ
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ".
واﺗ ـﺠ ــﻪ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﻧـﺤــﻮ ﻛـﻴـﻠــﺮ ﻋﻘﺐ

ﻓﺮﻳﺘﺰ ﻛﻴﻠﺮ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ﺟ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺪل ،اﻟ ـ ــﺬي
اﻋﺘﺮف ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺔ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  6000ﻳـ ـ ــﻮرو )6700
دوﻻر( ﻛ ـﻬــﺪﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ

إﻳﻨﻴﻮس اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮي »ﻧﻴﺲ«
ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "إﻳﻨﻴﻮس"
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟـﺘـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴـﻴــﺔ ﻟ ـﺸــﺮاء
ﻧﺎدي ﻧﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  100ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو.
واﻋـﺘـﺒــﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
أﻧﻪ رﻏﻢ اﻣﺘﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻨﺎدي
ﻟـ ــﻮزان ،اﻟ ــﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓــﻲ دوري
اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي،
ﻓ ــﺈن ﻧ ـﻴــﺲ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ﻟ ــﻪ ﺳــﻮى
"وﺿ ــﻊ ﻣ ـﺤــﺪود ﺟ ــﺪا" ﻓــﻲ ﻛــﺮة
اﻟ ـﻘ ــﺪم اﻻﺣ ـﺘــﺮاﻓ ـﻴــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
ﺑــﺎﻟـﻤـﺜــﻞ ،ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ "إﻳ ـﻨ ـﻴــﻮس"
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻄﻮاف
ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﺗﻮر دو ﻓﺮاﻧﺲ( ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻟ ــﻮﻣـ ـﺒ ــﻲ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎن ﺑ ــﺮﻧ ــﺎل،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ "إﻳﻨﻴﻮس ﺗﻴﻢ ﺟﻲ

ﺑﻲ" ﻣﻤﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻺﺑﺤﺎر.
وﻳـﺴـﻌــﻰ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﺟ ـﻴــﻢ راﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ ،أﺣــﺪ
أﻏﻨﻰ أﺛﺮﻳﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

ﻧـ ـﻴ ــﺲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي أﻧـ ـﻬ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ
ﺟﺪول اﻟـ)ﻟﻴﺞ آ( ،إﻟﻰ أﺣﺪ أﻗﻮى
ﻓﺮق ﻓﺮﻧﺴﺎ.
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻧـﻴــﺲ
ﻳﺪرﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﻴﻴﺮا ،وأﺷﺎرت
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻴﻜﻴﺐ" اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أن
اﻟﻨﺎدي أﺑﺮم اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ
اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟﻀﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن
ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ أوﺟ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،وﻣـ ــﻊ
ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ ﺑـﺸــﺄن اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي آدم
أوﻧﺎس.
وﺳﺘﻜﻠﻒ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺼﻔﻘﺘﺎن
ﺧﺰاﺋﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
 40ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
)إﻓﻲ(

اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ﻻﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة
اﻷوﻛﺮاﻧﻲ.
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن إﺣـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎم
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺮ إﻋـ ـ ـ ــﺎدة

روﻣﻴﻨﻴﻐﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻴﻞ أﻣﺎم
ﺑﻮاﺗﻨﻎ وﺳﺎﻧﺸﻴﺲ
أﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎدي ﺑـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ــﺮن ﻣـ ـﻴ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺦ
اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎرل روﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻐــﻪ،
أن اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ ﺟ ـﻴــﺮوم ﺑــﻮاﺗـﻨــﻎ،
وﻻﻋـ ـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ
رﻳﻨﺎﺗﻮ ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ ،ﻗﺪ ﻳﺮﺣﻼن
ﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻓﻲ
 2ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻛـ ـ ـ ـ ــﻼم روﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ـ ـﻐ ـ ــﻪ ﺟ ـ ــﺎء
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ﺳـﻜــﺎي
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺳﻨﺘﺤﺪث
إ ﻟــﻰ وﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ.
وﺻ ــﻞ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ إﻟ ــﻰ ﻫ ـﻨــﺎ ﻗﺒﻞ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬﻫﺒﻲ،
ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺗ ــﻮج ﺑ ـﻄــﻼ ﻷوروﺑـ ــﺎ
وﺑ ـﻠ ـﻘ ــﺐ أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋ ـ ــﺐ واﻋـ ــﺪ
ﻓــﻲ ﻛــﺄس أوروﺑ ــﺎ ﻋــﺎم ،2016
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻣﺮﻛﺰه
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺮﻛﺰه ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﻛﺎرل روﻣﻴﻨﻴﻐﻪ

اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎل ،وﻳـ ـ ــﺪرك ﺟ ـﻴ ــﺪا أن
اﻷﻣ ــﺮ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺻـﻌـﺒــﺎ ﻣﻌﻨﺎ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ".
ووﻓﻖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻴﻜﻴﺐ ،ﻓﺈن
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻓﺎري ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺮﺿﺎ

ﻣﻦ ﻧﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ ،اﻟﺬي
ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ،
ﻫﻢ :اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮب ﻫﺎﻳﻨﻜﻴﺲ،
اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻛــﺎرﻟــﻮ أﻧـﺸـﻴـﻠــﻮﺗــﻲ
واﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ.
وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ـﺒــﻮاﺗ ـﻨــﻎ،
ﱠ
ﻋ ــﻠ ــﻖ رو ﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻐ ــﻪ" :إذا أراد
اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ا ﻟـﻨــﺎدي ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺳﻨﻬﺘﻢ
ﺑــﺎﻷ ﻣــﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﻪ".
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي
اﻟـ ـﺒ ــﺎﻓ ــﺎري ﻛ ــﻮﻓ ــﺎﺗ ــﺶ وﺻ ــﻒ
ﺑﻮاﺗﻨﻎ ﺑـ"اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺼﻠﺐ"،
ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

اﻟﺒﻮﻛﺎ وﻓﻼﻣﻴﻨﻐﻮ إﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ »ﻛﺄس ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ«
وﺿﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻋﻘﺐ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻟﻴﻐﺎ دي ﻛﻮﻳﺘﻴﻮ ﻣﻦ اﻹﻛﻮادور  -٣ﺻﻔﺮ ،ﻓﺠﺮ أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ذﻫﺎب دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺳﺠﻞ أﻫﺪاف ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز راﻣﻮن اﺑﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،١٢وإﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
رﻳﻨﻮﺳﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٤٧وﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﻳﺴﻴﺪو ،ﻻﻋــﺐ ﻟﻴﺠﺎ دي ﻛﻮﻳﺘﻮ،
ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٨١
وﺷـﻬــﺪت اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻃــﺮد ﻻﻋﺒﻲ ﻟﻴﺠﺎ دي ﻛﻮﻳﺘﻮ ﻟﻮﻳﺲ ﺟﻔﺮﺳﻮن
أورﻳﺨﻮﻳﻼ وﻛﻴﻔﻴﻦ ﻣﻴﺘﺪا ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮط اﻷول و.٤٨
وﻳﻜﻔﻲ ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرو اﻟﻔﻮز أو اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﺄي ﻧﺘﻴﺠﺔ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﺑﻔﺎرق ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﻓ ـ ــﺎز ﻓ ــﻼﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻐ ــﻮ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـﻴـﻔــﻪ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ﻟﻴﻘﺘﺮب ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻳﺪﻳﻦ ﻓﻼﻣﻴﻨﻐﻮ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز ﻟﻼﻋﺒﻪ ﺑﺮوﻧﻮ ﻫﻴﻨﺮﻳﻜﻲ
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  ٧٥و ،٧٩وﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻔﻮز أو اﻟﺘﻌﺎدل
ﺑﺄي ﻧﺘﻴﺠﺔ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻔﺎرق ﻫﺪف ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب ﻟﻴﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور
)د ب أ(
اﻟﺘﺎﻟﻲ.

أوﺑﻴﺮي ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﻲ  ٥و ١٠آﻻف ﻣﺘﺮ

أوﺑﻴﺮي

اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ،اﻟﺬي
ﻳ ـﻌ ــﺪ أﻛـ ـﺒ ــﺮ اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد رﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،واﻟـ ـ ــﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺛﺎﻟﺚ رﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮن  5أﻋﻮام.
وﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻂ ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﺮ ﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاء
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد،
ﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﻪ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷدوار ﺑﻤﻔﺮده.
ﺑـ ــﻞ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ أن ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﺎﻫ ــﻞ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد".
وﻛﺎن ﻓﻮﻟﻔﺠﺎﻧﻎ ﻧﻴﺮﺳﺒﺎخ،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻛـ ـ ــﺎن ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻗﺒﻞ ﻗ ــﺪوم ﺟﺮﻳﻨﺪل
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ،ﺗ ـﻘ ــﺪم ﺑــﺎﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺘــﻪ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم ،2015
ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻒ
ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم .2006
)د ب أ(

اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ .أﻧــﺎ ﻣﺘﺸﻮق
ﻟــﺮؤﻳــﺔ ذﻟ ــﻚ ،وﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار ﺑــﺎﻳــﺮن
أﻣﻠﻚ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة".
وﻟـ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻛ ــﻮﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﻮ ﻣــﻦ
ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ
إﻟ ـ ـﻴـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠١٨ﻋﻠﻤﺎ
ﺑــﺄن اﺳـﻤــﻪ ﻛــﺎن ﻣـﻄــﺮوﺣــﺎ ﻛﺄﺣﺪ
ﺧ ـﻴ ــﺎرات اﻟـﻤـﺒــﺎدﻟــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﻮاﻃـﻨــﻪ

ﻧ ـﻴ ـﻤ ــﺎر ،اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻮدة إﻟــﻰ
ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـ ــﺲ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺟ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف اﻟ ـﺒــﺎﻳــﺮن ﻣ ــﻊ ﻗ ــﺪوم
ﻛــﻮﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮ ،ﻫ ــﻮ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس ﻣــﻮﻟــﺮ،
اﻟــﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮاه ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻤـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ ،ﺣﺘﻰ
إﻧـ ــﻪ ﺧ ـﺴــﺮ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰه ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف

اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺪه
اﻟﻤﺪرب ﻳﻮاﻛﻴﻢ ﻟﻮف ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ
"اﻟﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ".
ً
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻏﺪا،
ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﻫــﻮﻓ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﻢ ﻣ ــﻊ ﻓ ـﻴ ــﺮدر
ﺑﺮﻳﻤﻦ ،وﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﻣﻊ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
ﻣــﻮﻧـﺸـﻨـﻐــﻼدﺑــﺎخ ،وأوﻏـﺴـﺒــﻮرغ
ﻣﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮن ﺑﺮﻟﻴﻦ ،وﺑﺎدرﺑﻮرن
ﻣ ـ ــﻊ ﻓ ـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮرغ ،وﻓ ـ ــﻮرﺗ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ
دوﺳﻠﺪورف ﻣﻊ ﺑﺎﻳﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن.

أ ﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟ ـﻌ ــﺪاء ة اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﻫﻴﻠﻴﻦ أو ﺑ ـﻴــﺮي ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  5آﻻف ﻣﺘﺮ أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺧﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺳﺒﺎﻗﻲ  5آﻻف و 10آﻻف م ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ  28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ.
واﻓ ـ ــﺎدت أوﺑ ـﻴ ــﺮي وﻛــﺎﻟــﺔ "ﻓ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺑ ــﺮس" اﻧ ــﻪ "ﻛــﻮﻧــﻲ
دﻋﻴﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق  5آﻻف ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﺷﻌﺮت
اﻧﻪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﻲ  5آﻻف م و10
آﻻف م .ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺮﻃﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻲ ﺧﻼل ﺛﻼث
ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ".
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ "أﻋ ـﻠــﻢ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻟـﻜـﻨــﻲ ﺳــﺄﻋـﻤــﺪ اﻟــﻰ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻤﺎرﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮﻧﺎ
اﻟﻰ اﻟﺪوﺣﺔ".
وﺗــﺄﻣــﻞ أوﺑ ـﻴــﺮي ) 29ﻋــﺎﻣــﺎ( أن ﺗﺼﺒﺢ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺪاء ات
اﻟﻘﻠﻴﻼت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺠﻤﻌﻦ ذﻫﺒﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
واﺣﺪة.
وﺗﺄﻫﻠﺖ أوﺑﻴﺮي أﻣﺲ اﻷول ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺳﺒﺎق  10آﻻف
م ﻓﻲ اﻟــﺪوﺣــﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻠﺖ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻒ أﻏﻨﻴﺲ ﺟﻴﺒﻴﺖ ﺗﻴﺮوب
اﻟﻤﺘﻮﺟﺔ ﺑـﺒــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ  ،2017ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ روزﻣﺎري واﻧﺠﻴﺮو ﺧﻼل ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺒﻮﻛﺎ

ََّ
ﺗﺼﻨﻴﻒ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ وأوﺳﺎﻛﺎ أوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ »ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز«

دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ

ُﺻـﻨــﻒ اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ ﻧــﻮﻓــﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ
واﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ ﻧــﺎوﻣــﻲ أوﺳــﺎﻛــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﺿﻤﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻀـ ــﺮب ،آﺧ ــﺮ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻻت اﻷرﺑ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﺿـﻤــﻦ
ﺳﻼم" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻻﺛﻨﻴﻦ
"ﻏﺮاﻧﺪ ﺳ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ دﻳــﻮﻛــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ اﻟــﻰ
إﺣﺮاز ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻄﻼ ﻟﻮﻳﻤﺒﻠﺪون
ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﻄ
ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﻔــﻮز
ﻣـ ـﺸـ ـﻬ ــﻮد ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ـﺴ ــﺮي
روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر.
وﺟﺎء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻓﻴﺪرر ﺛﺎﻟﺜﺎ.
وﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات ،ﺟﺎءت أوﺳﺎﻛﺎ ﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻻول ووﺻـﻴـﻔـﺘـﻬــﺎ
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ
ﺛﺎﻣﻨﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ أوﺳــﺎﻛــﺎ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺒﺎﻛﻮرة أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑ ـﻔــﻮزﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻴــﺮﻳـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﺷـﻬــﺪت
ﺳﺠﺎﻻ ﺣﺎدا ﺑﻴﻦ وﻟﻴﺎﻣﺲ اﻟﻤﺘﻮﺟﺔ ﺑـ 23ﻟﻘﺒﺎ
َ َ
واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﺴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم،
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻻﺣﻘﺎ ﺷﻮط ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ رﺻﻴﺪﻫﺎ .ﺛﻢ
ﺗﻮﺟﺖ أوﺳــﺎﻛــﺎ ﺑﻄﻠﺔ ﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﺮاﺟﻊ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﺟﺎء ت اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﺷﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ روﻻن ﻏ ــﺎروس ﺛﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ ﺑﻄﻠﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻛ ــﺎروﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ ﺑـﻠـﻴـﺴـﻜــﻮﻓــﺎ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎُ ،
ﻓﺼﻨﻔﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺗـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮﻋـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻓ ـﺌ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل
واﻟﺴﻴﺪات اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎري ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح »اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ«
ﺳﻴﺤﺎول ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري
إﺑﻘﺎء »اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز« ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﺷﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ً
ﻳﺴﺘﻬﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
،
ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ً
ﻣﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻏﺪا ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.

ً
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻞ ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﻏ ـ ــﺪا
ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻋـ ــﻦ ﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟـ ــﺪوري اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﻣﻊ ﻣﺪرب ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﻣ ــﺎورﻳـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ــﺎري ،اﻟ ـ ــﺬي
ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﺤ ـ ــﺎول إﺑ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء "اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪة
اﻟﻌﺠﻮز" ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
ً
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﻳﺨﻮض ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﺒﺎراﺗﻪ
ً
اﻷوﻟ ــﻰ ﻏ ــﺪا ﻋﻠﻰ أرض ﺑــﺎرﻣــﺎ،
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ دون ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎري ﻋ ـﻠــﻰ
اﻷرﺟـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎب ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎب
رﺋﻮي.
ً
وﻋــﺎد ﺳــﺎري ) 60ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻰ
إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣــﻮﺳــﻢ ﻋــﺎﺻــﻒ
ﻣﻊ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻓﺒﺮﻏﻢ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻷول ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﻏـ ــﺮب ﻟ ـﻨ ــﺪن ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻣ ـﻨ ـﺤــﻪ ﻟـﻘــﺐ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺮدﻳـﻔــﺔ
"ﻳ ـ ــﻮروﺑ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﻎ" ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب
ﻣﻮاﻃﻨﻪ أرﺳﻨﺎل.
ّ
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﺧـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮه
واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻗـ ــﺎد اﻟ ـﻐ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
ً
ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ً
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻣــﺎﺳـﻴـﻤـﻴـﻠـﻴــﺎﻧــﻮ أﻟ ـﻴ ـﻐــﺮي اﻟ ــﺬي
وﺿـ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺗــﻮرﻳ ـﻨــﻮ
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ "ﺳﻴﺮي أ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
و ﺑـﻌــﺪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﻗﻤﻴﺼﻪ
ّ
اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﻠــﻢ ﺑــﺎﻷﺑـﻴــﺾ
واﻷﺳﻮد ،ﻳﺒﺤﺚ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻋﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻪ وﺧﻄﻄﻪ.
ﻓ ـﻌ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﺠــﺎﺣــﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ُ
ً
ﻓ ـ ـ ــﺈن أﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻐـ ــﺮي اﻧـ ــﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ دوﻣ ـ ـ ــﺎ

ﻷﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ.
ﻳﺮﻏﺐ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﺑﻠﻌﺐ
ﺟ ــﺎذب واﺳـﺘـﻌــﺮاﺿــﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺷﻌﺒﻴﺔ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ﺧﺎرج إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
َ
وﻳ ـ ِـﻌ ــﺪ ﺳـ ــﺎري اﻟـ ــﺬي ﻳـﻤـﻠــﻚ ﻓﻲ
ً
رﺻﻴﺪه ﻟﻘﺒﺎ ًوﺣﻴﺪا ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻊ
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﻳــﻮروﺑــﺎ ﻟـﻴــﻎ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺳـﻠــﻮب
ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻣﺜﻴﺮ.
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟـﺤــﺎرس اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﺟ ـﻴ ـﺠــﻲ ﺑـ ــﻮﻓـ ــﻮن ،اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻣﻮﺳﻢ ﻋــﺎدي ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﺑـﻄــﻞ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﺑـﻌــﺪ 17
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،أن
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره.
ً
ﻗﺎل اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺎﻟﻎ  41ﻋﺎﻣﺎ:
"أوﻟـ ـﺌ ــﻚ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻴــﺮون ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻤﺴﺎر ﻋﻴﻨﻪ ﺳﻴﺤﻘﻘﻮن دوﻣﺎ
اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﻋ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ .ﻟـ ــﺬا ﻳـﺴـﻌــﻰ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
وﻳ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة".
ﺗﺎﺑﻊ "ﺳ ــﺎري ﻟﻴﺲ ﺛــﻮرة أو
ً
ﻣﻘﺎﻣﺮة .ﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎﻻ
ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎره ،ﻗـﺼــﺔ أﺧــﺮى
ﻛﺎﻣﻠﺔ".
وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﻮم
"ﺑـﻴــﺎﻧـﻜــﻮﻧـﻴــﺮي" ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ،
ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب
اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻛــﺎر ﻟــﻮ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﻓﻲ
ﻣ ــﻮﺳ ـﻤ ــﻪ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ،وأﻧـﺘــﻮﻧـﻴــﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ
اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺑﻼده ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
إﻧﺘﺮ اﻟﻌﻨﻴﺪ.
ﻟﻜﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أﻧﻔﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ً
ﻣــﺎﻧـﺤــﺎ ﺳ ــﺎري ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺻﻠﺒﺔ
ﺗـ ـﺤ ــﺎول إﺣ ـ ـ ــﺮاز ﻟ ـﻘ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺪوري

ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ واﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﻦ،
وﻟـ ـﻘ ــﺐ دوري أﺑـ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ .1996
ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋ ـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺬي ﻳﺼﺮ
ﺳ ــﺎري أﻧــﻪ "ﺳﻴﺼﻨﻊ اﻟـﻔــﺎرق"،
ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗ ـﻜــﺎز اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣــﻮﺳ ـﻤــﻪ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ ﻗــﺪوﻣــﻪ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪوي ﻣـ ـ ــﻦ رﻳـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ
اﻹﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﺒ ــﺮز
اﻟﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟـ ـﻬ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪي اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎب ﻣــﺎﺗ ـﻴــﺲ
دي ﻟ ـﻴ ـﺨ ــﺖ ) 19ﻋ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ( ،إ ﻟ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ﺟﻮرﺟﻴﻮ
ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ وﻟﻴﻮﻧﺎردو ﺑﻮﻧﻮﺗﺸﻲ.
ً
وﻛـ ــﺎن دي ﻟـﻴـﺨــﺖ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎ
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
أﻳــﺎﻛــﺲ أﻣ ـﺴ ـﺘــﺮدام اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي
ﻓﻲ اﻗﺼﺎء ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻦ دوري
اﻷﺑﻄﺎل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ رﻧﺎﻧﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 85.5ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻏﻠﻰ
ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻋﺰز ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺧﻂ وﺳﻄﻪ
ﺑﻼﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أدرﻳﺎن
راﺑ ـ ـﻴـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ــﺮد ﻣـ ــﻊ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن واﻟﺮاﺣﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ
ﺧ ــﻼف ﻛـﺒـﻴــﺮ ،واﻟــﻮﻳ ـﻠــﺰي أرون
راﻣـ ـﺴ ــﻲ أﺣـ ــﺪ أرﻛ ـ ـ ــﺎن أرﺳ ـﻨ ــﺎل
ً
اﻹﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي ﺳ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ،وذﻟـ ـ ــﻚ
ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﺣــﺮ ﻳــﻦ إ ﻧـﻤــﺎ ﺑﺮاﺗﺒﻴﻦ
ﻣﺮﺗﻔﻌﻴﻦ.

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﺎرﻳﺒﻮل

ﻳـ ـﻨـ ـﺠ ــﺢ أوﻟ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻣــﻊ
ﻣ ــﺪرﺑ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﻓـﻠـﺴـﻔــﺔ "ﺳ ــﺎرﻳ ـﺒ ــﻮل" اﻟ ـﻜــﺮوﻳــﺔ:
أﺳـﻠــﻮب ﻫﺠﻮﻣﻲ ﺳﺮﻳﻊ أذﻫــﻞ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎري ﻣﻊ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ.
ﻳ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻈـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻷﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ أﻟﻴﻜﺲ ﺳﺎﻧﺪرو ﻋﻠﻰ
أن ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﺳ ــﺎري ﺑ ــﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
"ﻧـ ـﺘ ــﻮق ﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ .ﻟﻘﺪ
اﺳﺘﻮﻋﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺳﺎري
وﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ".
ﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ "ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﻊ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن
ﻧـﺘـﺤـﺴــﻦ ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺢ".
ً
وأﺷـ ـ ـ ــﺎد دي ﻟ ـﻴ ـﺨ ــﺖ أﻳ ـﻀ ــﺎ
ﺑﺴﺎري ،اﻟﺬي "ﻛﺎن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب
اﻧ ـﻀ ـﻤــﺎﻣــﻲ إﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ،
ﺳ ـﻤ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺪة ﻋ ـﻨــﻪ وأﺣ ـ ّــﺐ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
اﻟﻜﺮوﻳﺔ وﻛﻴﻒ ﻳﺤﻀﺮ دﻓﺎﻋﻪ".
ﺳﺎري وﺻﻒ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ "ﺗ ـﺘــﻮﻳــﺞ"
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة 30
ً
ً
ً
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ" :أﺻﻞ ﻣﺤﺎﻃﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﻮك ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨ ــﻲ واﺟـ ـﻬ ــﺖ
اﻷﻣﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ إﻣﺒﻮﻟﻲ ،ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
وﺗﺸﻠﺴﻲ".
ﺗﺎﺑﻊ "ﻓــﻲ ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم ،أﻋــﺮف
ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣ ــﺪة ﻹزاﻟ ــﺔ اﻟﺸﻜﻮك
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس :ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ـﻘـ ـﻨ ــﻊ .ﻟـ ــﻢ أﻓ ــﺰ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺘﻌﺔ
ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻚ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮز".

ﻳـ ــﺄﻣـ ــﻞ ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﻓ ـ ــﻲ أن

روﻧﺎﻟﺪو

رﻳﻔﺎﻟﺪو :روﻧﺎﻟﺪو وﻧﻴﻤﺎر ﺛﻨﺎﺋﻲ راﺋﻊ
ﻗـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ رﻳـ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺪو ،ﻻﻋ ــﺐ
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ واﻟ ـﺤــﺎﺻــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺎم ،1999
إﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو،
أن ﻳ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﻧـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎر إ ﻟـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎ ﻧـ ـﺒ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وﻗﺎل اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﺪار ﻣﺮاﻫﻨﺎت
) ((Betfairاﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻔﻴﺮا ﻟﻬﺎ" :ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ إﻻ أن أﺗﺨﻴﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أداء راﺋ ــﻊ،
وﻛ ـﻴ ــﻒ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻧ ـﻴ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓــﻲ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس،
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ اﻵن ﻧ ـﺠ ــﻢ واﺣ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـﻘــﻂ.
ﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪة ﻟ ــﻼ
وﻟﻠﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ".
ً
وأ ﻛــﺪ ر ﻳـﻔــﺎ ﻟــﺪو ) 47ﻋــﺎ ﻣــﺎ( ﻣﺠﺪدا
أن أﻓﻀﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻴﻤﺎر ﻫﻮ
ﻣـ ـﻐ ــﺎدرة ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﻓــﻲ
أ ﺳ ــﺮع و ﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻷ ﻧــﻪ " ﺑـﻌــﺪ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﺣﺪث ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺒﻘﺎء".
وﺗــﺎﺑــﻊ ﺑـﻄــﻞ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻊ اﻟ ـﺒــﺮازﻳــﻞ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2002ﻓﻲ
ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن "ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ داﺋﻤﺎ
أن ﺗـﻬـﻴـﻨــﻚ ا ﻟـﺠـﻤــﺎ ﻫـﻴــﺮ أو أن ﺗــﻮ ﺟــﻪ
اﻟﺴﺒﺎب ﻟﻚ".
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ا ﻟ ـﺴ ــﺎ ﺑ ــﻖ أن ﻧ ـﻴ ـﻤــﺎر ﻟــﺪ ﻳــﻪ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ
واﻟـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮة ﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ
ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ،واﻟـﺒـﻘــﺎء
ﺗـﺤــﺖ ﻗ ـﻴــﺎدة اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﺗ ـ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـ ــﺎس ﺗـ ـ ــﻮﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ،
ﻗﺎﺋﻼ "ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ
ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ
وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻋﻈﻴﻢ،
وﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻖ
اﻟﻜﺜﻴﺮ".
وﻳ ــﺮى
ﻻﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

اﻟـﺒــﻼوﻏــﺮاﻧــﺎ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ أن ﻣــﺎ ﺷــﺎﻫــﺪه
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺧـ ـﺴ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺪف
ﻧﻈﻴﻒ أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو،
ﻳ ــﺪل ﻋ ـﻠــﻰ أن ا ﻟ ـﻨــﺎدي
ا ﻟـﻜـﺘــﺎ ﻟــﻮ ﻧــﻲ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن.
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل
ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ
ﻛ ــﻮﺗـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮ إﻟـ ــﻰ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﻟﻢ
ﻳـﺨــﻒ رﻳـﻔــﺎﻟــﺪو
أﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

ﺳﺘﻮرﻳﺪج إﻟﻰ ﻃﺮاﺑﺰون ﺳﺒﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻳﺸﻌﺮ "ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ".
وأ ﺿــﺎف" :ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮت ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ
ﻛﺒﻴﺮة ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﻜﺎن
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻟﻜﻦ
رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ،
رﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪ و ﻗــﺮر اﻟﺬﻫﺎب
إ ﻟــﻰ ﻧــﺎد آ ﺧــﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل".
واﺧﺘﺘﻢ" :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ُﻣﻨﺼﺐ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻮ ﻣﻴﺴﻲ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮى
ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮض أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ،وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﺪى ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﺻﺒﺮ ﻛﺎف ﻟﻮﺿﻊ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﺆرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ".
)إﻓﻲ(

رﻳﻔﺎﻟﺪو

ﻫﻨﺮي ﻳﺘﻠﻘﻰ  ٥ﻋﺮوض ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
ﻳــﺄﻣــﻞ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﺗﻴﻴﺮي ﻫﻨﺮي أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻗﺪراﺗﻪ ﻛﻤﺪرب ،ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أوﻟﻰ ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.
وأﻗـ ـ ـ ّـﺮ اﻟـ ـﻬ ــﺪاف اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻲ ﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أرﺳ ـﻨ ــﺎل
ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "داﻳ ـﻠ ــﻲ
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ َ
ﺗﻠﻴﻐﺮاف" اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ اي اﺗﺼﺎل ﻣﺪة
 4أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣــﻦ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﻹﻣ ــﺎرة،
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ  5ﻋﺮوض
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ.
وﺗﺤﻮل ﺣﻠﻢ ﻫﻨﺮي ﻓﻲ  13أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻟــﺬي ﺷﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ
ﻟــﻼﺷــﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ،إﻟــﻰ ﻛــﺎﺑــﻮس ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ أﺷﺪ
اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﻴﻦ.
وﻛﺎن "ﺗﻴﺘﻲ" وﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﻫﻨﺮي ،ﺧﺎض ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﺪرب
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ روﺑﺮﺗﻮ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ،

ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة ﻧــﺎﺟ ـﺤــﺔ ﻣ ــﻊ "اﻟ ـﺸ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻤــﺮ"
ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓــﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
روﺳـﻴــﺎ  ،2108ﺑﻌﺪ ﻓــﻮز ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻜﻠﺘﺮا
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﻠﻢ
ﺗﺪم ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﺳﻮى  100ﻳﻮم ﻓﻘﻂ،
واﻧﺘﻬﺖ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ  4اﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ 20
ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﺼﺎران
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻣﻘﺎﺑﻞ  7ﻫﺰاﺋﻢ وﺗﻌﺎدﻟﻴﻦ ،ﻟﻴﻘﺎل
ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻳ ـﺤــﻞ ﺑ ــﺪﻻ ﻣـﻨــﻪ اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﺟﺎردﻳﻢ.
وﻳﻘﻮل ﻫﻨﺮي "ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ أن ﺗﻘﻮﻟﻲ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ
ﻣﺠﻨﻮن ،وﻟﻜﻨﻲ اﻋﺸﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وأﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ اﻧﻲ
ﺳﺄﻛﻮن ﻣﺪرﺑﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ" ،وﺗﺎﺑﻊ "أﻧﺎ ﻻ أﻓﻜﺮ ﺑﺎﻷﻟﻢ،
وﻻ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ .ﻻ أﺣﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻬﻠﺔ".

وأﺿ ــﺎف "اﺣــﺐ أن أﻗــﻮد واﻷﻣ ــﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ّ
ﻋﻠﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟ ــﻚ .اﻷﻣ ــﺮ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﻧﻀﻤﻤﺖ
إﻟﻰ أرﺳﻨﺎل ﻛﻼﻋﺐ ،وﺗﻜﺮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ روﺑﺮﺗﻮ )ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ(.
اﻧﻪ ﺗﻄﻮر".
وأﻛﺪ ﻫﻨﺮي اﻟﺬي اﺣﺮز ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ "اﻟﺪﻳﻮك"
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  1998وﻛﺄس أﻣﻢ أوروﺑﺎ  ،2000اﻧﻪ
رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻄﺎﻗﻤﻪ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ،وأن "ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻟﻢ ﻳﺮن ﻓﺘﺮة أرﺑﻌﺔ اﺷﻬﺮ
ﺑﻌﺪ ﻣـﻐــﺎدرﺗــﻲ ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮ ،وﻟﻜﻦ ﻓﺠﺄة ﺗﻠﻘﻴﺖ 5
ﻋﺮوض".
وﺗﺎﺑﻊ "اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺗﻄﻠﻊ
إﻟﻴﻪ ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻛﺎن ﻟﺸﻐﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ "ﻋـ ـ ــﺮوض ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﻤﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ".
وأردف "ﻫـﻨــﺎك أﺷـﺨــﺎص ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻲ ،ﻓﻤﺎذا أﻗﻮل ﻟﻬﻢ؟".

أﻋﻠﻦ ﻧــﺎدي ﻃــﺮاﺑــﺰون ﺳﺒﻮر
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ داﻧﻴﻴﻞ
ﺳـﺘــﻮرﻳــﺪج ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺗﻪ
ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ،ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻷﺧﻴﺮ
ﺻﻔﻮف ﺑﻄﻞ أوروﺑــﺎ إﺛﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﻧﺸﺮ ﻃﺮاﺑﺰون ﺳﺒﻮر ﺑﻴﺎﻧﺎ
ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ "واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ،ﻣﻊ ﺧﻴﺎر
اﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﺪ ﻟ ـﻌــﺎم إﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ﻟــﻼﻋــﺐ
ﻛـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺮف داﻧ ـﻴ ــﺎل
ﺳﺘﻮردﻳﺞ".
واﺣﺘﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺮم ،وﺗ ـ ــﺄﻫ ـ ــﻞ ﻟ ـﺨ ــﻮض
ﺗـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪوري
اﻻوروﺑـ ـ ــﻲ "ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟ ـﻴــﻎ" اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺨﻤﻴﺲ.
ورﺣ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ) 26ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ( ﻋﻦ
ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻣــﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻋـﻘــﺪه ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻋــﺎره ﻓﻲ

ﺳﺘﻮرﻳﺪج
ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ 2018-2017
اﻟ ــﻰ وﺳ ــﺖ ﺑــﺮوﻣـﻴـﺘــﺶ أﻟـﺒـﻴــﻮن
إﺛـ ــﺮ ﻓ ـﺸــﻞ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ اﻟــﻰ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد اﻻﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي أوﻗـ ـﻔ ــﺖ
ﺳـﺘــﺎرﻳــﺪج ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ اﺳ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ،ﻣ ـ ـ ــﻊ أرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ
اﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻊ إﺿـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ وﻗ ــﻒ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻏﺮﻣﺘﻪ  75أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
ا ﺳ ـﺘ ــﺮ ﻟ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ) 94أ ﻟـ ـ ــﻒ دوﻻر(
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻗﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت.
ووﺟــﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﺑ ــﻦ اﻟـ ــ 29ﻋــﺎﻣــﺎ اوﺻ ــﻰ ﺷﻘﻴﻘﻪ
ﻟﻠﻤﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
إﻟ ـ ــﻰ إﺷ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣــﻊ
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﺳـ ــﻮق اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻻت ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺿﻢ أوﻟﻤﻮ
ﻛﺸﻔﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ ،أن ﻧ ــﺎدي أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻳﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ داﻧــﻲ أوﻟـﻤــﻮ ،اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس أﻣﻢ أوروﺑﺎ ﺗﺤﺖ  21ﻋﺎﻣﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ،واﻟﺬي أﺻﺒﺢ أﻳﻀﺎ أﺣﺪ أﻳﻘﻮﻧﺎت ﻧﺎدي دﻳﻨﺎﻣﻮ
زﻏﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻲ.
وراﻫﻦ أوﻟﻤﻮ ،اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺮع ﻛﻼﻋﺐ ﻳﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺑـﻨــﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ ﺧــﺎرج
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻫﺪﻓﺎ
ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺜﻞ :أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وأﺧﻴﺮا ،اﻧﻀﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻢ
اﻟﻼﻋﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎﻋﺪ ،ﺣﺘﻰ إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﺛﻮا
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،اﻟﺬي أﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮض
ﱠ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺪرﻳﺪي ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﻌﻰ

إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
وﺻﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ آس اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
ورﻏ ــﻢ أن ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺠـﻨــﺎح ﻫــﻮ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟـﻤــﻮ،
ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ،إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪاﻓﻊ.
وأﺷ ــﺎرت "آس" إﻟــﻰ أن ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺑﻀﻢ اﻟﻼﻋﺐ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ رودرﻳﻐﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ،ﻟﻴﻠﻌﺐ ﺑﺠﻮار دﻳﻴﻐﻮ
ﻛﻮﺳﺘﺎ وأﻟﻔﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ وﻟﻴﻤﺎر وﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أوﻟﻤﻮ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ
إﻣﺪاد ﻫﺬا اﻟﺨﻂ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎري ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮات.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،أن أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻫﻮ
اﻷﻗﺮب ﻟﻀﻢ أوﻟﻤﻮ ،رﻏﻢ أن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻻ
ﺗﺰال ﺟﺎرﻳﺔ.
)د ب أ(

ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻗﺪم ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ً ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ
ﻋﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ،
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول.

ذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول أن ﺣﺎرس
ﻣﺮﻣﻰ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﺼـﺤـﻴـﻔــﺔ "ﻣ ــﺎرﻛ ــﺎ" اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓــﺈن
ﻧﺎﻓﺎس ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ دوره ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ زﻳـ ــﺪان اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻳـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ أن
اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ﺗ ـﻴ ـﺒــﻮ ﻛ ــﻮرﺗ ــﻮا ﺳـﻴـﺒـﻘــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺎرس

اﻷ ﺳــﺎ ﺳــﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ و ﻫــﻮ ﻣــﺎ أ ﺛــﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﻓﺎس.
وﻛﺎن ﻧﺎﻓﺎس ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﻴﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ.
وﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﺮﺣﻴﻞ ﻧﺎﻓﺎس ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻣﺎرﻛﺎ.

ﻣﻴﻨﺪي ﻳﻌﺎود اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﺷـ ــﺎرك اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﻓ ـﻴ ــﺮﻻن ﻣـﻴـﻨــﺪي

اﻟـﻤـﻨـﻀــﻢ ﺣــﺪﻳـﺜــﺎ ﻟـﺼـﻔــﻮف رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺟــﺰء
ﻣﻦ ﻣــﺮان اﻣﺲ اﻻول ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
واﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ،
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان.
وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻴﻨﺪي ،اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺨﺬ
اﻷﻳﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ إﻳﺪن ﻫﺎزارد واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
رودرﻳﺠﻮ وﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﺎز وﻣﺎرﻛﻮ أﺳﻴﻨﺴﻴﻮ اﻟﺬي

ﻣﻴﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺶ :ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﺼﺒﺮ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎل

ﻳﻮﻓﻴﺘﺶ

ﻧﺼﺢ اﻟﻤﻮﻧﺘﻨﻴﻐﺮي ﺑﺮﻳﺪراج ﻣﻴﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺶ ،ﻻﻋﺐ رﻳﺎل
ﻣــﺪر ﻳــﺪ وﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻟﻮﻛﺎ
ﻳﻮﻓﻴﺘﺶ ﺻﺎﺣﺐ اﻟــ 21ﻋﺎﻣﺎ ﺑـ"اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻧﺘﻈﺎر
اﻟﻔﺮﺻﺔ" ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﺮﺑﻴﺔ )ﺗﺎﻧﻴﻮﻧﻎ( ،ﻗﺎل
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺰل اﻟﺬي ﻋﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮا رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﺮﻳﺎل ،إن
ﻳﻮﻓﺘﻴﺶ "ﻛﺄي ﻻﻋﺐ ﺷﺎب ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف ﻧﺎد ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ أن

ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻧﺘﻈﺎر اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﺘﺪرب واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس".
وأﺿﺎف ﻣﻴﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺶ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﻜﺮواﺗﻴﺎ" ،اﻷﻣــﺮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎزال ﻳﺎﻓﻌﺎ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻄﻤﻮح ﻹﻇﻬﺎر ﻣﻬﺎراﺗﻪ".
واﻧﻀﻢ ﻳﻮﻓﻴﺘﺶ إﻟﻰ رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ آﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺪﺗﻪ  6ﻣﻮاﺳﻢ.

ﺷﻮﻫﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻜﺎزﻳﻦ ﻷول ﻣﺮة
ﻣﻨﺬ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﺠﺮاﺣﺔ.
وﺗﺪرب ﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ دﻳﺎز ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻏﻴﺮ
واﺿﺢ داﺧﻞ اﻟﺮﻳﺎل ،ﻣﺮة أﺧﺮى داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﺎدي.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﻨﺎدي اﻷﺑﻴﺾ ،أﺷﺮك زﻳﺪان ﻓﻲ
ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﺪﻳﺒﺎس اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﻌﺾ ﻻﻋﺒﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺎﺳﺘﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ دﻳﻴﺠﻮ أﻟﺘﻮﺑﻲ
واﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﺗﺎﻛﻴﻔﻮﺳﺎ ﻛــﻮﺑــﻮ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺣــﺎرس
اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺸﺎب ﻟﻮﻳﺲ ﻟﻮﺑﻴﺰ.
وﺧ ــﺎض اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت ﺑــﺎﻟـﻜــﺮة واﻟـﻀـﻐــﻂ،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣﺎم ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ
ﻓ ــﻲ ﺳــﺎﻧـﺘـﻴــﺎﻏــﻮ ﺑـﻴــﺮﻧــﺎﺑـﻴــﻮ ) ،(19.00ﻓ ــﻲ ﻟـﻘــﺎء
ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻋــﻮدة داﻧــﻲ ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل اﻟــﺬي ﻏــﺎب ﻋﻦ
ﻣﺒﺎراة ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ﺑﻤﻠﻌﺐ ﺑﺎﻻﻳﺪوس ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻘﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗــﺄت اﺳﺘﻤﺮار
ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺮﻳﺎل اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻠﻴﻐﺎ ﺑﻤﺤﻮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﺑــﺎﻻﻳــﺪوس ﺣﻴﺚ أﺣــﺮز اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﺎرج ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﻷول
ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
)إﻓﻲ(

ﻧﺎﻓﺎس
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نقطة

الحكومة تبي فوطة!

ُ
جيناكم ...
(باستجوابات
ّ
الچذابين!)

فهد البسام

عـ ـل ــى ذمـ ـ ــة ج ـ ــري ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـبـ ــس ،الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـطــالــب
باقتراحات المواطنين ومبادراتهم الداعمة لخطط
التنمية ،و كــأن حكومتنا الرشيدة أنهت واجباتها
َّ
وتفرغت اآلن لإلبداع والخروج
األساسية األصيلة،
م ــن ال ـص ـنــدوق ال ـقــديــم الـ ــذي ت ـ َّ
ـرب ــت ف ـيــه ،فـمـثــل هــذا
الخبر -إن صدق -يجعلك تشك بنفسك ،وتتساء ل إن
ً
كان يفوتك شيء ال تعرفه ،أو أن هناك كويتا أخرى
ً
مخصصة للحكومة والوزراء يقيمون فيها بعيدا عنا
على غرار المنطقة الخضراء في بغداد ،مما يجعلهم
منفصلين عن واقعنا لهذه الدرجة ،أو أن الحال ،كما
وصفه أحدهم ،بأن الحكومة من المريخ والشعب من
الزهراء والجهراء والفيحاء!
ً
ورغم ذلك ،ودرء ا للشبهات واالتهامات المتبادلة،
سـنـســاهــم ب ــدورن ــا ف ــي م ـســاعــدة ال ـح ـكــومــة بـتـقــديــم
األف ـك ــار ،ولـنـبــدأهــا بــأكـثــرهــا مــامـســة لـحـيــاة الـنــاس
وهــي ال ـشــوارع ،فــإن كنتم تعيشون معنا وتسيرون
فوقها ،فأصلحوها الله يصلحكم ،فمن غير المقبول،
بسبب نزول المطر ،أن نعيش أبد الدهر بين الحفر،
ثــم اضـبـطــوا بعد ذلــك عملية تسيير حــافــات النقل
تقض علينا بالدهس،
الجماعي ،رعاكم الله ،فهي إن لم
ِ
فستفعل ذلك بسمومها السوداء التي تنشرها بالجو.
هـ ــذا ،وك ـمــا ه ــو ثــابــت لــديـكــم م ــن أرق ـ ــام ،فبإمكانكم
تسريع حل األزمة اإلسكانية ،وإخراجها من دهاليز
ً
المراسالت واللجان ،واستعجالها قليال ،ومعاملتها
كمعاملة مصالحكم الخاصة ،ثم نتمنى بعد ذلك من
جميع ال ـســادة الـ ــوزراء ال ـنــزول على األرض ،وزي ــارة
وزاراتهم بال تصوير وإعالم ،لمعرفة واستيعاب آلية
عملها قبل المطالبة باقتراحات الـنــاس ،فلو أن كل
ً
وزير نزل شخصيا إلنهاء معاملته بوزارته أو وزارة
زمـيـلــة ،لـمــا احـتـجـتــم الق ـتــراحــات مــن أح ــد ،بــل ربما
تقدمتم باستقاالتكم وانقلبتم للمعارضة ،وغادرتم
إلسطنبول ،نتيجة لما ستعانونه من كثرة المشاوير
واألخ ـتــام والمراقبين والـلـجــان واالجـتـمــاعــات التي
يعقدها الـمــديــرون وال يخرجون منها .وألن الطبع
يغلب التطبع ،فحتى اللجنة المخصصة الستقبال
ً
االقتراحات ال أظنها ستكون بالنهاية أفضل حاال من
أخواتها الصغار والكبارُ ،
بحكم التربية المشتركة،
ً
لذا وحفاظا على الوقت والمال والجهد ،أقترح على
ال ـح ـكــومــة ال ـم ــوق ــرة ،إذا كــانــت ع ــازم ــة وص ــادق ــة في
نواياها ،أن تباغتنا بتقديم استقالتها بحركة إبداعية
مفاجئة من غير استجواب وال تأزيم ،ومن ثم اختيار
ً
بناء على معايير الكفاء ة ،ال المحاصصة،
وزراء ُجدد
ً
و"يحليله هذا ولدنا" ،وبعيدا عن مزارع تفريخ الوزراء
المعتادة ،وهذه بحد ذاتها ستكون أولى وأهم خطوات
التغيير والتطوير الداعمة لخطط التنمية في البالد،
ونكتفي بهذا القدر من االقتراحات.

أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي تــري ـفــور م ــاالرد
ً
م ـجــددا م ــدى حـبــه لــأطـفــال ،إذ
قام باحتضان رضيع يبلغ من
الـعـمــر سـتــة أســاب ـيــع ،وأطـعـمــه
أثناء ترؤسه جلسة برلمانية.
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء مـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـ ـن ـ ــواب
َ
قضيتي ارتـفــاع أسعار الوقود
واسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع،
أم ــس األول ،ك ــان م ـ ــاالرد يـقــوم

كالمزاد ...صراخ واصل للسكيك
هذا "االستجواب" لي ،وهــذا لك
ْ
وثــالــث وراب ــع بعد الله ايهديك

القذافي عن نفسه :بدوي تائه فر إلى جهنم
تعددت الشخصيات التي ظهر بها الرئيس
الليبي السابق معمر القذافي منذ أن وصل
إلى السلطة في بالده بانقالب عسكري عام
 ،1969حتى مقتله قبل نحو  ٨سنوات ،وهو لم
يكتف بزعامة بالده نحو  42عاما ،بل خاض
غمار التنظير و"اإلبداع" في أكثر من مجال.

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

قال القذافي لمواطنيه" :أنفاسكم تالحقني
كالكالب المسعورة" .جاء ذلك في سياق قصة
بـعـنــوان "ال ـف ــرار إل ــى جـهـنــم" نـشــرت فــي عــام
 ،1989ســرد خاللها أفـكــاره ومشاعره تجاه
المحيطين به ،وتحدث فيها مطوال عن نفسه.
وقال موقع روسيا اليوم أمس إن الزعيم

الليبي الراحل حاول في هذه القصة السردية
أن يظهر جانبه اإلنساني ،وأن يبوح بمشاعره
لآلخرين وعن اآلخرين ،وأن يكشف عن ذاته
من خلف كواليس السلطة وجبروتها.
تحدث القذافي في قصته عن الكثير ،صال
وجــال كعادته .جعل من جهنم المكان الذي
هرب إليه فارا من شعبه وحيدا مرتين ،رمزا
لمكاشفة حاول فيها أن يعيد رسم شخصيته
من جديد ،ولذلك بدأها بالحديث عن الطغيان.
استهل العقيد الـقــذافــي ف ــراره إلــى جهنم
ب ــال ـق ــول" :م ــا أق ـســى ال ـب ـشــر ع ـنــدمــا يـطـغــون
ج ـمــاع ـيــا! ي ــا ل ــه م ــن س ـيــل ع ــرم ال يــرحــم من
أمامه!"
إن طغيان الفرد أهون أنواع الطغيان ،فهو
فرد في كل حال ...وتزيله الجماعة ،ويزيله فرد
تافه بوسيلة ما».
وكشف الرئيس الليبي السابق عن ريبته
وتوجسه من الجموع المحيطة به ،وألح في
إظهار نفسه بدويا بسيطا ال يملك أي شيء،
لكن شعبه يطالبه بالكثير من دون وجه حق،
"ه ــذا مــا فعلته وتـفـعـلــه الـجـمــوع بأبطالها
العظام ...فبماذا أطمع أنا البدوي الفقير التائه
في مدينة عصرية مجنونة".

دخان «األمازون» يغطي «ساو بولو»

ول ـكــن ال ـي ــوم ي ـشــارك ـنــي ضيف
مهم الجلوس على هذا الكرسي".
يشار إلى أن هذه ليست المرة
األولى التي يشارك فيه ماالرد،
الــذي لديه ستة أحـفــاد ،كرسيه
مع رضيع.
وقال كوفي لموقع نيوز هاب
اإلخباري المحلي إنه شعر بأنه
ً
يتلقى "دعما من جميع زمالئه
(د ب أ)
في البرلمان".

اتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــت رق ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرائ ـ ــق
المستعرة في غابات األمــازون،
ال ـتــي تعتبر "رئ ــة األرض" ،إلــى
درجة أن أعمدة الدخان الناجمة
عنها ظـهــرت فــي صــور التقطت
من الفضاء.
وقـ ـ ـ ــال م ــوق ــع سـ ـك ــاي نـ ـي ــوز،
أم ــس ،إن مــرصــد وكــالــة الفضاء
األميركية "ناسا" األرضــي ،نشر
ً
ص ــورا على موقعه اإللكتروني

تظهر غـطــاء مــن الــدخــان يغطي
مـســاحــات شاسعة مــن الغابات
الواقعة في أميركا الجنوبية.
وذكر المرصد أن الدخان كان
ي ـتــدفــق ف ــي ال ـس ـم ــاء فـ ــوق آالف
األميال من الغابات في البرازيل
وفوق حدود األخيرة مع بوليفيا
وتشيلي وبيرو.
وشملت حرائق الغابات ساو
بولو ،أكبر مدن البرازيل ،حيث

أجـبــرت الـمــركـبــات على تشغيل
ال ـم ـص ــاب ـي ــح ف ــي ع ــز ال ـظ ـه ـيــرة،
ب ـس ـبــب ال ـغ ـي ــوم ال ـت ــي شـكـلـتـهــا
حرائق غابات األمازون القياسية.
وتوصف هذه الغابات بكونها
"رئة األرض" ،إذ تبلغ مساحتها
نحو  5.5ماليين كيلو متر مربع،
وت ـع ـت ـبــر أحـ ــد األم ــاك ــن الـمـهـمــة
ل ـم ــواج ـه ــة ظـ ــاهـ ــرة االح ـت ـب ــاس
الحراري.

ّ
وقف أبناء حمد «الفداغ» شهد عليها
وثيقة
ً
 99شاهدا عام 1826م

وثيقة لها تاريخ

أســرة الفداغ من األســر التي ارتبط اسمها بتاريخ
الكويت القديم ،فاسمها اقترن بإحدى بوابات السور
األول لمدينة الكويت الذي بني عام 1798م .هذه األسرة
النجدية ،التي تنتمي إ لــى قبيلة شمر ،استقرت في
ً
الكويت مبكرا ،ولكنها في نفس الوقت ارتبطت بمدينة
الزبير ،ولها فيها تاريخ قديم سياسي وتجاري موثق،
ويبدو أن النزوح األول للفداغ كان من مدينة "الغاط"،
"حــرمــة" فــي المملكة العربية السعودية إلى
ومدينة ِ
الزبير ،وذلك عام 1193هـ 1779 /م ،وفي الزبير اشتغل
آل الفداغ بالتجارة ،وفتح الله عليهم في رزقهم حتى
بلغوا مراتب عليا في الثراء ،وكانوا من أهل اإلحسان
وأعمال الخير ،وهذا واضح من خالل وثيقة تاريخية
نستعرضها اليوم .هذه الوثيقة الثرية في موضوعها
ومـحـتــواهــا ،والـتــي تـعــود إلــى عــام 1242ه ـ ـ 1826 /م،
كتبها قاضي البصرة ،وشهد عليها تسعة وتسعون
مــن وجـهــاء الزبير والـبـصــرة ،وهــو عــدد كبير يعكس
حجم وأهمية هذه الوقفية التاريخية .الوثيقة ،التي
أهداني نسخة منها العم فداغ عبداللطيف عبدالمحسن
ً
إبراهيم الفداغ (مواليد  ،)1940تتضمن أوقافا عديدة
م ــن ب ـســات ـيــن ن ـخ ـيــل (فـ ــي ج ــزي ــرة ال ـص ــال ـح ـي ــة ،وف ــي
السنيدية ،والشطانية ،والمصاليخ بمقاطعة السراجي
بالبصرة) ،ومحالت تجارية ( 33دكانا في سوق الفداغ،
ودكان في السوق الطويل في الزبير) ،فضال عن مسكن
خـ ــاص ،وغ ـيــر ذل ــك أوق ـف ـهــا أرب ـع ــة رجـ ــال ه ــم :الـحــاج
سـلـيـمــان ،وال ـحــاج سـلـطــان ،وال ـحــاج نــاصــر ،والـحــاج
عبدالله ،أبـنــاء حمد بــن سلطان ال ـفــداغ .وشـهــد على
هذه الوثيقة وجهاء من الطائفتين السنية والشيعية،
منهم نقيب أشراف البصرة والكوفة السيد عبدالرحمن

النقيب ،ونقيب األشراف بالبصرة السيد عبدالرحمن
النقيب ،والـشـيــخ عبدالمحسن والـشـيــخ خــالــد ابنا
الشيخ أحمد بن محمد بن رزق ،وعلي ويعقوب ابنا
يــوســف الــزهـيــر ،ويــوســف بــن عبدالرحمن بــن زبــن،
ومطلق بن حسن النصار ،وعبدالمحسن بن ناصر بن
عبدالكريم ،وعبدالباقي ابن الشيخ علي ابن الشيخ
محمد شيخ الشيعة ،والسيد محمد بن السيد حامد
الطبطبائي ،وإبراهيم محمد الراشد ،وغيرهم الكثير.
ً
ونظرا لطول الوثيقة وتفصيالتها العديدة ،فإنه ال
يمكنني نقل نصها كامال في هذه الزاوية الصغيرة،
لذلك اكتفي بنقل جزء من مقدمتها ،وهو كما يلي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وهو المعين الهادي من شاء من عباده الى
الصراط المستقيم ،الموفق من أراد السلوك إلى
منهجه القويم ،اختار سبحانه قوما لطاعته،
واص ـط ـف ــاه ــم ل ـخــدم ـتــه ،ف ـب ــذل ــوا أم ــوال ـه ــم في
محبته ،واتوا إليه بقلب سليم ،أمرهم فامتثلوا،
وناداهم فاقبلوا ،وأدناهم فوصلوا ،وذلك هو
الـعــزيــز الـعـظـيــم .حـبــب إلـيـهــم فـعــل الـخـيــرات،
وأوضح لهم سبل المبرات ،واعد لهم بذلك جنات
فيها نعيم مـقـيــم .................فان الرجال الموحدين
الموصوفين بالرشد والكمال ،الموفقين لمرضات
الـمـلــك الـمـتـعــال ،وه ــم االك ــرم ــون ال ـحــاج سليمان،
والحاج سلطان ،والحاج ناصر ،والحاج عبدالله
أوالد المرحوم حمد الفداغ ثبتهم الله تعالى على
االيمان ،وآجرهم على عوائد البر واالحسان ،لما
عــرفــوا الــدنـيــا الــدنـيــة حــق الـعــرفــان ،وايـقـنــوا انها
ومن عليها فان ،ونظروا الى تصرف الزمان ،وتغير
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َ َ
آخـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــوار ن ـح ـت ــاج ل ــك ــل ــك
ّ
َ
ّ
ومسرحيه ونص ...لو إنه ركيك!
ََ
واللي ...لو قبل النهايات ْامتلك
دور بــالـهــامــش يـعـ ّـدونــه شريك
َ
ســوق والـلــي مــا يشاركهم هلك

رضيع يشارك في رئاسة البرلمان
باالهتمام بابن النائب عن حزب
الـعـمــال تــامــاتــي كــوفــي وزوج ــه
ت ـيــم س ـم ـيــث ،ال ـ ــذي ولـ ــد م ــن أم
بديلة في يوليو الماضي ،وهو
ي ـج ـلــس ع ـل ــى م ـق ـع ــده كــرئ ـيــس
للبرلمان.
ً
وكـ ـت ــب الح ـ ـقـ ــا فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
بجانب صورة" :عادة ما يجلس
ع ـل ــى م ـق ـع ــد رئـ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان
الــذيــن يشغلون هــذا المنصب،

ّ
وضاح

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

نـ ـ ــاور وداور م ـث ــل دور ا ل ـف ـلــك
ّ
فرصتك وإال تــرى راح ــت عليك
ّ
َ
زحمة "استجوابات" لكنه سلك
بين هالزحمه "عضو" جلده سميك
َ
دام م ـت ـع ـ ّـود ع ـلــى چـ ــذب وكــلــك
ورغم هذا الناس قالوا له :نبيك!!

أصل الفراعنة من المريخ!
زع ــم أح ــد أشـهــر مـنــاصــري نـظــريــة ال ـمــؤامــرة سكوت
ً
وارنغ ،أن صورا التقطتها وكالة ناسا األميركية ،تظهر
ً
ً
ً
ً
ً
جسما غامضا يشبه تابوتا مصريا قديما على كوكب
المريخ.
وق ـ ــال م ــوق ــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أمـ ــس األول ،إن وارنـ ــغ
استخدم برامج خاصة لتعديل الصور وإبراز ما يدعي
أنه تماثيل تابعة للفراعنة ،مشيرا إلى دهشته من فكرة
أن "الفراعنة قدموا من المريخ".
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،صـ ــرح ال ـخ ـب ـيــر نــاي ـغــل وات ـس ــون
لصحيفة "ذا صــن" البريطانية ،بــأن ظــاهــرة "رؤي ــة" أو
تخيل األجـســام أو األشـكــال المختلفة فــي أجـســام عدة
تسمى "بــاريــدولـيــا" ،وهــي حــالــة يتصور فيها الــدمــاغ
ً
البشري أشكاال مخالفة للحقيقة.

وفيات
حسين محمد حسين البغلي

 81عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
حـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــة ،الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء:
الجابرية ،ق ،7ش ،5م ،8ت:
66535557

رياض محمد حسين
العسعوسي

 56عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
ش ــرق ،دي ــوان العسعوسي،
شـ ـ ـ ــارع ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي،
الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء :ال ـ ـف ـ ـي ـ ـحـ ــاء ،ق،4
ش ،41م ،2ت،99748800 :
22542971

عبداألمير عبدالله حسين
األربش

 90ع ــا م ــا ،ش ـي ــع ،حسينية
األرب ـ ـ ــش ،ب ـن ـيــد الـ ـق ــار ،ق،1
ش ـ ـ ــارع الـ ـش ــري ــف ال ــرض ــي،
خ ـل ــف م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـس ــام،
ال ـع ــزاء مــن عـصــر أم ــس ،ت:
97899844

بدرية أحمد الحمود

أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة صـ ـ ــالـ ـ ــح نـ ـص ــرالـ ـل ــه
النصرالله

محمد إبراهيم راشد الشطي

مواعيد الصالة

الخلق واالكوان ،وجدوها دارا ال يدوم لها نعيم ،وال
يطيب بها سقيم.".............
والوثيقة تتضمن حوالي  3000كلمة تحدد بشكل
مفصل كل أجــزاء الــوقــف ،وكيفية إنفاق عــوائــده على
الذرية وعلى المحتاجين ،وتحدد كذلك مدير الوقف
ومن يليه إلى أبد اآلبدين.

اإلعالنات:

 86ع ــام ــا ،تـشـيــع الـتــاسـعــة
مــن صـبــاح ال ـي ــوم ،الــرجــال:
عبدالله السالم ،ق ،1شارع
راشد بورسلي ،م ،21النساء:
عبدالله السالم ،ق ،1شارع
عبدالوهاب العثمان ،م،19
ت99287227 ،99061303 :
 63عــامــا ،يشيع الـيــوم بعد
ص ـ ـ ــاة ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ،ال ـ ــرج ـ ــال:
ا لـ ـي ــر م ــوك ،ق ،4ش ،3م،10
النساء :الرميثية ،ق ،7ش،76
م ،9ت99602246 :

الطقس والبحر

الفجر

03:57

العظمى 45

الشروق

05:20

الصغرى 28

الظهر

11:51

ً
أعلى مد  04:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:25

 04:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:21

ً
أدنى جزر  10:37صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:42

 10:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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