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 ٢٤ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ٤٢٠١اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
 ٢٨ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

روﺳﻴﺎ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ  -إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻌﺮض ﻳﺸﻤﻞ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ووﺿﻊ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﺮاء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ّ
ﻃﻬﺮان أرﺳﻠﺖ ﻟﺘﻞ أﺑﻴﺐ ﺻﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺮوس ﺣﺬروا اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻹدﻟﺐ وإﻧﻬﺎء أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻮاﻗﻊ »اﻟﺤﺸﺪ«

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن إﻳﺮان
ﺳﺘﺮد ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ روﺳﻴﺔ
ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷﺟــﻮاء اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ
ﻣــﻊ ﺗــﻮاﻟــﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋــﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺼﻒ
ﻣﺨﺎزن اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،أﻟﻘﺖ روﺳﻴﺎ
ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ
أﻟــﺪ أﻋــﺪاﺋـﻬــﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻔﺎوض ﺧﻠﻒ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ،ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﺑﻌﺎد ﺷﺒﺢ اﻟﺤﺮب وﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻷﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ.
وأﻛ ــﺪ ﻣـﺼــﺪر دﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻃﻬﺮان
ﻟـ ـ ـ ـ »اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة« أن اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوس اﺗـ ـﺼـ ـﻠ ــﻮا
ﺑ ــﺎﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﻧ ـﺼ ـﺤ ــﻮا اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ

ً
ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮا ﻣﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻟﺒﺤﺚ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺻﻴﻐﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔــﺎﻫـﻤــﺎت ﻗــﺪ ﺗ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ً
ً
اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳـﻀــﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن اﻟﺮوس ﻳﻌﺘﺒﺮون أن ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻞ أزﻣﺎت
اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ ﻫ ــﻮ ﺟ ـﻠ ــﻮس اﻟ ـﻌــﺪوﻳــﻦ
اﻟﻠﺪودﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻤـﺼــﺪر أن ﺗـﺤــﺮك ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺄن إﻳﺮان ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﻣﻦ
ﺑﻐﺪاد ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻘﻞ أﺳﻠﺤﺔ روﺳﻴﺔ
ً
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻐ ــﺮض ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﺧ ـﻄــﻮة

ﻃـﻬــﺮان أﺣــﺮﺟــﺖ ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻬﺪت
ﻟــﻺﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﻴــﻦ ﺑ ــﺄن أﺳـﻠـﺤـﺘـﻬــﺎ ﻟ ــﻦ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟــﻰ أﻋﺪاﺋﻬﻢ وﺳــﻮف ﻳﻘﺘﺼﺮ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر إﻟـ ــﻰ أن اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ
أﻛــﺪوا ﻟﻠﺮوس أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮا أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ
ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا
اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻷراﺿ ـ ـ ــﻲ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮدوا
ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻒ ﻣﺨﺎزن »اﻟﺤﺸﺪ« ﻛﻲ ﻳﻮﻗﻔﻮا
ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ إﻳﺮاﻧﻲ

 روﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ رﺻﺪ أﺟﻮاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،وأن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﻮر أﻗﻤﺎر
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ روﺳﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن
اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﻴــﻦ ﻗـﺼـﻔــﻮا ﻣــﻮﻗــﻊ »اﻟـﺤـﺸــﺪ«
ﻗﺮب ﺑﻐﺪاد.
وﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ أن ﻃ ـﻬ ــﺮان اﺳـﺘـﻐـﻠــﺖ اﻟ ـﺼــﻮر
وﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ـﺘــﻮﺻ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻗـ ـﻨ ــﻮات إﻟ ــﻰ
إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ،وﻫ ـ ــﺪدت ﺑ ــﺎﻟ ــﺮد ،اﻷﻣـ ــﺮ اﻟ ــﺬي
أﻏﻀﺐ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟ ــﺮوس ﻳــﺮون أن اﻟﺴﺒﻴﻞ
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻟ ـﺤ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻫـ ــﻮ اﺗ ـﻔ ــﺎق
اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻄــﻮط

ﺣـﻤــﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أﻧـﻬــﻢ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮط دون أن ﻳـﻠـﺘــﺰم ﺑﻬﺎ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن.
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﺮوس أﺑﻠﻐﻮا اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ
ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ،
ﺧﺎﺻﺔ أن اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ إدﻟﺐ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ﻓﻲ
ﻃﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ،
ً
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺮوس ﻳﻌﻮﻟﻮن ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻻ
ﻳﺮﻳﺪون أي ﻋﺮﻗﻠﺔ.

اﻟﺠﺎراﷲ ﻟـ  :.ﺳﻨﺒﺤﺚ »اﻟﺸﻨﻐﻦ« »اﻟﻤﺮﻛﺰي« :إﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ

ﺧﻼل زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
»ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة«
●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

أﻛ ـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟـﺠــﺎراﻟـﻠــﻪ ،أن ﻣﻠﻒ إﻋ ـﻔــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻦ
ﺗﺄﺷﻴﺮات »اﻟﺸﻨﻐﻦ« ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎش،
ﺧﻼل زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
ﻳﺎﺗﺴﻴﻚ ﺗﺸﺎﺑﻮﺗﻮﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻴﻮم،
ً
ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺑــﻮﻟ ـﻨــﺪا ﻋ ـﻀ ــﻮا ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑــﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟﺸﻨﻐﻦ« ،و»ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻋﻔﺎء
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ«.
02

أﻛﺪ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻳﺰري أن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزون ٪١
●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

أﻋﺮب ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ رﻓﻀﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟـﻤــﻮﻳــﺰي ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋــﻦ أداء
واﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك »اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ
ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎس وﻓ ــﺮﺿ ــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻓــﺎﺣـﺸــﺔ
ً
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﻘﺮوض« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻻﺗﻬﺎم
ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ إﻧﺠﺎزات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻓــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ،ودوره ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻗﺎل »اﻟﻤﺮﻛﺰي« إن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ﻛﺎف وﺣﺪه
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ٍ
ً
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن آﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ

ﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺆﻛﺪان ﻗﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ وﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻟ ـﻤــﻼﺋ ـﻤــﺔ
واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ،ﻣﻊ اﻹﺷﺮاف اﻟﺤﺼﻴﻒ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ  %2ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
واﻹﺳ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻗ ــﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ،
ً
ﻛﺎﺷﻔﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ إﺟﺮاءات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %1ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ.
وأﺿﺎف أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ً
 %1ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣ ــﻊ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻋ ــﺪم اﻻﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎم ﻫ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﺮاد ﻟﻸﻣﻴﺮ :اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻣﺜﺎﻟﻜﻢ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎدة
ً
ﻟﻴﺒﻨﻮا ﻟﻠﺸﻌﻮب ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ آﻣﻨﴼ

اﻗﺘﺼﺎد

١٠
»ﻓﻮﺗﺴﻲ« ﺗﺪرج ٧
ﺷﺮﻛﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﺳﻴﺎرات

١٩
»ﺑﻮرﺷﻪ« ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
»ﻛﺎﻳﻦ ﺗﻮرﺑﻮ إس« و»ﺗﻮرﺑﻮ
إس ﻛﻮﺑﻴﻪ« اﻟﻬﺠﻴﻨﺘﻴﻦ
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ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﺮاد ﻟﻸﻣﻴﺮ :اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎدة أﻣﺜﺎل ﺳﻤﻮﻛﻢ
ً
ﻟﻴﺒﻨﻮا ﻟﻠﺸﻌﻮب ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻳﺴﻮده اﻷﻣﻦ واﻟﺮﺧﺎء
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ
ﺗـﻠـﻘــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻴﺸﻴﻞ
ﻋﻮن ،اﻃﻤﺄن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ﺳ ـﻤــﻮه ،ﺑـﻌــﺪ أن ﺗـﻌــﺎﻓــﻰ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ وﻧـ ـﻌـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎرض
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺳﻤﻮه،
وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺎدة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﺳ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ
ﺷ ـﻜ ــﺮه وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻋـﺒــﺮ
ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ
ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﻣﻘﺪرا ﺳﻤﻮه ﻫﺬه
اﻟـﻤـﺒــﺎدرة اﻷﺧــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﺴﺪ
ﻋ ـﻤــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃ ـﻴ ــﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن وﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ
اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻزدﻫﺎر.

وﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه ،اﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻ
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ،ﻣﻦ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﻘــﻮات
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺑـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑـ ــﻦ زاﻳـ ـ ــﺪ آل ﻧـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎن ،اﻃ ـﻤ ــﺄن
ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه.
وأﻋ ـ ـ ـ ــﺮب ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻋ ـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ
ﺷـﻜــﺮه وﺗـﻘــﺪﻳــﺮه ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻋﺒﺮ
ﻋ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ زاﻳ ــﺪ
ﻣـ ــﻦ ﻃ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ،ﻣ ـﻘ ــﺪرا
ﺳﻤﻮه ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻷﺧﻮﻳﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺠـﺴــﺪ ﻋ ـﻤــﻖ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ ﻟـﺴـﻤــﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ اﻟـﺸـﻘـﻴــﻖ
ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫ ــﺎر ،ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻟـﺼــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ

آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻃﻴﺒﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣ ـ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ،رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎوﻋــﺔ،
أﻋ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺑــﺎﺳـﻤــﻪ وﻧ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ورﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ
اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻣــﻦ
اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﺒﺎري
ﺟﻞ وﻋﻼ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮه ،وﻳﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻴﻪ واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟــﻮاﺑـﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺎوﻋ ـ ــﺔ ،ﺿـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﻤ ــﻮه
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺷـﻜــﺮه وﺗـﻘــﺪﻳــﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
أﻋ ــﺮﺑ ــﻮا ﻋـﻨــﻪ ﻣــﻦ ﺗ ـﻬــﺎن وﻣـﺸــﺎﻋــﺮ

ﻃـﻴـﺒــﺔ ﺑـﺘـﻌــﺎﻓــﻲ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ورﻓﻊ راﻳﺘﻪ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ
وﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣــﻦ ﻧــﺎدﻳــﺔ ﻣ ــﺮاد اﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰة ﺟــﺎﺋــﺰة
"ﻧﻮﺑﻞ" ﻟﻠﺴﻼم ﻟﻌﺎم  ،2018أﻋﺮﺑﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎرض اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ،
ﺳــﺎﺋـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ ان ﻳــﺪﻳــﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﻣـ ــﺮاد ﻋ ــﻦ ﺣــﺎﺟــﺔ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎدة ﻣ ــﻦ أﻣ ـﺜــﺎل
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،ﻟ ـﻜ ــﻲ ﻳ ـﺒ ـﻨ ــﻮا ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌــﻮب
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻳﺴﻮده اﻷﻣــﻦ واﻟﺮﺧﺎء
واﻻزدﻫـ ـ ــﺎر ،واﺻ ـﻔــﺔ ﺳـﻤــﻮه ﺑﺄﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﻣﺘﻤﻨﻴﺔ
ﻟﺴﻤﻮه اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪﻳﺪ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
دﻋـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻷﻃ ـ ـ ـ ــﺮاف
ﻛــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟ ــﻰ ﺗﺠﻨﺐ أي ﺗﺼﻌﻴﺪ
واﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﻮء إﻟـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ــﻮار ﻓ ـﻌ ــﺎل
واﻋـﺘـﻤــﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ،
ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻧـﺸــﺮ اﻟ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﺘــﻲ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ اﻟــﺪاﺋــﻢ
ﻟ ــﺪى اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ

ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻫـ ــﺪة
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
وﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻨﺪ
"اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻬــﺪد اﻟـﺴـﻠــﻢ
واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ".
و ﻗ ــﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗــﻮ ﻟــﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ
ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺄﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﺪ وإرﺳ ـ ـ ــﺎء
دﻋــﺎﺋــﻢ اﻷﻣ ــﻦ واﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ
واﻟـﺴـﻠــﻢ اﻟــﺪوﻟـﻴـﻴــﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ان

ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة اﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
"ﻣـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻏـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
وﺗـ ــﺆﺛـ ــﺮ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ".
وأﺷﺎر اﻟﻰ ان "ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ
ان ﻧ ــﺮى ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪة اﻟ ـﺼــﻮارﻳــﺦ
اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ ﻣـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ وﻗـﺼـﻴــﺮة
اﻟ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ
ﻓـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ــﺮوف دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ وﺣ ــﺮﺟ ــﺔ
وﻓﻲ أوج اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﻴﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻻ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر دون ﻣﺴﺎءﻟﺔ
أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ
وﻃﻨﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر دون اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﺗﺒﺎع
ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻟ ـﻘــﺎﻫــﺎ
ﻣـﻨــﺪوﺑـﻬــﺎ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟــﺪى اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ أﻣﺲ اﻷول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر :أﻳﻦ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ"،

ﺣـﻴــﺚ ﻧـﻈــﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وﺑﻴﺮو.
وأﻛــﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑــﺎﻻﺳــﺮاع
ﻓــﻲ اﺟـ ــﺮاءات اﻟـﻤـﺴــﺎء ﻟــﺔ واﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
اﺟﻬﺰة اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻻﻓﻼت ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎب ﻫﻮ أﺧﻄﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ
ﻻرﺗﻜﺎب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻋﻤﺎل
اﻟﻌﻨﻒ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻓــﻼت
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
اﻟ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ أوﻛــﺮاﻧـﻴــﺎ
ﻓ ــﻼدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ زﻳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻜ ــﻲ ،ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

اﻟﺠﺒﺮي :ﻓﺨﻮرون ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ً
ﺳﻔﻴﺮا ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﺸﺒﺎب
ﻫﻨﺄ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﺒــﺮي ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ً
ﻛﺄول ﻛﻮﻳﺘﻲ وﻋﺮﺑﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﺳﻔﻴﺮا ﻟﻠﻘﺎدة
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  55أﻟﻒ ﻣﺸﺎرك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  190دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪ
ﺷﺎب  -وان ﻳﺎﻧﺞ وورﻟﺪ" اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻋﺮب اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻦ
ﻓﺨﺮه ﺑﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ داﻓﻌﺎ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟــﻼﻧـﻄــﻼق واﻟـﺴـﻌــﻲ ﻧﺤﻮ
أﺣﻼﻣﻬﻢ ،وﺗﺘﺒﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺑﻼ ﺣــﺪود ،داﻋﻴﺎ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إﻟــﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ ،وأن ﻳﻜﻮن ﺳﻔﻴﺮا ﻟﻮﻃﻨﻪ.

واﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ـﺴــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﻲ آﻧـ ــﺬاك
ﺗﻨﻬﺎر وﺗﺘﻼﺷﻰ".
وﺗﺎﺑﻊ "ﻻ ﺷﻚ ان ﻫﺬا اﻻﻣﺮ
ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻠــﻖ ،ﻓـ ـ ــﺈذا ﻣ ــﺎ ﻋــﺪﻧــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳـ ــﺦ ﺳـ ـﻨـ ـﺠ ــﺪ اﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻛـ ــﺎن
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎﻫــﺪة أﺛ ــﺮ إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﺑﺎﻟﻎ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ،إذ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻄﺮﻓﺎن
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰاﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﺗﺪﻣﻴﺮ وإزاﻟــﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 2700
ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻋﺎم ."1991

وأﺿﺎف أن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرة اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻹ ﺑ ــﺪاع ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻳـﺤـﺘــﺎﺟــﻮن إﻟــﻰ
ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮاز ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ
أﻫﺪاﻓﻬﻢ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﺤﺚ
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 600
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ  54دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﻓﻀﻞ
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 500
ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﺸﺮوع »ﻫﻮاﻳﺎﺗﻲ «٢

زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟ ــﻰ ان "اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛــﺎن
ﻳﺘﻄﻠﻊ وﻳﺘﻮق إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺸﺮ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺪأ ﻳﺘﺒﺪد ﻫﺬا اﻷﻣﻞ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺿــﻮء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺎ واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
اﻟﻤﺤﺪﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ
ﻛــﻞ ﺣــﺪب وﺻ ــﻮب" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
"ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ
وﻻ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻪ ا ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺰ ﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻟـﻔــﻮﺿــﻰ وزﻋــﺰﻋــﺔ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار
واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ".

وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟـ ــﻮاﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮاد ،ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﺳ ـﻤــﻮه ﺧــﺎﻟــﺺ ﺷـﻜــﺮه وﺗـﻘــﺪﻳــﺮه
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﻋ ـﻨ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻬــﺎن
وﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎدق اﻟﺪﻋﺎء،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ودوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد.

ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

وأﻋﺮب اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﻒ
ﻷن "ﻋـﻘـﻴــﺪة اﻟ ــﺮدع اﻟ ـﻨــﻮوي ﻻ
ﺗ ــﺰال ﺣــﺎﺿــﺮة ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺤﺎﺋﺰة
ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ".

أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻧـﻄــﻼق
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع "ﻫــﻮاﻳــﺎﺗــﻲ  "٢ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ  ١٧إﻟﻰ  ٣٥ﺳﻨﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣ ــﺲ ،إن "ﻫــﻮاﻳــﺎﺗــﻲ" ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب إﻟ ــﻰ ﻫ ــﻮاﻳ ــﺎت ﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر أوﻗ ــﺎت
ﻓــﺮاﻏـﻬــﻢ ،وإﻳ ـﺠــﺎد ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ

ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺪواﻧﻲ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻀﻤﻦ
 ٣٠دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ:
رﻳﺎﺿﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ أﻛﺜﺮ  ٥٠٠ﺷﺎب ﺧﻼل
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ا ﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وأن ﺑـﻌــﺾ ورش اﻟﻌﻤﻞ
ﺑـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺸـﺒــﺎب وأﻣــﺎﻛــﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺪورات.

اﻟﻤﻌﺘﻮق :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎع ﺣﻀﺎري ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻜﻮﻳﺖ راﺋﺪة
اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻴﺸﺎن واﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﺠﻴﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻏﺮوزﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺸـﻴـﺸــﺎن،
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻗـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮوف ،أﻣـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻣـﻤـﺜــﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي
د .ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﻮق ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﺼــﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻏﺮوزﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ــﺪﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺸ ــﺎن
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻏﺮوزﻧﻲ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻴﺸﺎن
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﻴﻴﻒ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ ﺧــﻼل
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺷﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﻴﺸﺎن ،إن اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا
ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ وﻣﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎع ﺣﻀﺎري.
وأﻋــﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن ﻫــﺬا اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎع ﺣﻀﺎري ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻴـﺸــﺎن وﺣــﺪﻫــﺎ ،ﺑــﻞ وﺟـﻤـﻴــﻊ أﻧـﺤــﺎء
أوروﺑـ ــﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳﻌﺪ أﻛـﺒــﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻘﺎرة.
وﻧـﻘــﻞ اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق ﺗـﺤـﻴــﺎت وﺗـﻬــﺎﻧــﻲ ﺳﻤﻮ
أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟــﻰ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ــﺪﻳ ــﺮوف واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟـﺸـﻴـﺸــﺎﻧــﻲ

ﻣﺰﻳﻚ ﻳﺰور اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮم

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ﻟﺪى ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﻤﻌﺘﻮق أﻣﺲ
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼــﺮح اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓــﻲ اﻹﺳ ــﻼم ﻟﻪ
دور ﻛﺒﻴﺮ ورﺳــﺎﻟــﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،وﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎن
أول ﻋـﻤــﻞ أﺳ ـﺴــﻪ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮل اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻣﺤﻤﺪ،
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﻤﻨﻴﺦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻫﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﻬﺠﻤﺎت
ﺿﺪ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وإداﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
أي ﻧﺰاع.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﺪر اﻟﻤﻨﻴﺦ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ آرﻳﺎ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻮل "ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ أﻗﻠﻴﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ".
وﻗﺎل اﻟﻤﻨﻴﺦ إن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )داﻋﺶ(
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق "ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ".
وأﻛﺪ دﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻠﻊ
أﻳﻀﺎ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻼﺟﺌﻲ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﻴﺎ إزاء "اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
اﻟﻌﺮﻗﻲ" اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر" ،ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻲ
واﻟﺪﻳﻨﻲ" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ اﺳﺘﻘﺮار وﻻ ﺳﻼم ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ دون
ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺟﺎدة وﺷﻔﺎﻓﺔ".

ﺑﺪر اﻟﻤﻨﻴﺦ

ﻟﻴﻜﻮن اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﻼﻣﻲ
واﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،وﻣـ ـﻨ ــﺎرة ﻟـﻨـﺸــﺮ ﻧ ــﻮر اﻟ ـﻬــﺪاﻳــﺔ
واﻟﻌﻠﻢ ،وإﺧــﺮاج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﻰ ﻧﻮر اﻹﺳﻼم وﻋﺪﻟﻪ ،وﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻷﺧــﻮة وداﻋﻤﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
واﻻﻋﺘﺪال.

أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أﻳﻤﻦ ﻣﺰﻳﻚ ،أﻣﺲ ،ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻓﺎق
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻗــﺎل ﻣــﺰﻳــﻚ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ"ﻛــﻮﻧــﺎ" ،ﻗﺒﻴﻞ
زﻳﺎرة ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم ،إن "اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﻧــﺎﺟـﺤــﺔ وراﺋ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ" ،واﺻ ـﻔــﺎ إﻳــﺎﻫــﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
"ﻧﻤﻮذج راﺋﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال
واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ".
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل زﻳـ ــﺎرة
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ واﻻﻃـ ـ ـ ــﻼع ﻋـﻠــﻰ
ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ وﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أوﺿ ــﺢ ﺳﻔﻴﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺒﺪر ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ

ً
ﻣﺰﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﺪر أﻣﺲ
ﻣﻊ ﻣﺰﻳﻚ ،أن زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ أرﺑﻌﺔ
أﻳﺎم ،وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﺪر أن ﻣ ــﺰﻳ ــﻚ ﺳـﻴـﻠـﺘـﻘــﻲ ،ﺧــﻼل
ً
اﻟﺰﻳﺎرة ،ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ "اﻷوﻗﺎف"
وﻣــﺆﺳـﺴــﺎت وﻫـﻴـﺌــﺎت إﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :ﻧﻔﺬﻧﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ أﻣــﺲ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎﺿﻨﺎت
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺨﺪج وأﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ إﺟ ــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳـﺘـﺌـﺼــﺎل اﻟ ـﻠــﻮز ﻟــﺪى
اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻴﺎه وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺿﺎﺣﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮن
ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ،إن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟـﺠــﺎري ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻌــﻮن ،اﻟــﺬي ﺗــﺮأس وﻓــﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻴﻤﻦ ،أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ  15ﺣﺎﺿﻨﺔ أﻃﻔﺎل
اﻟﺨﺪج ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺗــﺮﻳــﻢ واﻟ ـﺠ ــﻮف وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻫﺎﺋﻞ
ً
وﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻛ ــﺮي ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﻣـ ــﺄرب ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ً
ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  5670ﻃﻔﻼ ﻣﻦ اﻟﺨﺪج.
وذﻛـ ــﺮ أن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻧــﻲ وزع أﺟ ـﻬ ــﺰة ﻃﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻳﻢ ﺷﻤﻠﺖ

ﺟﻬﺎز ﻓﺤﺺ اﻟﺪم اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺟﻬﺎز اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺎه ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎه
ً
اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻧﺤﻮ  1320ﺷﺨﺼﺎ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﻣـﺸــﺮوع اﻷﺿــﺎﺣــﻲ ﻧﻔﺬ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗــﺮﻳــﻢ وﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﺳﻴﺌﻮن وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺠــﻮف واﺳﺘﻔﺎد
ً
ﻣﻨﻪ  4266ﺷﺨﺼﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ دﺷﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺄرب ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻟﻮز اﻷﻃﻔﺎل.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ وﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺄرب
ً
أﻳﻀﺎ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻴﺎه اﻟﺠﻔﻴﻨﺔ واﻟﻤﻘﺪم
ﻣــﻦ إﺣ ــﺪى اﻟـﻤـﺘـﺒــﺮﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﺒــﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3500أﺳﺮة.
ً
ً
وﻗﺎل اﻟﻌﻮن "إﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﱟ
ﺗﺤﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮﻛﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻹﺳـﻬــﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ
ً
اﻟﺸﻘﻴﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮاردة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﻴﺮة
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻫﻨﺎك".

ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 300ﻣﺴﺠﺪ ،وﻳــﺆدي دورا ﺑــﺎرزا ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.

اﻟﺠﺎراﷲ ﻟـ دلبلا :.ﺳﻨﺒﺤﺚ...
وﻗﺎل اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ »ﻧـﺴـﻌــﻰ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫــﺬه
اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت« ،وإن »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻬﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪا اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور
ً
ً
ـﺰا وارﺗ ـﻘـ ً
ـﺎء ﺑﺘﻠﻚ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟــﺰﻳــﺎرة ﺗﺄﺗﻲ ﺗـﻌــﺰﻳـ
اﻟﻤﺸﺎورات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وأن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﺒﻖ
أن ﻋﻘﺪا ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺎﺋﺐ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ُ
ً
ً
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑــﻮﻟـﻨــﺪا ﺑـﺸــﺄن ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻠﻔﺎت
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﺑﻮﻟﻨﺪا ﺗﻠﻌﺐ دورا
ً
ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
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٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ً
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻟـ   :إﺻﻼح اﻟﻄﺮق اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
•

ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻏﻠﺐ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻷﺳﻔﻠﺖ
ً
ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻄﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺮي ،اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ،
إن أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺗــﺮﻛــﺰ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا
ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷﻋﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟـ4
أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
أن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس ﺑﻄﻮل
 50ﻛــﻢ ،وﻧــﺮﻛــﺰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ
اﻷﻛـﺜــﺮ ﺗـﻀــﺮرا ﺑــﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻴﺪة ،وأﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى

اﻟـ ـﻀ ــﺮر ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ،وأﻣ ــﺎﻛ ــﻦ
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗـ ـﻀ ــﺮرا ،وﻫـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧــﺮﻛــﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻟـﻠـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺻـﺒــﺎح
اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرة ﻋـ ــﻦ »ﻓ ـ ـ ــﺮش وﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎت
ﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ«،
ﻟ ــﻸﻣ ــﺎﻛ ــﻦ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـ ـﻀـ ــﺮرا ،وﻫ ــﻲ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻀــﺮرت ﻣــﻦ اﻷﻣ ـﻄــﺎر اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،واﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺿﺮرا ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ،
وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

إﻧﺠﺎزات
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن ﺧ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ

ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم اﻟﺪراﺳﺔ
أﻛــﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺠﺎوﺑﺎ وﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤــﺮور ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺘـﺼــﺎرﻳــﺢ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻷﻋـﻤــﺎل،
وﺗﻮﻓﻴﺮ دورﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻏﻼق اﻟﻄﺮق ،ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
وﻗﺎل :ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮور،

وﺧﻼل أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪأ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 6ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  6ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وﺧــﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣــﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12إﻟــﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 12
ﻇﻬﺮا ،وﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﻄﺮق ﺧﻼل
أﻳﺎم اﻟﺪراﺳﺔ.

ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﺠﺎه،
وﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺖ ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ــﺮي
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس ،ﻓ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻧـ ـﺠ ــﺰت ﻋﻠﻰ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻓ ـﻬــﺪ ،وﺧ ــﻼل ﺷﻬﺮ
وﻧـ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ﺳ ـﻨ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻓــﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وأﺿ ــﺎف :أﻧﺠﺰﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻷﻋـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ وﺻﻠﺔ اﻟــﺪوﺣــﺔ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻀ ــﺮرت اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﺗـ ــﻢ إﺻ ــﻼﺣ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﺗ ـﺠ ــﺎه ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،وأﻧـﺠــﺰﻧــﺎ اﻷﻋـﻤــﺎل
ﻋﻠﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻴﺮﻣﻮك إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ،وأﻧﻬﻴﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻷﺣﻤﺪي،
وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮون ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل،
وﻗﺮﻳﺒﺎ وﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺳ ـﻨ ـﻘــﻮم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺮاﺑﻊ.

أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﺗـ ــﻢ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻣـﺼـﻨــﻊ واﺣ ـ ــﺪ ﻓﻲ
ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت،
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﻓﺮش اﻷﺳﻔﻠﺖ
اﻟﻤﺼﻨﻊ ،واﻵن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑــﺪأت
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺴﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وأﻏﻠﺐ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﻠﻄﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻌـﺼـﻴـﻤــﻲ :ﻳـﺘــﻢ إﺟ ــﺮاء
ﻋ ـ ـ ــﺪة اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ »ﻛﻄﺮف ﻣﺤﺎﻳﺪ«،
وﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻹﺷــﺮاﻓــﻲ ،وﻻ ﻳﺘﻢ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ،ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز
اﻹﺷـ ـ ــﺮاف ،وﻣ ــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮة ،وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ
ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ.
وزاد :إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻔﺎء ل ﺧﻴﺮا ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺨﻠﻄﺔ ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
رﺳﻤﺘﻬﺎ وزﻳــﺮة اﻷﺷـﻐــﺎل ،ﺑﻬﺪف
اﻟ ـﺨــﺮوج ﺑــﺄﻓـﻀــﻞ ﺻ ــﻮرة وأﻋـﻠــﻰ

ﺟ ــﻮدة ،ﺣﺘﻰ وﻟــﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺒﻂء.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻋ ـﻘــﻮد
ﺻ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗــﻮﻗ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺷـﻬــﺮ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟ ــﻸﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻣـ ــﻦ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل
وﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟ ـ ــﻮزارة ﻋـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﺼـ ـﻌ ــﺪ ،وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ ،إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻳـ ـﺘ ــﻢ إﺟ ـ ـ ــﺮاء

اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ﻟﻸﺳﻔﻠﺖ اﻟﻤﻔﺮوش
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ أن ﻫﻨﺎك
ﻣ ـﻘ ــﺎوﻟ ـﻴ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ ﻋـ ـﻘ ــﻮدﻫ ــﻢ ،إﻻ
أﻧﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻣﻌﻨﺎ ،وﻛــﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺣـ ّـﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺸﻮارع ،وﻧﺰﻟﻮا ﻣﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع
وﺑﺪأوا اﻷﻋﻤﺎل ،وﻛﺎﻧﻮا ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺮﺟﻮا ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة.

ً
اﻟﻨﺠﺎر ﻟـ • :اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺘﺐ ّ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ »اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« :إﻳﻘﺎف  ١٦ﻣﻠﻔﺎ
ﺑﺪء وﺻﻮل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ  ٤اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ واﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﺗﺆﺧﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻷﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
ا ﻟ ـ ـﺠـ ــﺪ ﻳـ ــﺪ  ،2020 /2019ﺣ ـﻴــﺚ
ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت واﻟ ـﺠــﻮﻻت
اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺪارس ،ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ادارة اﻟﺘﻮرﻳﺪات

واﻟﻤﺨﺎزن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
»اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس.
وأﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺸــﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻨﺠﺎر
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑ ــﺪأت ﻣﻨﺬ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﻗﺒﻞ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺟ ـ ــﺮى ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟ ـ ــﺰء ﻛـﺒـﻴــﺮ

ﻣــﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻷول،
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗ ــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺖ اﻟـﻤـﻄــﺎﺑــﻊ
ﻣــﻦ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻدارة
اﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ادﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑــﺪءا ﻣﻦ
ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻷﺣــﺪ .وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ً
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ أن

دورات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد
أﺻﺪر ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﺸﺮة ﻋﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺪء اﻟﺪورات
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟ ـﺠــﺪد وأﻣ ــﺎﻛ ــﻦ ﻋـﻘــﺪﻫــﺎ،
وﺣـ ــﺪدت اﻟ ـﻨ ـﺸــﺮة ﻣ ـﻜــﺎن ﻋـﻘــﺪ اﻟـ ـ ــﺪورات ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﻌﻮﺿﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮواﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ،
وﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎﻣﺎ أﻧﻴﺴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺼﺺ أول ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻداري وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻳﺎم ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :ﻃﺮح اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺨﻄﻴﻂ »اﻟﺨﻴﺮان«
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
م .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﻲ ﻃﺮح أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻴﺮان اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺷــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣـ ــﺲ ،إن ﻋ ــﺪد اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮان ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ٤٥أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﻳﻨﺪرج
اﻟﻤﺸﺮوع ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ).(٢٠٢٥/٢٠٢٤ – ٢٠٢١/٢٠٢٠
ً
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ً
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ً
ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا
ً
ً
ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟـﻜــﻮري ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدا
ً
ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ً
ّ
ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﻨﻲ
اﻟﻤﻄﻼع
ﻣﺪﻳﻨﺔ
وﺑﻴﻦ أن ﻣﺸﺮوع
ٍ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ووﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻷﺳﻤﺎك

اﻟﻜﺘﺐ اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻫﻲ
اﻟـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ إدﺧ ــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻫﻲ
ﻛـﺘــﺐ اﻟ ـﺼــﻒ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ واﻟـﺘــﺎﺳــﻊ
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ.

●

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،أﻛ ــﺪت ﻣﺼﺎدر
ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻟ ــ»اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ان ﻣﻌﻠﻤﻲ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪات اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻻردن
وﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ﺳ ـﻴ ـﺒــﺪأ وﺻ ــﻮﻟ ـﻬ ــﻢ ﻳــﻮم
اﻻرﺑ ـ ـﻌـ ــﺎء  4ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ،وﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ
وﺻﻮﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ  14ﻣﻨﻪ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺪور ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻋﺪم ﺻﺪورﻫﺎ ﺣﺘﻰ
اﻵن وراء ﺗﺄﺧﺮ وﺻﻮﻟﻬﻢ ،اذ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪم ﺣﺠﺰ ﺗــﺬاﻛــﺮﻫــﻢ ،ﻷﻧﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات دﺧﻮﻟﻬﻢ
إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ،ﺗﻨﻄﻠﻖ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺠﺎر

اﻟ ـ ـ ـ ــﺪورات اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟ ـﺠ ــﺪد ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ــﺪ ،اﻷول ﻣﻦ
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﻮﻋــﺪ ﺑ ــﺪء دوام
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،2020/2019
وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟ ــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪة
أﺳﺒﻮع ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻدارﻳﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻋــﻦ
اﺗ ـﺨــﺎذﻫــﺎ إﺟـ ـ ــﺮاءات ﺣ ــﺎزﻣ ــﺔ ﺗ ـﺠــﺎه ﺿـﺒــﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺼﻴﺪ ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻷﺳﻤﺎك
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ أﻓ ـ ـﻀـ ــﺖ ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدﻫـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﺸــﻒ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ إﻳﻘﺎف  16ﻣﻠﻔﺎ ﻷﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻛﺐ
ً
اﻟـﺼـﻴــﺪ ،واﺳـﺘــﺪﻋــﺖ  7آﺧــﺮﻳــﻦ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ،وﻓﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟـﻤــﺎدة  10ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗــﻢ  6ﻟﺴﻨﺔ
.2016
وأﺷﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ
أن إﺟــﺮاءاﺗ ـﻬــﺎ ﺟ ــﺎءت ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺗـﻌــﺎوﻧـﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻛﻞ
ﻣــﻦ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ
ﺷﻬﺪه ﺳــﻮق اﻷﺳـﻤــﺎك ﻣﻦ أﺣــﺪاث أﺧـﻴــﺮة ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺨﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺮاﻛﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ ،وﻋﺪم
ً
ﺧــﺮوج اﻟـﻄــﺮارﻳــﺪ ،ﻣﻤﺎ أﺛــﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق ﺑﻴﻊ
اﻷﺳ ـﻤ ــﺎك ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي دﻋ ــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟ ــﻰ اﺳـﺘــﺪﻋــﺎء
أﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻛﺐ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ.

ﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ ﺑـ »اﻷوﻗﺎف«

●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ
ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ
اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆذﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﺑﻌﺾ
اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆذﻧﻴﻦ اﺗﺨﺬوا ﻣﻦ ﻣﻴﺰة اﻟﺴﻜﻦ
ً
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺟﺴﺮا ﻟﻠﺘﺠﺎوز
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻋــﺪدا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء
اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ إدارات اﻟـﻤـﺴــﺎﺟــﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،ﺑﺪأوا
ﻳـﺘـﺤــﺎﻳـﻠــﻮن ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆذﻧﻴﻦ وأﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
وأوﺿـﺤــﺖ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا،
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﺈﺧﻄﺎر إدارة اﻹﺳﻨﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
وﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻠـﻤــﺬﻛــﻮرﻳــﻦ ،ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳــﺮﻏـﺒــﻮن ﻓﻲ
إﺣ ـﻀــﺎر ﻋــﺎﺋــﻼﺗـﻬــﻢ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺧ ــﺎرج اﻟﺴﻜﻦ

اﻟــﻮﻗ ـﻔــﻲ ،ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟـﺒــﺪل
ً
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  150دﻳﻨﺎرا ،ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮا اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺴـﺠــﺪ ،ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺒــﺪل اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ،
ً
واﻟﺴﻜﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ.
ً
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﻋ ـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺆﻻء ﻗــﺎم
ﺑـﺘــﺄﺟـﻴــﺮ اﻟـﺸـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﺟــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺎﻃــﻦ
ﻷﻃﺮف أﺧــﺮى ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻨﻘﺪي وإﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺮ اﻟﻮزارة
ﺑﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ.

ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ ﻏ ـﻴ ــﺎب اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻮﻗﻔﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،
إذ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ
ﺻ ـ ــﺮف اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﻦ واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻤــﻦ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﻓــﻖ اﻷﻃــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

و ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺖ أن إدارات ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎ ﺟـ ــﺪ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ ،إذ إﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﻟﻴﺔ ﺻــﺮف اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻸﺋﻤﺔ
واﻟﻤﺆذﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل
أﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ إدارة اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻹﻣ ــﺎم أو اﻟـﻤــﺆذن اﻟــﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺪل
إﻳﺠﺎر ،وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻜﻦ ﻣﺠﺎﻧﻲ
داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ.
وﻧ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ ،اﻟـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻓـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺮأى ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ وﻣــﺪﻳــﺮي
إدارات اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،
وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺳﺒﻖ أن اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮات إﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻛﺜﻴﺮة ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ووزارة اﻷوﻗﺎف.

وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺗـﺨــﺎذﻫــﺎ إﺟـ ــﺮاءات اﺣـﺘــﺮازﻳــﺔ
ﻟـﻀـﻤــﺎن ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻜ ــﺮار ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟـﻤــﺮاﻛــﺐ
واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﻴﺚ أﻋﺪت إﻗﺮارات ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﺘﺰام وﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﺪم
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪأت
اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﻛ ــﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن إداراﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻓﻲ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﻞ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،أﺳﻮة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎﻧـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﻟﺘﺒﺎدل
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻟـ ـﻀ ــﻮاﺑ ــﻂ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ،
وﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع ﺑﺴﻮق اﻟﺼﻴﺪ.
وأﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺣــﺮﺻ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺮار ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻴﺪ اﻷﺳـﻤــﺎك،
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﺎدم
ﻟـ »اﻟﺒﻠﺪي«  ١٦ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ أن اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﺎدم
ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﻟـ ــﺪور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد ﺗـﺘــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺪم
وﺳﺎق«.
ودﻋﺎ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،اﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎن إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻘ ــﺪ
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎﺗـﻬــﺎ ﺗـﻤـﻬـﻴــﺪا ﻟﻌﺮض
ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ً
ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ
ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻠﺠﺎن
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ.
وذﻛ ــﺮ أن اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻳــﺮﻛــﺰون

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻋ ـﻠــﻰ إﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮاﺿ ـﻴ ــﻊ ﻛـﺒــﺮى
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ
وﻟﻮاﺋﺢ ﻟﻠﺒﻨﺎء وﺧﻼﻓﻪ.

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ »إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت« ﻓﻲ »اﻷﻫﻠﻲ«
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻋ ـﻠ ـﻤــﺖ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« أن وزارة
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﺗ ـ ــﺪرس وﺿـ ــﻊ ﺿــﻮاﺑــﻂ
ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺪدة ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼﻧـ ـ ـ ــﺎت ﻋــﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﻲ اﻷﻫـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ،ﺳ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ورﻗ ـﻴ ــﺔ ،أو ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ،
إﻧ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﺧ ـ ــﻼل اﻷﻳ ـ ــﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار وزاري
ﻳـﻨـﻈــﻢ اﻹﻋـ ــﻼﻧـ ــﺎت ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻷﻫـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ،ﻣــﻦ

ﺧــﻼل إﺻ ــﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ـ ــﻼم ،ﺑـﻤــﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻣـﺴــﺮﺣــﺎ
ﻟﻠﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻴﺎت وادﻋـ ــﺎءات ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر أن ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ ــﻮزارة
أﻋﻄﺖ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟــﻮد إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺤﻮﻟﺖ
إﻟﻰ ادﻋــﺎءات ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷداء.

وأﺷــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﻫﺬه
اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ،واﻟـﻌـﻴــﺎدات
اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻷﻫﻠﻲ.

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻧﻈﻤﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ ورﺷ ــﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »اﻟﺠﺮاﺣﻮن
ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ« ،ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  19ﺣﺘﻰ  20اﻟﺠﺎري.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،رﺋﻴﺲ
ﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ ،د .ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ،إن
»اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ﺣـﻀــﺮﻫــﺎ وﻛـﻴــﻞ وزارة
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟـ ـﺠ ــﻮدة د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﺸﺘﻲ ،وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺒــﺮوﻓ ـﺴــﻮر
ﺧ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮل ﻣ ــﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻛﻠﻴﻨﻜﻮ ﺳ ــﺎن ﻛ ــﺎرﻟ ــﻮس ﻣــﺪرﻳــﺪ-
إﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ود .وﺿـ ــﺎح اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ
ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺟ ــﻮرج ﺗ ــﺎون اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﺷﻨﻄﻦ«.

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ وﻓﺎة ﻃﻔﻞ ﺑـ »اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ«
أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ
ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب وﻣﻼﺑﺴﺎت وﻓﺎة
ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﺼﺤﻲ ،إﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﻪ إﺑﺮة
ﺗﺨﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳﻨﺎن.
ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ
اﻧﺘﻬﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﻛﺎن ﺟﺜﻤﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﻮاف اﻟﺮﺷﻴﺪي،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ــﻮﻓـ ــﻲ إﺛـ ـ ــﺮ إﺑـ ـ ـ ــﺮة ﺑـ ـﻨ ــﺞ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﺻــﻒ

ُاﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﻘﺴﻢ اﻷﺳﻨﺎن ،ﻗﺪ
ﺷ ﱢﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ أﻣﺲ اﻷول.
ّ
وﻗﺪم اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺒﺎح ووﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة د .ﻣﺼﻄﻔﻲ
رﺿﺎ ووﻛﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت م .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺸﺔ واﺟﺐ
اﻟﻌﺰاء ﻟﺬوي اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي ) 7ﺳﻨﻮات( ﻗﺪ راﺟﻊ
ﻗﺴﻢ اﻷﺳـﻨــﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ
أﻋﻄﻲ إﺑﺮة ﺑﻨﺞ ﻗﺒﻞ ﻋﻼج أﺳﻨﺎﻧﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ »ﺗﺸﻨﺞ«
وﻧﻘﻞ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻲ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»ﺑﺮﻳﻖ« :زرع اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب
دلبلا

•
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اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻠﻲ :ﻧﺄﻣﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و»اﻟﺨﺎص«
أﻛﺪت اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻠﻲ
أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﺮﻳﻖ« ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪف
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب.

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ
اﻟﺘﻔﻮق
وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﻌﺎدات
اﻟﺴﻴﺌﺔ

ﻳﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﺑــﺮ ﻳــﻖ" ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ واﻟــﺮﻓــﺎﻫ ـﻴــﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،واﻟﺬي
ﻳـﻌـﻨــﻰ ﺑ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب
إﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ﺗـﻔــﺎﻋـﻠــﻲ ﻣ ـﺸ ــﻮق داﺧ ــﻞ
اﻟ ـﻘــﺎﻋــﺎت اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ ،ﻟـﻜــﻲ ﻳﺠﻨﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
وﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ "ﺑ ــﺮﻳ ــﻖ" ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣـﺠــﻪ
ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ،
وﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﺎدة،
وﻣ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮة اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
وﻓـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ،وﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا ﻷﻫ ـﻤ ـﻴ ـﺘــﻪ
ﺗ ــﻢ إدراﺟ ـ ـ ــﻪ ﺿ ـﻤــﻦ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ رؤﻳ ــﺔ
"اﻟﻜﻮﻳﺖ  "2035اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ رؤﻳﺔ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﺗ ـﺤــﺖ رﻛ ـﻴ ــﺰة "رأﺳ ـﻤ ــﺎل
ﺑﺸﺮي إﺑﺪاﻋﻲ".
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺸـﻴـﺨــﺔ
اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ﻟ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ"،
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إﻧـ ـ ــﻪ "ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ  3أﻋ ـ ـ ـ ــﻮام ﻣــﻦ
اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ ﻣ ـﺒــﺎدرة "اﻟ ـﻨــﻮﻳــﺮ" ﻟﻨﺸﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻛ ـﻴــﺎن ﻣـﺴـﺘـﻘــﻞ ﻟـﻔـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ،ﻓـﻜــﺎﻧــﺖ ﻓ ـﻜــﺮة "ﺑــﺮﻳــﻖ"
اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم 2017
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ".
وأﻛﺪت أن أﻫﻤﻴﺔ "ﺑﺮﻳﻖ" ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ،ﺗـﻨـﺒــﻊ ﻣ ــﻦ أن

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺆدي دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ
اﻷﻣ ــﻢ واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ
ﻫﺪف اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب.
وأﻓ ـ ــﺎدت ﺑ ــﺄن اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳﻀﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻫــﻲ ﻗﺼﻴﺮة وﺳﻬﻠﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ وﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪة ﻋ ــﻦ أﺳ ـﻠــﻮب
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات ،وﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
ﺑ ـ ــﺈﺷ ـ ــﺮاف اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻼب اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.

ﺗﻔﻮق وﺗﻤﻴﺰ
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻳـ ـ ـ ــﺪي ﺧـ ـﺒ ــﺮاء
ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺲ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﺑﻬﺪف زرع اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟ ــﺪى اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪارس ﻋﺒﺮ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ ﺗ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﻋـ ــﻦ أﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺐ
ا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ا ﻧــﻪ
ﻧـﺠــﺢ ﺑ ـﺠ ــﺪارة ﻓــﻲ إﺣ ــﺪاث ﺗﻔﻮق
وﺗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ وﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﻧ ـ ـﻤـ ــﺎط
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أﻧـ ـ ــﻪ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ "ﺑﺮﻳﻖ" ﻋﺒﺮ ﺑﺤﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺳﻴﺘﻢ إﺟــﺮاؤﻫــﺎ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻧ ــﺎت
ﻣـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ

إﻃﻼق دورة
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻦ

اﻟﻌﻠﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻠﻲ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ،ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻹﺣ ــﺪى أدوات
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻴﺸﻤﻞ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟ ـ ـ ــﻮزارات ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم
واﻟﺨﺎص ،ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ
واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ ،إن
"ﺑﺮﻳﻖ" ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،
وﺳـﻴـﻄـﺒــﻖ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓــﻲ 48
ﻣــﺪر ﺳــﺔ ،ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻧﺤﻮ 11
أﻟــﻒ ﻃــﺎﻟــﺐ وﻃــﺎﻟـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان اﻟـ ــﻮزارة

ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ،وإدﺧﺎل
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﺤﻮ  500ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ـﻄ ــﻼﺑ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﺴ ـﻌــﻲ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪارﻛﻬﻢ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل إن "اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ ﺣ ـﻘــﻖ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺎت إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ ،ﻣﺎ
ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻮق واﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ،وﺣـ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻐـﻴــﺎب ،وﺳــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ
ً
واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ" ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺠﻬﻮد
أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ
ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻌﺎون ﻣﺜﻤﺮ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة
"ﺑﺮﻳﻖ" رﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ،إن "اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻧـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ إﺣـ ــﺪاث ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﺟ ــﺬري
وﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻟﺪﻳﻬﻢ"،
وﻋــﺰز اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ّ
ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺒــﻨــﺎء
واﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻤــﺮ ﺑ ـﻴــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ،
و"اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺪ ﻫﺬا
اﻟﻨﺠﺎح.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ أن وﻓ ـ ــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻛ ــﺎن ﻣــﻦ أﻛـﺒــﺮ اﻟــﻮﻓــﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻈــﻢ دول اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ
ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻟﻬﻢ
ﺣﻀﻮر ﻣﻤﻴﺰ وﺗﺄﺛﻴﺮ واﺿﺢ ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟــﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ
 29ﻣـﻌـﻠـﻤــﺎ وﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻋﺪ دورة
ﺗــﺪر ﻳـﺒـﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ "ﺑﺮﻳﻖ".

٥
دﺷﺘﻲ ﻟـ @ » :اﻟﺠﻠﻴﺐ« أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ...واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

r

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وأﺷﺎر دﺷﺘﻲ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ،
ووﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة م .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ،واﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﺑﺪور
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻣﻦ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ )ﺑﻠﻮك( ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ﻋﺪﻧﺎن
دﺷﺘﻲ ،أن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ،ﻫﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪد ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻴﻄﺎن ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﺑﻴﻦ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺗﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ
اﻟﻬﺪر وﺳﺮﻗﺔ
اﻟﺘﻴﺎر واﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺪادات

ǺǛƜǜǧƖưǬǧƕƝƖǐǛƖƬǬǧƕƶɝɝƤɝǣƋƖɝɝǫɚƜɝɝǻƕƲɝɝƙr
اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
 أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫــﻲ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟـﺸـﻴــﻮخ وﺧﻴﻄﺎن،
ﻓﺎﻟﺠﻠﻴﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع
ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪر وﺳﺮﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ
ﻋـ ــﺪادات اﻟـﻤـﻴــﺎه أو اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ،وﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻻﺗﻬﻢ وﺣﻤﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
Ȋ
ɚǡǶǨƙǲǼǨǓǒǇǵǹƴǧƕǚǧƖưǬǨǧƜƚƼǰǧƖƙr
ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮزارات؟
 ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﻮﺿﻊﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺑﻠﻮك" ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻮزارات ،وﻣﻦ ُﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ "ﺑﻠﻮك" ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻻ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻮزارة ،ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم
ﺑﺄي إﺟﺮاء إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ودﻓﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ،أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ.

ﻣﻦ ﻳﻮﺿﻊ
ﻋﻠﻴﻪ »ﺑﻠﻮك« ﻻ ﻣﻬﻜﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي
ƈƖƙƶǴǤǧƕǺǛƜǼƓƖǈǠǧƕƜǼǌƚǈǧƕƵǵƱƖǫr
واﻟﻤﺎء"؟
ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻞ
 ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲاﻟﻮزارة
ﺣﻤﻼت
اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

أي ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻮزارة ،وﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي إﺟﺮاء إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ
رﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ودﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ،أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ إدارة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﻄﺮق ﻓﻴﻪ دﺷﺘﻲ
إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ...وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

اﻟﻮزارة ﺑﻘﺮار وزاري رﻗﻢ  2010 / 255ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء ،ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ
وإﻋ ـﻄ ــﺎﺋ ـﻬ ــﻢ ﺻ ـﻔــﺔ اﻟـﻀـﺒـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،وﺗــﻢ
إﻋﻄﺎؤﻫﻢ دورة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟ ـﻨــﺎس ،واﻹﺟـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﻄﺎؤﻫﻢ دورة ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ودور اﻟﻀﺎﺑﻂ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣ ــﻦ ﺳــﻼﻣــﺔ
وﺗﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪادات.

ً
 40ﺿﺎﺑﻄﺎ

ɜƛƵƕƷǶǧƕǺǛǮǼǼƓƖǈǠǧƕǉƖƚǈǧƕƱƲǓǪǣr
  40ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺠﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
أو "اﻟﻜﻮل ﺳﻨﺘﺮ" أو اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼﻏﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أم ﻛﻴﺪﻳﺔ ،وﻳﺠﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء واﻟﻌﺪادات،
وﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺪر ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء.
ɜǪǤǼǧƏǦǄƟƜǻƲǼǣƝƖǗȄƙǡƖǰǳǦǳr
 -ﻧﻌﻢ ،ﻫﻨﺎك ﺑﻼﻏﺎت ﻛﻴﺪﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻼﻓﺎت

ﻋﺪﻧﺎن دﺷﺘﻲ

ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،واﻟﻮزارة ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﻏﺎت ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

اﻟﻔﺎﺗﻮرة وﺿﻌﻔﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو
ﺗﺤﻮل إﻟﻰ إدارة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻼغ ﻛﻴﺪﻳﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ،
وﻳﺘﻢ إﻏﻼﻗﻪ.

ǪƠǻǚǼǣɚǹƲǼǣǕȄƙǡƖǰǳǭƖǣƕƳƏƜǧƖƫǺǛr
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ؟
 ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻼغ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎنﺻﺤﻴﺤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎر ،وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،إن
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء أو ﻣﺎء ،أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺪر ﻟﻠﻤﻴﺎه
أو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻬــﺪر ﻳﺘﻢ إﺛـﺒــﺎت ﺣﺎﻟﺔ
ووﺿﻊ "ﺑﻠﻮك" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟــﻮزارة
ﻹﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات إزاﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻮذج ﺑﻌﺪم اﻟﻬﺪر ﻣﺮة أﺧــﺮى ،وإﺻــﺪار ﻓﺎﺗﻮرة
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪاد ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـﻤ ــﺎء ،أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪاد ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ
ﺿﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ووﺿﻊ "ﺑﻠﻮك" ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر،
وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم  48ﻋﻠﻰ
ﱠ
 ،2005وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،و 6ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ،ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،وﻳﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺮ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻟﻮزارة ،وﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓــﺈذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻳﺘﻢ دﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر

اﻟﺒﻼغ اﻟﻜﻴﺪي

ǺǛǮǼǼƓƖǈǠǧƕǉƖƚǈǧƕƵƖǼƠƯƕǪƠǻǚǼǣr
اﻟﻮزارة؟
 اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر ﻳﺘﻢ وﻓــﻖ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ"اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء" ،ﻣﻦ  3ﻗﻄﺎﻋﺎت ،ﻫﻲ :ﻗﻄﺎع ﺷﺆون
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وإدارة ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
وإدارة ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،ﻛﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ،وﻫﻨﺎك ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ واﺿﺤﺎ
ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ووﻛﻴﻞ
اﻟﻮزارة م .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ،واﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ،
ﺑـﻌـﻤــﻞ رﺟ ـ ــﺎل اﻟـﻀـﺒـﻄـﻴــﺔ ،وأﻫ ـﻤ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ إﻳ ـﻘــﺎف
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.
ƜǼǌƚǈǧƕƱƕƶǛƋƱƲǓƛƱƖǻƸǧƜǌƯǪǤǻƲǧǦǳr
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟
 ﻧـ ـﻌ ــﻢ ،ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﺗ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣــﻊاﻟﻮزﻳﺮ واﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﻹﻗﺎﻣﺔ دورات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻀﺒﺎط
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ،وﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة

ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ.

ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺰاب
ƜǨǬƫǡƖɝɝǰɝǳƞɝɝǯƖɝɝǣƜǼǇƖǬǧƕƛƶɝɝƠɝǜɝǧƕǥȄɝɝ Ưr
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ اﻟـﻌــﺰاب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
ﻓﺄﻳﻦ وﺻﻠﺖ؟
 ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮون ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،واﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑــﺪأت ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ
"أﻃﻤﺌﻦ" ،وﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺰاب ﻓﻲ "اﻟﺨﺎص"
و"اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ" ،وﻳﺘﻢ إﻧﺬار اﻟﺴﻜﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة،
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺧﻼء اﻟﻌﺰاب ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ
إرﺳــﺎل ﻛﺘﺎب إﻟﻰ "اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء" ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر،
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ،وﻻ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻴﺎر
إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺧﻼء واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺳﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎ آﺧــﺮ إﻟــﻰ "اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء" ﺑــﺈﻋــﺎدة اﻟﺘﻴﺎر،
وﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ودﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

 ٥٣٣ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ٢٠١٩

ً
دﺷﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻮﻻت

ذﻛﺮ دﺷﺘﻲ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ  2019إﻟ ــﻰ  6أﻏﺴﻄﺲ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ،وﻓ ـ ــﻖ آﺧ ـ ــﺮ إﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺎت
اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻗﺮاﺑﺔ 533
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ  277ﻣﺤﻀﺮ
ﺿﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،و 256ﻣﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ،
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ وﺿـﺒــﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻞ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء«.

ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت »اﻟﺠﻤﺎرك« :ﺿﺒﻂ  ٤ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮاد ﻣﺨﺪرة
ً
اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻓﻄﺮ ﻣﺨﺪر وﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ وﺣﺸﻴﺶ وﻣﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ
٢٠٢٠
ﻟﺼﻴﻒ
اﺳﺘﻌﺪادا
●
ﻳﺸﻤﻞ  ٩٠وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻤﺜﻞ  ٪٨٣ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪات
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟﻤﺤﻄﺎت ا ﻟـﻘــﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﺗ ـﻘ ـﻄ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه ﻓـ ــﻲ وزارة
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎء م .ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺞ ،اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ إﻋ ــﺪاد
واﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي اﻟ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﻠــﻮﺣــﺪات
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﻼﻳـ ـ ــﺎت
ووﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪات اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻓ ــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻄﺎت ،إذ ﺳﻴﺘﻢ
ﻋـﻤــﻞ اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻔــﺮﻳــﺞ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،إﻧـ ـ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ
إﺟ ـ ــﺮاء ﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـ ـ 90
وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،أي ﻣﺎ
ﻳﻤﺜﻞ  83ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮﺣـ ـ ـ ـ ــﺪات ،وﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻢ ﻋ ـﻤ ــﻞ
اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟــﻮﺣــﺪات
اﻟـﺘـﻘـﻄـﻴــﺮ ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ﻟـ

 57وﺣــﺪة ﺗﻘﻄﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
وﺣــﺪات اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﺪات ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﺑـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﺿــﺢ اﻟـﻌـﻜـﺴــﻲ
ﺑ ـﻤ ـﺤ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ وﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ
اﻟـ ـ ــﺰور ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل
ﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة
ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت.
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﺑ ـ ــﺮ ﻧ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺞ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي اﻟ ـﺸــﺎﻣــﻞ
ﺑـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮى
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ وﺗـﻘـﻄـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻴــﺎه
وﻋــﺪدﻫــﺎ  7ﻣﺤﻄﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣــﻮز ﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻮف ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 2019وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ اﻷ ﺳـﺒــﻮع
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ .2020

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وذﻛــﺮ اﻟﻔﺮﻳﺞ أن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
وﻓﻨﻴﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺳﻴﺘﻮﻟﻮن
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ واﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻌﺮب« ﻳﺰﻛﻲ
اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ »اﻹﻧﺸﺎءات«
زﻛ ــﻰ اﺗ ـﺤــﺎد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
اﻟﻌﺮب أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ،
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ﺣـ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺔ
ﻟـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻹﻧ ـﺸ ــﺎءات
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻻﺗﺤﺎد،
وﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك ﺑـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺮوت.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧـﺘــﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺒﻴﺮوت،
"إﻧ ـ ــﻪ ﻟ ـﺸ ــﺮف ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ أن أﻣـﺜــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ"،
ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺛﻘﺔ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
اﻟﻌﺮب ،و"اﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا
ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ".
وأﻛﺪ اﻟﻬﺪﻳﺔ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ا ﻟـﻬـﻨــﺪ ﺳــﻲ،

ﺣﻤﻮد اﻟﻬﺪﻳﺔ

ﻻﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺞ ﻋ ـﻤ ــﻞ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ،
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻫ ــﺎ ﺧـ ــﻼل
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮات وﻋ ـ ــﺮض
اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة.

ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ أﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ وﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ً
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻴــﻒ
اﻟﻘﺎدم  2020ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ﻣــﻊ
اﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺎت اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻼك
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
واﻟ ـﻤ ــﺎء ،وﺗ ـﺘــﻢ ﻫ ــﺬه اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وﻓ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ
ً
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠــﻮدة
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
وزﻳـ ــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ووﻛﻴﻞ
اﻟـ ـ ــﻮزارة م .ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي
ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪاد ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت
اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ وﺗﻘﻄﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻔﺮﻳﺞ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺣ ـﺒ ــﻂ رﺟ ـ ــﺎل اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك ﻓﻲ
ً
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻓﻲ اﻟـ T1ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 4 ،ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
اﻟـﻤــﻮاد اﻟـﻤـﺨــﺪرة ،وأﺣ ــﺎل ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟ ـﺠ ـﻤــﺮك اﻟ ـﺠ ــﻮي ﻣﻄﻠﻖ
اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ،اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﻀـ ـﺒ ــﻮﻃ ــﺎت إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﺑـ ـ ــﻮزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ،
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺛـﻤــﻦ اﻟـﻌـﻨــﺰي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻳﻘﻈﺔ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺟﻤﺮك
اﻟﻤﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن ﻣﻔﺘﺸﺔ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺿﺒﻂ واﻓﺪ
ً
ﻋــﺮﺑــﻲ ﻋ ــﺎد ﻣــﻦ ﻣــﻮﻃـﻨــﻪ ﻣﺤﻤﻼ
ً
ﺑ ـﻤــﺎدة اﻟـﺤـﺸـﻴــﺶ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﻋــﺰم
رﺟ ــﺎل اﻟـﺠـﻤــﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺤﻈﻮرات
ﻋﺒﺮ ﻳﻘﻈﺘﻬﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وأﻣﺎن اﻟﻮﻃﻦ،
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ.
و ﻋ ــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻀﺒﻄﻴﺎت،
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﻮ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻧﻮاف اﻟﻤﻄﺮ ،إن "أﺣﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﻦ اﺷ ـﺘ ـﺒ ــﻪ ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺮة
ﻗـ ـ ــﺎدﻣـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ دول أوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ،

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت
ﺑـﻌــﺪ أن ﻻﺣ ــﻆ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋــﻼﻣــﺎت
اﻻرﺗﺒﺎك ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ" ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ أﺧﻀﻊ أﻣﺘﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ذاﺗﻲ
ﻋ ـﺜ ــﺮ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ  19ﻗـﻄـﻌــﺔ
"ﻓـﻄــﺮ" ﻣﺨﻠﻮﻃﺔ ﺑـﻤــﺎدة ﻣﺨﺪرة
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.
أﻣ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟـﻀـﺒـﻄـﻴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ،
ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻄﺮ إن "رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك
اﺷ ـﺘ ـﺒ ـﻬ ــﻮا ﺑ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮ ﻗ ـ ـ ــﺎدم ﻣــﻦ

ﺣﺮﻳﻖ ﻳﻠﺘﻬﻢ  ٣ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

اﻧ ــﺪﻟ ــﻊ ﺣــﺮﻳــﻖ ﻣ ـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻷول ﻓ ــﻲ 3
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﺴﻔﺮ ﻋــﻦ وﻗــﻮع إﺻــﺎﺑــﺎت،
واﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻹﻋ ـ ــﻼم
ﺑ ـ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ ﺧﻠﻴﻞ
ً
اﻷﻣﻴﺮ ،أن ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻔ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ ﺗ ــﺮاﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ً
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺷــﺎرع اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﺔ ،ﻓﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰي إﻃﻔﺎء اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﺒﺪع ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻘﺪم ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪي اﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﺮﺟﺎل
اﻹﻃﻔﺎء أن اﻟﻨﻴﺮان اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ  3ﻣﺮﻛﺒﺎت،
وﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ
وﻣﻨﻊ وﺻــﻮل اﻟﻨﻴﺮان اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺧﺮى،
ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟــﻰ أن اﻟ ـﺤــﺎدث ﻟــﻢ ﻳﺴﻔﺮ ﻋــﻦ وﻗــﻮع
إﺻﺎﺑﺎت ،واﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
وذﻛﺮ أن ﺿﺒﺎط وﺣﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮادث
اﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ.

أﺛﻨﺎء ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎدث ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،ﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ ادارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋــﻼم ﺑــﺎﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟــﻼﻃ ـﻔــﺎء اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ ﺧـﻠـﻴــﻞ اﻻﻣ ـﻴ ــﺮ ان رﺟ ــﺎل
اﻻﻃ ـﻔ ــﺎء ﺗـﻌــﺎﻣـﻠــﻮا ﺻ ـﺒــﺎح اﻣ ــﺲ اﻻول ﻣﻊ
ﺣــﺎدث ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺒﺤﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻗﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻼﻏﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎدث ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ
اﻃﻔﺎء ﺻﺒﺤﺎن اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
ان رﺟﺎل اﻻﻃﻔﺎء ﻛﺎﻓﺤﻮا اﻟﺤﺮﻳﻖ وأﺧﻤﺪوه
دون وﻗﻮع اي اﺻﺎﺑﺎت واﻗﺘﺼﺮت اﻷﺿﺮار
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدﻳﺎت ﻓﻘﻂ.

ً
دوﻟـ ـ ـ ــﺔ أوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ،وﺗ ــﻢ
إﺧ ـ ـﻀـ ــﺎﻋـ ــﻪ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺶ
ذاﺗﻴﺔ وﺗﺒﻴﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﺨــﺪر اﻟـﻜــﻮﻛــﺎﻳـﻴــﻦ ﻋـﺜــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
رﺟ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ أﻣ ـﺘ ـﻌ ـﺘــﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ".
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﻀـﺒـﻄـﻴــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ذﻛﺮ أن ﻣﻔﺘﺸﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
اﺷﺘﺒﻬﺖ ﺑــﻮاﻓــﺪ ﻋــﺮﺑــﻲ ﻗــﺪم ﻣﻦ
ﻣﻮﻃﻨﻪ ،وﻛــﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎك
ﺷــﺪﻳــﺪ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﻔﺘﺸﺔ

اﺧ ـﻀ ـﻌ ــﺖ أﻣ ـﺘ ـﻌ ـﺘ ــﻪ ﻟـﻠـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ
وﻋـﺜــﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪة ﻗﻄﻊ
ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ اﻟﻤﺨﺪرة.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮ أن رﺟـ ــﺎل
اﻟﺠﻤﺎرك ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ
واﻓ ـ ــﺪ أوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﺷ ـﺘ ـﺒــﺎه
ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ أﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﻦ،
ً
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن رﺟـ ــﺎل اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎرك
ﻓﺘﺸﻮا اﻷوروﺑﻲ ﺗﻔﺘﻴﺸﺎ ذاﺗﻴﺎ
وﻋﺜﺮوا ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺠﺎرة
ﻣﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ.

»ﻧﻤﺎء« ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﻟﻤﺸﺮوع »ﺳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺎء«
أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻧ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎء ﻟ ـ ـﻠـ ــﺰﻛـ ــﺎة
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
ﺑـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ اﻹﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻤﺸﺮوع
"ﺳﻘﻴﺎ اﻟـﻤــﺎء" ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺎء ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﺒﻮات ﻣﺒﺮدة
وﺟﺎﻫﺰة ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺮارة
اﻟﺠﻮ اﻟﺸﺪﻳﺪة.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة ﺷــﺆون
و ﺧ ــﺪ ﻣ ــﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ
"ﻧ ـﻤ ــﺎء" ،ﻓـﻬــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣــﺲ ،إن
"ﻧـ ـﻤ ــﺎء" ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟ ــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﻋ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺔ
واﻹﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﺻـ ــﻮل
ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ،
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع "ﺳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺎء" اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ
 10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻘﻂ ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ً
أن ﺗﺴﻘﻲ ﺑﻬﺎ  500ﺷﺨﺼﺎ.
ودﻋﺎ اﻟﻤﻄﻴﺮي أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ

ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

وأﺻﺤﺎب اﻷﻳــﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ أﻫ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻞ "ﻧﻤﺎء"،
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ ﻣــﻦ
ﻣ ـﻌــﺎﻧــﺎة ﺣــﺮ وﻗ ـﻴــﻆ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﺸﺪﻳﺪ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
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اﻟﻔﻀﻞ ﻟـ   :اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮم
ّ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺤﺮﻳﺎت أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻠﺤﺔ
•

»ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ...وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻫﺪرﻫﺎ«
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ أن
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ رﻏﻢ إﻧﺠﺎزه ﻛﻤﺎّ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻼل دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻓـ »إﻧﻨﺎ ﻛﻨﻮاب
ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺗﺠﺎه ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ«.

ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد رﺋـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ،
اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ ،ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة أن ﻳﺸﻬﺪ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ
ﻧـﻴــﺎﺑـﻴــﺎ -ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺎ أﻓ ـﻀــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻗﺮار ﺣﺰﻣﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ
ﻃﻮﻳﻼ.
وﻗــﺎل اﻟﻔﻀﻞ ﻟ ـ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة":
ﺳ ـﺌ ـﻤ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄزﻳـ ــﻢ وﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس واﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻴﺪة ،وﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻄﻠﻊ
ﻧ ـ ـ ــﻮاب اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺠ ــﺎد ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز أﻛ ـﺒــﺮ
ﻛـ ّـﻢ ﻣــﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ودﻋﻢ
دﺧﻠﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
وأﻛــﺪ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ رﻏﻢ
إﻧﺠﺎزه ّ
ﻛﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺧ ــﻼل دور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﻔــﺎﺋــﺖ،
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻛﻨﻮاب ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
ﺗ ـﺠ ــﺎه إﻫـ ـﻤ ــﺎل ﻋـ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻤﻠﺘﻬﺐ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ اﻟﺬي
ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ.
وأ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن ا ﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ دور ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ ﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟـﺒـﺤـﺜـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻢ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ دﻋـ ــﻢ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ.

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺎﺟﺢ
أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ

وﻗ ــﺎل :ﻻﺑــﺪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟ ـﻀ ــﻮء ﺧ ــﻼل دور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد
اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣـﻨــﻲ
داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺨــﺮوج ﺑـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻫــﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎر اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻗﻀﻴﺔ
اﻷﻣ ـ ــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻤـﻠـﺤــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ وﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ
ﺑ ــﺎﻗـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ واﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ أﺟـ ـ ــﻞ دﻋ ــﻢ

وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ
اﻷﺧـ ــﺮى اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ أن ﻳــﺮﻛــﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن اﻷوﻃﺎن ﻻ ﺗﺒﻨﻰ
إﻻ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ ﻧــﺎﺟــﺢ
وﻫﺎدف وﻣﻨﻈﻮر ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧ ـﻠ ــﻖ وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل
اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﺑﺎت ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺎدرة
ﺗﺴﻌﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ
واﻟﻈﻔﺮ ﺑــﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮوج ﺑ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
ﺗـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻼء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﺰورة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻗــﺎﺋــﻼ ﻫـﻨــﺎك ﻗﻀﻴﺔ
أﺧـ ـ ــﺮى ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻻﺑ ـ ــﺪ أن ﻳــﺮﻛــﺰ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟـﻬــﻮده ﻹﻧـﺠــﺎزﻫــﺎ،
وﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪم
ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟـ ــﻰ أن
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـﻘ ـﺼ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ ،وﻻﺑ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻣﺤﺬرا
ﻣﻦ وﻗﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ،
وﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ وزﻳﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪود ،وﻓ ــﻲ ﻧـﻔــﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻣ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻄ ــﺮق ﻏـﻴــﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود
وأﻛ ــﺪ أن اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ذوي
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﻢ
وﻋﺪم ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ،واﻻﺳﺘﺮﺷﺎد
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺎب اﻟـ ـﺴ ــﺎﻣ ــﻲ ﻟـﺴـﻤــﻮ
أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺎل ﻣ ــﺮارا

وﺗﻜﺮارا ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦّ .
وأﺿﺎف :ﻧﺤﺬر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟـﻬــﺪر اﻟـﺤــﺎﺻــﻞ ﻓﻲ
أروﻗﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻴﺐ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ذي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود،
أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻟـ ـ ـ ــﻪ ،ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﻒ اﻟﻬﺪر
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ رﺷﻴﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻬــﺪر .أﻣــﺎ
ا ﻟــﺪ ﻋــﻮم اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ّ
ﻓﻬﻲ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ.
وﺷﺪد اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
أن ﺗﻌﻤﻞ ا ﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ واﺟﺘﻬﺎد ﺧﻼل دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎز
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻊ
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ
أن ﻳــﺪﻋــﻢ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ــﻮﺳ ــﻊ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،وﻋﺪم
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎس ﺑ ـﻬــﺎ أو إﻧـﻘــﺎﺻـﻬــﺎ،
ً
ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ.

اﻟﻌﻘﻴﻞ :ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﺤﻈﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

أﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ أن ﺣ ـﻈ ــﺮ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺪﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻪ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ رد اﻟــﻮزﻳــﺮة
اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ ا ﻟـﻤــﻮ ﻳــﺰري،
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﻢ ﺗـ ـ ــﺪاوﻟـ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﻋـ ــﻼم ﻋــﻦ ﺻــﺪور
ﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
ا ﻟـﻤــﺪ ﻧـﻴــﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺪﻳﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ.
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻠــﻲ ﻧ ــﺺ إﺟــﺎﺑــﺔ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ،اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ:
"ﻣ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻹﻋ ــﻼم ﻋــﻦ ﺻــﺪور ﻗــﺮار ﻣﻦ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ
ﺑﺤﻈﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻻ أﺳ ــﺎس
ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ،ﻓـﻠــﻢ ﻳﺼﺪر
ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
أو دﻳـ ــﻮان اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
أي ﻗـ ـ ـ ــﺮارات ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﺤـﻈــﺮ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻈﺎم

ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ

اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي ﻣ ــﺪة
ﺳﻨﺔ".
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ـﻴ ــﻞ :ﺑ ـﺸ ــﺄن
ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد دﻳـ ـ ـ ـ ــﻮان
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ ،ﺻ ــﺪر
اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  10ﻟﺴﻨﺔ 1960
ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن دﻳـ ــﻮان اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺻ ــﺪر اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗــﻢ
 67ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ  1996ﺑ ـﺘ ـﻌــﺪ ﻳــﻞ
ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ دﻳـ ـ ــﻮان اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ
ﻟ ـﻴ ـﺼ ـﺒ ــﺢ دﻳـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺎ
أﻫﺪاف واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت دﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وأن ﺗﻘﺪﻳﺮ
وﺟﻮد اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ أﻣﺮ
ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان".

ﻧﻮاب ﻳﻬﺎﺟﻤﻮن »اﻟﺼﺤﺔ« ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺑﻤﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﺔ وﻓ ـ ـ ــﺎة ﻃ ـﻔ ــﻞ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﺻــﻒ اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﻞ ،اﻧـﺘـﻘــﺪ
ﻧ ـ ـ ــﻮاب ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎء اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ،اﻟــﺬي
ﻳـﺠــﺮي ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻓــﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﻳ ـ ــﻮدي ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻔـﻴـﻨــﺔ
واﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎة ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻹﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺤ ــﺎﺻ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
ﻛﻞ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
إن وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻓــﻲ
وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺷﻴﺪي
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﺒﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺼﺮ،
ً
وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﻛ ـﺜــﺮة اﻷﺧ ـﻄــﺎء
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮة.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﻫ ــﺎﻳ ــﻒ أن اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ واﻟـﺘـﺸـﺨـﻴــﺺ ﺗﻮﺟﺐ
ﻋـﻠــﻰ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ إﻋ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﻫ ــﻼت ﻣ ــﻦ ﺗـ ـﺼ ــﺪر ﻣـﻨـﻬــﻢ
اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ وﻣﻦ واﻓﻖ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـﺒــﻮﻟ ـﻬــﻢ ،أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋﻠﻲ
اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ :ﺳﻨﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات
ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣــﻦ أزﻫ ــﻖ روح اﻟﻄﻔﻞ
اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪي ،وﻣ ــﻦ ﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻹﻫﻤﺎل واﻧﻌﺪام اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﺳﺘﻤﺮار
اﻷﺧ ـﻄــﺎء اﻟـﻘــﺎﺗـﻠــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻫ ــﺰت ﺛﻘﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﺳﺮي

ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ

ﺣﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋـ ــﻮدة اﻟ ــﺮوﻳ ـﻌ ــﻲ،
ﻓـﻘــﺎل إن ﻣــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ
ﻣـ ــﻦ إﻳ ـ ـﻘـ ــﺎف ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺐ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﺻــﻒ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ إﺟﺮاء ﺿﺮوري ﺣﺘﻰ ﻇﻬﻮر
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺎل
زﻣﻴﻠﻪ د .ﺣﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮ :ﺑﻠﻐﻨﻲ
أن وزارة ا ﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﺳـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻓﻲ
وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ ،وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
وﺿﺮورﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ أن ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ
اﻟ ــﻮزارة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ" ،وﺳﻨﺘﺎﺑﻊ
ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺼ ــﺮ واﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎذ إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
ﺗـﺼـﺤـﻴـﺤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎء
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ".

ﺑـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﺤــﻮﻳ ـﻠــﺔ إﻧ ــﻪ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ــﻊ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت
ﺣ ــﺎدﺛ ــﺔ وﻓـ ـ ــﺎة اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻞ اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪي
واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻋ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ
وﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﻢ ﻟـﺠـﻬــﺔ اﻻﺧـﺘـﺼــﺎص
واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻔ ــﺎدي اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء
ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﻜ ــﺮر ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤ ــﻮادث
ً
اﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟــﻮزﻳــﺮ
أﻛﺪ "ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺒﺤﺚ
أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة ،ﻛﻤﺎ أﺑﻠﻐﻨﻲ وزﻳﺮ
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أن اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺗـﺤـﻔـﻈــﺖ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﻣــﻦ اﻟﺴﻔﺮ،
وﺳﻨﺘﺎﺑﻊ اﻹﺟ ــﺮاءات ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ
اﻟﻤﻘﺼﺮ ﺟﺰاءه".

وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻓ ــﺮاج اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ
ﺑﻌﺪ وﻓــﺎة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي أﺛﻨﺎء
ﻋــﻼ ﺟــﻪ ﺑﻤﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة اﻷﺳﻨﺎن،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ُﺣ ـ ـﻘـ ــﻦ ﺑ ـﺤ ـﻘ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻳ ــﺮ
وأﺻ ـﻴــﺐ ﺑﺸﻠﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ ،وﻧـﻘــﻞ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﻌــﺪان ﻓـﻔــﺎرق اﻟﺤﻴﺎة
ﻫﻨﺎك.
ً
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﺣـ ــﺬرﻧـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮارا ﻣــﻦ
ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻔﻀﻲ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻓــﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺮدي
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟ ـ ـ ــﺪوﺳ ـ ـ ــﺮي :ﻗـ ـﺒ ــﻞ أﻳـ ـ ـ ــﺎم ﻃــﺎﻟ ـﺒ ـﻨــﺎ
وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻓــﻲ

ﻗﻀﻴﺔ إﻫـﻤــﺎل ﻃـﺒــﻲ ﻓــﻲ "اﻟ ــﺮازي"
ً
ﺗﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﻮﻓﺎة ،واﻟﻴﻮم ﺗﻜﺮر
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﻓــﻲ ﻣــﺮﻓــﻖ ﻃـﺒــﻲ آﺧــﺮ،
وﻟــﺬﻟــﻚ ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺼﻮره أو إﻫﻤﺎﻟﻪ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺣ ـﻤــﺪان اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ،
ﻓــﺬ ﻛــﺮ أن و ﻓـ ــﺎة ﻃ ـﻔــﻞ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ُ ّ
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ
ً
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ ﺣﻘﻦ "اﻟﺒﻨﺞ" اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﺧ ـﻄ ــﺄ ﻃ ـﺒ ــﻲ ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ ،وﻟﻸﺳﻒ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب
أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ إﻻ
ﺑﺎﻷﻃﺒﺎء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺨﺒﺮة
واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.

اﻟﻜﻨﺪري واﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﻨﺘﻘﺪان
ﻋﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻃﺎﺋﺮة ﻃﻮارئ

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
ﺑ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺢ ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ ﺣ ـ ــﻮل
اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻳﻀﺔ
ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮة ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺠ ـﻬ ــﺰة
ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎرﺋ ـ ـ ــﺔ،
وﺣﺪوث ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت أﺛﻨﺎء
اﻟ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ـﻤ ــﺎ أدى إﻟ ــﻰ
وﻓﺎﺗﻬﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ:
»ﺗـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣـ ــﻊ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺒـ ــﺎح ﺣ ــﻮل
وﻓ ــﺎة اﻟـﻄـﻔــﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪي ﺧ ــﻼل ﻋﻼﺟﻪ
وﻧـ ـﻘـ ـﻠ ــﻪ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
اﻟـ ـﻌ ــﺪان وﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟ ـ ــﻮزارة
ﺑـﻔـﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ،وﻣ ــﻦ ﺛﻢ
ﺳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري

أﺧـ ــﺬ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ وﺳ ــﺄﺗ ــﺎﺑ ــﻊ
اﻟﻘﻀﻴﺔ«.
ﺑـ ــﺪوره ،ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ﺑ ـﻔ ـﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ
ﺑ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺔ ﺣ ـﻨــﺎن
اﻟ ـﻌ ــﺪواﻧ ــﻲ ﺑ ـﻄــﺎﺋــﺮة ﻏﻴﺮ
ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ أدى إﻟـ ـ ــﻰ وﻓ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ
أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ.

دلبلا

•
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 :ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺤﺠﺰ
اﻟﻤﻼ ﻟـ
ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟـ ٦
ً
•

٧

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﻃﻼب »اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ« ﻳﺰورون أﻗﺪم
ﻣﻌﺮض ﻟﺴﻴﺎرات ﺷﻴﻔﺮوﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﺳﺘﻌﺪادا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﺠﺘﻤﻊ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
اﻻﻗﺘﺮاع

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻔــﺮوع
ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻤﻼ ،اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﻺدارة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻟﺤﺠﺰ ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺮاع
ﻓ ــﻲ »اﻟـ ـﺸ ــﺪادﻳ ــﺔ« ﻟـﻠـﻜـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺴــﺖ
اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟـﻴـﻬــﺎ ،وذﻟ ــﻚ اﺳـﺘـﻌــﺪادا
ﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ-
ﻓ ــﺮع اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ
ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول.
وأوﺿ ــﺢ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎﻛﻦ
ُ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل  6ﻛﻠﻴﺎت إﻟﻰ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.

ﻧ ـﻈ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻖ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻧﻴﻠﺴﻮن وﻳ ــﻦ ،وﻣــﻮﻇـﻔــﻮ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﻟ ـﻘ ــﺎء ﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺮﻳ ــﺎ ﺣ ــﻮل
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻓ ــﻮﻟـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺖ ﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎت اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ،اﻷرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎء
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،واﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻓــﺮﺻــﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت
وﺟﺎﻣﻌﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻌﺎم دراﺳﻲ
ﻛــﺎﻣــﻞ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻋـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﻤــﺪارس واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل وﻳﻦ إن

»اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺶ ﺑ ــﺄﻣ ـﻴــﺮﻛ ــﺎ،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
دراﺳ ــﺔ ﻣ ــﻮاد ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،واﻟﺴﻜﻦ
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺮم اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ،وﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻮم
ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻛﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻋﺒﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى«.
وأﺿﺎف»ُ :ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻟـﺘـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرات ﻓــﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺎﺗﺬة
اﻟـ ـﻠـ ـﻐ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ« ،ﻣﺸﺠﻌﺎ اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻤﻼ

وﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻋﻦ أن »اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟــﻦ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟــﻰ )اﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ(
ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮف ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮى اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ
ﺑﻤﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت

ﺳ ـﺘ ـﻀ ــﻢ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻟـ ـﻄ ــﻼب وﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ(،
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺘــﺎن
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت وﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻄﻼب ،ﺑﺴﺒﺐ
زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ«.
ﱠ
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻼ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺧــﺎﻃ ـﺒــﺖ إدارة اﻷﻣـ ــﻦ واﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ
وإدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻋـﻤــﺎدة ﺷﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮس اﻟ ـﻄــﻼﺑــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ،
ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺣ ــﺮص اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﻟـﻠـﺨــﺮوج ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
دون أي ﻣﺸﺎﻛﻞ.
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺖ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻌﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ،أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ
اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻬــﺎ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻟﻠﻨﻈﺮ

ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ،واﺧﺘﻴﺎر
أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑـ»اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳ ــﻮف ﺗﻘﻮم
ﺑﻌﻤﻞ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت ،ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋـﻠــﻰ اﺧـﺘـﻴــﺎر
أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻗﺘﺮاع ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ
أﻋــﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ »اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ« و»اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ
واﻟـﺒـﺘــﺮول« و»اﻟـﻌـﻠــﻮم« ،ﻣــﻊ اﻟﻨﻈﺮ
ﺑـﻌـﻴــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر أن ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻔــﺮز
ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺳ ــﺮﻳ ــﺔ ،وﺳـﻴـﺘــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر
ﻗﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻬﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ
وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻟﻌﺪم وﺟﻮد
أي ﺗﺠﻤﻌﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻋﺎت.

ً
اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺐ
ً
اﻟﺘﺮﺷﺢ آﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊhttps:// :
 apply.iie.org/FLTA2020ﻗﺒﻞ
إﻏﻼق ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﻮم

»اﺗﺤﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ« و»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ« ﻧﺎﻗﺸﺎ
آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺎدﻻت

اﻟﺴﻨﺎن واﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻊ وﻓﺪ اﻻﺗﺤﺎد

●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻧﺎﻗﺶ وﻓﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﺮع اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت
واﻟﻤﻌﺎدﻻت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺴﻨﺎن
وﻣﺪﻳﺮة ادارة ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﺪى
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻫــﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وأﺑــﺮزﻫــﺎ
ﻻﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎدﻻت واﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح آﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻞ
اﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺎدﻻت.

وﻋـ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺎن ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪﻣـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻫـﻴـﺌــﺔ ﻋــﺮﻳـﻀــﺔ واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬي رﺣﺒﻮا ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻻﺗـﺤــﺎد ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓــﺖ واﻳ ـﺼــﺎل ﺻﻮت
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﺪاد
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪارﺳﻴﻦ داﻋﻴﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻋﻀﺎء
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد وﻋ ـ ــﺮض ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎﺗ ـﻬــﻢ واﻻﺟ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ.

اﻷرﺑﻌﺎء ) ١٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .(٢٠١٩
ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،أن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﻓــﻮﻟ ـﺒــﺮاﻳــﺖ ﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟـﻤــﺪرﺳـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﻐــﺎت

»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«:
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﺪاول
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ
أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺘﺪرﺑﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻋﻲ ،أن
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ا ﻟـﻤـﻘـﺒــﻮ ﻟـﻴــﻦ ﺑﻜﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاء
اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻲ  8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ودﻋﺎ اﻟﺠﺪﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﻦ إﻟـ ــﻰ
ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺣـ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻳــﻮﻣــﻲ  8و9
ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ،ﻟ ـﻠ ــﺬﻳ ــﻦ اﺟ ـ ـﺘـ ــﺎزوا
اﺧـﺘـﺒــﺎر اﻟ ـﻘ ــﺪرات اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن ﺣ ـﻀــﻮر
اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺷﺮط
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
إﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻪ ،ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أن اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺷﺮط ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﺎﻋﺪا ﺗﺨﺼﺺ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﺗ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت
ﻛـﻠـﻴـﺘــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺮﻳــﺾ واﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم
اﻟﺼﺤﻴﺔ.

»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺗﺸﺎرك ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع »ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ﻓﻲ روﺳﻴﺎ
ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺎﺣـﺒــﺔ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟـ ،٤٥ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎزان اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٨ - ٢٢اﻟﺠﺎري.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺿﻤﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ،(WorldSkillsﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ  ٥٠٠ﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ وﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﻣ ــﻦ  ٨٢دوﻟـ ــﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻳ ـﺘــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﺧـﺘـﻴــﺎر
أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻤـﻀـﻴـﻔــﺔ ﻟـﻠـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟ ـ ـ ــ ٤٧ﻣـﻨـﻬــﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺷﺤﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻻﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أراﺿـ ـ ــﻲ أي
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﺣ ــﺎزت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺷــﺮف اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -ﻟﻴﻮن .٢٠٢٣

اﻟـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــﺎزت ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟــ٤٦
ﺧ ــﻼل ا ﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 ٢٠١٧ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬﺎرات،
وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎراﺗـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﻬﺎرات ،وإدﺧﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن »اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ« ﺗـﻘــﻮم
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛــﻞ ا ﻟـﻤـﻬــﺎرات وﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ،
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻟﻜﻞ ﻣـﻬــﺎرة واﻟـﺘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  ،53ﺗﺘﺒﻊ
ﻋ ــﺪة ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ وﺣــﺮﻓـﻴــﺔ وإدارﻳ ــﺔ
وﺗﻘﻨﻴﺔ.

وﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ﻃ ــﺎرق اﻟـﻌـﻤـﻴــﺮي ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻓ ــﻮاز ﻏﻴﺚ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ،
واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وﺗﺸﺎرك
ﻛــﻞ دوﻟ ــﺔ ﺑﻤﺘﺴﺎﺑﻖ واﺣ ــﺪ وﺧﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣ ـﻬــﺎرة ،وﺷــﺎرﻛــﺖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺄرﺑــﻊ ﻣـﻬــﺎرات
ﻓﻲ ﻛﺎزان.
وﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﻣﺪﻫﻢ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻌــﺎرف اﻟـﻨـﻈــﺮﻳــﺔ واﻟـﻜـﻔــﺎﻳــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣــﻦ
وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ،
ﻳﻘﻀﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرك ﺗﺴﻌﺔ
ﺷـ ـﻬ ــﻮر ﻓـ ــﻲ إﺣ ـ ــﺪى اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،ﻣــﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺪى
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ،وزﻳ ـ ـ ــﺎدة إﺗـﻘــﺎﻧـﻬــﻢ
ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪى
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻛـﻤـﺴــﺎﻋــﺪي ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑ ـﺘــﺪرﻳــﺲ ﻟـﻐـﺘـﻬــﻢ اﻷم
ﺑﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﺔ.

ﻃﻼب »اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ« ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻟـ »ﺷﻴﻔﺮوﻟﻴﻪ اﻟﻐﺎﻧﻢ«
ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳ ــﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮض ﺳﻴﺎرات ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻗﺪم ﻣﻌﺮض ﻟﺴﻴﺎرات
ﺷﻴﻔﺮوﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ وأوﻻده ،اﻟﺘﻲ
أﺳـﺴــﺖ ﻋــﺎم  ،1932اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟـﺤـﺼــﺮي ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺴﻴﺎرات ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ وﻛﺎدﻳﻼك.
واﺳﺘﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺠﻴﺐ ﻋﺪﻧﺎن،
اﻟــﺬي ﻗــﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻓﺎزت ﺑﺄول ﺟﺎﺋﺰة ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪي GM Chairman’s
 Challengeوﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

إﻧﺠﺎزات ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء .ﻛﻤﺎ
ﻗ ــﺪم أﺳ ـﺘــﺎذ ﻋـﻠــﻮم اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ورﻳـ ــﺎدة اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻟــﺪى
اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﺳﺎم ﺗﻮﻏﻠﻮ ﺷﺮﺣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »PESTEL
 «Analysisﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ،ﻣﺆﻛﺪا
اﻫﺘﻤﺎم »اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ) (PBLوارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺤﺘﻚ ﺑﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ.
وﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﻋـﻤـﻠــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻘ ــﺎط اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ،ﻗﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺘﻔﻘﺪ اﻟﻤﻮدﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺴﻴﺎرات ﺷﻴﻔﺮوﻟﻴﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ،وأﻫﻤﻬﺎ
ﺳﻴﺎرة ﺳﻴﻠﻔﺮادو اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﺑﻠﻴﺰر اﻟﺠﺪﻳﺪة.
واﺳﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻣــﺪاﺧــﻼت ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺆﺛﺮة وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ« :اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي أﻗﺮ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﺑ ـﺤ ــﺚ وﻓ ـ ــﺪ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ﻣــﻊ وزﻳ ــﺮ اﻹﻋـ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟـﺸــﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وأﻛﺪ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
ً
إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺄﺗﻲ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ
ﻟﺒﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﻋــﺮب اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻋﻠﻰ

ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﺻﺒﺢ ﺿــﺮورة؛ ﻷن
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺷﻐﻞ أوﻗﺎﺗﻬﻢ
ً
ﺑﺠﺎﻧﺐ درا ﺳـﺘـﻬــﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ً
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻋـ ــﺪادا ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻘﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻗــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
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قد يختصر الكثير من المتابعين الموقف تجاه مقترح فريق
مقترحات المواطنين بالتهكم أو التسطيح ،وهذا ما
تلقي ً
حدث فعليا في وسائل التواصل االجتماعي ،لكن يبدو أن
المسألة بحاجة إلى مناقشة تقترب من كون هذا المقترح
يعكس أزمة حقيقية في الجهاز اإلداري للدولة.
أول العمود 1.54 :مليار دينار تعجز الحكومة عن تحصيلها
منذ  ٩سنوات ...هذه ضربة للنظام المالي للدولة.
***
قرأت كغيري خبر الزميلة «القبس» نية مجلس الوزراء تشكيل
فريق تلقي اقتراحات الناس لتكون ضمن خطط التنمية الشاملة،
بمعنى أال يكون هناك حاجز بين المواطنين (دون الوافدين
وعددهم  3.500ماليين!) وبين المؤسسات الحكومية.
قــد يختصر الكثير مــن المتابعين ا لـمــو قــف تـجــاه المقترح
ً
بالتهكم أو التسطيح ،وهذا ما حدث فعليا في وسائل التواصل
االجتماعي ،لكن يبدو أن المسألة بحاجة إلى مناقشة تقترب من
كون هذا المقترح يعكس أزمة حقيقية في الجهاز اإلداري للدولة.
ً
أوال ،تعكس الفكرة أن برلمان الشعب ُيغرد في جزيرة بعيدة
ُ
عن طموحات الشعب ،وهو الممثل الحقيقي لهم أو هكذا يفترض.
ً
ثانيا ،يعزز االقتراح نهج قيام الديوان األميري بعمل مشاريع
تنموية بسبب عدم قدرة أجهزة الحكومة على إنجازها ،لذا يهدف
االقتراح كما جاء إلى تنفيذ مقترحات المواطنين فقط– دون باقي
سكان الكويت– بعيدا عن الروتين والبيروقراطية .السؤال هنا:
إلى من ستلجأ الحكومة للتنفيذ؟
ً
ثالثا  ،قد يفوت على أصحاب الفكرة أن المجتمع الكويتي
منفتح بطبيعته ،فيه مؤسسات يلجأ لها الناس ،عكس بعض
ُ
المجتمعات القبلية ،ففي الكويت ديوانيات ،وصحف ،وكتاب،
ومــدونــون ،وأصـحــاب فكر ورأي عــرضــوا أفـكــارهــم ومعاناتهم
خالل السنوات العشر األخيرة كمثال ،وهي مرصودة وموثقة!
فلماذا هذه الفكرة اآلن؟
ً
ً
رابـ ـع ــا ،يـسـبــب ه ــذا الـمـقـتــرح ح ــرج ــا لـمـئــات الـقـيــاديـيــن في
المؤسسات الحكومية من أنهم لم يتلمسوا رغبات المواطنين
من خــال الخدمات التي يقدمها الجهاز اإلداري ،ليأتي فريق
مصغر يقفز فوقهم ويلبي رغباتهم .هنا الحكومة تدين نفسها.
ً
خامسا ،حينما قرر الديوان األميري تشييد بعض المشاريع
لــم يعتمد على حكومة البلد ،فمن سيقوم بتنفيذ مقترحات
المواطنين التي سيتلقاها الفريق؟ هل أجهزة الدولة ستقوم
بذلك؟ نحن أمام لغز!
ً
سادسا ،هل هذا المقترح يفسر عدم وجود خطة تنمية حقيقية
كما أعلن أحد آمناء المجلس األعلى للتخطيط واستقال بعدها؟
ألن خطط التنمية إن كانت حقيقية تكفي وال حاجة لمثل هذه
الفكرة.
ً
سابعا ،هل البرلمان الذي تحضره الحكومة بأعضائها في
قاعته ،ومجلس ال ــوزراء بكل أجهزته باتا بعيدين عن الناس
وأحــادي ـث ـهــم ح ـتــى ي ـكــون ه ـنــاك رسـ ــول جــديــد وه ــو «ال ـفــريــق»
المستحدث!
يبدو أن صناديق المقترحات والشكاوى الصدئة المعلقة
ُ
على ج ــدران مــؤسـســات الــدولــة لــم تفتح منذ عـشــرات السنين،
ألنها كانت تهين مقترحات الناس بالتجاهل ،ولــو كــان هناك
موظفون داخل كل مؤسسة يتابعون تلك الصناديق لما وصلنا
إلى فكرة «الفريق».
قلت في بداية الكالم إن التهكم على المقترح ليس هو الهدف،
ً
لكن ال نستطيع حقيقة إال أن نقول تعليقا عليه :كفانا استهانة
بعقول الناس!

غ ـ ـ ــداة تـ ـفـ ـجـ ـي ــرات عـ ـي ــد الـ ـفـ ـص ــح ال تـ ــزال
العمليات االنتقامية و حـمــات العنف ضد
الـجـمــاعــات المسلمة فــي ســريــانـكــا مصدر
قلق بارز ،وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الموجة
مــن األع ـمــال الـمـعــاديــة للمسلمين ال ترتبط
ً
حصرا باعتداءات عيد الفصح ،بل تشتق هذه
ً
السلوكيات العنصرية أيضا من اضطرابات
قديمة وأحقاد غابرة.
خ ــال ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األوقـ ـ ــات الـصـعـبــة،
يتعين على المسؤولين الحكوميين أن يبذلوا
قصارى جهدهم لترسيخ التناغم االجتماعي
وتخفيف الـتــوتــر الـعــرقــي والــديـنــي ،ويجب
ً
أن يـتــواصـلــوا مــع المسلمين أي ـض ــا ،فعلى
ً
كــولــومـبــو أن تـعـتــرف دوم ــا ب ــأن الجماعات
ً
ً
ّ
المسلمة فــي سريالنكا تشكل ج ــزء ا كبيرا
م ــن الـ ـح ــل .إن ـه ــا خـ ـط ــوات أس ــاس ـي ــة لــوضــع
حد للتطرف العنيف وكبح تهديد اإلرهــاب
ّ
اإلسالمي ،لكن الواقع مختلف بكل وضوح!
فـ ــي الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ن ـ ـشـ ــرت مـنـظـ ّمــة
ً
«ه ـي ــوم ــان رايـ ـت ــس ووت ـ ــش» ت ـق ــري ــرا يــوثــق
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـعـ ـن ــف ال ـم ــرت ـك ـب ــة
ضــد الـمـسـلـمـيــن ،مـنـهــا اع ـت ـقــاالت تعسفية،
واعتداءات غوغائية ،وأقصى مظاهر التمييز
ال ـع ـن ـص ــري ،وان ـت ـه ــاك ــات ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
ألسـ ـب ــاب مــرت ـب ـطــة بــال ـحــريــة ال ــدي ـن ـي ــة .كــان
ً
الهجوم على الجماعات المسلمة منهجيا
وواسـ ــع ال ـن ـطــاق ،واألس ـ ــوأ م ــن ذل ــك ه ــو أنــه
ي ـح ـظــى ب ــدع ــم ال ــدول ــة ال ـت ــي ي ـط ـغــى عـلـيـهــا
السنهاليون.
ذكــرت منظمة «هيومان رايـتــس ووتــش»:
«بدل أن يقوم قادة الحكومة بواجبهم ويحموا
المواطنين المسلمين ،بدا وكأنهم يربطون
ً
أنفسهم أحيانا بالقوميين البوذيين ،فوقف

الـكـثـيــرون مــن دون تـحــريــك أي ســاكــن حين
اض ـط ــر تـسـعــة وزراء مـسـلـمـيــن لــاسـتـقــالــة
ّ
بعدما اتهمتهم المعارضة بدعم المقاتلين
اإلسالميين».
م ــن ال ـم ـعــروف أن الــاعـبـيــن األســاسـيـيــن
فــي الحكومة تــورطــوا فــي أعـمــال عنف ضد
المسلمين خــال األ شـهــر القليلة الماضية،
لــأســفُ ،يعتبر عـنــف الــدولــة ضــد األقـلـيــات
ً
ً
ً
العرقية والدينية معيارا تاريخيا شائعا في
سريالنكا ،وبصورة عامة ،ال داعي كي يقلق
مرتكبو العنف مــن مواجهة أي عــواقــب ألن
ً
غياب المحاسبة معيار تاريخي شائع أيضا.
على صعيد آخر ،ذكرت منظمة «هيومان
راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ـ ــش» أن «ال ـم ـح ـل ـل ـيــن وال ـ ـقـ ــادة
المسلمين يظنون أن خطاب الكره المعادي
لــإســام والـمـتـفـشــي عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
ـزء م ــن وس ــائ ــل اإلع ــام
االج ـت ـمــاعــي وف ــي جـ ـ ٍ
المرئية والمطبوعة يطلق ادعاءات ال أساس
لها من الصحة ،مفادها أن الجماعة المسلمة
ُ
الصغيرة تخطط للسيطرة على البوذيين
الــذيــن يشكلون  70%مــن سكان البلد خالل
العقود المقبلة .ما يثير القلق هو أن خطاب
الكره على مواقع التواصل االجتماعي يدعو
إل ــى «م ـح ــو» الـمـسـلـمـيــن ف ــي ســريــان ـكــا من
الوجود ويشيد باألعمال الوحشية المرتكبة
ضد مسلمي الروهنغيا في ميانمار».
بعد بضعة أشهر على استهداف اإلرهاب
ً
ً
اإلســامــي لـبـلـ ٍـد منقسم ج ــدا أص ــا ،لــم تعد
نشرات األخبار الدولية تذكر سريالنكا في
معظم األحيان ،ومع ذلك تتخذ أعمال العنف
والتمييز العنصري ضــد المسلمين هناك
ً
ً
منحى مقلقا مع مرور األيام.
مــن ال ــواض ــح أن الـحـكــومــة فــي سريالنكا

دومينيك مويزي*

ال ـ ـ ـمـ ـ ــزاج الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـســم
بالتشاؤم واالستكانة بقدر ما يعكس
الــواقــع الموضوعي .فالشعبوية ذاتها
ت ـت ـعــرض حــال ـيــا ل ـل ـه ـجــوم ف ــي ال ـعــديــد
مـ ــن دول أوروب ـ ـ ـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى ،ب ـم ــا فــي
ذل ــك جـمـهــوريــة الـتـشـيــك ،وسـلــوفــاكـيــا،
ورومــانـيــا .وفــي فرنسا يــدافــع الرئيس
إيـ ـ ـم ـ ــان ـ ــوي ـ ــل م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون عـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـكــاس ـي ـكــي
بقوة أكبر كثيرا مما توقع كثيرون من
منتقديه.
وع ـلــى ه ــذا ف ــإن الـتـقــاريــر ح ــول زوال
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة والـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة وانـ ـتـ ـص ــار
الشعبوية والسلطوية سابقة ألوانها ،بل
إن الشوق إلى الحرية والديمقراطية آخذ
في االزدي ــاد ،ويشير هــذا إلــى أن العقل
ل ــم ُي ـسـ َـحــق َب ـعــد تـحــت وطـ ــأة الـمـشــاعــر
السلبية.
وي ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــؤال الـ ـق ــدي ــم م ـط ــروح ــا:
أي ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــن -ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة أو
االستبداد -أصبح أكثر ُعرضة للخطر؟
من الواضح أن النتيجة ليست محددة
سلفا ،وستتوقف بطبيعة ا لـحــال على
شخصيات سياسية ،وأحداث ،وثقافات
مختلفة.
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ،ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــون
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة في
ع ــام  2020حــاس ـمــة .عـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،
أصبحت حالة عدم اليقين بشأن النتيجة
أعظم مما كانت عليه قبل االنتخابين
األخ ـي ــري ــن .صـحـيــح أن ِق ـلــة م ــن الـنــاس
تصوروا أن باراك أوباما قد يخسر في
عــام  ،2012وك ــان قليلون هــم مــن ظنوا
أن ترامب قد يفوز في عام  ،2016ولكن
على النقيض من ذلك ،يبدو سباق 2020
مفتوحا لكل االحتماالت.
ب ـعــد أن تـبـيــن ل ـهــم أن ـهــم ك ــان ــوا على
خطأ بين فــي عــام  ،2016يـحــاول أغلب
الـمـعـلـقـيــن ،وأن ــا مـنـهــم ،تــوخــي الـمــزيــد
مــن ال ـحــذر ه ــذه ال ـم ــرة .وم ــع ذل ــك يبدو
أن ش ــرائ ــح كـبـيــرة م ــن الـنـخـبــة الـمــالـيــة
واالقتصادية العالمية تتصور أنه ما لم
تنزلق الواليات المتحدة إلى الركود في
األشهر المقبلةُ ،
فسيعاد انتخاب ترامب.
فضال عن ذلك ال يعتمد تشخيص هذه
ال ـن ـخ ـبــة ع ـلــى الـ ـخ ــوف م ــن ال ــوق ــوع في
الخطأ مــرة أخــرى فحسب؛ بل يبدو أن
العديد منهم مستسلمون لهذه النتيجة،
وربما حتى يتمناها بعض أفرادها.
عند هــذه النقطة ،تتبادر إلــى الذهن
حتما المقارنة مع الحال في ثالثينيات
القرن العشرين .بطبيعة الحال ،ال يجمع
بـيــن تــرامــب وأدول ـ ــف هـتـلــر الـكـثـيــر من
الـقــواســم المشتركة ،ولـكــن فــي قبولهم
الواضح إلعادة انتخاب ترامب ،يتصرف
قسم كبير من المنتمين إلى المؤسسة

ً
ضعيفة جدا وغير كفؤة ،يفكر رئيس البالد
مايثريباال سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل
ويكريميسينجه باالنتخابات الرئاسية في
ـت الح ــق مــن ه ــذه الـسـنــة ،خ ــال الـمــوســم
وق ـ ٍ
ُ
االن ـت ـخــابــي ،تـسـتـعـ َـمــل الـقــومـيــة السنهالية
ً
الـ ـب ــوذي ــة دوم ـ ـ ــا ل ـح ـشــد ال ــدع ــم م ــن أع ـض ــاء
ّ
الجماعة التي تشكل األغلبية السكانية في
سريالنكا .حتى أن كبار الالعبين السياسيين
يميلون إلى تجاهل أعمال العنف المرتكبة
ضــد األقـلـيــات أو يتقبلونها .سيكون األمــن
القومي وخطط مكافحة اإلرهاب على ارتباط
ً
وثيق إذا بالقومية السنهالية البوذية.
ً
أص ـب ــح غ ــوت ــاب ــاي ــا راج ــاب ــاك ـس ــا مــرش ـحــا
ُّ
ً
ً
رسميا للرئاسة حديثا ،حيث ات ِخذ هذا القرار
فــي األس ــاس مــن الــرئـيــس الـســابــق ماهيندا
راج ــاب ــاك ـس ــا (ش ـق ـي ــق غ ــوت ــاب ــاي ــا) .يـتـمـســك
الرجالن بدعم القوميين اإلثنيين ،ولن يتردد
ً
حكم أكثر استبدادا.
هؤالء في إعادة البلد إلى ٍ
بعد سـنــوات مــن قلة الـكـفــاءة والـفــوضــى،
ً
ُيفترض أن يصبح الشعب مستعدا للتغيير،

لكن يبدو أن الناخبين في سريالنكا يفضلون
التغاضي عن ســوء حكم عائلة راجاباكسا،
وفــي هــذه الحالة ،من المستبعد أن تتباطأ
أعمال العنف المعادية للمسلمين ،حتى أن
التاميليين والمسيحيين سيعانون بدورهم.
ال ت ــزال تــداع ـيــات ه ـجــوم إره ــاب ــي ضخم
مستمرة حتى الـيــوم ،إذ يعيش المسلمون
فــي خ ــوف دائ ــم ،وتـغـيــب الـمـحــاسـبــة فــي كل
مـكــان ،أمــا الـحـكــومــة فـتـبــدو تــائـهــة بالكامل
ومن المتوقع أن يعود العنصريون القدامى
إلى الحكم ،وإذا لم نقلق على سريالنكا اآلن
فمتى سنفعل؟
* واشنطن تايمز

د .مصطفى البرغوثي *
أحدث استطالعات الرأي في الواليات المتحدة أظهرت تحوال جارفا
لدى جيل الشباب نحو تأييد الفلسطينيين ،ومعارضة السياسات
اإلسرائيلية ،ويشمل ذلك أكثر من  %40من الديمقراطيين الشباب،
وعددا متصاعدا من الشباب اليهود األميركيين.
كشف منع رشيدة طليب وإلهان عمر من زيــارة فلسطين ،مدى
امـتــداد قضية فلسطين في أنحاء العالم بــأســره ،وعلى مــدى أيام
احتلت قضية طليب وإلهان عمر وسائل اإلعالم األميركية والعالمية،
وأصبحت الشغل الشاغل لرئيس الواليات المتحدة ترامب ،وأعضاء
مجلس الشيوخ والنواب األميركيين.
عدة حقائق كانت الفتة للنظر ،أولها أن االستقطاب بين من هم
مع طليب وعمر ومن هم ضدهما ،كان استقطابا بين من يؤمنون
بالحقوق الديمقراطية وحرية التعبير ،وبين من يمارسون العنصرية
والتمييز العنصري بقيادة تحالف ترامب -نتنياهو ،وثانيها أن منع
النائبتين من القدوم لفلسطين كشف زيف «الديمقراطية اإلسرائيلية»
المزعومة ،وأظهر مدى خوف إسرائيل من انكشاف احتاللها ونظام
األبارتهايد الــذي أنشأته ،وثالثها أنــه أثبت عنصرية المنظومة
اإلسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني ،وعربي ،ومسلم.
حرب ترامب ضد إلهان عمر ورشيدة طليب لم تتوقف ،إذ وجه
لهما التهمة الخبيثة والمكررة بـ»العداء للسامية» وتبجح بأنه أكبر
من ساند إسرائيل ،بمشاركة في خــرق القانون الــدولــي ،من خالل
االعتراف بضم الجوالن والقدس ،وتبني مواقف إسرائيل بالكامل
تجاه المنطقة.
وهو يواصل هذا الهجوم في الواقع كجزء من حملته االنتخابية
للفوز بفترة رئاسية ثانية ،ومحاولة إلحاق هزائم بمنافسه الحزب
الديمقراطي ،غير أن المغزى الحقيقي لما يجري أن قضية فلسطين
والحقوق الفلسطينية دخلت الحياة السياسية في أميركا من أوسع
أبوابها ،فلم يعد األمر مقتصرا كما هو معتاد على التنافس بين
الحزبين على كسب أصــوات اليهود األميركيين ،وأمــوال منظمات
اللوبي اإلسرائيلية ،مع تجاهل تام للفلسطينيين ،بل تطور األمر
التخاذ موقف من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،معها أو
ضدها.
تصريحات بيرنى ساندرز المرشح اليهودي اليساري الديمقراطي
للرئاسة كانت صاعقة إلسرائيل ،عندما طالبها ،ردا على منع طليب
وعمر من زيارة فلسطين ،بإعادة مليارات الــدوالرات التي تتلقاها
من الواليات المتحدة.
وأحدث استطالعات الرأي في الواليات المتحدة أظهرت تحوال
جــار فــا لــدى جيل ا لـشـبــاب نحو تأييد الفلسطينيين ،ومعارضة
السياسات اإلسرائيلية ،ويشمل ذلك أكثر من  %40من الديمقراطيين
الشباب ،وعددا متصاعدا من الشباب اليهود األميركيين ،وبكلمات
ً
أخرى فإن النضال الفلسطيني يصبح جزءا ال يتجزأ من النضال
العالمي الواسع من أجــل الديمقراطية ،والقيم اإلنسانية ،وحرية
الرأي والتعبير.
السر في كل هذه التحوالت يكمن في صمود وبسالة ومقاومة
الـشـعــب الفلسطيني قـبــل أي ش ــيء آخ ــر ،ولـكـنــه يــدعــم ج ـهــود كل
مــن يعملون على م ــدار الساعة وخــاصــة الـشـبــاب ،لتقديم الــروايــة
الفلسطينية وفضح الممارسات اإلسرائيلية ،والسر يكمن في ترسيخ
كلمة واحــدة في عقول وأذه ــان الكثيرين من البشر «األبارتهايد»
وارتباط اسم إسرائيل وحكامها وسياساتها ،بصفة األبارتهايد
والعنصرية.
الـ ـنـ ـض ــال ضـ ــد ال ـت ـم ـي ـيــز وال ـع ـن ـص ــري ــة واالض ـ ـط ـ ـهـ ــاد ال ـق ــوم ــي
واألبارتهايد يجب أن يكون عنوان النضال الفلسطيني وصورته،
فال تتوقفوا أبدا عن استعمال كلمة «األبارتهايد».
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

نورييل روبيني*

ً
هل تموت الديمقراطية أخيرا؟!

فـ ـ ــي أواخـ ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات وأوائـ ـ ـ ـ ــل
ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،زع ــم
خ ـبــراء ب ـ ــارزون فــي ال ـعــاقــات الــدولـيــة،
مـ ـث ــل الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ــراحـ ــل
َ
بيير هــا سـنــر ،أن ا لـعــالــم يشهد عملية
اض ـ ـم ـ ـحـ ــال تـ ـن ــافـ ـس ــي بـ ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة واالتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ،ففي
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ك ــان ــت ت ـكــال ـيــف الـ ـص ــراع
الــذي يخوضه االتـحــاد السوفياتي في
أفغانستان على وشك أن تصبح أعظم
مــن تـلــك ال ـتــي تـكـبــدتـهــا أمـيــركــا بسبب
حربها في فيتنام ،وبحلول عام ،1989
بات ال ُـحكم واضحا :فقد تمكن الضمور
مــن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي بـســرعــة أكبر
كثيرا مــن حاله مــع الــواليــات المتحدة،
وانهارت إمبراطوريته ضحية أخطائه
وتناقضاته.
الـ ـ ـي ـ ــوم ،يـ ـب ــدو م ـف ـه ــوم االض ـم ـح ــال
ال ـت ـن ــاف ـس ــي ل ـل ـن ـم ــاذج اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة
الصلة بما يجري من
والسياسية وثيق ِ
حــولـنــا م ــرة أخ ــرى .فــي مقابلة أجــراهــا
مؤخرا مع صحيفة فاينانشال تايمز،
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
أن مثال الديمقراطية الليبرالية أصبح
«عتيقا مستهلكا» ،ومع ذلك فإن حشود
الـمـحـتـجـيــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن ف ــي ش ــوارع
موسكو ،وبشكل أكثر إث ــارة فــي هونغ
كونغ ،تشير إلى أن النموذج االستبدادي
يعاني وفرة من المشاكل.
صحيح أن الديمقراطيين المهمومين
ي ـخ ـش ــون اآلن أن يـ ـك ــون الـ ـع ــال ــم دخ ــل
مرحلة ثالثة أكثر قتامة مــن تــاريــخ ما
ب ـعــد الـ ـح ــرب .ك ــان ــت ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى،
مــن عــام  1945إلــى عــام  ،1989خاضعة
لهيمنة الحرب الباردة ،وكانت المرحلة
الثانية ،بين عام  1990وعام  ،2016تمثل
ان ـت ـصــارا هـشــا لــأنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة
الـلـيـبــرالـيــة ،ول ـكــن اآلن يـعـيــش الـعــالــم،
وفـ ـق ــا لـ ـه ــذه ال ـح ـج ــة ،عـ ـص ــرا شـعـبــويــا
جديدا بالغ الخطورة ،والــذي بدأ بفوز
أنـصــار ال ـخــروج مــن االت ـحــاد األوروب ــي
في المملكة المتحدة وانتخاب الرئيس
دونالد ترامب في الواليات المتحدة.
ب ـيــد أن هـ ــذا الـتـفـسـيــر رب ـم ــا يعكس

فلسطين في كل مكان

مشاكل محتدمة في سريالنكا

مظفر عبدالله

إن التقارير حول زوال الديمقراطية
والحرية وانتصار الشعبوية
والسلطوية سابقة ألوانها ،بل إن
الشوق إلى الحرية والديمقراطية
آخذ في االزدياد ،ويشير هذا إلى أن
العقل لم ُي َ
سحق َبعد تحت وطأة
المشاعر السلبية.
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تشريح الركود القادم
الليبرالية عل نحو أشبه بسلوك النخب
المالية والصناعية في ألمانيا عندما
صعد هتلر إلى السلطة في ثالثينيات
ال ـقــرن الـعـشــريــن .فــي ذل ــك الـحـيــن ضلل
ال ـم ـصــرف ـيــون وقـ ـ ــادة األعـ ـم ــال األل ـم ــان
أنفسهم عندما تـصــوروا أنهم قــادرون
ع ـلــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـسـتـشــار بـلــدهــم
المبتذل الـجــديــد .كــانــوا مقتنعين بأن
هتلر ،على الــرغــم مــن سلوكه ومظهره
الغريبين ،يظل يشكل ا لــد فــاع األفضل
ضد الشيوعية.
مـ ــن الـ ـمـ ـح ــزن أن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن نـخــب
اليوم لم يتعلموا أي شيء من التاريخ،
وهــم يـفـكــرون ويـتـصــرفــون وك ــأن هناك
انفصاال تاما بين المصالح والقيم في
العالم الحقيقي ،فما دام ترامب مفيدا
لألعمال التجارية ،فإنهم ال يبدون أي
اهتمام بأنه يمثل التهديد األكبر لروح
أميركا وقيمها ،وصورتها ومصالحها
فــي ال ـخــارج .فـيـقــولــون« :مــن الـمــؤكــد أن
ترامب ربما يبالغ قليال في تعامله مع
الصينيين بشأن التجارة ،لكنه كان على
األقل يطرح عليهم األسئلة الصحيحة.
وصحيح أنــه ربما يبالغ في استخدام
العرق ،لكنه ليس عنصريا ،وإذا
بطاقة ِ
كانت مغازلة غير المقبول تساعد في
فلم ال؟»
توطيد دعم المخلصين لهِ ،
الــواقــع أن هــذه الطريقة فــي التفكير
بالغة الخطورة .كما قال الكاتب الفرنسي
اللبناني أمين معلوف« :من األفضل أن
نقع في الخطأ باألمل ،على أن نصادف
الـ ـ ـص ـ ــواب بـ ــال ـ ـيـ ــأس» .وعـ ـل ــى ال ـن ـق ـيــض
مــن ت ـصــورات الـعــديــد مــن المتشائمين
الديمقراطيين ،فإن األسوأ ليس حتميا،
فلم ينتصر المستبدون والشعبويون
ب ـعــد ،وف ــي الـعــديــد مــن األم ــاك ــن ،يـقــاوم
الديمقراطيون بضراوة.
أو بعبارة أقل تفاؤال ،ال تزال احتماالت
االضمحالل متماثلة بين الديمقراطية
واالسـ ـتـ ـب ــداد .وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ال
يـ ــزال م ــن َ غ ـيــر ال ـمــؤكــد ألي ن ـم ــوذج قد
َ
تـكــون الــغــلـبــة ،ولـكــن لـيــس مــن الحكمة
أ ب ــدا استبعاد فــوز الديمقراطية بهذه
الـ ـسـ ـه ــول ــة ،ن ــاه ـي ــك عـ ــن ال ـت ـع ـج ـيــل فــي
سقوطها.
* مستشار خاص لمعهد
مونتين في باريس.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

هناك فرق مهم بين األزمة المالية العالمية لعام 2008
وصدمات العرض السلبية التي قد تضرب االقتصاد العالمي
اليوم ،وألن األولى كانت في الغالب صدمة سلبية كبيرة
في إجمالي الطلب أدت إلى تراجع النمو والتضخم ،فقد
قوبلت بحوافز نقدية ومالية ،لكن هذه المرة سيواجه العالم
صدمات سلبية مستمرة في العرض تتطلب نوعا مختلفا جدا
من استجابة السياسة على المدى المتوسط.
هناك ثالث صدمات سلبية في اإلمدادات قد تؤدي إلى ركود عالمي
بحلول عام  ،2020وتعكس جميعها عوامل سياسية تؤثر على العالقات
الدولية ،اثنتان منها تشمل الصين ،والــواليــات المتحدة في مقدمة
كل منهما .عالوة على ذلك ،فإن أيا منها غير قابل لألدوات التقليدية
لسياسة االقتصاد الكلي المعاكسة للدورات االقتصادية.
تنبع أول صــدمــة محتملة مــن حــرب الـتـجــارة والـعـمــات الصينية
األميركية ،التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر عندما هددت
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بتعريفة إضافية على الصادرات
ً
الصينية ،ووصفت الصين رسميا بأنها مـنــاورة للعمالت ،والثاني
يتعلق بالحرب الباردة البطيئة بين الواليات المتحدة والصين بشأن
التكنولوجيا ،و فــي منافسة لها جميع السمات المميزة لـ»مصيدة
خوف القوة العظمى من قوة صاعدة ،تتنافس الصين وأميركا من أجل
الهيمنة على صناعات المستقبل :الذكاء االصطناعي والروبوتات وجي
 5وما إلى ذلك ،وضعت الواليات المتحدة شركة االتصاالت الصينية
العمالقة هواوي على «قائمة كيانات» محفوظة للشركات األجنبية التي
ً
تهديدا لألمن القومي .على الرغم من حصول هواوي
ُيعتقد أنها تشكل
على إعـفــاء ات مؤقتة تسمح لها باالستمرار في استخدام المكونات
األميركية ،أعلنت إدارة ترامب هذا األسبوع أنها ستضيف  46شركة
تابعة لـ»هواوي» إضافية إلى القائمة.
الخطر الرئيس الثالث يتعلق بإمدادات النفط ،فعلى الرغم من أن
أسعار النفط انخفضت في األسابيع األخيرة ،وأن الركود الناجم عن
حرب التجارة والعملة والحرب التكنولوجية من شأنه أن يخفض الطلب
على الطاقة ويخفض األسعار ،فإن مواجهة أميركا مع إيران قد يكون
لها تأثير معاكس ،فــإذا تصاعد هــذا النزاع إلــى صــراع عسكري ،فقد
ترتفع أسعار النفط العالمية وتسبب الركود ،كما حدث خالل صدمات
الشرق األوسط السابقة في األعوام  1973و 1979و.1990
كل هذه الصدمات المحتملة الثالث سيكون لها تأثير تضخمي ،حيث
ترتفع أسعار السلع االستهالكية المستوردة ،والمدخالت الوسيطة،
والمكونات التكنولوجية ،والطاقة ،مع تقليل اإلنتاج عن طريق تعطيل
سالسل التوريد العالمية .واألسوأ من ذلك أن الصراع الصيني األميركي
يــؤجــج بالفعل عملية أوس ــع نطاقا لتخليص الـعــولـمــة ،ألن البلدان
والشركات لم تعد قــادرة على االعتماد على االستقرار الطويل األجل
لسالسل القيمة المتكاملة ،ونظرا ألن التجارة في السلع والخدمات
ورأس المال والعمالة والمعلومات والبيانات والتكنولوجيا أصبحت
متقلبة بشكل متزايد ،سترتفع تكاليف اإلنـتــاج العالمية في جميع
الصناعات.
عـ ــاوة عـلــى ذل ــك ف ــإن ح ــرب ال ـت ـجــارة وال ـع ـمــات والـمـنــاف ـســة على
التكنولوجيا سيؤثر بعضهاعلى بعض .ضع في اعتبارك حالة هواوي،
والتي تعد حاليا رائدة عالميا في مجال معدات جي  5ستصبح هذه
التقنية قريبا الشكل القياسي لــا تـصــال لمعظم الهياكل األساسية
المدنية والعسكرية ،ناهيك عن السلع االستهالكية األساسية المتصلة
عبر إنترنت األشياء الناشئة .يعني وجود شريحة جي  5أن أي شيء
من مسخنة خبز كهربائية إلى آلة صانع القهوة يمكن أن يصبح جهاز
استماع .وهذا يعني أنه إذا تم اعتبار هواوي على نطاق واسع تهديدا

لألمن القومي ،فــإن اآلالف من صــادرات السلع االستهالكية الصينية
ستصبح أجهزة استماع.
من السهل أن نتخيل كيف يمكن أن يــؤدي وضــع اليوم إلــى انهيار
ً
كــامــل لنظام الـتـجــارة العالمي المفتوح ،وال ـســؤال إذا هــو مــا إذا كان
صانعو السياسة النقدية والمالية مستعدين لصدمة العرض السلبية
المستمرة أو الدائمة.
بعد الصدمات الهائلة للتضخم في السبعينيات ،استجاب صناع
السياسة النقدية بتشديد السياسة النقدية ،اليوم ،ومع ذلك ،فإن البنوك
المركزية الكبرى مثل االحتياطي الفدرالي األميركي تسعى بالفعل إلى
تخفيف السياسة النقدية ،ألن توقعات التضخم ال تزال منخفضة ،وأي
ضغوط تضخمية من صدمة نفطية ستنظر إليها البنوك المركزية على
أنها مجرد تأثير على مستوى األسعار ،ال كزيادة مستمرة في التضخم.
بمرور الوقت ،تميل صدمات العرض السلبية أيضا إلى أن تصبح
صدمات سلبية في الطلب تقلل من النمو والتضخم ،من خالل خفض
االستهالك والنفقات الرأسمالية ،وفي الواقع ،في ظل الظروف الحالية،
فإن اإلنفاق الرأسمالي للشركات في الواليات المتحدة والعالم يعاني
االكتئاب الشديد ،بسبب عدم اليقين بشأن احتمال وشــدة واستمرار
الصدمات الثالث المحتملة.
في الواقع ،مع كبح جماح الشركات في الواليات المتحدة وأوروبا
والصين وأجــزاء أخــرى من آسيا في النفقات الرأسمالية يوجد قطاع
التكنولوجيا والصناعة التحويلية في حالة ركــود بالفعل ،والسبب
الوحيد وراء عدم ترجمة ذلك إلى ركود عالمي هو أن االستهالك الخاص
ً
ظل قويا ،فإذا ارتفع سعر السلع المستوردة بشكل أكبر نتيجة ألي من
هذه الصدمات السلبية في العرض ،فإن النمو الحقيقي لدخل األسر
(المعدل حسب التضخم) سيتأثر ،وكذلك ثقة المستهلك ،مما سيدفع
االقتصاد العالمي إلى الركود.
بالنظر إلى احتمال حدوث صدمة الطلب الكلي السلبي على المدى
القصير ،فإن البنوك المركزية محقة في تخفيف أسعار الفائدة ،لكن يجب
على صانعي السياسة المالية إعداد استجابة مماثلة قصيرة األجل ،ومن
شأن االنخفاض الحاد في النمو والطلب الكلي أن يستدعي التخفيف من
حدة التقلبات المالية الدورية لمنع الركود من أن يتفاقم أكثر من الالزم.
على المدى المتوسط ،على الرغم من ذلك ،فإن االستجابة المثلى لن
تكون الستيعاب صدمات العرض السلبية ،ولكن للتكيف معها دون مزيد
من التخفيف ،فبعد كل شــيء ،الصدمات السلبية لإلمدادات من حرب
التجارة والتكنولوجيا ستكون دائمة إلى حد ما ،وكذلك تخفيض النمو
المحتمل .األمر نفسه ينطبق على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي:
ترك االتحاد األوروبي سيؤدي إلى تحمل المملكة المتحدة بشكل دائم
صدمة العرض السلبية ،وبالتالي انخفاض النمو المحتمل بشكل دائم.
ال يمكن عـكــس ه ــذه الـصــدمــات مــن خ ــال صـنــع الـسـيــاســة النقدية
أو المالية ،فعلى الرغم من إمكانية إدارتـهــا على المدى القصير ،فإن
مـحــاوالت استيعابها بشكل دائــم ستؤدي في النهاية إلــى ارتـفــاع كل
من توقعات التضخم وارتفاع التضخم بشكل أكبر من أهداف البنوك
المركزية .في سبعينيات القرن الماضي ،استوعبت البنوك المركزية
صدمتين نفطيتين كبيرتين ،وكانت النتيجة ارتفاع التضخم والتوقعات
باستمرار التضخم ،والعجز المالي غير المستدام ،وتراكم الديون العامة.
أخ ـي ــرا ،ه ـنــاك ف ــرق مـهــم بـيــن األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ل ـعــام 2008
وصدمات العرض السلبية التي قد تضرب االقتصاد العالمي اليوم،
وألن األولــى كانت في الغالب صدمة سلبية كبيرة في إجمالي الطلب
أدت إلــى تراجع النمو والتضخم ،فقد قوبلت بحوافز نقدية ومالية،
لكن هذه المرة ،سيواجه العالم صدمات سلبية مستمرة في العرض
تتطلب نوعا مختلفا جدا من استجابة السياسة على المدى المتوسط،
ومحاولة عكس الضرر من خالل التحفيز النقدي والمالي الذي ال ينتهي
ً
لن يكون خيارا معقوال.
* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشيتس وأستاذ
علوم االقتصاد في كلية ستيرن لألعمال بجامعة نيويورك.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

مخاوف الركود تحت «تلسكوب» هيئة األسواق

ً
استحداث وتطوير أنظمة اإلنذار المبكر عبر  ٢٠مؤشرا
عيسى عبدالسالم

للحد من المخاوف
إزاء أي اضطرابات
على أنشطة األوراق
المالية

ً
تزامنا مع انخفاضات األسواق
الـتــي عصفت بـهــا لـعــدة أسـبــاب،
س ـ ــواء أج ـ ـ ــواء ج ـيــوس ـيــاس ـيــة أو
ال ـم ـخ ــاوف م ــن حـ ــدوث حــالــة من
ال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي وتــداع ـيــات
ال ـحــرب الـتـجــاريــة بـيــن الــواليــات
المتحدة األميركية والصين ،عملت
هيئة أس ــواق الـمــال على تطوير
وصيانة مؤشرات الرصد المبكر
بـهــدف متابعة ورص ــد التغيرات
االقتصادية والمالية المؤثرة على
أسواق المال.
وق ـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـط ـ ـلـعـ ــة
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن الهيئة وضمن
إج ــراءاتـ ـه ــا الـتـحــوطـيــة لـتـفــادي
المخاطر المحتملة ضد حدوث أي
أزمات في أسواق المال العالمية،
خصوصا بعد تعثر الكثير من
االقتصادات الكبرى ،مما أسفر عن
حدوث انكماشات تثير القلق من
ركود اقتصادي محتمل في العالم،
اتجهت إلى استحداث منظومتها
الخاصة بمؤشرات اإلنذار المبكر
التي لها تأثير على نشاط األوراق
المالية.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،أن
ً
االستحداث جرى وفقا لمؤشرات
اإلنذار المبكر التي تتبع المتغيرات
االقتصادية والمالية ،إذ يتضمن
ً
البرنامج  20مــؤشــرا صنفت في
ثالث فئات رئيسية هي :مؤشرات
مرتبطة االقتصاد الكلي ،مؤشرات
تتعلق بالمراكز المالية للشركات

الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مــؤشــرات أخــرى مرتبطة بنشاط
األوراق المالية.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ه ــذه
المؤشرات وتطويرها يستهدف
ال ـح ــد م ــن ال ـم ـخ ــاوف م ــن ح ــدوث
أي اض ـ ـطـ ــرابـ ــات قـ ــد تـ ـح ــدث فــي
أس ــواق األوراق المالية وتساعد
متخذي القرار والمستثمرين على
التحوط من أي أزمــات مستقبلية
مــن خــال مساعدتهم على قــراءة
وفـ ـه ــم وت ـق ـي ـيــم ال ــوض ــع ال ـمــالــي
لنشاط األوراق المالية والتوجهات
المستقبلية خالل فترات االنتعاش
وال ــرك ــود ،إضــافــة إلــى المساهمة
ف ــي تـشـخـيــص وتـتـبــع الـمـخــاطــر
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن سـ ــواء األفـ ــراد
أو المؤسسات المالية ،رغبة في
المحافظة على استقرار األسواق
المالية.

جار إعداد
وبينت المصادر أنه ٍ
تقارير دوري ــة حــول أداء بورصة
الكويت ل ــأوراق المالية لناحية
حركة المؤشرات الرئيسية والقيم
ال ـس ــوق ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
وكـمـيــات ال ـتــداول وحــركــة أسعار
الشركات التي تساهم في متابعة
ن ـشــاط ال ـس ــوق وتـقـيـيـمــه ،ع ــاوة
على استحداث دليل استرشادي
لـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـ ـم ــدرج ــة فـ ــي بـ ــورصـ ــة األوراق
المالية وتصنيفها إلــى  5فئات،
ً
ب ـن ــاء ع ـلــى قـ ـ ــراءة  17م ــؤش ــرا تم
اختيارها بعناية وتوزيعها على
 4مجموعات مختلفة لمقارنة أداء
كــل شــركــة مــن ه ــذه ال ـشــركــات مع
ً
نظيرتها لمعرفة أيها أكثر تفوقا
على األخرى.
وأضافت ،أنه تم تصنيف كفاءة
ً
ال ـش ــرك ــات وف ـق ــا ل ـ ـ  4مـجـمــوعــات
ت ـت ـض ـم ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى

ال ـن ـســب والـ ـم ــؤش ــرات الـمــرتـبـطــة
بــأداء الشركات في البورصة ،أما
المجموعة الثانية فتم تقسيمها
ً
وفقا للنسب والمؤشرات الخاصة
بسعر السهم المدرج في البورصة،
إض ــاف ــة إل ــى الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة
التي تم تصنيفها حسب النسب
والـ ـم ــؤش ــرات ال ـمــرت ـب ـطــة بــديــون
ال ـش ــرك ــة وس ـي ــول ــة أص ــول ـه ــا ،أمــا
المجموعة الرابعة فتصنف حسب
ال ـن ـســب والـ ـم ــؤش ــرات الـمــرتـبـطــة
بأرباح الشركات.
ولفتت إلى أن مؤشرات اإلنذار
المبكر تعتبر ذات أهمية بالغة
بالنسبة لمتخذي الـقــرار ورجــال
األعمال والمستثمرين ،إذ تساعد
عـلــى فـهــم وتـقـيـيــم الــوضــع الـعــام
لنشاط األوراق المالية والتوجهات
المستقبلية له ما بين االنتعاش
ً
وال ــرك ــود ،والـ ــذي يعني تـحــديــدا
حـ ـج ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ال ـم ــال ـي ــة
الموجهة إلــى أس ــواق رأس المال
(الــداخـلــة إلـيــه أو الـخــارجــة منه)،
كذلك قدرتها على تشخيص وتتبع
المخاطر النظامية والمؤسسية
الـ ـت ــي قـ ــد ت ــؤث ــر ع ـل ــى تـنــافـسـيــة
واستقرار أسواق المال في المديين
القصير والمتوسط ،إضــافــة إلى
ً
أنها تمنح متخذي الـقــرار حافزا
عـلــى تـبـنــي سـيــاســات إصــاحـيــة
استباقية للحد من أي اضطرابات
قد تحدث في أســواق المال إذا ما
دعت الحاجة إلى ذلك.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

6.610

6.000

4.799

2.673 2.939 3.283

«فوتسي» تدرج  7شركات
ضمن مؤشراتها الناشئة
وفق معايير تتعلق بالسيولة والقيمة السوقية ومعدل التداول
●

عيسى عبدالسالم

ك ـش ـف ــت م ــؤس ـس ـس ــة "ف ــوتـ ـس ــي راسـ ـ ـ ــل" عــن
إدراجها قائمة جديدة من الشركات ضمن قائمة
المراجعة نصف السنوية لألسهم الداخلة في
مؤشراتها الناشئة ،والخاصة بمؤشرmiddke
ً
 ،eastوض ـم ــت ال ـقــائ ـمــة عـ ـ ــددا م ــن ال ـشــركــات
المتوسطة وا لـصـغـيــرة والمتناهية الصغر،
ً
وف ـق ــا لـبـعــض الـمـعــايـيــر ال ـخ ــاص ــة ،ال ـتــي يتم
بها تصنيف الشركات ،والمتعلقة بالسيولة،
والقيمة السوقية ،ومعدل التداول.
وحل سهم بنك "برقان" ضمن قائمة الشركات
المتوقع انضمامها إلى فئة الشركات ذات
رؤوس األموال المتوسطة ،بينما
جــاء ت أسهم شركة مشاريع
ال ـكــويــت ال ـقــاب ـضــة ضمن
ال ـش ــرك ــات ذات رؤوس
األم ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـص ـغ ـي ــرة،
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت ق ــائ ـم ــة
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـم ـت ــوق ــع
انـضـمــامـهــا ،ضمن
فـئــة ال ـشــركــات ذات
رؤوس األ م ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
م ـت ـنــاه ـيــة ال ـص ـغــر،
أسهم شركة الوطنية
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ،وشـ ــركـ ــة
الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ل ـ ـل ـ ـكـ ــابـ ــات
والـصـنــاعــات الكهربائية،
ومشاعر القابضة ،ومجموعة

الخصوصية القابضة ،والكويتية للمنتزهات.
وستنشر الـشــركــة قــائـمــة مــؤكــدة باألسهم
الكويتية التي ستنضم إلــى مؤشر "فوتسي"
يــوم  24أغسطس المقبل ،حيث تعلن الشركة
إدراج قوائم جديدة للشركات المدرجة ضمن
مؤشراتها الناشئة بشكل دوري فــي شهري
مارس وسبتمبر من كل عام.
وأوض ـحــت مـصــادر مطلعة لــ"الـجــريــدة" أن
حـجــم الـسـيــولــة الـمـتــوقــع ل ـلــدخــول عـلــى هــذه
األسـ ـه ــم ل ـيــس ك ـب ـي ــرا ،ق ـيــاســا ع ـلــى الـسـيــولــة
المتدفقة على ا لـســوق الكويتي فــي سبتمبر
وديسمبر .2018
وأشــارت إلى أن الجهات المعنية
سـ ـتـ ـت ــواص ــل مـ ـ ــع "ف ــوتـ ـس ــي
راس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل" خـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام
المقبلة ،لمعرفة حجم
ا لـسـيــو لــة المتوقع
دخـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى
ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة،
ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــأن
هـ ـ ـ ــذه األس ـ ـهـ ــم
م ــدرج ــة ضمن
م ــؤش ــر خ ــاص
م ـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
ع ــدد ال ـمــؤشــرات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة لـ ــدى
المؤسسة.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين كبير في األداء ...وترقب لمراجعة «فوتسي راسل»

مكاسب كبيرة لقطر ومسقط وتراجع البقية وتغيرات محدودة لمعظم المؤشرات
●

علي العنزي

مالت معظم محصلة أداء مؤشرات أسواق
ال ـمــال فــي دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
إلــى الـلــون األحـمــر خــال تعامالت األسبوع
الماضي ،ووسط كثافة المؤشرات المتراجعة
ً
ح ـقــق م ــؤش ــرا س ــوق ــي م ـس ـقــط وق ـط ــر ن ـمــوا
ً
ً
استثنائيا كبيرا بواقع  3.3في المئة و 3.1في
المئة على التوالي ،بينما تقاربت  3مؤشرات
ف ــي ال ـخ ـســائــر وهـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة وال ـكــويــت
بنسبة  1.2في المئة وفقد دبي نسبة  1في
الـمـئــة وكــانــت خـســائــر أبــوظـبــي والـبـحــريــن
محدودة بنسبة  0.3في المئة و 0.1في المئة
على التوالي.

مسقط يرتد بقوة
أظهر تقرير اقتصادي مهم تراجع ودائع
البنوك العمانية بنسبة  1فــي المئة خالل
ستة أشهر ،وهي حوالي مليار ريال عماني
تركزت في ثالثة بنوك ،مما يشير إلى تغيير
فــي األدوات االسـتـثـمــاريــة فــي السلطنة من
ودائع وقد يكون سندات إلى األسهم ليسجل
ً
ً
مــؤشــر ســوق السلطنة نـمــوا أسـبــوعـيــا هو
األفضل له خالل هذا العام ،وقد يكون خالل
عام كامل كذلك.
وواص ــل مــؤشــر س ــوق السلطنة ارت ــدادة
لألسبوع الثاني على التوالي وربح 126.14
نقطة تعادل  3987.65نقطة هي نسبة  3.3في

ً
المئة ليقلص كثيرا من خسائر هــذا العام،
التي بلغت في إحدى مراحلها  15في المئة
ً
إل ــى حــوالــي  10فــي الـمـئــة فـقــط مـقـتــربــا من
مستوى  4آالف نقطة النفسي المهم ،الذي
فقده مؤشر سوق مسقط خالل العام الماضي
ولم يستطع استعادة.
ول ــإش ــارة ،ف ــإن ق ـطــاع الـبـنــوك العمانية
ً
حقق نموا في أرباح النصف األول بنسبة 7
في المئة ،بينما لم تساعد بقية القطاعات
الـســوق على التماسك واالرت ــداد إال بعد أن
بلغ مـكــرر ربحية الـســوق بنهاية األسـبــوع
الماضي  11مرة فقط.
ً
ً
وسجل مؤشر قطر نموا كبيرا كذلك لكنه
األفضل منذ مايو الماضي فقط إذ استطاع
ً
أن يقترب من مستوى  10آالف نقطة مجددا
بـعــد أن أض ــاف نسبة  3.1فــي الـمـئــة تـعــادل
 296.9نقطة ليصل إلى النقطة  9918.6نقطة
وبدعم هذه المرة من تماسك أسعار النفط
وه ــدوء األجـ ــواء الـجـيــوســاسـيــة فــي منطقة
ً
الخليج خـصــوصــا بين الــواليــات المتحدة
وإيران.

خسائر بالجملة
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق م ــراج ـع ــة
مــؤشــر "فــوتـســي راس ــل" لــأســواق الناشئة
ب ـن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ودخ ـ ــول س ـيــول ـتــه خــال
ه ــذا األسـ ـب ــوع اس ـت ـف ــاد ال ـس ــوق ال ـس ـعــودي
بالدرجة األولى منها حيث استكمال المرحلة

الثانية النضمامه فإن تأثير هذه المراجعة
ً
ج ــاء هــامـشـيــا وخ ـســرت أسـ ــواق الـسـعــوديــة
والكويتي بنسبة واحــدة هي  1.2في المئة،
كان الهدوء أكبر في تعامالت السوق الكويتي
الذي واصلت سيولته التراجع ليخسر بنهاية
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األس ـب ــوع  75.08نـقـطــة ويـقـفــل بــالـكــاد على
مستوى  6000.1نقطة.
وخسر السوق األول نسبة قريبة واستقر
على مستوى  6610نقاط بينما اكتفى مؤشر
الـســوق الرئيسي بمستوى  4799.94نقطة

ً
مـسـجــا خ ـس ــارة كــذلــك بـنـسـبــة أك ـبــر بلغت
 1.6فــي المئة وســط تــراجــع عــام بالسيولة
والنشاط بحوالي  8و 16فــي المئة كمعدل
مقارنة مع األسبوع السابق.
ول ــم يـكــن األس ـب ــوع أف ـضــل عـلــى مستوى

الـ ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي واص ـ ــل ال ـتــراجــع
وخـســر  104.57نـقــاط ليقفل عـلــى مستوى
ً
 8445.66نقطة مقلصا مكاسبه لهذا العام
إلــى دون نسبة  8.7في المئة فقط ،وبسبب
ال ـض ـغــط ال ـم ـتــواصــل م ــن ب ـعــض الـقـطــاعــات
ً
خـصــوصــا الـبـتــروكـيـمــاويــات ،كــذلــك بعض
أسهم متفرقة وكان هناك نمو وتحول كبير
ف ــي ق ـط ــاع األس ـم ـن ــت والـ ـ ــذي ن ـمــت أرب ــاح ــه
بأكثر من الضعف ،مما ينبئ بما قد يكون
ً
تحوال في اتجاه أرباح القطاع خالل الفترة
القادمة وبعد أن عانى منذ عام  2015وبداية
تراجعات أسعار النفط الكبيرة.
اس ـت ـمــر ال ـت ــراج ــع ف ــي مــؤشــر س ــوق دبــي
ولــأس ـبــوع الــرابــع عـلــى ال ـتــوالــي بـعــد فترة
نمو جيدة تبعت نتائج أعمال البنوك مطلع
الـشـهــر ال ـمــاضــي وان ـخ ـفــض مــؤشــر الـســوق
ً
بنسبة  1فــي المئة خــال األس ـبــوع خــاســرا
حوالي  27نقطة ليقفل على مستوى 2768.85
نقطة.
وسجل مؤشرا سوقي المنامة وأبوظبي
تغيرات محدودة إذ تراجع األول ُ
بعشر نقطة
مئوية ،وأبقى مكاسب سنوية كبيرة بلغت
 15فــي الـمـئــة بـعــد أن فـقــد  1.6نـقـطــة خــال
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي لـيـسـتـقــر عـلــى مـسـتــوى
 1533.6ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا ع ـلــى ال ـط ــرف اآلخ ــر
تماسك مؤشر سوق أبوظبي على مستوى
 5آالف نقطة بعد أن خسر ثلث نقطة مئوية
ه ــي  15.67ن ـق ـطــة لـيـسـتـقــر ع ـل ــى مـسـتــوى
 5038.99نقطة.

ملخص تداوالت السوق العام خالل األسبوع المنتهي في 2019/08/22

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

األسبوع
المنتهي في

الكمية المتداولة
(مليون سهم)

القيمة المتداولة
(مليون دينار)

عدد الصفقات
(ألف صفقة)

إقفال المؤشر
العام

إقفال المؤشر
األول

2019/08/15

6.075.18

8.550.23

9.621.7

3.861.51

1.535.2

5.054.66

2.795.76

2019/08/22

6.000.1

8.445.66

9.918.6

3.987.65

1.533.6

5.038.99

2.768.85

الفرق

75.08-

104.57-

296.9

126.14

1.6-

15.67-

26.91-

التغير ()%

%1.2-

%1.2-

%3.1

%3.3

%0.1-

%0.3-

%1-

2019/08/15

344.66

57.41

12.35

6.075.18

6.685.18

4.876.21

2

2019/08/22

721.96

131.78

29.76

6.000.1

6.610.18

4.799.94

5

2019/08/22

288.78

52.71

11.9

6.000.1

6.610.18

4.799.94

معدل 2

الفرق

55.88-

4.7-

0.44-

75.08-

75-

76.27-

-

التغير ()%

%16.2-

%8.2-

%3.6-

%1.2-

%1.1-

%1.6-

-

ضبط شركات صناعية تستخدم مساحات
قسائمها دون غرضها المخصص
●

جراح الناصر

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـصــادر
مسؤولة ،بوجود شركات صناعية
تقوم باستخدام القسائم الصناعية
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـه ــا ومـ ـس ــاح ــاتـ ـه ــا دون
الـ ـغ ــرض ال ـم ـخ ـصــص لـ ـه ــا ،مـبـيـنــة
أن ت ـل ــك ال ـم ـص ــان ــع خ ــال ـف ــت غ ــرض
ال ـت ـخ ـص ـيــص ف ــي ال ـق ـي ــام بــأنـشـطــة
مختلفة.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن م ــن ضمن
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـت ــي اكـتـشـفـتـهــا فــرق
الـتـفـتـيــش الـتــابـعــة لـلـهـيـئــة الـعــامــة

للصناعة خالل األسابيع الماضية
تخزين الصلبوخ وممارسة الصيد
الجائر دون الحصول على موافقات
ال ـج ـهــات ذات ال ـعــاقــة ،إل ــى جــانــب
تصنيع غرف المصاعد وتوابعها،
مبينة أن قوانين الصناعة ال تسمح
ب ـم ـم ــارس ــة أي نـ ـش ــاط ت ــم اإلخـ ــال
بالغرض المخصص له.
وأفادت المصادر بأن "الصناعة"
قامت بإغالق تلك القسائم ،وأنذرت
ً
أخرى ،حيث اكتشفت أيضا انتهاء
تراخيصها ،حيث تقع تلك القسائم
في مناطق الجهراء وميناء عبدالله

وال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة ،م ــوضـ ـح ــة أن ال ـه ـي ـئــة
و عـبــر اللجنة ا لــدا ئـمــة للمخالفات
الصناعية قررت إغالق تلك القسائم
حتى يتم ازالــة المخالفات وتعديل
األوضـ ـ ــاع ،وف ــي ح ــال ع ــدم إزالـتـهــا
خ ــال شـهــر سيتم تــوقـيــع ج ــزاء ات
أشد.
يذكر أنه يجوز بقرار من مجلس
اإلدارة إ لـغــاء الترخيص الممنوح
للمنشأة أو الحرفة الصناعية إذا تم
استخدام القسيمة في غير األغراض
المخصصة لها ،وفي حال لم يبدأ
صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال

إقفال المؤشر عدد جلسات
التداول
الرئيسي

الـتـشـيـيــد أو اإلنـ ـت ــاج خ ــال ال ـمــدة
المحددة في قرار الترخيص.
وبينت المصادر أن من األسباب
الـ ـت ــي ي ـب ـن ــى ع ـل ـي ـهــا ق ـ ـ ــرار اإللـ ـغ ــاء
م ـخ ــال ـف ــة ص ــاح ــب ال ـت ــرخ ـي ــص أي ــا
مــن ال ـشــروط الـتــي منح الترخيص
بمقتضاها ،أو تنازله عن الترخيص
للغير دون مراعاة أحكام القانون أو
الالئحة التنفيذية ،إلى جانب ثبوت
حصوله على الترخيص بناء على
بيانات غير صحيحة أو مزورة.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  89سنتا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 89سنتا في تداوالت أمس األول ،ليبلغ
 60.76دوالرا ،م ـقــا بــل  61.65دوالرا
للبرميل فــي ت ــداوالت الخميس ،وفقا
للسعر المعلن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،تــراجـعــت
أسعار النفط ،الجمعة ،بعد أن أعلنت
الصين رسوما جمركية انتقامية على
بضائع أميركية بقيمة  75مليار دوالر،
من بينها النفط الخام ،في تصعيد آخر
للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين
في العالم.
وأنهت عقود خام القياس العالمي
مزيج برنت جلسة التداول منخفضة
 58سنتا ،أو واحدا في المئة ،لتبلغ عند
التسوية  59.34دوالرا للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس األميركي
غرب تكساس الوسيط  1.18دوالر ،أو
 2.1فــي الـمـئــة ،لتسجل عند التسوية
 54.17دوالرا للبرميل.
وأن ـه ــى ال ـخ ــام األم ـيــركــي األس ـبــوع
منخفضا  1.3فــي ا لـمـئــة ،فيما صعد
برنت  1.2في المئة على مدار األسبوع.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها
س ـت ـفــرض رس ــوم ــا جـمــركـيــة إضــافـيــة
من  5إلــى  10في المئة على  5078من
منتجات الــواليــات الـمـتـحــدة ،بما في
ذلــك النفط الـخــام ،ومنتجات زراعـيــة،
مثل :فول الصويا ،والطائرات الصغيرة.
وأثـ ــارت الـخـطــوة الـصـيـنـيــة غضب
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي
قــال إنــه يأمر الشركات األميركية بأن
تـ ــدرس إغـ ــاق عـمـلـيــاتـهــا ف ــي الـصـيــن

وتـ ـصـ ـنـ ـي ــع م ـن ـت ـج ــات ـه ــا بـ ــالـ ــواليـ ــات
المتحدة.
وركز المستثمرون أيضا على كلمة
رئـيــس مجلس االحتياطي االتـحــادي
جيروم باول في جاكسون هول ،والتي
قدم فيها قرائن قليلة بشأن ما إذا كان
الـبـنــك ال ـمــركــزي األم ـيــركــي سيخفض
أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
وق ــال جـيـمــس ب ـ ــوالرد ،رئ ـيــس بنك
االحتياطي االتحادي في سانت لويس،
إن صانعي السياسة النقدية سيجرون
"مناقشة واقعية" بشأن خفض ألسعار
الفائدة األميركية بمقدار نصف نقطة
مئوية باجتماعهم القادم في سبتمبر.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 1.13مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في النصف األول
بنمو  %4.8على أساس سنوي ...و«الوطني» في الصدارة
وفق «الشال» ،زادت 5
قطاعات من مستوى
ربحيتها عند مقارنة أدائها
مع أداء النصف األول من
عام  ،2018بينما خفضت 7
قطاعات مستوى أرباحها
مقارنة بالفترة ذاتها من
العام الماضي ،أفضلها
قطاع البنوك الذي زاد
أرباحه من نحو 565.1
مليون دينار إلى نحو 610.6
ماليين.

ذك ــر تـقــريــر "ال ـش ــال" أن عــدد
الشركات المدرجة التي أعلنت
نتائجها الـمــالـيــة عــن النصف
األول م ــن الـسـنــة الـحــالـيــة بلغ
 165ش ـ ــر ك ـ ــة ،أو نـ ـح ــو 94.3
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن عـ ــدد ال ـشــركــات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة الـ ـب ــال ــغ  ،175بـعــد
استبعاد الشركات التي لم تعلن
بـعــد عــن نـتــائـجـهــا وت ـلــك التي
تختلف سنتها المالية.
ووف ــق الـتـقــريــر ،حـقـقــت تلك
الـشــركــات صــافــي أرب ــاح بنحو
 1.136مليار دينار ،أي بنسبة
نـمــو بـنـحــو  4.8ف ــي الـمـئــة عن
مستوى أرباح النصف األول من
عام  2018البالغة  1.084مليار
ً
دي ـن ــار ،لـكـنـهــا حـقـقــت تــراجـعــا
ب ـن ـحــو  6.1ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة
بـمـسـتــوى أرب ــاح نـفــس العينة
للربع األول مــن عــام  ،2019إذ
حققت تلك الشركات نحو 550
مليون دينار للربع الثاني من
عام  ،2019مقارنة بنحو 585.5
مـلـيــون دي ـنــار لـلــربــع األول من
العام الحالي.
وزادت  5ق ـ ـ ـطـ ـ ــا عـ ـ ــات م ــن
مستوى ربحيتها عند مقارنة
أدائ ـه ــا مــع أداء الـنـصــف األول
مــن عــام  ،2018بينما خفضت
 7ق ـطــاعــات مـسـتــوى أربــاحـهــا

مقارنة بالفترة ذاتها من العام
الماضي ،أفضلها قطاع البنوك
الذي زاد أرباحه من نحو 565.1
مليون ديـنــار إلــى نحو 610.6
ماليين ،ثانيها قطاع الخدمات
الـمــالـيــة الـ ــذي زاد أرب ــاح ــه من
نحو  135.1مليون ديـنــار إلى
ً
ن ـحــو  157.6م ـل ـيــونــا ،تــاهـمــا
فــي االرت ـفــاع قـطــاع االتـصــاالت
الذي زاد أرباحه من نحو 121.9
مليون ديـنــار إلــى نحو 135.6
ً
مليونا  ،بينما تراجعت قيمة
أرباح قطاع الصناعة من نحو
 136.8مليون ديـنــار إلــى نحو
ً
 116.3مليونا.
وتشير نتائج النصف األول
مــن ال ـعــام الـحــالــي إل ــى تحسن
أداء  91شـ ــر كـ ــة م ـ ـقـ ــار نـ ــة مــع
النصف األول من عام  ،2018من
ضمنها زادت  66شركة مستوى
أربــاح ـهــا وخـفـضــت  25شــركــة
مستوى خسائرها أو تحولت
إل ــى الــربـحـيــة ،أي أن  55.2في
المئة من الشركات التي أعلنت
ً
نتائجها حققت تقدما في األداء.
ً
وح ـق ـقــت  74شــركــة هـبــوطــا
ف ــي م ـس ـتــوى أدائـ ـه ــا ،ضمنها
 50ش ــرك ــة ان ـخ ـف ــض م ـس ـتــوى
أربـ ــاح ـ ـهـ ــا ،ب ـي ـن ـم ــا  24ش ــرك ــة
زادت م ــن مـسـتــوى خـســائــرهــا

أو ان ـت ـق ـلــت م ــن ال ــرب ـح ـي ــة إل ــى
ال ـخ ـس ــائ ــر ،وفـ ــي ق ــائ ـم ــة أع ـلــى
الشركات الرابحة ،حققت عشر
ش ــرك ــات ق ـيــاديــة أرب ـ ــاح بنحو
 745.8مـلـيــون دي ـن ــار ،أو نحو

 425.3مليون دينار تداوالت القطاع
العقاري في يوليو

 37.88مليار دينار إجمالي التسهيالت
المقدمة من البنوك

ً
بانخفاض  %20.5على أساس سنوي و 165مليونا سيولة السكن الخاص

ً
 15.9مليارا نصيب الشخصية منها و 8.65للقطاع العقاري
ذكر "الشال" في تقريره األسبوعي أن
بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي أفـ ــاد ف ــي نشرته
اإلح ـص ــائ ـي ــة ال ـن ـق ــدي ــة ال ـش ـه ــري ــة لـشـهــر
يونيو  ،2019المنشورة على موقعه على
اإلنترنت ،أن رصيد إجمالي أدوات الدين
العام "بما فيها سندات وعمليات التورق
منذ أبريل  "2016انخفض بما قيمته 420
مليون دينار مقارنة بمستواه في نهاية
مارس  ،2019ليصبح  2.972مليار دينار
في نهاية يونيو  ،2019أي ما نسبته نحو
 6.9فــي المئة مــن حجم الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي اإلسمي المقدر لعام  2018البالغ
نحو  42.8مليار دينار.
وبحسب "الشال" بلغ متوسط أسعار
الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام
لمدة سنة  3.250في المئة ،ولمدة سنتين
 3.375في المئة ،ولمدة  3سنوات 3.375
ف ــي ال ـم ـئــة ،ول ـم ــدة  5س ـن ــوات  3.500في
المئة ،ولمدة  7سنوات  3.625في المئة،
ول ـ ـمـ ــدة  10س ـ ـنـ ــوات  3.875فـ ــي ال ـم ـئــة،
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100
في المئة من إجمالي أدوات الدين العام
" 100في المئة في نهاية مارس ."2019
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ووف ـ ــق ال ـن ـش ــرة ،بلغ
إجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمين
المقدمة مــن الـبـنــوك المحلية فــي نهاية
يونيو  2019نحو  37.881مليار دينار،
ما يمثل نحو  55.6في المئة من إجمالي
موجودات البنوك المحلية ،بارتفاع بلغ
نحو  460.6مليون دينار ،أي بنسبة نمو
ربع سنوي بلغت نحو  1.2في المئة عما
كان عليه في نهاية مارس .2019
وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية
نـ ـح ــو  15.976مـ ـلـ ـي ــار د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،أي مــا
نسبته نحو  42.2في المئة من إجمالي
الـتـسـهـيــات االئ ـت ـمــان ـيــة "ن ـح ــو 15.909

م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ف ــي ن ـهــايــة م ـ ــارس "2019
وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.4
في المئة .وبلغت قيمة القروض المقسطة
ضمنها نحو  11.796مليار دينار أي ما
نسبته نحو  73.8في المئة من إجمالي
التسهيالت الشخصية ،و نـصـيــب شــراء
األسهم ضمنها نحو  2.578مليار دينار
أي م ــا نـسـبـتــه نـحــو  16.1ف ــي الـمـئــة من
إجمالي التسهيالت الشخصية.
وبـلـغــت قـيـمــة ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة
نحو  1.228مليار دينار ،في حين بلغت
التسهيالت االئتمانية لقطاع العقار نحو
 8.615مليارات دينار أي ما نسبته نحو
 22.7في المئة من اإلجمالي "نحو 8.314
مليارات دينار في نهاية مــارس ،"2019
أي ان نحو ثلثي التسهيالت االئتمانية
تمويالت شخصية وعقارية.
ولـقـطــاع الـتـجــارة نحـو  3.430مليارات
دي ـن ــار أي م ــا نـسـبـتــه ن ـحــو  9.1ف ــي الـمـئــة
"نحو  3.446مليار دينار في نهاية مارس
 ،"2019ولقطاع المقاوالت نحو  2.008مليار
دينار أي ما نسبته نحو  5.3في المئة "نحو
 2.096مليار دينار في نهاية مارس ،"2019
ولقطاع الصناعة نحو  1.997مليار دينار
أي ما نسبته نحو  5.3في المئة "نحو 1.950
مليار دينار في نهاية مارس  ،"2019ولقطاع
ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة -غ ـيــر ال ـب ـنــوك -نحو
 1.159مليار دينار أي ما نسبته نحو 3.1
في المئة "نحو  1.144مليار دينار في نهاية
مارس ."2019
ً
وتـشـيــر الـنـشــرة أي ـضــا ،إل ــى أن إجمالي
الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو
 44.025مليار دينار ،أي ما يمثل نحو 64.6
ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي مـطـلــوبــات الـبـنــوك
المحلية ،بارتفاع بلغ نحو  854.9مليون
دينار عما كان عليه في نهاية مارس ،2019

 65.7ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـمــالــي
األرباح المطلقة ،تصدرها "بنك
الكويت الوطني" بنحو 209.1
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وجـ ـ ــاء "ال ـب ـنــك
األهلي المتحد (البحرين)" في

الـمــرتـبــة الـثــانـيــة بنحو 114.4
مليون ديـنــار ،و"بيت التمويل
الـكــويـتــي" فــي المرتبة الثالثة
بنحو  107.7ماليين دينار.
واحتلت شركة "زين" المرتبة

ال ــرابـ ـع ــة ب ـن ـحــو  97.3م ـل ـيــون
ديـنــار ،وعلى النقيض ،حققت
ع ـش ــر ش ــرك ــات أعـ ـل ــى خ ـســائــر
م ـط ـل ـق ــة ب ـن ـح ــو  43.3م ـل ـيــون
ديـنــار ،وضمنها حققت شركة

"أبيار للتطوير العقاري" أعلى
مستوى خسائر مطلقة بنحو
 19.8مليون دينار ،تلتها شركة
"االستشارات المالية الدولية"
بنحو  6.2ماليين دينار.

أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو  2في
المئة نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام
بنحو  884مليون دينار.
ويخص عمالء القطاع الخاص من تلك
ً
الـ ــودائـ ــع بــال ـت ـعــريــف ال ـش ــام ــل ،أي شــامــا
الـمــؤسـســات ال ـك ـبــرى ،كــالـمــؤسـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية -ال يشمل الحكومة-
نـحــو  37.115مـلـيــار دي ـنــار أي مــا نسبته
نحو  84.3في المئة ،ونصيب ودائع عمالء
الـقـطــاع ال ـخــاص بــالــديـنــار الـكــويـتــي منها
نحو  34.588مليار دينار أي ما نسبته نحو
 93.2في المئة ،وما يعادل نحو  2.527مليار
ديـنــار بالعمالت األجنبية لعمالء القطاع
ً
الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة
على ودائ ــع العمالء ألجــل بكل مــن الدينار
الكويتي والدوالر األميركي مقارنة بنهاية
م ــارس  ،2019فتذكر الـنـشــرة أن الـفــرق في
متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء
ألجل مــازال لمصلحة الدينار الكويتي في
نهاية الفترتين ،إذ بلغ نحو  0.764نقطة
ل ــودائ ــع ش ـهــر واح ـ ــد ،ون ـحــو  0.727نقطة
لودائع  3أشهر ،ونحو  0.738نقطة لودائع
ً
 6أشهر ،ونحو  0.742نقطة لودائع  12شهرا.
بينما كــان ذلــك الـفــرق فــي نهاية مــارس
 2019نحو  0.819نقطة لودائع شهر واحد،
ونحو  0.750نقطة لودائع  3أشهر ،ونحو
 0.716نقطة لودائع  6أشهر ،ونحو 0.666
ً
نقطة لودائع  12شهرا.
وبـلــغ الـمـتــوســط الـشـهــري لسعر صــرف
الدينار الكويتي مقابل الدوالر األميركي في
يونيو  2019نحو  303.49فلوس لكل دوالر،
ً
بانخفاض طفيف جدا بلغ نحو  -0.014في
المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس
 2019عندما بلغ نحو  303.53فلوس لكل
دوالر.

قــال "الـشــال" ،إن آخــر البيانات المتوفرة
فــي وزارة الـعــدل -إدارة التسجيل العقاري
والـتــوثـيــق( -بـعــد استبعاد كــل مــن النشاط
الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى
ارتفاع سيولة سوق العقار في يوليو 2019
مقارنة بسيولة يونيو .2019
ووفق "الشال" بلغت جملة قيمة تداوالت
العقود والوكاالت لشهر يوليو نحو 425.3
مليون دينار ،وهي قيمة أعلى بما نسبته
 61.6فــي الـمـئــة عــن مـسـتــوى سـيــولــة شهر
يــونـيــو  2019الـبــالـغــة نـحــو  263.2مليون
دينار ،لكنها أدنى بما نسبته  -20.5في المئة
مقارنة مع سيولة يوليو  ،2018عندما بلغت
السيولة آنذاك نحو  535مليون دينار.
فــي التفاصيل ،تــوزعــت ت ــداوالت يوليو
 2019م ــا ب ـيــن ن ـحــو  382.4م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
ع ـقــودا ،ونـحــو  42.9مليون ديـنــار وكــاالت،
وبلغ عــدد الصفقات العقارية لهذا الشهر
ً
 736صفقة ،توزعت ما بين  691عقودا و45
وكــاالت ،وحصدت محافظة األحمدي أعلى
ع ــدد مــن الـصـفـقــات بـ ـ  257صـفـقــة وممثلة
ب ـن ـحــو  34.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي عــدد
الصفقات العقارية ،تليها محافظة مبارك
الكبير ب ـ  142صفقة تمثل نـحــو  19.3في
المئة ،في حين حظيت محافظة الجهراء على
أدنى عدد من الصفقات بـ  49صفقة ممثلة
بنحو  6.7في المئة.
وب ـل ـغ ــت ق ـي ـمــة تـ ـ ـ ــداوالت ن ـش ــاط الـسـكــن
الخاص نحو  165.1مليون دينار ،مرتفعة
بـنـحــو  88.1ف ــي الـمـئــة م ـقــارنــة م ــع يونيو
 2019عندما بلغت نحو  87.7مليون دينار،
وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو  38.8في
المئة من جملة قيمة تداوالت العقار مقارنة
بما نسبته  33.3في المئة في يونيو .2019
وب ـلــغ ال ـم ـعــدل ال ـش ـهــري لـقـيـمــة ت ــداوالت
ً
الـسـكــن الـخــاص خــال آخــر  12شـهــرا نحو
 127.2مليون دي ـنــار ،أي ان قيمة ت ــداوالت

شهر يوليو  2019أعلى بما نسبتـه  29.8في
المئة مقارنة بالمعدل.
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى
 498صفقة مقارنة بـ  276صفقة في يونيو
 ،2019وب ــذل ــك ب ـلــغ م ـع ــدل ق ـي ـمــة الـصـفـقــة
الــواحــدة لنشاط السكن الخاص نحو 331
ً
ألف دينار مقارنة بنحو  318ألفا في يونيو
 ،2019أي بارتفاع بحدود  4.3في المئة.
وب ـل ـغ ــت ق ـي ـمــة تـ ـ ـ ــداوالت ن ـش ــاط الـسـكــن
االستثماري نحو  155.4مليون ديـنــار أي
بارتفاع بنحو  28.3في المئة مقارنة بشهر
يونيو  2019حين بلغت نحو  121.1مليون
دي ـن ــار ،وانـخـفـضــت مساهمتها مــن جملة
السيولة إلى نحو  36.5في المئة مقارنة بما
نسبته  46في المئة.
وب ـلــغ ال ـم ـعــدل ال ـش ـهــري لـقـيـمــة ت ــداوالت
ً
نشاط السكن االستثماري خــال  12شهرا
ن ـح ــو  120.1م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،أي إن قـيـمــة
تداوالت شهر يوليو أعلى بما نسبته 29.4
ً
في المئة مقارنة بمعدل آخر  12شهرا.
وارتـ ـف ــع ع ــدد صـفـقــاتــه إل ــى  163صفقة
مقارنة بـ  119صفقة في يونيو  ،2019وبذلك
بـلــغ مـعــدل قيمة الصفقة ال ــواح ــدة لنشاط
الـسـكــن االسـتـثـمــاري نـحــو  953أل ــف ديـنــار
مقارنة بنحو مليون دينار في يونيو ،2019
أي بانخفاض بحدود  -6.3في المئة.
وارتفعت قيمة تداوالت النشاط التجاري
إلــى نحو  102.3مليون ديـنــار ،أي ارتفعت
بنحو  92.4في المئة مقارنة مع يونيو 2019
حين بلغت نحو  53.2مليون دينار ،وارتفعت
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24
في المئة مقارنة بما نسبته  20.2في المئة.
وبـ ـل ــغ مـ ـع ــدل ق ـي ـمــة تـ ـ ـ ــداوالت ال ـن ـشــاط
ً
التجاري خالل  12شهرا نحو  51.5مليون
دي ـنــار ،أي ان قيمة ت ــداوالت شهر يوليو
أعـلــى بنحو  98.4فــي الـمـئــة عــن متوسط
ً
آخر  12شهرا.

ً
معظم مؤشرات ربحية «المتحد» سجلت ارتفاعا

وبلغ عدد صفقاته  73صفقة مقارنة بـ
 83صفقة لشهر يونيو  ،2019وبذلك بلغ
معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو
 2019نحو  1.4مليون دينار مقارنة بمعدل
يونيو  2019والبالغ نحو  641ألف دينار،
أي بارتفاع بحدود  118.7في المئة ،كما
تمت صفقتان على نشاط المخازن بقيمة
 2.6مليون ديـنــار ،مقارنة بصفقة واحــدة
بلغت قيمتها نحو  1.3مليون ديـنــار في
يونيو .2019
وع ـنــد م ـقــارنــة إج ـمــالــي ت ـ ــداوالت شهر
يوليو بمثيلتها للشهر نفسه مــن السنة
الفائتة "يوليو  "2018نالحظ أنها حققت
ً
انخفاضا من نحو  535مليون دينار إلى
ً
نحو  425.3مليونا ،أي بما نسبته -20.5
في المئة كما أسلفنا ،وشمل االنخفاض
سيولة نشاط السكن االستثماري بنسبة
 -34.3في المئة ،سيولة النشاط التجاري
بـنـسـبــة  -18.4ف ــي الـمـئــة وس ـيــولــة نـشــاط
السكن الخاص بنسبة  -4.6في المئة.
وع ـن ــد م ـقــارنــة جـمـلــة قـيـمــة الـ ـت ــداوالت
منذ بداية العام الحالي حتى شهر يوليو
 ،2019أي األشهر السبعة األولى من العام
ً
بمثيلتها من عام  ،2018نالحظ انخفاضا
فــي إجـمــالــي سـيــولــة ال ـســوق الـعـقــاري من
نحو  2.162مليار دينار إلــى نحو 2.126
مليار ،أي بما نسبته  -1.6في المئة.
ولــو افترضنا استمرار سيولة السوق
خ ــال مــا تبقى مــن الـسـنــة ( 5أش ـهــر) عند
المستوى ذاته ،فسوف تبلغ قيمة تداوالت
ً
الـ ـس ــوق (ع ـ ـقـ ــودا ووك ـ ـ ـ ــاالت) ن ـحــو 3.645
مليارات دينار ،وهي أعلى بما قيمته 13.9
مليون دينار عن مجموع السنة الماضية،
أي ارت ـفــاع بـمــا نسبته  0.4فــي الـمـئــة عن
مستوى عــام  ،2018إذ بلغ إجمالي قيمة
ت ــداوالت عــام  2018نحو  3.631مليارات
دينار.

 4.01مليارات دينار موجودات البنك بارتفاع  %2.6في النصف األول
تشير نتائج تحليل مؤشرات
الربحية ،محسوبة على
أساس سنوي ،إلى أن معظم
مؤشرات الربحية سجلت
ً
ارتفاعا مقارنة مع الفترة
نفسها من عام .2018

تـنــاول "ال ـش ــال" ،إع ــان البنك األهـلــي المتحد
نتائج أعماله للنصف األول مــن الـعــام الحالي،
وأظـ ـه ــرت تـحـقـيـقــه ص ــاف ــي أربـ ـ ــاح (ب ـع ــد خصم
الضرائب) بلغ نحو  30.76مليون دينار ،بارتفاع
ق ــدره  1.80مليون أي مــا نسبته  6.2فــي المئة،
ً
مقارنة بنحو  28.96مليونا للفترة نفسها من
عام .2018
ووف ــق "ال ـشــال" ،تحقق ذلــك نتيجة انخفاض
جملة المخصصات بالمطلق بقيمة أعـلــى من
انخفاض الربح التشغيلي ،إذ بلغ انخفاض جملة
المخصصات نحو  10.91ماليين دينار ،مقابل
انخفاض أقل للربح التشغيلي وبنحو  9.04ماليين
مقارنة مع الفترة نفسها من عام  ،2018وانعكس
ً
األثر مباشرة على صافي الربح.
في التفاصيل ،حققت جملة اإليرادات التشغيلية
ً
انخفاضا بقيمة  7.19ماليين دينار أو ما نسبته
ً
 11.3في المئة ،وص ــوال إلــى نحو  56.68مليون
ً
دينار مقارنة بنحو  63.87مليونا ،وتحقق ذلك
نتيجة انـخـفــاض بند صــافــي إيـ ــرادات التمويل
ً
ً
بنحو  7.20ماليين ،وصوال إلى نحو  43.68مليونا
ً
مقارنة بنحو  50.88مليونا.
وحقق بند حصة في نتائج شركة زميلة خسائر
بحدود  247ألف دينار ،مقارنة بأرباح بلغت 770

ً
ألفا في الفترة المماثلة
مــن الـعــام الفائت ،أي
ب ــانـ ـخـ ـف ــاض ب ـل ـغــت
ق ـي ـم ـتــه ن ـح ــو 1.02
مليون دينار ،بينما
ارتفع بند صافي ربح
بيع استثمارات عقارية بنحو  1.12مليون.
وارتـفـعــت جملة مـصــروفــات التشغيل للبنك
بنحو  1.85مليون دينار أو ما نسبته  10.3في
ً
ً
المئة ،وصوال إلى نحو  19.70مليونا مقارنة بنحو
ً
 17.85مليونا في النصف األول من عــام ،2018
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين
وبند االستهالك بما مجمله  1.93مليون دينار،
بينما انخفض بند مـصــروفــات تشغيل أخــرى
بنحو  85ألف دينار.
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 10.91
ماليين دينار أو ما نسبته  69.4في المئة كما
أسلفنا ،عندما بلغت نحو  4.81ماليين دينار
ً
مـقــارنــة بنحو  15.72مـلـيــونــا ،وارت ـفــع هامش
صافي الربح حين بلغ نحو  54.3في المئة من
جملة إيرادات التشغيل ،بعد أن بلغ نحو 45.3
في المئة خالل الفترة المماثلة من عام ،2018
نـتـيـجــة تــأثـيــر ان ـخ ـفــاض قـيـمــة الـمـخـصـصــات

على صافي ربح
البنك.
وبـلــغ إجمالي
م ــوج ــودات البنك
نـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــو 4 . 0 1 7
مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـن ــار،
ب ـ ــارتـ ـ ـف ـ ــاع ب ـل ـغ ــت
نسبته  2.6في المئة وقيمته  103.1ماليين دينار
مقارنة بنحو  3.914مليارات بنهاية عام ،2018
وارتـفــع بنحو  8.7في المئة أو ما قيمته 320.8
مليون دينار ،عند المقارنة بإجمالي الموجودات
في نهاية النصف األول من عام  2018عندما بلغ
نحو  3.696مليارات دينار.
ً
وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعا بلغ قدره
 105.1ماليين دينار ونسبته  3.8في المئة ،ليصل
إلى نحو  2.905مليار دينار ( 72.3في المئة من
إجمالي الموجودات) مقابل  2.800مليار دينار
( 71.5في المئة من إجمالي الموجودات) كما في
نهاية عام  ،2018وارتفع بنحو  160.4مليون دينار
أو ما نسبته  5.8في المئة ،عند مقارنته بالفترة
نفسها من عــام  2018حين بلغ آن ــذاك ما قيمته
 2.745مليار دينار ( 74.3في المئة من إجمالي
الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي
الودائع نحو  84.4في المئة مقارنة بنحو  87.2في
المئة ،وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو
 47مليون دينار وبنسبة  61.1في المئة ،حين بلغ
نحو  124مليون دينار ( 3.1في المئة من إجمالي
الموجودات) مقارنة مع نحو  76.9مليون دينار (2
في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية
العام السابق.
وعـنــد الـمـقــارنــة مــع الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
ً
ً
السابق نجده قد حقق ارتفاعا أيضا بنحو 55.5
مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو  81.2في
المئة ،إذ بلغ حينها نحو  68.4مليون دينار (1.9
في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير األرقـ ــام إل ــى أن مطلوبات البنك (من
ً
غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته  101.7مليون دينار أي ما نسبته 3
في المئة ،لتصل إلى نحو  3.524مليارات دينار
مقارنة بنحو  3.422مليارات بنهاية عام ،2018
وارتفعت بنحو  301.8مليون دينار ،أي بنسبة 9.4
في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك اإلجمالي
في نهاية النصف األول من العام الفائت ،وبلغت
نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  87.7في المئة مقارنة بنحو  87.2في المئة.

وت ـش ـيــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل م ــؤش ــرات الــربـحـيــة
مـحـســوبــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ،إل ــى أن معظم
ً
مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعا مقارنة مع الفترة
نفسها من عام .2018
إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك
( ،)ROCإلى نحو  30.6في المئة مقارنة بنحو 30.2
ً
في المئة ،وارتفع أيضا ،مؤشر العائد على معدل
حـقــوق المساهمين ال ـخــاص بمساهمي البنك
( )ROEإلى نحو  14.3في المئة مقارنة بنحو 14.1
في المئة.
بينما انخفض مؤشر العائد على معدل أصول
ً
ً
البنك ( )ROAانخفاضا ضئيال إلى نحو  1.55في
ً
المئة قياسا بنحو  1.57في المئة.
ً
وسجلت ربحية السهم الواحد ( )EPSارتفاعا،
ً
ً
لتبلغ  15.7فلسا مقابل  14.7فلسا .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /ربحية السهم ( )P/Eنحو 10.1
أضـعــاف مقارنة مــع  9.7أضـعــاف ،وذل ــك نتيجة
ارتـفــاع السعر السوقي للسهم بنسبة  10.9في
المئة ،مقابل ارتـفــاع نسبي أقــل لربحية السهم
الواحد ( )EPSالبالغ نحو  6.8في المئة مقارنة مع
 30يونيو  .2018وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  1.3مــرة بعد أن كان
 1.2مرة.
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جيروم باول أغضبه في «جاكسون هول» ...واألسهم األميركية تهوي  %3مع تجدد حرب التجارة
هوت األسهم األميركية،
أمس األول ،بعد تصعيد
جديد في الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين ،مع
مطالبة الرئيس دونالد ترامب
الشركات األميركية بالسعي
إلى بدائل لعملياتها في
الصين بعد أن أعلنت بكين عن
رسوم جمركية انتقامية على
منتجات أميركية.

أصـ ـ ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
ً
ً
دونالد ترامب ردا غاضبا ،أمس
األول ،ب ـع ــد أن تـ ـح ــدث ر ئ ـيــس
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي االت ـح ــادي
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاول عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرب
التجارية مع الصين والمخاطر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.
وتـســاء ل تــرامــب عما إذا كان
ال ـش ـخــص ال ـ ــذي ع ـي ـنــه لــرئــاســة
البنك المركزي هو "عدو" أكبر من
الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقـ ــال ت ــرام ــب ع ـلــى "تــوي ـتــر":
"كالمعتاد ،مجلس االحتياطي
ً
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادي لـ ـ ــم يـ ـفـ ـع ــل شـ ـيـ ـئ ــا!
ً
لدينا دوالر قــوي جــدا ومجلس
ً
احتياطي اتحادي ضعيف جدا...
سؤالي هو ،من هو عدونا األكبر،
جاي باول أم الرئيس شي؟"

ترامب يخطط
وأشار ترامب إلى أنه يخطط
التـ ـ ـخ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراء سـ ـي ــؤث ــر ع ـلــى
ال ـ ـ ــدوالر وم ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
االتحادي ،لكنه كان غير واضح
بشأن ماذا سيكون ذلك اإلجراء.
وأكد ترامب مساء أمس األول
أنــه لن يمنع رئيس االحتياطي
الفدرالي األميركي جيروم باول
من االستقالة.
ً
وردا ع ـلــى سـ ــؤال لـصـحــافــي
"ه ــل تتمنى أن يـسـتـقـيــل؟" قبل
توجهه إلى فرنسا لحضور قمة
مجموعة السبع ،قال ترامب "إذا
فعل ذلك فلن أمنعه" ،في إشارة
إلى باول الذي عينه بنفسه لكنه
يوجه إليه باستمرار انتقادات
حادة.

صفعة جديدة للصين
ً
بـعــد أن أعـلـنــت الـصـيــن ،أم ــس األول ،فــرضـهــا رســومــا على
صادرات أميركية بقيمة  75مليار دوالر ،أتى الرد األميركي.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب ،مساء أمس األول ،أن الواليات
ُ
المتحدة ستخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية
ً
ً
بنسبة  5في المئة ردا على ما سماه "تحركا للصين" بدوافع
سياسية لفرض رسوم على صادرات أميركية.
وكتب ترامب على "تويتر"" :من المحزن أن اإلدارات السابقة
سـمـحــت لـلـصـيــن ب ــأن تـتـمـلــص ح ـتــى اآلن م ــن ت ـج ــارة عــادلــة
ً
ً
وم ـتــوازنــة وه ــو مــا أص ـبــح عـبـئــا كـبـيــرا عـلــى داف ــع الـضــرائــب
األم ـيــركــي ...كرئيس للبالد فإنني لــم يعد يمكنني أن أسمح
لهذا بأن يحدث".
كما قــال ،إن الــواليــات المتحدة ستزيد الــرســوم الجمركية
على واردات صينية بقيمة  250مليار دوالر إلى  30في المئة
ً
من المعدل الحالي البالغ  25في المئة بدءا من أول أكتوبر.
وفي الوقت نفسه ،أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على
بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها  300مليار دوالر من 10
في المئة إلى  15في المئة.
وستبدأ الــواليــات المتحدة فــرض تلك الــرســوم على بعض
ً
المنتجات بدءا من أول سبتمبر ،لكن الرسوم على حوالي نصف
تلك البضائع تأجلت إلى الخامس عشر من ديسمبر.

وأضاف الرئيس األميركي "ال
أعتقد أنه قام بعمل جيد".
وف ـ ــي ت ــدويـ ـن ــة الح ـ ـقـ ــة ع ـلــى
"تويتر" ،قال الرئيس األميركي،
إنــه سيرد في وقــت الحــق "أمس
األول" عـ ـل ــى ر سـ ـ ـ ــوم ج ـمــر ك ـيــة
جديدة أعلنتها الصين.
وقـ ــالـ ــت ال ـص ـي ــن "ف ـ ــي ال ـي ــوم
ً
ذات ـ ـ ــه" إن ـه ــا س ـت ـف ــرض رس ــوم ــا
انتقامية على بضائع أميركية
قيمتها حوالي  75مليار دوالر،
في تصعيد للنزاع التجاري بين
أكبر اقتصادين في العالم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
االحتياطي الـفــدرالــي األميركي
ج ـي ــروم بـ ــاول تـعـهــده الـجـمـعــة،
بمواصلة الـتــوســع االقـتـصــادي
م ــع االع ـ ـتـ ــراف بـ ــأن الـتـعــريـفــات
الجمركية وغيرها من العوامل
تتسبب في تباطؤ النمو.
وبعد أقل من ساعة من خطاب
بـ ـ ــاول ان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ترامب باول على تويتر ،واصفا
إياه بأنه "عدونا".
وت ـ ـعـ ــرضـ ــت أس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـمـ ــال
للهبوط بعدما كشفت الصين عن
فــرض رســوم جمركية انتقامية
ض ــد س ـلــع أم ـيــرك ـيــة بـقـيـمــة 75
ً
مليار دوالر تقريبا ،إضافة إلى
تصريحات باول التي ألمح فيها
لمخاطر تهدد االقتصاد العالمي
بسبب الرسوم الجمركية.

كتاب قواعد
وقال باول ،إنه ال يوجد "كتاب
قواعد" للحرب التجارية وتعهد
بـ "التصرف حسب ما تقتضيه
الحاجة" للحفاظ على االقتصاد.

واستخدم باول عبارة رئيسية
استخدمها من قبل وأثارت ردود
فعل إيجابية فــي الـســوق ،وقــال
"س ـن ـع ـم ــل ح ـس ــب مـ ــا تـقـتـضـيــه
الحاجة للحفاظ على التوسع".
وت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ــإس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاب ع ــن
ً
التعريفات الجمركية ،قائال إنه ال
يوجد "كتاب قواعد" عن الحروب
التجارية ،وإنــه قــد يتعين على
بنك االحتياطي الفدرالي "النظر"
في التطورات قصيرة المدى.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـت ــوق ـع ــات
االقتصادية العالمية "آخــذة في
التدهور".
وعلى الرغم من عدم ذكر باول
أي مسار يتوجب السير فيه فيما
يتعلق بالسياسة النقدية فإنه
وعد بأن يعمل بنك االحتياطي
الـ ـف ــدرال ــي "بــال ـش ـكــل ال ـم ـنــاســب
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـت ــوس ــع" ،وهــي
عبارة استخدمها عدة مرات في
الماضي القريب.
وقـ ــال بـ ــاول خ ــال مـشــاركـتــه
في نــدوة "جاكسون هــول" التي
تضم رؤس ــاء البنوك المركزية،
إن "االقتصاد قريب من تحقيق
كال الهدفين" الوظائف واستقرار
األس ـ ـع ـ ــار" ،إن الـ ـتـ ـح ــدي الـ ــذي
ي ــواجـ ـهـ ـن ــا اآلن هـ ــو م ـســاه ـمــة
الـسـيــاســة الـنـقــديــة فــي الـحـفــاظ
عـلــى ال ـتــوســع بـحـيــث يـتــواصــل
تــوفـيــر ال ــوظ ــائ ــف ،ومـسـتــويــات
تضخم مقبولة" .وتـحــدث بــاول
ع ــن ال ـت ـحــديــات ال ـتــي يــواجـهـهــا
االحتياطي الفدرالي.
وهـ ـ ــوت األسـ ـه ــم األم ـي ــرك ـي ــة،
الجمعة ،بعد تصعيد جديد في
الـحــرب التجارية بين الــواليــات
المتحدة والـصـيــن ،مــع مطالبة

ترامب وباول
الرئيس دونالد ترامب الشركات
األمـيــركـيــة بــالـسـعــي إل ــى بــدائــل
لعملياتها فــي الـصـيــن بـعــد أن
أعلنت بكين عن رسوم جمركية
انتقامية على منتجات أميركية.
وأنـ ـه ــى ال ـم ــؤش ــر داو جــونــز
ال ـص ـنــاعــي جـلـســة الـ ـت ــداول في
ً
بورصة وول ستريت منخفضا
 623.34نقطة ،أو  2.37في المئة،
إلى  25628.90نقطة بينما هبط
المؤشر ستاندرد آند بورز 500
األوس ـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا  75.84ن ـق ـطــة،
أو  2.59فــي الـمـئــة ،ليغلق عند
 2847.11نقطة.
وأغ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر نـ ــاسـ ــداك
المجمع منخفضا  239.62نقطة،

أو  3.0فــي الـمـئــة ،إلــى 7751.77
نقطة.
وت ـن ـهــي الـ ـم ــؤش ــرات ال ـثــاثــة
جميعها األسبوع على خسائر
مـ ــع هـ ـب ــوط نـ ــاسـ ــداك  1.83فــي
المئة ،وستاندرد آند بورز 1.44
في المئة ،وداو جونز  0.99في
المئة.
وواصـلــت الـمــؤشــرات الثالثة
الـ ـهـ ـب ــوط لـ ــرابـ ــع أس ـ ـبـ ــوع عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،وهـ ــي أط ـ ــول سـلـسـلــة
خ ـس ــائ ــر أس ـب ــوع ـي ــة ل ـك ــل مـنـهــا
منذ مايو.
ً
أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ـب ـ ـطـ ــت األس ـ ـه ـ ــم
األوروب ـي ــة ،بـعــد رد غــاضــب من
ال ــرئـ ـي ــس ت ـ ــرام ـ ــب ،ع ـل ــى ف ــرض

«جاكسون هول» مستقبل السياسة النقدية
ً
"جاكسون هول" اسم تردد كثيرا في معظم
التقارير االقـتـصــاديــة هــذا األس ـبــوع وتصدر
عناوين األخبار في األيام القليلة الماضية ،لكن
كيف اكتسب هذا االجتماع كل هذه األهمية؟
م ـنــذ عـ ــام  1978يـسـتـضـيــف االح ـت ـيــاطــي
ً
ً
الفدرالي لمدينة "كانساس" مؤتمرا اقتصاديا
ً
سنويا يضم محافظي البنوك المركزية من
مجموعة دول ،إضافة إلى اقتصاديين وخبراء
بهدف مناقشة الموضوعات االقتصادية القائمة
وانعكاساتها المستقبلية.
لكن عام  1982شهد نقطة تحول لالجتماع،
إذ بات التركيز بشكل أكبر على السياسة النقدية
مــن المواضيع الــزراعـيــة الـتــي كــانــت تشملها
ً
النقاشات سابقا .لذلك كان من المهم حضور
رئيس االحتياطي الفدرالي في حينها باول
ً
فولكر الذي لم يكن متحمسا للمشاركة بداية.
وه ــذا ال ـعــام تــم عـقــد االج ـت ـمــاع لـلـمــرة األول ــى
فــي  Grand Teton National Parkبمنطقة
ً
"جاكسون هول" الذي يوفر فرصا كثيرة لصيد
األسماك في أنهاره  -وهو ما جذب فولكر المولع
بصيد األسماك للمشاركة.

أسعار صرف العمالت العالمية

ومع مرور الوقت ،اكتسب مؤتمر "جاكسون
ً
السنوي المزيد من األهمية ،وبات موعدا
هول"
ّ
ً
سنويا لترقب التلميحات بشأن السياسات
النقدية للبنوك المركزية.
من بين هذه التلميحات كانت في عام 2012
عـنــدمــا أش ــار بــن بــرنــانـكــي ،الــرئـيــس السابق
لــاحـتـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي إل ــى اس ـت ـع ــداد البنك
ال ـمــركــزي األم ـيــركــي ال ـق ـيــام بـ ــدورة ثــالـثــة من
التيسير الكمي لتحفيز االقتصاد ،وبالفعل بعد
شهر من اجتماع "جاكسون هول" تم اإلعالن عن
تلك الدورة من التيسير الكمي.
وفي اجتماع عام  ،2013كانت تكهنات كثيرة
تدور حول من سيخلف برنانكي ،وفي فبراير
 2014عينت جانت يلين.
أما في "جاكسون هول" عام  2014الذي كان
االجتماع األول
لـ"يلين" حينها حــذر مــاريــو دراغ ــي رئيس
البنك المركزي األوروبي من توقعات التضخم
في منطقة اليورو ،في إشارة إلى ضرورة البدء
ً
ً
قريبا بتيسير كمي ،وهــو ما حــدث فعال بعد
أشهر قليلة.

وفي عام  ،2015كان األبرز تلميح نائب رئيس
مجلس إدارة االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي ستانلي
فيشر إلــى الـبــدء بتخفيف السياسة النقدية
ً
الميسرة تدريجيا ،بفضل اقتراب سوق العمل
مــن الـمـسـتــوى المستهدف للتوظيف ،وذلــك
على الــرغــم مــن استمرار مستويات التضخم
المنخفضة.
ً
وبعدها بأشهر قليلة ،وتحديدا في ديسمبر
 ،2015رفع الفدرالي الفائدة بربع في المئة للمرة
األولى منذ .2006
وفــي  2016ألمحت يلين بــأن مـبــررات رفع
الفائدة زادت في األشهر الماضية بفعل تحسن
س ــوق الـعـمــل ،وبـعــدهــا بــأشـهــر أق ــر الـفــدرالــي
األم ـي ــرك ــي رف ــع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة .وم ــع تــزايــد
المخاوف من دخول االقتصاد األميركي مرحلة
ركود طويلة يتطلع البعض إلى خفض أسعار
الفائدة ،وهو السؤال الذي يتطلع إلى إجابته
الكثيرون وربما تحمل تلميحات جيروم باول
رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي تلميحات
بـشــأنــه تـســاعــد فــي التنبؤ بـمـســار السياسة
النقدية مستقبال في أكبر اقتصاد بالعالم.

ً
الصين رسوما جمركية انتقامية
على بضائع أميركية.
وسجل الدوالر األميركي أعلى
م ـس ـتــوى ف ــي أس ـبــوع ـيــن مـقــابــل
ا ل ـيــوان الصيني بـعــد تعليقات
ترامب بشأن الصين ،كما زادت
خسائر أسعار النفط.
ً
وج ـ ـ ـ ــاء رد األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ح ـ ـ ــادا
على تلك ال ـت ـطــورات ،إذ هبطت
المؤشرات الرئيسية في بورصة
وول ستريت  2في المئة.
وأغ ـ ـلـ ــق الـ ـم ــؤش ــر س ـتــوكــس
 600األوروبـ ـ ـ ــي مـنـخـفـضــا 0.7
ف ــي الـمـئــة بـعــد جـلـســة متقلبة.
وهبط المؤشر داكــس األلماني
الحساس للتجارة  1.2في المئة.

«هواوي» تتحدى القيود
األميركية بتصريح مثير
فيما يمكن تسميته باختيار التحدي ألميركا رغم القيود الشديدة
ال ـم ـفــروضــة عـلـيـهــا ،ردت ع ـمــاق الـتـكـنــولــوجـيــا الـصـيـنــي «هـ ــواوي»
بتصريحات قوية على قرار واشنطن تمديد مهلة تسمح لها بشراء
إمدادات من شركات أميركية.
ً
وقــالــت "ه ــواوي تكنولوجيز" أمــس األول ،إنـهــا "مستعدة تماما"
للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أميركية ،وإن أنشطتها لم تتأثر
بقرار واشنطن الصادر هذا األسبوع بتمديد مهلة شراء اإلمدادات.
وأدلى إريك شو نائب رئيس مجلس إدارة هواوي بتلك التصريحات
في مؤتمر صحافي لتقديم رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر
الشركة في شنتشن.
تصريحات نائب رئيس هواوي تأتي متماشية مع تلك التي أطلقها
مؤسس الشركة قبل يومين ،وقــال فيها إنــه ال يتوقع إلـغــاء القيود
األميركية الخاصة بالتصدير بسبب األجواء السياسية في واشنطن،
لكنه أعــرب عــن ثقته فــي أن الشركة ستزدهر ألنـهــا تـطــور تقنياتها
بنفسها .وقــال رين تشينغ ،الثالثاء الماضي ،إنه ال يرغب في إلغاء
العقوبات األميركية إذا كــان ذلــك يتطلب تـنــازالت صينية فــي حرب
التعريفة الجمركية ،حتى إذا كــان ذلــك يعني مواجهة ابنته لصراع
ً
قانوني أطــول أمــدا ،وهــي اآلن قيد اإلقامة الجبرية في كندا في تهم
جنائية وجهتها لها محكمة أميركية.

أبرز محطات الحرب التجارية بين الصين وأميركا
ً
فتكا في الواليات المتحدة ،أعلن ترامب عن
فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ  10في
المئة على سلع صينية بقيمة  300مليار
دوالر لم تكن قد شملتها اإلجراءات العقابية،
ً
اعتبارا من األول من سبتمبر.

من الضرائب على الفوالذ واأللمنيوم إلى
خفض سعر العملة الصينية اليوان ،في ما
يلي أبرز المحطات في الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين منذ اكثر من عام.

أسعار صرف العمالت العربية

 8مارس  :2018رسوم على الفوالذ
واأللمنيوم

 5أغسطس :خفض قيمة اليوان

فرض الرئيس األميركي دونالد ترامب،
الــذي خــاض حملته االنتخابية عــام 2016
ً
ً
تحت شعار "أميركا أوال" ،رســومــا بنسبة
 25في المئة على واردات الـفــوالذ و 10في
المئة على واردات األلمنيوم من دول عديدة
لتقليص العجز التجاري األميركي.
وبـلــغ ه ــذا العجز  566مليار دوالر في
ً
 ،2017منها  375.2مليارا مع الصين ،أكبر
منتج للصلب واأللمنيوم في العالم.

سمحت الصين بخفض سعر عملتها
ال ــذي تــراجــع إل ــى أق ــل مــن العتبة الــرمــزيــة
البالغة  7يوان للدوالر الواحد ،وهو األدنى
ً
منذ أحد عشر عاما .تتهم واشنطن بكين
بالتالعب بعملتها لدعم صادراتها ،وهذا
ما ينفيه البنك المركزي الصيني.
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أن
الشركات الصينية أوقفت شــراء منتجات
زراعية أميركية.

 22مارس :الصين ترد
عشية تطبيق هذه الرسوم ،علق دونالد
ترامب الرسوم الجمركية على عدد كبير من
البلدان ،لكنه لم يستثن الصين.
وردت بكين بــإصــدار قائمة تضم 128
ً
سلعة فرضت عليها رســومــا تـتــراوح بين
 15و  25فــي المئة إذا فشلت المفاوضات
مع واشنطن.
فــي الـثــالــث مــن أبــريــل ،نـشــرت واشنطن
الئحة بمنتجات صينية يمكن فرض رسوم
ً
عليها ،ردا على "النقل القسري للتكنولوجيا
والملكية الفكرية األميركية".
ردت بكين بقائمة واردات بالقيمة نفسها
( 50مليار دوالر).

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وجـ ـ ـ ـ ــاءت أس ـ ـهـ ــم الـ ـسـ ـي ــارات
والتعدين والتكنولوجيا ،وهي
قطاعات حساسة للتجارة ،في
مقدمة الخاسرين ،بينما كانت
أسهم الشركات العقارية الوحيدة
التي سجلت مكاسب.
وش ـه ــدت األس ـه ــم األوروب ـي ــة
تقلبات حادة في أغسطس وسط
مخاوف من أن اآلثار االقتصادية
للحرب التجارية بين الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـص ـ ـيـ ــن س ـت ــدف ــع
اقتصادات كبرى إلى الركود.
(رويترز)

 19مايو :مؤشرات تهدئة
ً
ً
أعلن البلدان اتفاقا مبدئيا على خفض
الـعـجــز ال ـت ـج ــاري األم ـي ــرك ــي بـشـكــل كبير،
يؤدي الى تعليق تهديداتهما باتخاذ تدابير
عقابية .وفي األسابيع التالية ،صدرت عن
الـصـيــن مــؤشــرات تـهــدئــة (خـفــض الــرســوم
الـجـمــركـيــة ،رف ــع ال ـق ـيــود ،مـقـتــرحــات شــراء
بضائع أميركية )...

 06يوليو :إعالن الحرب
بــدأ البلدان بسرعة حربا تجارية ،عبر

فرض رسوم أميركية على  34مليار دوالر من
ً
الواردات الصينية .وفرضت الصين رسوما
ً
على بضائع بقيمة  34مليار دوالر أيضا.
في  23أغسطس فرضت الواليات المتحدة
ً
رسوما جديدة على منتجات صينية بقيمة
 16مليار دوالر ،غداة استئناف محادثات.
وفــي الصين ،بــدأ تطبيق رســوم بنسبة
 25في المئة تستهدف  16مليار دوالر من
البضائع األميركية .وفي  24سبتمبر فرضت
ً
واشنطن رسوما جمركية نسبتها  10في
المئة على  200مليار دوالر مــن ال ــواردات
الصينية ،وردت بكين برسوم جمركية على
سلع أميركية بـ  60مليار دوالر.

األول من ديسمبر :هدنة
ف ــي األول م ــن دي ـس ـم ـبــر أع ـل ــن دون ــال ــد
ت ــرام ــب ون ـظ ـيــره الـصـيـنــي ش ــي جينبينغ
هدنة .فواشنطن التي خططت لرفع الرسوم
الجمركية  25في المئة في األول من يناير
على مئتي مليار دوالر من الــواردات ،علقت
ً
هذه الزيادة لمدة تسعين يوما.
مــن جانبها ،تعهدت بكين ش ــراء كمية
"كبيرة جدا" من المنتجات األميركية ،وعلقت
لثالثة أشهر الرسوم اإلضافية المفروضة
ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات وق ـط ــع غ ـي ــار ال ـس ـي ــارات
األميركية وسمحت باستيراد األرز األميركي.

 10مايو  :2019إنهاء الهدنة
أنهت الواليات المتحدة الهدنة ورفعت
ً
رسـمـيــا مــن  10إل ــى  25فــي الـمـئــة الــرســوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ع ـلــى م ـئ ـتــي م ـل ـيــار دوالر من
الواردات الصينية.

في  15مايو ،فتح دونــالــد ترامب جبهة
ً
ج ــدي ــدة بـ ــإصـ ــداره م ــرس ــوم ــا يـحـظــر على
شركات االتصاالت األميركية شراء معدات
ً
من شركات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطرا
عليها ،في إج ــراء يستهدف شركة هــواوي
الصينية العمالقة.
أعـلـنــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أن ـهــا تشتبه
ً
فــي أن الـشــركــة ال ــرائ ــدة عــالـمـيــا فــي شبكة
الجيل الخامس تتجسس لمصلحة بكين
ووضعتها على قائمة الشركات المحظور
بيعها منتجات التكنولوجيا ،اال بإذن خاص.
أعلنت الــواليــات المتحدة فــي  20مايو
مهلة ثالثة أشهر قبل تفعيل هذه العقوبات.
فـ ــي األول مـ ــن ي ــونـ ـي ــو ،زادت الـصـيــن
التعرفات الجمركية على منتجات أميركية
بقيمة  60مليار دوالر ،وأعلنت بكين أنها
تعد الئحة سوداء بالشركات األجنبية "غير
الموثوق بها".

 29يونيو :استئناف المفاوضات
في قمة مجموعة العشرين في أوساكا،
اعلن ترامب وشي هدنة جديدة في الحرب
الـتـجــاريــة ،مــع تعهد واشنطن عــدم فرض
رسوم إضافية وإعالن ترامب أن مفاوضات
التجارة ستستأنف.
ً
استؤنفت هذه المفاوضات هاتفيا ثم في
لقاء عقد في  30و 31يوليو في شنغهاي.

 1أغسطس :عقوبات أميركية جديدة
بعدما رأى أن بكين ال تفي بتعهداتها
ش ــراء مـنـتـجــات زراع ـي ــة ووق ــف بـيــع مــادة
الفنتانيل التي تعتبر من المخدرات األكثر

 13أغسطس :إرجاء رسوم جمركية
أعلن ترامب إرجاء تطبيق رسوم جمركية
جديدة بنسبة  10في المئة على منتجات
ً
استهالكية كان مقررا في األول من سبتمبر،
إلى  15ديسمبر .اعترف الرئيس األميركي
بأنه يريد تجنب ارتـفــاع في األسـعــار قبل
موسم التسوق في نهاية العام.

 23أغسطس :إجراءات انتقامية
صينية ورد ترامب
أعلنت بكين عن إجراءات انتقامية تتمثل
بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية
بقيمة  75مليار دوالر.
رد تــرامــب على الـفــور بــدعــوة الشركات
األميركية على إيجاد بدائل إلنتاجها في
الصين.
قررت اإلدارة األميركية أن تزيد اعتبارا من
األول من أكتوبر الرسوم الجمركية لتصبح
ً
 30في المئة بدال من  25في المئة ،على سلع
صينية بقيمة  250مليار دوالر.
في المقابل ستفرض على السلع المتبقية
المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها
 300مـلـيــار دوالر رس ــوم نسبتها  15في
ً
ً
المئة بدال من  10في المئة ،اعتبارا من األول
من سبتمبر.
(أ ف ب)
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اقتصاد

ترامب يتوقع محادثات «مثمرة جدا» واآلالف ينتظرون مواقفه
ينتظر آالف الدبلوماسيين
والصحافيين الحاضرين في
بياريتس موقف الرئيس
األميركي الذي ال يمكن
التكهن بسلوكه ،من القضايا
الخالفية األخرى.

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـمـ ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
الصناعية السبع الكبرى  G7بمرحلة
ً
صعبة ،خصوصا أن هذا النادي للقوى
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـك ـبــرى ي ــواج ــه مـعــارضــة
لـهـيـمـنـتــه م ــن ق ـب ــل الـ ـق ــوى ال ـج ــدي ــدة،
ً
ويـعــانــي انـقـســامــات داخـلـيــة وتـحــديــدا
منذ انتخاب دونالد ترامب في الواليات
المتحدة ،افتتح قــادة دول  G7قمة في
بياريتس الفرنسية ،أمس ،أعمال قمتهم
التي تختتم اليوم ،يتابعها بدقة الرأي
العام العالمي الذي ينتظر منهم حلوال
عملية ل ــأزم ــات ال ـتــي تـهــز ال ـعــالــم من
ال ـحــرب الـتـجــاريــة إل ــى إيـ ــران وحــرائــق
األم ــازون الهائلة التي فرضت نفسها
فــي اللحظة األ خ ـيــرة كقضية رئيسية
على جدول أعمال اليوم األول من القمة،
كما يحدث في بعض األحيان في بعض
اللقاءات الدولية.
وستكون هــذه الكارثة البيئية على
ج ــدول أع ـمــال الـمـنــاقـشــات فــي العشاء
ال ـ ـ ــذي حـ ـض ــره ال ــرئـ ـيـ ـس ــان ال ـف ــرن ـس ــي
واألميركي إيمانويل ماكرون ودونالد
ترامب ،والمستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،ورؤساء الحكومات البريطاني
بوريس جونسون ،واإليطالي جوزيبي
كونتي ،والياباني شينزو آبي ،والكندي
جاستن ترودو.
وأعـلـنــت الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة ،أمــس
األول ،أن «م ـب ــادرات عملية» لمكافحة
الحرائق «يمكن أن تتحقق» خالل القمة،
مـطــالـبــة بـجـعــل ه ــذه «األزمـ ــة الــدولـيــة»
أولوية للقمة.

وقد تكون هذه المناقشات حساسة
بعدما اتهم ماكرون الرئيس البرازيلي
جاير بولسونارو بأنه «ك ــذب» بشأن
تعهداته حول المناخ و»بعدم التحرك»
في مواجهة هــذه الحرائق التي تدمر
منذ أيام «رئة العالم».
وأث ــارت انـتـقــادات مــاكــرون استياء
ترامب ،الذي يعد بولسونارو من أبرز
مؤيديه على الساحة الدولية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ع ـ ـ ّـب ـ ــرت ب ــرلـ ـي ــن عــن
تحفظات بعدما أعلنت بــار يــس أنها
ستعرقل مـشــروع اتـفــاق تـجــاري بين
ا لـســوق المشتركة ألميركا الجنوبية
(ميركوسور) واالتحاد األوروبي ،وهي
قضية سيتطرق إليها ماكرون وميركل
في لقاء ثنائي.
ويـ ـنـ ـتـ ـظ ــر آالف ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن
والصحافيين الحاضرين في بياريتس
موقف الرئيس األميركي الذي ال يمكن
التكهن بسلوكه ،من القضايا الخالفية
األخرى.
وقـ ـب ــل أن ي ـت ــوج ــه إل ـ ــى ال ـق ـم ــة ب ــدا
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي م ـت ـف ــائ ــا .وقـ ــال
للصحافيين« :أعتقد أن ذلــك سيكون
ً
مثمرا ّ جدا».
ّ
لـكــنــه ل ــوح بـفــرض رس ــوم جمركية
ع ـل ــى واردات ال ـن ـب ـيــذ ال ـف ــرن ـس ــي ردا
عـ ـل ــى فـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ــوم ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ع ـلــى
المجموعات األ مـيــر كـيــة العمالقة في
قطاع التكنولوجيا.
وقال« :ال يعجبني ما فعلته فرنسا،
ً
وال أريد أن تفرض فرنسا رسوما على

شركاتنا .إنه أمر جائر جدا .إذا فعلوا
ذلــك فسنفرض رســومــا على نبيذهم.
رسوم لم يروا مثلها من قبل».
وشدد ترامب في الوقت نفسه على
أن «عالقته جيدة جدا» مع ماكرون.
ولـ ــم ي ـع ــرف م ــا إذا كـ ــان سـيـشـجــع
جونسون الذي يشيد بمؤهالته ،على
ترجيح «بريكست» بال اتفاق .وسيكون
اللقاء الثنائي بينهما من أهم محطات
القمة.
وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض إن ت ــرام ــب
«متحمس ج ــدا» لفكرة مناقشة إبــرام
اتـفــاق للتبادل الحر بين البلدين في
المستقبل.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار بـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــادة
سـيـكــون ســاخـنــا ب ـشــأن ف ــرض رس ــوم
على المجموعات العمالقة لالنترنت
وإنعاش االقتصاد العالمي والخالفات
التجارية بين بكين وواشـنـطــن غــداة
تبادلهما فرض رسوم جمركية.
وب ـش ــأن ال ـم ـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
سـيـبـلــغ م ــاك ــرون ض ـيــوفــه بـمـضـمــون
لقائه مع وزير الخارجية محمد جواد
ظريف ،الذي رأى أن مقترحات باريس
لحلحلة األزمة مشجعة.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـض ــاي ــا
الراهنة الكثيرة ،سيحاول المنظمون
الفرنسيون الدفع قدما بملفات أخرى
مثل مكافحة الالمساواة والتعليم في
إفريقيا وحماية المحيطات.
ويــأمــل المنظمون فــي التوصل إلى
«مبادرات ملموسة» مع القادة المدعوين

«بيتك» :بطل الترايثلون العالمي عبدالله
الرفاعي ينضم إلى فريق المبادرين
ضــم بيت التمويل الكويتي
(بيتك) بطل الترايثلون الكويتي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ــرف ــاع ــي إل ـ ــى فــريــق
مـبــادري «بـيـتــك» ،ضمن شراكة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ــؤك ــد اس ـت ـمــرار
دع ــم الـبـنــك وتـقــديــره للرياضة
وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،واه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــه
بالشباب وأصحاب اإلنجازات
الذين يحرزون المراكز المتقدمة
فـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــات والـ ـبـ ـط ــوالت
العالمية ويرفعون علم الكويت
عاليا.
وأنهى مبادر «بيتك» الرفاعي
سباق «الرجل الحديدي الكامل
 »Full Ironmanب ــا ل ـس ــو ي ــد-
كــالـمــار ،فــي وقــت قياسي وهو
 ،10:58:44ليصبح أسرع العب
في تاريخ المسابقة ( 3.8كيلو
سباحة 180 ،كيلو دراج ــة42 ،
كيلو جري).
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد الــرفــاعــي
بــدعــم «ب ـي ـتــك» ،وم ـســانــدتــه لــه،
وح ـ ــرص ـ ــه عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــره ب ـمــا
يشكل حــافــزا أكـبــر لــه للوقوف

على منصات التتويج الدولية
ممثال الـكــويــت ،مـنــوهــا بتميز
«بيتك» بعطائه ودعمه للشباب
والكفاءات والمواهب المختلفة،
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـكـ ــس م ـ ــدى
ال ـتــزامــه بـتـحـقـيــق الـمـســؤولـيــة
االجتماعية ،واهتمامه بتطوير
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وإب ـ ـ ـ ــراز إن ـ ـجـ ــازات
أبـنــائــه على مختلف األصـعــدة
الرياضية والعلمية وغيرها.
وتــؤكــد مثل هــذه الـمـبــادرات
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام «ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» ب ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
واستمرار جهوده لدعم الشباب
وتكريم الرياضيين المتميزين،
بهدف تشجيع وإث ــراء الحركة
الرياضية والفكرية بين أبناء
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وأي ـ ـضـ ــا تـشـجـيــع
المتفوقين لــإ بــداع ومواصلة
رحلة المشاركات في البطوالت
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـم ـي ــز
والتفوق واإلنجازات.
ُ
وي ـع ــد ض ــم الــرفــاعــي لفريق
مـ ـب ــادري «ب ـي ـتــك» ف ـخ ــرا ،لـكــون

«وربة» يعلن الرابحين الـ 5
بسحوبات «السنبلة» األسبوعية
أع ـلــن بـنــك ورب ــة
الفائزين الخمسة
في سحب السنبلة
األسبوعي الثاني
وال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن،
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـثــل
عن وزارة التجارة
والـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة
وموظفي البنك،
وح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــل ك ــل
منهم على 1000
ديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار ،وه ـ ـ ــم:
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ج ـه ـي ــد
العتيبي ،عبيد محمد
ال ـحــربــي ،خــزنــه رج ــا فــريــح ،م ـشــاري رج ــا الــديـحــانــي،
وناصر فهد العتيبي.
يمثل «السنبلة» الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير
األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في
الوقت نفسه ،إضافة إلــى فــرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.
ً
وتماشيا مــع رغبته فــي تطوير وتحديث خدماته
وحلوله المصرفية ،بما يتوافق مع تحقيق المصلحة
والفائدة األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه
والـتـجــاوب الكبير ال ــذي لـقــاه الـحـســاب ،يعيد «ورب ــة»
إط ــاق «الـسـنـبـلــة» بحلة جــديــدة ومـتـطــورة فــي 2019
تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ،حيث َّ
عدل
وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية للجوائز النقدية
والعينية التي يحصل عليها العمالء ،لتصل إلى أكثر
من مليون دينار.
ويستمر البنك بالسحوبات األسبوعية على خمسة
رابحين ل ـ  1000ديـنــار لكل منهم .ويتميز «السنبلة»
في  2019بالسحوبات الكبرى ( ،)Mega Drawsالتي
تقام كل ربع سنة ،لتكشف عن خمسة رابحين ،نصيب
الرابح األول  100ألف دينار ،وأربعة رابحين بسيارات
.Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد من الفرص للربح ،قام «وربة»
بزيادة الجوائز بسحب ال ـ  Mega Drawاألخير لعام
 ،2019بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
وفيما يتعلق بفرص الربح ،يحق لكل عميل دخول
ال ـس ـحــب م ـقــابــل ك ــل  10دن ــان ـي ــر ف ــي ال ـح ـس ــاب .وق ــدم
«وربـ ــة» حــا اسـتـثـمــاريــا آخ ــر بــاســم ودي ـعــة السنبلة،
التي تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل إلى  3.5في
المئة ،وفــرص ربح في سحوبات السنبلة طــوال فترة
االستثمار.

إعالن الشراكة االستراتيجية
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك يـ ـحـ ـتـ ـض ــن فـ ــري ـ ـقـ ــا مــن
مبادرين كويتيين متميزين في
شتى المجاالت نجحوا في رفع
عـلــم الـكــويــت عــالـيــا بالمحافل
الدولية.
ويـ ــدعـ ــم «بـ ـيـ ـت ــك» م ـج ـمــوعــة
مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادريـ ـ ــن
ال ـش ـب ــاب ،ح ـيــث يـنـظــم الـعــديــد
من الـمـبــادرات المتنوعة تجاه
القدرات الوطنية الشابة ،ويحتل

الـ ـشـ ـب ــاب ف ـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه
أولوية قصوى ،تقديرا لدورهم
المهم والمستمر ،حيث يتميز
دور «بـيـتــك» بـتــوفـيــر منظومة
متكاملة مــن ا لــر عــا يــة للشباب
الكويتي.

مظاهرات ضد زعماء ( G7رويترز)
مثل رئـيــس الـ ــوزراء الـهـنــدي نــاريـنــدرا
مودي ورؤساء  6دول إفريقية.
ال ــى ذلـ ــك ،يـلـقــي الــرئ ـيــس الـمـصــري
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،كـلـمــة أم ــام قمة
ش ــراك ــة م ـج ـمــوعــة ال ـس ـب ــع وإف ــري ـق ـي ــا،
باعتبار مصر رئيس االتحاد اإلفريقي،
تتناول عرض الرؤية اإلفريقية إزاء سبل
تحقيق ا لـســام والتنمية المستدامة،
وتــرسـيــخ أســس الـشــراكــة الـعــادلــة بين
إفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار
المصالح المشتركة والمتبادلة.
وف ــي مــدي ـنــة ب ـيــاري ـتــس ومحيطها
فــي ب ــاد الـبــاســك تـمــت تعبئة  13ألــف

شرطي ورجــل أمــن لضبط األمــن خالل
انعقاد القمة.
واس ـت ـع ــدادا لـلـقـمــة ،تـحــولــت مدينة
ب ـيــاري ـتــس وبـ ــاد ال ـبــاســك ف ــي جـنــوب
غربي فرنسا بعدما هجرها السياح،
وانتشر فيها أكثر من  13ألــف شرطي
ودركـ ــي ،إل ــى حـصــن السـتـقـبــال الـقـمــة،
بينما يثير ّ
تجمع لمعارضين مخاوف
من أعمال عنف.
وأعلنت السلطات الفرنسية توقيف
 17شـ ـخـ ـص ــا وإ صـ ـ ــا بـ ـ ــة  4شــر ط ـي ـيــن
بجروح طفيفة مساء أمس األول ،خالل
م ــواجـ ـه ــات ب ـي ــن م ـت ـظ ــاه ــري ــن وق ـ ــوات

األمــن قرب ّ
مخيم معارضين للقمة في
أورونيي بجنوب غرب فرنسا.
وي ــأم ــل ال ـم ـع ــارض ــون لـلــرأسـمــالـيــة
وللعولمة الذين سينضم إليها ناشطون
مــن الـبــاســك ،فيجمع  10آالف شخص
للتظاهر في اينداي وإيرون (إسبانيا)
الـتــي تبعد  6كـيـلــومـتــرات عـنـهــا ،غــداة
قمتهم المضادة.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي
كريستوف كاستانير« :لن نتساهل مع
ّ
وسنرد».
أي فلتان،

«الوطني» يصطحب فائزي عمالء الشباب
لحضور نهائي «»FIFA eWorld Cup
يواصل بنك الكويت الوطني
مكافأة العمالء من خالل تقديم
العروض والمميزات الحصرية،
إذ اصطحب البنك الفائزين من
عمالء الشباب لحضور المباراة
النهائية لبطولة FIFA eWorld
 ™Cup 2019في لندن بالتعاون
مع  ،Visaفي رحلة استثنائية
تضمنت حضور نهائي البطولة
محط االهتمام العالمي والتمتع
بإقامة فندقية متميزة ،إضافة
إلى تنظيم زيارات ألبرز المعالم
السياحية بالمدينة.
وقال البنك في بيان صحافي
أمـ ـ ــس ،إن ال ــراب ـح ـي ــن ف ــي ه ــذه
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا مــن
الـسـفــر وق ـض ــاء أوق ـ ــات ممتعة
وحضور المباراة النهائية هم:
ش ـه ــد أح ـم ــد ن ــاف ــع ال ــرش ـي ــدي،
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز م ـس ـف ــر م ـح ـمــد
القحطاني ،وريــانــه راشــد نزال
ً
الهندي .علما أنه كان لكل فائز
الحق في اصحطاب شخص من
اختياره في هذه الرحلة.

ُ
ويـعــد بنك الـكــويــت الوطني
ال ـب ـنــك ال ــوح ـي ــد ع ـلــى مـسـتــوى
مـنـطـقــة شـ ــرق ووس ـ ــط أوروب ـ ــا
والشرق األوسط وإفريقيا الذي
انـفــرد بــإطــاق حملة ترويجية
ل ـ ــد ع ـ ــم FIFA eWorld Cup
 ™2019بالتعاون مع .Visa
وبدأت الرحلة التي استمرت
ثــاثــة أي ــام بــوصــول الــرابـحـيــن
وم ــراف ـق ـي ـه ــم مـ ــع م ـم ـث ـلــي بـنــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي إل ـ ــى ف ـنــدق
اإلق ــام ــة وال ـت ـعــرف عـلــى ج ــدول
الـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـم ـ ـلـ ــيء ب ــاألن ـش ـط ــة
الـمـتـنــوعــة ،واصـطـحــب ممثلو
البنك الفائزين باليوم الثاني
ف ـ ــي ز يـ ـ ـ ـ ــارة إ ل ـ ـ ــى Coca Cola
 London Eyeكـمــا تــم منحهم
بطاقة تؤهلهم لدخول عدد من
المعالم السياحية المختلفة،
واخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـفـ ــائـ ــزون رح ـل ـت ـهــم
بحضور نهائي البطولة.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال ــت
رئ ـي ـس ــة م ـج ـمــوعــة الـمـنـتـجــات
والتسويق في «الوطني» هنادي

ً
خزعل« ،إننا نحرص دائما على
مكافأة العمالء من خالل تقديم
الـجــوائــز االسـتـثـنــائـيــة ونهنئ
الفائزين بحضور فعاليات تلك
الـبـطــولــة ال ـتــي أصـبـحــت محط
اهتمام عالمي كبير».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت خـ ـ ــزعـ ـ ــل« :نـ ــركـ ــز
جهودنا في البنك الوطني على
تقديم خدمات وعــروض فريدة
ومـ ـمـ ـي ــزة ل ـت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات
عـ ـم ــائـ ـن ــا بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
أن ـ ـم ـ ــاط ح ـي ــات ـه ــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
السيما عـمــاء الـشـبــاب ،الذين
ً
نحرص دائما على تقديم أفضل
ال ـخــدمــات وال ـمــزايــا الحصرية
لهم إلثراء تجربتهم المصرفية».
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ب ـن ــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ف ــي تـطــويــر
منتجات مصرفية مبتكرة يتم
تـصـمـيـمـهــا ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع
متطلبات العمالء واحتياجاتهم
الـمـصــرفـيــة ،إل ــى جــانــب توفير
أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
الحصرية على مدار العام ،بما

هنادي خزعل

ف ــي ذلـ ــك االسـ ـت ــرج ــاع ال ـن ـقــدي
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــات والـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات
الـمـمـيــزة وال ـفــريــدة مــن نوعها
لحضور البطوالت الدولية.
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ً
توقعات بارتفاع قيمة الجنيه مع تذبذبات محدودة للدوالر بنطاق يتراوح بين  16و 17جنيها
توقعت «بلتون» المالية
القابضة ،عدم تأثر الجنيه
المصري بقرار البنك المركزي
المصري خفض أسعار
الفائدة.

قـ ـ ــالـ ـ ــت وح ـ ـ ـ ـ ــدة أبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ش ــرك ــة
"ف ـ ــاروس" ،إن ق ــرار الـبـنــك الـمــركــزي
ال ـم ـصــري بـخـفــض أس ـع ــار الـفــائــدة
ً
يأتي متوافقا مع توقعات سابقة.
وقررت اللجنة السياسة النقدية
ب ــال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي الـ ـمـ ـص ــري ،فــي
اجتماعها ،يوم الخميس الماضي،
خـفــض سـعــر ك ــل م ــن عــائــد اإليـ ــداع
واإلق ـ ـ ـ ـ ــراض ل ـل ـي ـلــة واحـ ـ ـ ــدة وس ـعــر
العملية الرئيسية للبنك المركزي
بواقع  150نقطة أساس ليصل إلى
مستوى  14.25و 15.25و 14.75في
المئة ،على الترتيب ،لتطلق بذلك
دورة التيسير النقدي.
وقالت "فــاروس" ،إن هناك أربعة
أسباب وراء اتجاه البنك المركزي
ال ـم ـصــري لـخـفــض ال ـف ــائ ــدة ،أول ـهــا
أن معدل التضخم سجل قــراء ة أقل
من  9في المئة على أساس سنوي،
وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه
البنك المركزي المصري عند  9في
المئة (بزيادة أو نقصان  3في المئة)
بنهاية عام .2020
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت" :ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ذلـ ـ ـ ــك أنـ ـن ــا
وصلنا إلى المستهدف قبل عام من
الجدول الزمني الموضوع لبلوغه.
ً
قــد تبين أيـضــا أن متوسط أسعار
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات وال ـف ــاك ـه ــة انـخـفــض
بنسبة  25-15فــي ا لـمـئــة فــي شهر
أغسطس نتيجة إدارة المعروض،

مما يعني أن مستويات التضخم
في شهر أغسطس قد يتم ترويضها،
وقد تأتي أقل من التوقعات".
وأوضـ ـح ــت "فـ ـ ـ ــاروس" أن مـعــدل
الفائدة الفعلي كــان أعلى من  5في
المئة ( 3.5فــي المئة بعد الخفض
الذي حــدث) ،وهو يرتفع بكثير عن
المعدل المتوسط البالغ  2في المئة.
وأصبح العائد الذي يحصل عليه
األجانب من استثماراتهم في أدوات
ً
ً
الخزانة المحلية جذابا جدا ،وسط
ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الــدوالر
م ـن ــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه،
ً
فـضــا عــن االنـخـفــاض النسبي في
مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ـح ـي ـطــة
باالقتصاد الكلي والدولة المصرية
م ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة
األخ ــرى ،ويعني ذلــك أننا يمكن أن
ً
نـشـهــد خـفـضــا فــي ال ـفــائــدة نسبته
 2إلى  3في المئة دون التأثير على
شهية االستثمار في أدوات الخزانة
المحلية.
وذكرت أن خفض الفائدة سيدعم
موازنة الدولة والفجوة التمويلية،
ب ـصــورة قــد تـقـلــل حــاجــة الـحـصــول
على قــروض جــديــدة .وأوضـحــت أن
التأثير على االستثمار سوف يظهر
في النصف الثاني من عام  2020بعد
أن يـصــل إجـمــالــي الـخـفــض إل ــى ما
يتراوح بين  3و  5في المئة.

وأك ــدت الـخـطــوة إيجابية تبعث
ع ـلــى ال ـت ـف ــاؤل بــالـنـسـبــة لمستقبل
ات ـج ــاه أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،ك ـمــا تــدفــع
ال ـســوق المحلية إل ــى ت ـجــاوز حالة
ال ــرك ــود الـصـعـبــة م ــع ات ـج ــاه تــراكــم
السيولة لــدى البنوك وذلــك بسبب
الـ ـف ــائ ــدة ال ـم ــرت ـف ـع ــة .وي ـش ـي ــر ق ــرار
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ال ـم ـصــري األخ ـيــر
إلى االتجاه إلى بدء دورة التيسير
النقدي.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ت ــوق ـع ــت "ب ـل ـت ــون"
المالية القابضة ،عدم تأثر الجنيه
الـ ـمـ ـص ــري بـ ـق ــرار ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
المصري خفض أسعار الفائدة.
وقالت في مذكرة بحثية حديثة،
إن جميع االحـتـمــاالت فــي مصلحة
ارتـفــاع قيمة الجنيه ،مــع تذبذبات
م ـ ـحـ ــدودة ف ــي ن ـط ــاق ي ـ ـتـ ــراوح بين
ً
 16و 17جنيها مقابل الــدوالر ،مما
س ـي ـظــل ضـ ــروريـ ــاص ل ــدع ــم الـبـنــك
ال ـم ــرك ــزي ال ـم ـصــري لـلـحـفــاظ على
هـ ــدف ال ـت ـض ـخــم ،واس ـت ـم ــرار دورة
التيسير النقدي.
وتوقعت "بلتون" أن يكون سعر
ً
 16جـنـيـهــا م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر أقـصــى
مـسـتــوى فــي ه ــذا االت ـجــاه الصاعد
للجنيه" ،إذ نعتقد أن ارتفاعه أعلى
ه ــذه ال ـم ـس ـتــويــات سـيـحـفــز الـطـلــب
ً
عـلــى الـ ــدوالر ،وت ـحــديــدا بـيــن تجار
ً
الجملة والتجزئة العاملين حاليا في

المنتجات االستهالكية المستوردة
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة في
السلع االستهالكية التي ستتطلع
لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة".
وذكــرت أن "نظرتنا المستقبلية
اإليجابية للجنيه المصري تعتمد
عـ ـل ــى ت ـح ـس ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ـص ــر مــن
العمالت األجنبية مع األثر اإليجابي
لتحول صافي الميزان النفطي إلى
تحقيق فــائــض ألول م ــرة مـنــذ عــام
."2015
ً
وأيضا انخفاض الضغوط على
الـعـمـلــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،أو بـمـعـنــى آخــر
انخفاض الطلب على الدوالر نتيجة
الطلب المحدود على الواردات غير
ال ـن ـف ـط ـيــة .هـ ــذا م ــع ت ـح ـســن صــافــي
األصول األجنبية بالبنوك لتتحول
لتحقيق فائض بنحو ملياري دوالر
في يونيو  2019للمرة األولــى منذ
يوليو .2018
هــذا إلــى جــانــب اسـتـقــرار صافي
األصـ ـ ــول األج ـن ـب ـيــة لـ ــدى ال ـمــركــزي
الـمـصــري عـنــد مـسـتــويــات مرتفعة
 15.5مـلـيــار دوالر ،وه ــو الـحـســاب
الـمـســؤول عــن تلبية االحتياطيات
بــال ـع ـم ـلــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،م ـم ــا يـعـكــس
تحسن عمليات الحساب الخارجي.
كما أن مستوى االحـتـيــاطــي من
النقد األجنبي الكافي الــذي يغطي
الواردات بنحو  7.8مرات ،باستثناء

ال ـمــدفــوعــات الــرئـيـسـيــة ف ــي ،2019
سـيـسـمــح لـلـبـنــك ال ـمــركــزي بلتبية
االحتياجات التشغيلية للبالد.
هذا بخالف التحسن في الجدول
الزمني لخدمة الدين الخارجي ،إذ
تراجعت نسبة الديون قصيرة األجل
إلى إجمالي الديون الخارجية إلى
 10.7في المئة في ديسمبر ،2018
مـقــابــل  13.3ف ــي الـمـئــة ف ــي يونيو
 ،2018بـحـســب ال ـب ـيــانــات األخ ـيــرة
الصادرة عن وزارة المالية.
وتوقعت "بلتون" استمرار تحسن
هــذا المعدل مع زيــادة اإلقبال على
السندات طويلة األجل مع انضمام

ال ـس ــوق ال ـم ـصــري إل ــى يـ ــورو كلير
وزي ــادة اسـتـقــرار االقـتـصــاد الكلي.
كما ر جـحــت تقليل ف ــارق التضخم
ً
مع السوق األميركي نظرا لتراجع
ً
معدالت التضخم محليا.
وشـهــدت الـفـتــرة السابقة موجة
من االرتفاع في سعر صرف الجنيه
ال ـم ـصــري أمـ ــام الـ ـ ــدوالر األم ـيــركــي،
ً
وطـ ـبـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات ح ــديـ ـث ــة ،سـجــل
ً
الدوالر  16.53جنيها للشراء و16.66
ل ـل ـب ـيــع ل ـم ـت ــوس ــط أسـ ـع ــار ال ـب ـنــوك
العاملة في السوق المصرية.

«ميسان» ضمن مرشحي جائزة أفضل مكتب «المتحد» أجرى السحب على جائزة عيد األضحى
محاماة في  2019بالكويت
من برنامج الحصاد اإلسالمي
ت ــم اخ ـت ـي ــار م ـك ـتــب مـيـســان
ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـس ـ ـيـ ــن
ن ـهــائ ـي ـيــن ع ـل ــى ج ــائ ــزة مـجـلــة
القانون المالي الدولي ( IFLR -
International Financial Law
 )Reviewكأفضل مكتب محاماة
لعام  2019بالكويت.
وقــال بــدر الجيعان ،الشريك
الرئيسي لــ"مـيـســان"" :لـقــد كان
عـ ــام  2019م ـت ـم ـيــزا بــالـنـسـبــة
للمكتب ،من حيث تقدير السوق
ل ـن ـج ــاح اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـن ـمــو
لدينا ،والتزامنا باالبتكار في
خدمة العمالء ،والثناء وتسليط
الـضــوء علينا مــن مجلة تقييم
القانون المالي .ترشيحنا مع
عدد قليل من مكاتب المحاماة
يـ ــدل ع ـلــى ج ـ ــودة أدائ ـ ـنـ ــا ،كـمــا
يعكس مقدار العمل الشاق الذي
يقوم به محامونا".

بدر الجيعان

و"ال ـق ــان ــون ال ـمــالــي الــدولــي"
هــي مـجـلــة أوروبـ ـي ــة رائـ ــدة في
العالم ،وتعد الدليل الرئيسي
لمكاتب المحاماة التي تعمل في
القطاعين المالي والتمويلي.

وتأتي هذه الجوائز السنوية
ل ـت ـس ـلــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـم ـب ـت ـك ــر وال ـ ـنـ ــاجـ ــح ل ـم ـكــاتــب
المحاماة حول العالم.
وهذا ليس هو التقدير األول
الــذي يتلقاه مكتب ميسان من
مـجـلــة تـقـيـيــم ال ـق ــان ــون الـمــالــي
الــدولــي ( ،)IFLRففي عــام 2018
ك ـ ــان ال ـم ـك ـت ــب ض ـم ــن ال ـقــائ ـمــة
ا لـتــي تـضــم  ٣١مكتب محاماة
تم تصنيفها في جميع أنحاء
ا ل ـع ــا ل ــم ب ـقــا ئ ـمــة IFLR 1000's
 ،F i r m s t o W a t c hو ه ـ ــي
قائمة حصرية لكبرى مكاتب
الـ ـمـ ـح ــام ــاة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ت ـلــك
المكاتب التي تصدرت العناوين
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة لـ ـجـ ـه ــة ت ــوس ـع ـه ــا
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق جـ ــديـ ــدة ،وزي ـ ـ ــادة
حصتها ا لـســو قـيــة ،وتقديمها
حلوال مبتكرة .وكــان "ميسان"

ه ــو مـكـتــب ال ـم ـحــامــاة الــوحـيــد
ال ـم ـخ ـتــار م ــن ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي.
وأب ــرزت المجلة مكتب ميسان
كمكتب رائد بالسوق ،خصوصا
فــي م ـجــال الـتـمــويــل اإلســامــي
وعمليات الدمج واالستحواذ.
وفي العام الماضي ،فاز بدر
الجيعان بلقب الشريك المدير
اإلق ـل ـي ـم ــي األفـ ـض ــل ل ـل ـع ــام فــي
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وت ـم ـنــح هــذه
الجائزة للمدير الذي يثبت أنه
أح ــدث أث ــرا نوعيا على الــواقــع
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسط ،من خالل نهجه المميز
وأدائــه المبتكر ،وهــو ما يكفي
لتمييزه عن أقرانه ،وكانت هذه
هي المرة األولى التي يتم فيها
منح الجائزة إلى الشريك المدير
لمكتب محاماة كويتي.

أعلن البنك األهلي المتحد ،في  18الجاري،
الـفــائــز بـجــائــزة عـيــد األض ـحــى مــن بــرنــامــج
الحصاد اإلسالمي.
ويـقــدم "الـحـصــاد" لعمالئه أكبر عــدد من
فــرص الـفــوز على م ــدار ال ـعــام ،مــن خــال ما
يزيد على  850جائزة سنويا .وتوج الفائز
عـصــام حميد جــراغ بجائزة عيد األضحى
بقيمة  100ألف دينار ،وتم بث السحب على
ال ـهــواء مـبــاشــرة عـبــر إذاع ــة نـبــض الـكــويــت،
وتخلله العديد من المفاجآت والمسابقات
للمشاركين.
وت ـق ــدم ال ـب ـنــك بــالـتـهـنـئــة ل ـل ـفــائــز عـصــام
جراغ ،مؤكدا اعتزازه بنجاح برنامج جوائز
ال ـح ـص ــاد ف ــي ت ـح ـق ـيــق أحـ ـ ــام وط ـم ــوح ــات
عمالئه ،من خــال أضخم برنامج للجوائز
في الكويت.
وش ـك ــر "ال ـم ـت ـح ــد" عـ ـم ــاءه ع ـل ــى ثـقـتـهــم
المتنامية ،التي تعزز من التزامه تجاه تقديم
المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية

الـمـتـمـيــزة ،متمنيا للجميع االسـتـفــادة من
م ـم ـي ــزات "الـ ـحـ ـص ــاد" ،ال ـ ــذي ي ـعــد ال ـح ـســاب
األول اإلســامــي فــي الـكــويــت للسحب على
الجوائز ،والــذي استطاع إعــادة رســم حياة
آالف الرابحين.
ويتيح الحساب لعمالء البنك الدخول في
السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة
 250أل ــف دي ـنــار ل ـلــرابــح ،وال ـتــي تـمـكـنــه من
تحقيق أحالمه وتطلعاته ،إضافة إلى السحب
الشهري على جائزة بقيمة  100ألف دينار.
ول ـعــل م ــن أبـ ــرز ال ـم ـم ـيــزات ال ـتــي يقدمها
"الحصاد" ،هي السحب على جوائز لعمالئه
فــي عـيــدي الـفـطــر واألض ـح ــى ،حـيــث يحظى
الرابحون بجائزة بقيمة  100ألف دينار في
كل من العيدين.
ويتضمن "الحصاد"  21جائزة أسبوعية،
ت ـت ـكــون م ــن ج ــائ ــزة ك ـب ــرى بـقـيـمــة  10آالف
دينار ،إضافة إلى  20جائزة قيمة كل منها
 1000دينار.

ويـحـصــل ع ـمــاء "ال ـح ـص ــاد" عـلــى أرب ــاح
سـنــويــة متوقعة عـلــى أس ــاس عـقــد الــوكــالــة،
وهو ما يجعله مفيدا لألسرة والراغبين في
االدخار بوجه عام ،من خالل تحقيقه العديد
من المميزات ،وهــو ما يلقى تقدير العمالء
الجدد والحاليين.

ثقافات
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ترصد الكاتبة إيمان الشمري يواصل الفنان عبدالله بهمن لفتت ثنائية الفنان داود
بروفات مسرحية "جزء من
مجموعتها القصصية
حسين وهيا الشعيبي
في َ ْ
َ
"أ ّيهن أن ِت؟" نماذج متباينة الفانية" المقرر المشاركة بها األنظار في مسرحية "عودة
للمرأة بكثير من الشفافية
في مهرجان القاهرة التجريبي ريا وسكينة".
في سبتمبر المقبل.
والواقعية.

ً
سكارليت جوهانسون األعلى أجرا
في العالم للسنة الثانية على التوالي
العدد  / 4201األحد  25أغسطس 2019م  24 /ذو الحجة 1440هـ

بقيت الممثلة سكارليت جوهانسون
ً
الـمـمـثـلــة األع ـل ــى أجـ ــرا ف ــي ال ـعــالــم للسنة
الثانية على التوالي ،وفقا لتصنيف مجلة
فوربس السنوي.
وحصلت جوهانسون ( 34عاما) على
 15.5مليون دوالر أكثر مما حققته في عام
 ،2018ويــرجــع ذلــك إلــى النجاح العالمي
الــذي حققه فيلم «أفنغرز :أندغايم» ،الذي
تقاضت مقابل مشاركتها فيه  35مليون
دوالر.
وسـ ـ ـت ـ ــؤدي ج ــوه ــانـ ـس ــون دور «بـ ــاك
ويــدوو» (األرمـلــة الـســوداء) مــرة أخــرى في
فيلم جديد مستوحى من عالم مارفل أيضا
في العام المقبل.
لكن رغــم أن جوهانسون وزميالتها
فــي الـقــائـمــة كسبن أكـثــر مــن  20مليون

مايلي سايرس

١٧
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دوالر ،ف ــإن ع ــدم ال ـم ـس ــاواة ف ــي األج ــور
ال يــزال مــوجــودا بهوليوود .فقد حصلت
هــذه الممثلة على  56مليون دوالر خالل
العام الماضي ،لكن هذا المبلغ جعلها في
المرتبة الثامنة فقط ضمن قائمة مشتركة
ً
من الممثلين والممثالت األعلى أجــرا في
العالم.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـقــارنــة ،كـســب روب ــرت
ج ــون ـي ــور ،ال ـ ــذي أدى دور «أي ـ ـ ــرون م ــان»
(الرجل الحديد) إلى جانب جوهانسون في
«أندغايم» ،نحو  55مليون دوالر.
واحتلت المركز الثاني صوفيا فيرغارا،
بـعــدمــا حـصـلــت نـجـمــة مـسـلـســل «مـ ــودرن
فاميلي» على  44.1مليون دوالر بين عامي
 2018و،2019
تلتها في القائمة ريس ويذرسبون (35
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أقيم في رابطة األدباء
أمسية "شاعر الكويت :فهد
بورسلي" ،قدمها وليد خالد
بورسلي وأدارها الشاعر
خلف الخطيمي.

مليون دوالر) ونيكول كيدمان ( 34مليون
دوالر) ،وتراجعت جنيفر أنيستون ،التي
كــانــت ثــالـثــة ف ــي ع ــام  ،2018إل ــى الـمــركــز
ال ـخــامــس ،بـمـبـلــغ  28مـلـيــون دوالر فقط
لهذا العام.
واحتلت المرتبة السادسة كالي كيوكو
( 25مليون دوالر) ،وجاءت بعدها إليزابيث
مــوس ( 24مليون دوالر) ،وذه ــب المركز
ال ـثــامــن إل ــى م ــارغ ــو روبـ ــي ( 23.5مليون
دوالر) ،ث ــم تـشــارلـيــز ث ـي ــرون ( 23مليون
دوالر) ،وتذيلت القائمة إلين بومبيو (22
مليون دوالر).
(أ ف ب)

براد بيت

سونغول أودان

مايلي سايرس ترد على سونغول أودان ِّ
تعبر عن بيت ضرب مادوكس
االنتقادات لخيانة زوجها محبتها لكيفانش تاتليتوغ فطلبت جولي الطالق
ردت المغنية األميركية مايلي ســا يــرس على
االنتقادات الموجهة إليها عبر مواقع التواصل،
والتي تتهمها بخيانة زوجها؛ الممثل األسترالي
ليام همسوورث ،الذي انفصلت عنه أخيرا.
وغردت الفنانة" :أتفهم أنه ينبغي لي اعتماد
الشفافية مع المعجبين الذين أحبهم ،بسبب نهج
العيش ا لــذي ا خـتــر تــه ،لكن مــا ال أتقبله أن اتهم
بالكذب بشأن جريمة لم أرتكبها".
(أ ف ب)

َّ
عبرت النجمة التركيةسونغول أودا ن عن محبتها
لزميلها النجم التركيكيفانش تاتليتوغ ،بعدما
َّ
فضلها أخ ـيــرا عـلــى كــل الـبـطــات ال ـلــواتــي شاركنه
البطولة في أعماله.
وقــالــت أودان" :يــا صــديــق الـبــدايــة ،يسعدني أنك
ال تنسى تـلــك الـلـحـظــات الجميلة ال ـتــي قضيناها
بمسلسلنا (نــور) ،الذي حقق نجاحا كبيرا" ،مشيرة
إلى أن دورهــا فيه نقلها من المسرح إلى التلفزيون
وحقق لها شعبية كبيرة.

ذكرت تقارير إعالمية ،أن السبب الحقيقي النفصال

والممثل
ي
الثنائي الشهير؛ الممثلةأنجلينا جول 
براد بيت ،يرتبط بمادوكس ( 18عاما) ،االبن األكبر
بالتبني لجولي وبيت ،في موقف يعود إلى ثالثة
أعوام ،بعد مشادة حادة دارت بين بيت وابنه وجولي
على متن طائرة خاصة ،عقب الـعــودة من مدينة
نيس الفرنسية.
وبعدها ،رفعت جولي دعوى الطالق ،ألن بيت ضرب
ابنه عندما حاول الدفاع عن والدته.

تايلور سويفت تعتزم إعادة تسجيل ألبوماتها
للتحكم بحقوق ملكيتها

بسبب المواجهة النارية مع سكوتر براون أحد أبرز المنتجين الموسيقيين
تواجه المغنية تايلور سويفت معركة نارية نشبت بينها وبين سكوتر براون أحد
أبرز المنتجين الموسيقيين األميركيين ،الذي اشترى في يونيو الماضي مجموعة "بيغ
ماشين اليبل غروب" مقابل  300مليون دوالر.
وكتبت سويفت بصورة كاملة أو جزئية أن السواد األعظم هو من أعمالها ،مما يتيح
لها إعادة تسجيل أغنياتها دون أن تكون لديها التسجيالت األصلية.
قــد تـعــود المغنية األمـيــركـيــة تــايـلــور سويفت
ً
ســريـعــا إل ــى االس ـتــوديــو ،لـيــس إلج ــراء تعديالت
على ألبومها الجديد «الفر» ،بل للفوز بمعركتها
الشديدة بشأن حقوق الملكية الخاصة بأعمالها.
ويأتي هذا النبأ الجديد ليزيد من حماوة المواجهة
بين سويفت وسـكــوتــر ب ــراون أحــد أب ــرز المنتجين
الموسيقيين األميركيين ،ال ــذي اشـتــرى فــي يونيو
الماضي مجموعة «بيغ ماشين اليبل غروب» مقابل
 300مليون دوالر وفق معلومات صحافية ،ما منحه
ح ــق الـمـلـكـيــة ألك ـثــريــة تـسـجـيــات أغ ـن ـيــات تــايـلــور
سويفت الضاربة.
وي ـح ــق ل ـمــالــك الـتـسـجـيــات األص ـل ـيــة (مــاس ـتــرز)
المستخدمة في تصنيع األقراص المدمجة والنسخ
الرقمية من األعمال الموسيقية ،اتخاذ القرار بشأن
إعادة نسخ األغنيات أو بيعها.
وت ـش ـكــل ه ــذه الـتـسـجـيــات أح ــد م ـص ــادر الــدخــل
الرئيسية للفنانين الذين يملكون حقوقها.
وكــان نبأ التوصل إلــى هــذا االتـفــاق قد أثــر بشدة
ً
على تايلور سويفت المغنية البالغة «»29عــامــا ،إذ
اعتبرت أنه يحرمها «جنى العمر».
ً
وقررت تصعيد معركتها في هذا المجال ،وردا على
سؤال لقناة «سي بي أس» بشأن إمكان إعادة تسجيل
ألـبــومــاتـهــا الـسـتــة األول ــى لتقديم نـســخ جــديــدة من
أغنياتها يكون لها حق الملكية عليها ،ردت المغنية
اآلتية من عالم موسيقى الكانتري باإليجاب.

ُ
وفيما ال تعرف تفاصيل العقود التي وقعت عليها المغنية ،يمكن للمغنين عموما
إعادة تسجيل أغنياتهم بعد ثالث إلى خمس سنوات من صدورها.
وقد صدر أول ألبومات تايلور سويفت سنة  ، 2006فيما صدر أحدثها مع "بيغ
ماشين اليبل غروب" سنة .2017

تايلور سويفت
غير أن هذه االستراتيجية قد تواجه عقبات مردها
إلى القيود المفروضة في عقودها األولى.
وكانت المغنية وقعت خالل مراهقتها سنة ،2005
عقد إنتاج مع «بيغ ماشين اليبل غروب» استمر حتى

العام الماضي حين تعاقدت النجمة مع «ريبابليك
ريكوردز» و»يونيفرسال».
وتتصدر المغنية العالميةتايلور سويفت قائمة
األغاني حول العالم واألخبار بعد إطالقها أللبومها
حملها األلبوم
الجديد « ،»loverوبين األغنيات التي ُ
أغنية « ،»I Forgot You Existedوالتي أثير حولها
الكثير من الجدل.
وت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور م ــع ه ــذه األغ ـن ـيــة وكـلـمــاتـهــا،
مشيرين إلى أنها تقصد ّ
الرد من خاللها على المغني
العالميكانييه ويـسـت ،على إثــر الـخــاف الشهير
بينهما.
ف ـب ـح ـس ــب م ـ ــا ك ـش ـف ـت ــه ص ـح ـي ـف ــة «دي ـ ـل ـ ــي م ـي ــل»
البريطانية ،تقول تايلور في أغنيتها الجديدة «آي
فــورغــوت يــو إكزيستيد»« :كـنـ ُـت أعـيــش فــي ظلمتك،
حتى اندثر كل نوري» ،ثم ّقالت في عبارة أخرى« :ولكن
ً
ٌ
موجود ،فذلك ليس حبا
في ليلة ساحرة ،نسيت أنك
ً
ّ
مباالة».
مجرد ال
وليس كرها ،بل
ْ
هذا وتأتي األغنية في الوقت المناسب ،إذ يصادف
ذكـ ــرى مـ ــرور  10س ـن ــوات عـلــى واق ـع ــة ه ـجــوم كــانــي
و يـســت على مـســرح حفل  VMAومقاطعته تايلور
سويفت ،أثـنــاء إلقائها خـطــاب بعد حصولها على
جائزة أفضل كليب.
(أ ف ب)

سكارليت جوهانسون
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َ
َْ
ّ
«أيهن أن ِت؟» ترصد بنات حواء بشفافية وواقعية

ً
مجموعة قصصية تنحاز للمرأة لكنها ال تعتبرها مالكا
ترصد الكاتبة إيمان
مجموعتها
الشمري في
َ َْ
القصصية «أ ّيهن أن ِت؟»
نماذج متباينة للمرأة بكثير
من الشفافية والواقعية.
الفي الشمري

املجموعة
تتضمن بوحًا
ممزوجًا
بالحسرة
والحنق

َ ُ
ـان الـشـَ ْمــري
ت ـ ِـش ــم ال ـكــات ـبــة إي ـم ـ َ
ّ
إصدارها الجديد بسؤال أيهن أن ِت؟،
مــواربــة لـبــاب الـتــأويــل فـمــن تعني
الكاتبة بهذا العنوان ،وما المغزى
من هذا التساؤل المضمر بالرغبة
عن كشف بنات حواء وما موقعهن
إضافة إلى تفسيرات أخرى ال يمكن
ً
التنبؤ بها ...لكنها حتما ستموج
بخيال من يقرأ هذا اإلصدارَ .
َ ْ تبحث إيمان الشمري في «أ ّيهن
أنـ ِـت؟» ،عن النموذج األجمل للمرأة
فهي ال تنبذ فتاة بعينها وال تكره
إمرأة بذاتها بل تسلط الضوء على
ن ـم ــاذج مـتـبــايـنــة م ــن ب ـن ــات ح ــواء
بسلوكهن وتفاعلهن مع المجتمع
وط ــريـ ـق ــة م ـع ـيـش ـتـهــن وع ــاداتـ ـه ــن
َال ـي ــو َم ـْي ــة ...وف ــي ال ـخ ـتــام تـتـســاءل
ً
أ ّيهن أن ِت ؟ ويبدو السؤال مشروعا
وغير مستفز البته ،حينما يتصفح
ً
الـقــارئ هــذا اإلص ــدار فيجد رصــدا
ً
دقيقا لمعظم شرائح النسوة الالتي
يشكلن ال ـجــزء األك ـبــر مــن النسيج
االجتماعي ،فـتــارة تنساب حكاية
ام ــرأة تندب حظها العاثر وتجلد
ذاتـهــا بسبب ســوء تصرفاتها في
بعض المواقف ،وتارة أخرى ترصد
ب ـ ــراءة ف ـتــاة تـنـحــاز إل ــى االرت ـب ــاط
الوجداني للمكان ،كما تستعرض
الشمري اعـتــرافــات ام ــرأة اكتشفت
خـ ــداع ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،وال تخجل
ال ـش ـم ــري ف ــي ال ـك ـتــابــة ع ــن أحـ ــوال
الـنـســاء بكل واقـعـيــة وشفافية فال
تنظر إل ــى ال ـم ــرأة بــأنـهــا م ــاك وال
تعتبرها متجردة من إنسانيتها.
وفـ ــي ال ـت ـقــديــم ل ــإص ــدار تـقــول
الـشـمــري  »:كـنــت خــارجــة مــن أحــد
دور النشر ومعي أخواك الجائعان،
وقد قررنا تجربة أحد المطاعم عند
وصولنا فوجئت بسيل من البشر
يقفون منتظرين طوابير وطوابير.
سامحيني يا صغيرتي وانــت في
عامك األول لم أكن التركك ،تنتظرين
ف ــي ال ـب ـيــت وح ـ ــدك ،ل ـكــن ال ـس ـعــادة
البادية على محيا اخويك أجبرتني
على الصبر.
تشير الشمري إلى إنها لم تعتد
على الطوابير في حياتها فلم يكن
لديها ما يستحق االنتظار ،وتقول

ضمن هذا اإلطار »:ولم أقف أبدا على
أبواب السينمات ،أو المسارح ،فقد
حـ ّـرمــوا علي الفن واألدب .صامدة
عـلــى كعبي الــرفـيــع وس ــط الحشد
المهيب طوائف وأشكاال ال تتشابه
في شــيء ،المنقبة :منقبة متكحلة
متبرجة ،ومحجبة ملتزمة .السافرة:
س ـفــور خـجـلــي ،وس ـفــور مـتــأنـقــة...
عباءات تجلس على االكتاف وأخرى
ت ـس ـك ــن ف ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ــرؤوس وس ـي ـق ــان
مكشوفة وأف ــواه مصبوغة .فتيات
م ــن ك ــل األعـ ـم ــار ومـ ــن ك ــل األل ـ ــوان
واألش ـكــال ويهاجم فكري المتعب
أنت ؟
سؤال :أي النساء ِ
هـنــاك فــي زوايـ ــة الـمـطـعــم ،فتاة
غـيــداء ناعمة هــل تلك أن ـ ِـت؟ وعلى
تلك الـطــاولــة فـتــاة ملتزمة تجلس
فــي انتظار طلبها ...هــل تلك انـ ِـت؟
كنت اطمع أن ننمو معا ،وننضج
معا .هل سيمهلني المرض ،وأراك
في عمرهن يا صغيرتي؟

الحسرة والحنق
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــوح شـ ـفـ ـي ــف م ـ ـمـ ــزوج
بالحسرة والحنق ،تصف حالتها
المرضية »:اشتباه بالسرطان وخلل
ف ــي ال ـج ـهــاز ال ـم ـنــاعــي وغـ ــدة على
القلب ،وأورام في الرقبة.
هــذا مــا شـخـصــوه ...ال أعـلــم هل
انتهى وقــت سياحتي في األرض؟
واستأثر بي الموت؟ كعاشق ال يقبل
اال احتضان حبيبته في التراب؟

لغة شعرية
وتستطرد الشمري في الحديث
عن الموت بلغة شعرية تتقاطع مع
قـصـيــدة الـشــاعــر مـحـمــود دروي ــش
«أنا لست لي»« :لقد تأقلمت مع فكرة
رحيلي مبكرا فأنا ال أهاب الموت..
لقد امتالت بأسباب الرحيل عن عالم
بالستيكي ال طعم له وال رائحة وال
لــون .لكني يا صغيرتي حزينة ان
أسكن التراب فتضيعي شاهد قبري،
وينسى اسمي فــي زحمة األسماء
أن ــا غــاضـبــة نـعــم غــاضـبــة س ــوروا
مخيلتي بالعيب والحرام والعادات

ألنني أنا
واألمزجة العفنة ..غاضبة
ُ ّ
الراحلة وهم الباقون لم؟ لم أخلص
ح ـيــاتــي م ــن ب ـيــن ب ــراث ـن ـه ــم .انـنــي
فــي كــل لحظة مــن لحظات جهادي
تــأتـيـنــي أص ــوات ـه ــم كــال ـبــرق ينقر
أذن ــي فــاتــراجــع وأفـعــل مــا يــريــدون
هم وما يسعدهم هم لذلك ساكتب
ولينصبوا لي المشانق فالموتى ال
يهابون الموت بل يهابه األحياء.
ها أنا خرجت من دار النشر صفر
اليدين اعجبتهم عينات كتاباتي
الـتــي سـطــرت فيها لــك قصاقيص
م ــن ف ـك ــري وب ـع ـضــا م ــن شـطـحــات
جنوني ولكنهم لن ينشروا لي فانا
اســم من االسـمــاء ولست نجما من
نجوم السماء.

كويتية في موسوعة غينيس
َّ
الشمري ،هي أول كاتبة كويتية
الدكتورة إيمان
تدخل موسوعة غينيس بعد جمعها  16ألف صورة،
ضمن حملة نظمتها هي ،ضد العنصرية والطائفية
والتنمر ،لتكمل مشوارها التطوعي في عام  2017م
تدخل الحدود البورمية في
لتكون أول امرأة عربية
ّ
ً
عمل إغاثي ،فضل عن أنها مثلت المخترعين العرب
فــي العاصمة األمـيــركـيــة واشـنـطــن عقب حصولها

أنت؟»
غالف «أيهن ِ
في حكاية ،ليلى اليتيمة تتبع
الشمري قصة ليلى بنت السبعة
ً
عشر عاما بهية الجمال ،رشيقة
الـ ـخـ ـط ــوات .ج ــدائ ـل ـه ــا ال ـطــوي ـلــة
العسلية الموشاة بشعرات ذهبية
ت ـت ــراق ــص ع ـلــى جـنـبــاتـهــا وهــي
تتنقل كالفراشة بين بيوت الحي
ت ـطــوف عـلــى سـكــانـهــا كالنسمة
ال ـم ــداوي ــة ،راص ـ ــدة م ــا سيحدث
لـ ـه ــذه الـ ـفـ ـت ــاة مـ ــن أل ـ ــم س ـي ــودي
بحياتها.

غـيــري .بــل وأس ـمــاء غـيــري  ..هل
تأخر الوقت لتنزلوني من على
األرجوحة.
أحسست بالخشب يتكسر تحت
ً
ً
قدمي شيءا فشيئا هممت بالتوقف
إذ بـقــدمــي ت ـغــوصــان ف ــي الـمــركــب
ألجــد نفسي فــي غمضة عين على
عـتـبــات سـلــم قـصــر طــويــل وحـشــد
غفير من الحراس يصعد من األسفل
يــاحـقـنــي .وال أزال هــاربــة أجــوب
العالم ببراءتي وبقايا طفولتي.

أرجوحة األلم

ازدواجية

تـقــف ال ـش ـمــري عـنــد محطات
األل ــم ،فتنسج حكاية «أرجــوحــة
األلـ ــم» وم ــن أجـ ــواء ه ــذه القصة:
ً
«تارة أنا شاعرة من بغداد ويوما
أنـ ــا أمـ ـي ــرة م ــن أواسـ ـ ــط انـكـلـتــرا
فارسة هندية على صهوة جواد،
أو راقصة عجرية تجول العالم
من أرمينيا إلى أسبانيا وحتى
جبل طارق .هنا فقط أدركت أنني
ركبت أرجوحة األلم وحدي ..وأن
ً
بحرك المالح قــد حــوى أسماكا

ت ـن ـت ـصــر ال ـش ـم ــري ل ـل ـم ــرأة فـيــا
نفسي العاتية التي ال تــزال تكابد
تصنعي
الـعــالــم ال ـم ـنــذور لـلــذكــور َ
لـتـعـيـشــي وي ــا صـغـيــرتــي الــفـ ِـرحــة
استمتعي واقـفــزي وارقـصــي كيف
سأخبرك:
بــأن هــذا الجسد الــذي استنشق
ً
كــل هــذه الـحــريــة ..قــريـبــا سيفرض
عـلــى مـســامــاتــه االن ـغ ــاق بــدواعــي
الـعــادات ؟ وسأرحب فيك معي في
الغرفة المظلمة.

الرسالة األخيرة

على براءة اختراع في العلوم المعلوماتية عام .2013
َّ
الشمري بــدأت رحلتها األدبـيــة ،حين ألقت في سن
ً
الثالثة عشرة شعرا من نظمها على أمير الكويت الراحل
الشيخ جابر األحـمــد الـصـبــاح ،وحصلت على جائزة
القصة القصيرة لفئة المدارس في مهرجان القرين األول،
كما أن لها ستة كتب بين العلمية واألدبية باللغتين
العربية واإلنكليزية.

كتبت الشمري قصة «الرسالة األخيرة»
ومــن أجــوائـهــا »:بقبلب موجوع يقول :أخ..
بال أخ  ..وقطرات دم مسكوبة تشربها األرض
بال انتماء .تريد أن تكون البطل في حلمك؟
كن ما تريد تكون .ولكن اخترني كومبارسا
في أحد أفالمك ...عفوا أحالمك...
أع ـط ـنــي دورا ،ول ــو ص ــام ـت ــا ...يـكـفــي أن

تسمح لي بأن أتواجد في مسرحك  ...أنهيت
قــراء تــي لـلــرســالــة ...أكملت ارت ــداء مالبسي
وخــرجــت لغرفة الجلوس ألهــوي بجسدي
على أريكتي الجلدية ...أعانق مخدة كانت
ه ـنــاك .وجـلـســت أقـلــب بـيــن ق ـنــوات التلفاز
نشرة األخبار غبار دمار وإعصار وثــوار...
ال زالت فلسطين محتلة والموازين مختلة».

قصر األمير سعيد حليم ...تحفة معمارية تحلم بالترميم

أنشأه حفيد محمد علي لزوجته لكنه تحول مدرسة
●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

مع انتشار صور لعملية
ترميم قصر البارون إدوارد
تـنــامــت ف ــي مـصــر خ ــال األي ــام
إمبان في شرق القاهرة
القليلة الـمــاضـيــة دعـ ــوات تطالب
بضرورة ترميم قصر األمير سعيد
قبل أيام ،انطلقت دعوات
حليم في شارع شمبليون بوسط
على مواقع التواصل
ال ـقــاهــرة ،وال ــذي يـتـعــرض إلهـمــال
االجتماعي في مصر ،تطالب شديد منذ سنوات طويلة ،رغم أنه
تحفة معمارية رائعة ،وبين حين
بتعميم الفكرة لتشمل
وآخر يتوافد طالب كليات الفنون
ً
المنسية
عددا من القصور
ال ـج ـم ـي ـلــة الل ـت ـق ــاط صـ ــور لمبنى
الـقـصــر األثـ ــري أو ال ـج ـلــوس على
في العاصمة المصرية،
مقهى مواجه له ورسمه بالريشة
أبرزها قصر يعرف خطأ
واأللوان.
بـ"قصر شمبليون" ،لكنه في
الحقيقة قصر األمير سعيد األهمية التاريخية
باشا حليم ،الواقع في شارع
ورغ ـ ـ ــم األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
شمبليون بوسط القاهرة.
واألثرية للقصر ،وإدراجه قبل نحو
ً

 17عاما كمبنى أثري ،في عام ،2002
فقد َّ
تحول خالل السنوات األخيرة
إل ــى مــرتــع لـمـتـعــاطــي ال ـم ـخــدرات،
وتـتــراكــم على أس ــواره العالية من
الـخــارج أك ــوام مــن المخلفات ،مما
أدى إلــى تشويه القصر ،واستياء
عشاق اآلثار من المصير الذي وصل

ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا مـ ــزاج ـ ـيـ ــة،
وتـغــور اإلس ــاءة في
ُ
غ
ـامــح
قـلـ ِـبـهــا وال ت ـسـ ِ
الف «ناقة صالحة»
مـ ــن ي ـ ـسـ ــيء إل ـي ـه ــا،
ـن
وص ـ ـ ــال ـ ـ ــح خ ـ ـيـ ــر م ـ
ٌ
أسالفنا قصة مـتــوارثــة ،حين
يعرف ذلــك .فــأحـ ِـد
ِ
َ
أسـ ـ َ
مأكله
ـاء لـبـعـيـ ِـره صـعــب ال ـم ــراس ،أث ـقــل عليه وآذاه فــي
ِ
َ
ومشربه بعدما شاخَّ .
ترب َ
ُ
أسفاره معه
أحد
في
البعير
له
ص
َِ
ًِ
ً
ً
ُّ
وحيدا بعيدا مقطوعا عن القبيلة ،وطارده حتى هرب جدنا
َّ
ٍّ
َ
البعير
ـال فــي الـ َّـص ـحــراء .ظ ــل ُي ــراق ـ ُـب
األك ـبــر إل ــى رأس ت ــل ع ـ ٍ
َّ
هدأته أو غيابه ُّبعد طول
يتحرى لحظة
الهائج في
ِ
األسفل َ ُ
َ
َّ
أضناه َ
ُ
الت ِّل َّ
الصخريَّ ،
وقر َر النزول في
في
ش
ط
الع
انتظار.
َّ
كت ِفه َ
ُ
اليوم َّ
وبر َك
في
البعير
وافاه
ابع.
الر
األسفل .عضه في ِ
ِ
فوقه يهرسه».

«زوجة تنين أخضر
وحكايات ملونة أخرى»
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن د ا ر
«اآلن ن ـ ـ ــا ش ـ ـ ــرون
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون»
صـ ـ ــدرت لـلـكــاتـبــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة روعـ ــة
سـنـبــل مجموعة
قصصية بعنوان
«زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـن ـي ــن
أخضر وحكايات
ملونة أخرى».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت
الـمـجـمــوعــة في
 150صفحة من
القطع الوسط،
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
 1 8نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا
قصصيا ،من «زوجة تن
ين
أخ
ضر
وح
كاي
ات
م
لونة أخرى»
ع ـ ـنـ ــاوي ـ ـن ـ ـهـ ــا:
«بـ ـه ــدوء خلف
قـطـتــه»« ،م ـطــر لـطـقــس الهـ ــب»« ،حـكــايــة رجــل
سعيد»« ،جدائل» ،وغيرها.
وكان قد صدرت للمؤلفة مجموعة قصصية بعنوان «صياد
األلسنة» ،التي حازت المركز األول في جائزة الشارقة لإلبداع
العربي في دورتها العشرين ،ومن أجواء المجموعة:
«هـمـســت لــي قـبــل قليل ال ـمــرأة الـمـصــابــة بـمـتــازمــة صنع
الجدائل ،التي تسكن معي في جسدي ،همست وهي توقظني
مــن نــومــي ،قـصــت جــديـلـتــي الـطــويـلــة ،وجـلـســت عـلــى حافة
ســريــري ،ربـطـتـهــا بــإحـكــام مــع جــدائــل أخ ــرى كـثـيــرة شـقــراء
ً
ً
وس ــوداء وبـنـيــة ،خرجنا مـعــا إلــى الـشــرفــة ،سحبت كرسيا
وساعدتـني ألصعد عليه ،أحضرت مبتسمة حبل الجدائل،
ضمتني بـشــدة وهــي تبكي .تضع ال ـمــرأة اآلن الحبل حول
ً
عنقي ،تبتعد قـلـيــا ،تهمس بـصــوت حــا لــك كالليل حولنا:
الجدائل خالص ،ثم تركل بقدمها الكرسي ليقع ،تركله وهي
تضحك».

حصاد

انطالق معرض الكتاب
األول في مطروح
األمير سعيد حليم

إليه حال المكان .ويظن الكثيرون
خـطــأ أن الـقـصــر ك ــان لـعــالــم اآلث ــار
الفرنسي الشهير شمبليون (الذي
ن ـجــح ف ــي ف ــك رم ـ ــوز ح ـجــر رشـيــد
وال ـت ـع ــرف ع ـلــى ال ـل ـغــة الـمـصــريــة
ً
القديمة) ،نظرا لوجود القصر في
شــارع شبمليون ،لكن الحقيقة أن
ه ــذا الـقـصــر ذا ال ـط ــراز الـمـعـمــاري
الـنــادر ،أنشأه األمير سعيد حليم
حفيد محمد علي باشا عام 1895
لزوجته ،وقد أوكــل إلى المعماري
اإليطالي الشهير «أنطونيو الشياك»
بتصميم الـقـصــر واإلش ـ ــراف على
ب ـن ــائ ــه ،ال ـ ــذي صـ ـم ـ َـم ال ـع ــدي ــد مــن
األبنية الشهيرة في القاهرة ،مثل
ق ـصــر ال ـم ـن ـتــزه وال ـم ـقــر الــرئـيـســي
لبنك مصر ،واستغرق بناؤه نحو
أربعة أعوام.
الالفت في قصة هذا القصر ،أن
زوجــة األمير سعيد حليم رفضت
اإلق ــام ــة فـيــه وفـضـلــت الـعـيــش في
ق ـص ــر آخ ـ ـ ــر ،وبـ ـع ــد قـ ـي ــام ال ـح ــرب
العالمية األولــى عــام  1914بسبب
معارضة األمير دخول تركيا الحرب
ُوم ـع ــادات ــه ال ـس ـيــاســة اإلنـكـلـيــزيــة
قلصت سلطاتهُ ،
وعزل من منصبه
كــرئ ـيــس ل ـ ـلـ ــوزراء ،وتـ ــم م ـص ــادرة
القصر ،وفــي عــام  1921تم اغتيال
األمير سعيد حليم في روما.

المدرسة الناصرية
إحدى واجهات القصر

«ناقة صالحة» ...رواية
جديدة لسعود السنعوسي
سـ ـتـ ـص ــدر ع ـ ــن ال ـ ـ ــدار
ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم رواي ــة
«نــاقــة صــالـحــة» للكاتب
سعود السنعوسي.
ومــن أج ــواء الــروايــة:
ً
«ل ــن يـفـلـ َـت صــالـ َّـح أب ــدا
مـ ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام ال ـ ــن ـ ــا َق ـ ــةِ
ل ـ ــو أ ن ـ ـهـ ــا رأت فـ ـع ــل ـ ُـه
ً
ب ـص ـغ ـي ـ ِـره ــا ،وحـ ـم ــدا
لله أ نـنــي سبقته قبل
ٌ
طباع
لإلبل
أن يفعلِ َ .
حياتنا،
صعبة ٌ مثل
ِ
و فـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــة إن أ ح ـ ـ َّـب ـ ــت،

الكرسي الخلفي
ف ــي قـصــة «ال ـك ــرس ــي الـخـلـفــي»
ت ـس ـل ــط الـ ـشـ ـم ــري الـ ـ ـض ـ ــوء عـلــى
جـ ـس ــارة ال ـ ـمـ ــرأة وق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
ال ـم ـضــي ف ــي طــريـقـهــا متجاهلة
الـعـقـبــات ال ـتــي تـعـتــرضـهــا ،ومــن
أجواء هذه القصة »:أمسك بالمقود
بجسارة ،وأنت تجلس على المقعد
ال ـخ ـل ـفــي ،وت ـش ـعــل س ـي ـج ــارة .ثم
تطول الرحلة ،فتقرر أن تستلقي
على الـكــراســي الجلدية الوثيرة،
وتنام .ومن نافذتي يطل علي الليل
المهيب .خلوة الساجدين مع الله
 ..خـلــوة الـعــاشــق مــع المعشوق..
وت ـغ ــزو ج ـس ــدي نـسـمــة شـمــالـيــة
وي ـغ ــازل ـن ــي ذلـ ــك الـ ـض ــوء ال ـق ــادم
ِّ
مــن نجمة ُليسليني فــي حضرة
الغياب».
ت ـم ـض ــي الـ ـشـ ـم ــري فـ ــي رص ــد
الوحدة التي تعانيها المرأة مركزة
على أن ال ـمــرأة تـكــون هــي القائد
في الرحلة لكنها مسلوبة اإلرادة
وتقول ضمن هذا السياق »:حين
أدركت أن ليس لي عكاز ،وال متكأ،
وال سند .تقرفصت على األرض،
وعلمت أن ذراع ـ َّـي هما الــذراعــان
الــوحـيــدتــان سـتـطــوقــانـنــي ...وأن
التربيتة المنتظرة على كتفي لن
ً
تأتي أبدا ،كان يجب علي أن أتخلى
عن فكرة الكعب».

إصدار

وف ــي ع ــام  ،1934أص ــدر الملك

ُ
القصر شيد على نمط طراز «الباروك»
ً
فؤاد األول مرسوما بتحويل قصر
األم ـيــر سـعـيــد حـلـيــم إل ــى مــدرســة
تــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة ال ـم ـع ــارف (وزارة
ً
التربية والتعليم حاليا) ،وأطلق
عليها ال ـمــدرســة ال ـنــاصــريــة ،كما
تحول القصر إلى معسكر تدريب
ّ
للضباط إبــان ثــورة يوليو ،1952
َ
وبعد ذلك أخلت المدرسة القصر
ً
وظل مغلقا ومهجورا ولم ُيستغل
في أي شيء حتى اآلن.
الـقـصــر الـ ــذي يـحـلــم بالترميم
ع ـلــى غـ ــرار عـمـلـيــة ال ـتــرم ـيــم الـتــي
ً
يخضع لها قصر الـبــارون حاليا،
ي ـط ــال ــب ال ـب ـع ــض ب ـت ـحــوي ـلــه هــو
اآلخر إلى متحف أو مزار سياحي
يـعـكــس مــرحـلــة مـهـمــة م ــن تــاريــخ
مـصــر ،وال ـقــاهــرة الـخــديــويــة على
وجه التحديد ،أو استغالله لمركز
إلشعاع الثقافة ،ونشر العديد من
رواد موقعي «فيسبوك» و»تويتر»
ً
صـ ـ ــورا ت ـب ــرز م ـفــاتــن ال ـق ـص ــر ،مع
تعليقات تشير إلى ضرورة إنقاذه
من براثن اإلهمال.
وعـ ـل ــى أبـ ـ ـ ــواب ال ـق ـص ــر ال ـت ـقــت
ً
«الـ ـج ــري ــدة» ش ـخ ـصــا ي ــدع ــى علي
ً
الـ ـصـ ـي ــادي ك ـ ــان ي ـق ــف م ـش ــدوه ــا
ويـلـتـقــط ب ـعــض ال ـص ــور لــواجـهــة
القصر ،وقال« :أنا مواطن سعودي
أحـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـق ــاه ــرة
ال ـخــديــويــة ب ــاس ـت ـم ــرار ،وشـغـفــت
بـجـمــال ه ــذا ال ـق ـصــر ،وأت ـم ـنــى أن
يحظى بــرعــايــة كـبـيــرة مــن جانب
وزارت ـ ــي الـثـقــافــة واآلث ـ ــار ،إلع ــادة

ال ــروح إلــى هــذا المكان التاريخي
الرائع».

تفاصيل مهمة
ونشر متخصصون فــي اآلثــار
تعليقات تــوضــح تفاصيل مهمة
عن القصر التاريخي ،ذكروا فيها
ً
أنه ُمشيد على مساحة  4781مترا
م ــرب ـع ـ ًـاُ ،
وص ـم ــم ع ـلــى ن ـمــط ط ــراز
«الباروك» ،الذي انتشر في أوروبا
خالل عصر النهضة.
وال ـ ـق ـ ـصـ ــر ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ـب ـنــى
رئيسي مكون من طابقين وبدروم
وجـ ـن ــاحـ ـي ــن ،وي ـ ـطـ ــل عـ ـل ــى أرب ـ ــع
واجهات ،الواجهة الرئيسية تتميز
بنمط معماري رائع التصميم فيه
تـمــاثـيــل ف ـخ ـمــة ،وه ـن ــاك ع ـمــودان
يعلوهما عـقــد عـلــى هيئة نصف
دائـ ـ ـ ــرة م ــزي ــن ب ـت ـمــاث ـيــل صـغـيــرة
ل ــرأس سـيــدة ،والــواجـهــة مزخرفة
ب ـ ــرس ـ ــوم ـ ــات ن ـ ـبـ ــاتـ ــات ط ـب ـي ـع ـيــة
وح ـي ــوان ــات ،ولـلـمــدخــل الرئيسي
سلم ي ــؤدي إلــى سلمين فرعيين،
أمــا المدخل الصغير فيفتح على
بدروم القصر.

بهو كبير
وال ـ ـطـ ــابـ ــق األول مـ ــن ال ـق ـصــر
عـبــارة عــن بهو كبير يمتد بطول
القصر وينتهي بسلم م ــزدوج له
فرعان يؤديان إلى الطابق العلوي،

ول ـل ـط ــاب ــق األول س ـت ــة أب ـ ــواب
ت ـف ـتــح ع ـل ــى حـ ـج ــرات واس ـع ــة،
وال ـطــابــق الـثــانــي يـمــاثــل األول
ً
تماما ،وللقصر بدروم يحتوي
على غــرف للخادمات ،ومطبخ
وح ـج ــرات لـلـتـخــزيــن ،ودورات
مياه ،أما الجناحان فهما عبارة
ع ــن ع ـنــابــر ذات غـ ــرف كـبـيــرة،
ويحتويان على ملحقات للقصر
يتصالن من خالل ممر له أعمدة
على الجانبين.
وي ـت ـم ـي ــز الـ ـقـ ـص ــر ب ــوج ــود
زخ ـ ـ ـ ــارف ب ــديـ ـع ــة ،ع ـل ــى هـيـئــة
ن ـب ــات ــات وحـ ـي ــوان ــات وأش ـك ــال
ه ـن ــدس ـي ــة ،أم ـ ــا الـ ـن ــواف ــذ فـهــي
مصنوعة من الخشب وتحتوي
على عـقــود نباتية ذات أزه ــار،
وأشـ ـ ـك ـ ــال ل ـ ـ ــدروع وف ـي ــون ـك ــات
للتزيين.

تاريخ القاهرة
ُ يشار إلــى أن القصر بعدما
أغلق سنوات طويلة صدر قرار
عـ ــام  2000بـضـمــه إلـ ــى وزارة
الثقافة وترميمه ،وقدم المجلس
ً
األعلى لآلثار مشروعا بالتعاون
م ـ ــع مـ ـع ـه ــد ب ـ ـحـ ــوث ال ـت ـن ـم ـيــة
الـفــرنـســي فــي الـقــاهــرة لترميم
الـقـصــر وتـحــويـلــه إل ــى متحف
ي ـح ـكــي ت ــاري ــخ الـ ـق ــاه ــرة ،لـكــن
المشروع لم يدخل حيز التنفيذ
ً
واليزال مهمال.

مركز مرسى مطروح

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ان ـط ـل ـقــت ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ف ـع ــال ـي ــات الـ ـ ـ ــدورة األولـ ــى
لمعرض الكتاب في مدينة مرسى مطروح الساحلية (شمال
غرب القاهرة) ،تحت رعاية وزيــرة الثقافة المصرية إيناس
عبدالدايم.
وافـتـتــح الـمـعــرض رئـيــس الهيئة الـعــامــة لقصور الثقافة
أحمد عواض ،وتستمر األنشطة خالل الفترة من  22حتى 31
الجاري ،داخل قصر ثقافة مطروح.
ويشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة ،منها هيئة
قصور الثقافة ودار الكتب والوثائق والمركز القومي للترجمة
ودار المعارف.
ويأتي المعرض في إطــار إعــان الــوزيــرة ،مرسى مطروح
عــاصـمــة للثقافة لـعــام  ،2019وخـطــة وزارة الـثـقــافــة إلقــامــة
م ـعــارض الـكـتــاب بــالـمـحــافـظــات المختلفة وإت ــاح ــة الـكـتــاب
بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.
وي ـضــم ال ـم ـعــرض أح ــدث ثــاثــة إصـ ـ ــدارات لهيئة الـكـتــاب
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت وال ـســاســل ال ـتــي ت ـصــدرهــا الهيئة
بتخفيضات كبيرة ،باإلضافة إلى كتب األطفال وكتب مكتبة
األس ــرة بــأحــدث إصــداراتـهــا ويصاحبه نشاط ثقافي وفني
متنوع ،حيث تشارك فيه فرق :مرسى مطروح للفنون الشعبية،
كــورال الطفل ،فرقة ذوي االحتياجات الخاصة ،فرقة أوبــرا
عربي ،مسرح عــرائــس ،موسيقى عربية ،وفرقة إندونيسيا
التراثية.

توابل ةديرجلا

•
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عبدالله بهمن :المنافسة في «القاهرة التجريبي» تحد كبير

١٧

أخبار النجوم

ريهام سعيد تعتزل اإلعالم
بعد إيقافها عن العمل

كشف لـ ةديرجلا• أنه يستعد لعرض «جزء من الفانية» بالدورة الجديدة في سبتمبر
يواصل الفنان عبدالله بهمن بروفات مسرحية «جزء من الفانية»
المقرر أن ينافس بها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة التجريبي
في سبتمبر المقبل.
ً
وفي هذا الصدد ،أكد حماسه لهذه التجربة ،معتبرا في حديثه لـ
«الجريدة» أن المنافسة في «القاهرة التجريبي» ّ
تحد كبير.
من جهة أخرى ،يخوض بهمن تجربة جديدة ،بتقديم برنامج
محمد جمعة

«الديرفة»
كان حالة
في المشهد
الدرامي
لرمضان هذا
العام

«أبديت» تجربة
جديدة...
واإلذاعة تحتاج
إلى حيوية
وتركيز ونشاط

• تستعد لـلـمـشــار كــة في
مهرجان القاهرة التجريبي
بـ ـ "ج ــزء مــن ال ـفــان ـيــة" ،كيف
تجد التجربة؟
 ال شــك فــي أ نـهــا تجربةم ـه ـمــة ،وت ـع ـنــي ل ـنــا كـفــريــق
عـ ـم ــل الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،السـ ـيـ ـم ــا أن
المسرحية سبق أن شاركنا
بها في المسابقة الرسمية
لـ ـمـ ـه ــرج ــان أيـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـس ــرح
لـلـشـبــاب الـ ــ 12وحـصــدنــا 6
جوائز ،ومن المقرر أن نكون
فــي ا لـقــا هــرة خــال سبتمبر
المقبل لعرض العمل مجددا
ت ـحــت مـظـلــة فــرقــة الـمـســرح
الـكــويـتــي ،والـمـســرحـيــة من
إ خــراج عبدالعزيز النصار،
وتـ ـ ــأل ـ ـ ـيـ ـ ــف مـ ـ ــريـ ـ ــم نـ ـصـ ـي ــر،
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي بـ ـط ــولـ ـتـ ـه ــا
مجموعة مميزة من الزمالء
المميزين الذين لهم حضور
م ـهــم ف ــي الـمـشـهــد ال ــدرام ــي
ب ــال ـك ــوي ــت وال ـخ ـل ـي ــج ،مـثــل
كـ ـ ـف ـ ــاح ال ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــب ،وحـ ـص ــة
الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــان ،وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ب ـ ـ ـه ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــانـ ـ ــي ،وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه
الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،وأزي ـ ـ ـ ــاء ح ـصــة
العبادي ،وإ ضــاء ة عبدالله
الـ ـنـ ـص ــار ،ودي ـ ـكـ ــور حـسـيــن
الحسن ،وتأليف موسيقي
آالء ا ل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدي ،و م ـ ـك ـ ـيـ ــاج
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــب،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد م ـ ـخـ ــرج م ــوس ــى
كاظم ،ويبقى أن المنافسة
في مهرجان بحجم القاهرة
التجريبي تحد كبير.
• هــل تـشـهــد الـمـســرحـيــة
أي تـغـيـيــرات عـلــى مستوى
الفكرة أو األحداث؟
 بالتأكيد ،سيشهد األداءت ـ ـ ـطـ ـ ــورا ،ونـ ـجـ ـتـ ـه ــد ل ـن ـق ــدم
أفـ ـض ــل مـ ــا ل ــديـ ـن ــا فـ ــي ه ــذا
المحفل ،ولكن الخط العام

ً
«أبديت» ،عبر أثير إذاعة الكويت ،فضال عن قراءة العديد من
النصوص الدرامية الختيار المناسب منها خالل الفترة المقبلة،
ً
خصوصا بعد موسم دراما رمضان الذي شهد مشاركته في واحد
من أبرز األعمال ،وهو «الديرفة» ،الذي حقق أصداء طيبة...
تفاصيل أكثر حول نشاط بهمن في هذا اللقاء.

ل ــأ ح ــداث ل ــن يـتـغـيــر ،حيث
تدور قصة المسرحية حول
دك ـتــاتــور أط ـفــأ ن ــور حـيــاتــه
ب ـ ـيـ ــده ،ب ـس ـب ــب نــرج ـس ـي ـتــه،
فـ ـه ــو يـ ـفـ ـع ــل ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء مــن
ـاس ومتجبر
أ ج ــل نـفـســه ،ق ـ ٍ
مـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ،ال يـ ــر حـ ــم
ح ـت ــى زوجـ ـت ــه ال ـت ــي تـشـعــر
بالحصار وا لـيــأس ألفعاله
غ ـي ــر اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وت ـص ــاب
بالندم ألنها تزوجت رجال
م ـ ـث ـ ـلـ ــه ،ت ـ ـتـ ــذكـ ــر ط ـف ــول ـت ـه ــا
وألـ ـع ــابـ ـه ــا ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ك ـ ـبـ ــرت أص ـب ـح ــت
ه ــي الـلـعـبــة ف ــي ي ــد زوج ـهــا
القاسي.

التقديم اإلذاعي
• مـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـجـ ـع ــك
ل ـ ـخـ ــوض تـ ـج ــرب ــة ال ـت ـق ــدي ــم
اإلذاعي؟
 برنامج "أبديت" خطوةجديدة ومثيرة ،ومشغوف
جدا بمعرفة أصدائها ،وقد
تـلـقـيــت ات ـصــاال هــاتـفـيــا من
ال ـم ـعــد نــايــف الـنـعـمــة ال ــذي
م ـ ـن ـ ـح ـ ـنـ ــي ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة خ ـ ــوض
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ،ول ـ ــم أتـ ـ ـ ــردد فــي
اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة،
أواص ـ ـ ــل ت ـق ــدي ــم ال ـب ــرن ــام ــج
حاليا يوميا عبر أثير إذاعة
دولة الكويت من األحد الى
الخميس عبر موجه 103.7
م ــدة ســاعـتـيــن ،ويـشــاركـنــي
ال ـت ـق ــدي ــم مـ ـش ــاري مـجـيـبــل
ومـ ــن إعـ ـ ــداد ن ــاي ــف الـنـعـمــة
وشيرين بهبهاني وتنسيق
ابتسام عبدالحليم
وهـنــدســة فــاطـمــة الـقــاف
وت ـن ـف ـيــذ ط ـي ـبــة ال ـم ــا ،ومــن
إخراج جابر المحمد.
• كيف وجدت الفارق بين

مواجهة كاميرات التلفزيون
والـ ـتـ ـع ــام ــل م ــع م ــاي ـك ــرف ــون
اإلذاعة؟
 ثـ ـم ــة ف ـ ـ ــارق ك ـب ـي ــر ب ـيــنال ـت ـل ـفــزويــن واإلذاع ـ ـ ــة ،أم ــام
الـ ـك ــامـ ـي ــرات ي ـم ـل ــك ال ـف ـن ــان
أو اإل ع ـ ــا م ـ ــي أدوات ع ــدة
ليوصل فكرته للمشاهدين،
وقد يصل المغزى من سؤال
أو جـمـلــة مــن خ ــال إي ـمــاء ة
أو نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا خ ـل ــف
الميكرفون ال يملك المذيع
أو ا لـمـمـثــل إال صــو تــه فقط،
ل ــذل ــك فـ ــإن اإلذاع ـ ـ ــة ت ـح ـتــاج
إلى حيوية وتركيز ونشاط
وأداء صـ ـ ــو تـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
ويـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى أن ـ ـ ـنـ ـ ــي م ـس ـت ـم ـت ــع
جـ ـ ــدا ب ــالـ ـتـ ـج ــرب ــة ،وأت ـط ـل ــع
لنحقق من خاللها النجاح
المنشود.

شخصية مبارك
• شخصية مبارك شكلت
حالة في مسلسل الديرفة؟
 ا ل ـم ـس ـل ـســل ب ـش ـكــل ع ــامكـ ـ ـ ــان ح ـ ــال ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـه ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر
رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ،وق ـ ـ ـ ــد رشـ ـحـ ـن ــي
للعمل مناف عبدالله الذي
اع ـت ـبــره مــايـسـتــرو رمـضــان
ه ــذا ا ل ـعــام و قــا ئــد السفينة
استطاع أن يعبر بنا الى بر
األ مــان كذلك الكاتب محمد
أنور الذي كان معي في كل
الـ ـخـ ـط ــوات ،وراف ـق ـن ــا خــال
التصوير وتوجيهاته كانت
ف ــي مـحـلـهــا أي ـض ــا الـكــاتـبــة
علياء الكاظمي التي أوجه
لـهــا الـتـحـيــة الـتــي دائ ـمــا ما
أقول لها إن نجاحاتي كانت
بــر فـقـتـهــا ،حـيــث قــد مــت لها
ق ـب ــل رمـ ـض ــان "عـ ـش ــاق رغ ــم
الطالق".

عبد الله بهمن
• مــا ســر ا لـنـجــاح الكبير
الذي حققه العمل؟
 إ ل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــا نـ ـ ــب ا ل ـ ـف ـ ـكـ ــرةوالتأليف واإل خــراج وفريق
ال ـع ـم ــل وال ـم ـن ـت ــج ع ـبــدال ـلــه
ب ــوش ـه ــري الـ ـ ــذي ل ــم يـبـخــل
ماديا ومعنويا على العمل،
هـنــاك ا لــروح الجميلة التي
جمعتنا جميعا والتعاون
ب ـيــن الـجـمـيــع ب ــا اسـتـثـنــاء
قد تجد البعض يوجد بعد
ان ـت ـهــاء ال ـت ـصــويــر لـلـتــابـعــة
ولدعم زمالئهم.

رقباء أنفسنا
• وما تعليقك على حذف
الرقابة ألحد المشاهد؟
 أزعم أن ما حدث مبالغفيه ،ألن المشهد لم يخدش
الحياء وال يمس أي ثوابت
فـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــا ،ون ـ ـحـ ــن
ك ـف ـن ــان ـي ــن رق ـ ـبـ ــاء أن ـف ـس ـن ــا،
وحريصون على ما يعرض
عـ ـب ــر الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،ونـ ـ ــدرك
جيدا ما نفعله ،ولدينا أهل
ي ـتــاب ـعــون م ــا ي ـع ــرض عـلــى
الشاشة.
• تـ ـتـ ـقـ ـب ــل ا لـ ـم ــا حـ ـظ ــات
برحابة صدر؟
 -ب ـك ــل ت ــأ كـ ـي ــد ،وا ل ـف ـن ــان

ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــي ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن ي ـس ـت ـم ــع
لجميع مــن حــو لــه ال يوجد
أي أ حـ ــد فـ ــوق ا ل ـن ـق ــد ،و م ــن
ي ـع ـت ـق ــد انـ ـ ــه نـ ـج ــم وي ـت ـك ـبــر
قــد يــأ تــي ممثل جــد يــد يقف
أ مــام الكاميرا للمرة األولى
ويتفوق عليه.
• مـ ــا جـ ــد يـ ــدك ا لـ ــدرا مـ ــي
خالل الفترة المقبلة؟
 ح ــا لـ ـي ــا ب ـ ـصـ ــدد قـ ـ ــراء ةم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـن ـص ــوص،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى
المناسب منها خالل الفترة
المقبلة.

نحن كفنانين
رقباء على
أنفسنا
وحريصون
على ما يعرض

مسرحية بقايا إنسان
َّ
عبر الفنان عبدالله بهمن عن سعادته الغامرة بالنجاح الفني الذي حصدته مسرحية
"بقايا إنسان" ،لفرقة المسرح الكويتي ،والتي مثلت الكويت في مهرجان قرطاج الدولي
للمونودراما قبل فترة ،وشدد على أهمية النقد اإليجابي الذي حصده العمل من أهم
نقاد المسرح من ضيوف المهرجان.
وقال بهمن" :أهدي هذا النجاح الكبير والدعم الجماهيري واآلراء النقدية اإليجابية
التي حققها العمل أثناء عرضه بتونس إلى أهل المسرح في الكويت وقال" :يشرفني
تقديم هذا العمل المتميز ،الذي يتناول جوانب من تعرية شخصية وصولية انتهت إلى
الحضيض ،عبر نص درامي رفيع المستوى كتبته الكويتية مريم القالف ،وأخرجه الفنان
علي العلي ،وقدمته فرقة المسرح الكويتي" ،الفتا إلى أن المسرحية قدمت عروضها أيضا
خالل مهرجان الكويت الدولي للمونودراما ،وحصدت الكثير من االهتمام اإليجابي.

بهمن وغدير السبتي في مشهد من «الديرفة»

تعاقدات جديدة بالسينما لنجوم يستعدون لتجارب مختلفة

مزاج

أعلنت اإلعالمية المصرية
ريهام سعيد اعتزالها العمل
ً
اإلعالمي والفني نهائيا ،بعد
صدور قرار إيقافها عن العمل
في قناة "الحياة" ،ومنعها من
مزاولة المهنة بقرار من نقابة
اإلعالميين المصريين عقب
تصريحاتها المسيئة بحق
المصابين بداء زيادة الوزن.
واع ـت ـبــرت ري ـه ــام الحملة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة الـ ـم ــوجـ ـه ــة إل ـي ـهــا
ف ــرص ــة لـلـتـفــرغ ل ـع ـبــادة الـلــه
واالعتناء بنفسها وأسرتها
ً
بـ ـع ــد  16ع ـ ــام ـ ــا م ـ ــن ال ـع ـم ــل ريهام سعيد
المتواصل.
وأك ــدت ريـهــام فــي رســالــة تــم تصويرها مــن داخ ــل منزلها
عقب صدور عدة قرارات بإحالتها للتحقيق ووقف برنامجها
"ص ـب ــاي ــا" ،أن بـعــض ال ـن ــاس فـهـمــت كــامـهــا غـلــط وق ــال ــت :كل
الحكاية إني قلت التخين شكله مش حلو ،ومش قادر يمشي
على رجليه ،وعايش كأنه ميت ،مشيرة إلى أنها تتحدث عن
ً
السيدات والرجال اللي فوق الـ  200و 250كيلوغراما".
واعتذرت من كل الذين غضبوا منها دون وجه حق ،مؤكدة
ً
أنها لم تقل شيئا ،وأن اعتذارها ليس من أجل العودة ،متابعة:
"أنا مش بعتذر عشان أرجع ،أنا عمري ما هشتغل في اإلعالم
تاني وال همثل تاني ألن العمل اإلعالمي أخطر من السرطان
نفسه".
وك ــان ال ـق ــرار أوض ــح أن ال ــوق ــف يـسـتـمــر إل ــى حـيــن انـتـهــاء
تحقيقات المجلس األعلى لإلعالم معها ،ويتم إعــان موقف
ً
البرنامج وفـقــا لما ينتهي لــه األم ــر ،كما أكــدت شبكة قنوات
الحياة أنها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بــدوام تقديم
المحتوى المميز والالئق بجمهورها.

انتصار الطواري« :ضحاوي الثاني»
متنفس للمستمعين ولمشاكلهم
●

عزة إبراهيم

صرحت اإلعالمية انتصار
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــواري م ــذيـ ـع ــة ب ــرن ــام ــج
"ضـ ـح ــاوي ال ـث ــان ــي" اإلذاع ـ ــي
لـ"الجريدة" أن برنامجها في
الـ ـ ـ ــدورة اإلذاعـ ـ ـي ـ ــة ال ـج ــدي ــدة،
المقررة بداية أكتوبر المقبل،
مـسـتـمــر ب ـع ــد ال ـن ـج ــاح ال ــذي
حققه عـلــى م ــدار س ـنــوات من
التواصل والتفاعل المثمر مع
المستمعين الذين يعتبرونه
م ـت ـن ـف ـســا ل ـه ــم ول ـم ـشــاك ـل ـهــم
األسرية.
انتصار الطواري
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن الـ ـب ــرن ــام ــج
يحرص على التطور المستمر لمواكبة احتياجات المستمعين،
وأن انطالقه في دورة أكتوبر المقبل ،بالتزامن مع بداية عام
دراسي جديد ،سيشهد اهتماما خاصا باألطفال والمدارس ،وما
يتعلق بذلك من قضايا تعليمية وتربوية ونفسية.
وأوضحت أن البرنامج تنموي اجتماعي أســري يهتم ،في
المقام األول ،بكل ما يفيد األسرة والمجتمع من خالل محاورة
المختصين بمجاالت التنمية البشرية والصحة النفسية وتربية
الطفل ،إلى جانب استشاريين أسريين لمناقشة القضايا الزوجية
وال ـعــاقــات داخ ــل األس ـ ــرة ،حـيــث يخجل الـبـعــض مــن التوجه
الستشاري نفسي أو أسري فيما يقدم لهم البرنامج وجبة غنية
بالنصائح المفيدة.
وأشارت الطواري إلى أن البرنامج رغم أنه علمي تربوي فإنه
يحرص على التحدث باللهجة العامية للوصول إلى كل فئات
المجتمع ،وتحقيق أكبر قدر من االنتشار والتواصل واالستفادة.
وأكــدت أن البرنامج لم يغفل أهمية التكنولوجيا الحديثة
في حياتنا ،وقضايا السوشيال ميديا وتأثيرها على األطفال
واألسرة إلى جانب مشاكل العمل والتوظيف ،والطفل والتربية
ورياض األطفال ،حيث يتم تلقي شكاوى واتصاالت المستمعين
وعرضها على الخبراء باالستوديو ،والعمل كحلقة وصل بين
المستمع والمختص ،وهو ما جعله أكثر البرامج قربا وتواصال
مع المستمعين.
برنامج "ضحاوي الثاني" ،الذي ينطلق عبر أثير إذاعة دولة
الكويت ،على موجة  97.5من األحــد إلــى الخميس في الساعة
 10:00صباحا من إعداد انتصار الطواري وسحر الرقم ،وتقديم
أمل محمد وانتصار الطواري ،وهندسة نوره الجاسم ،وتنفيذ
وفاء جمال ،وإخراج حسين الوزان.

هرج ومرج في حفل محمد رمضان

عودة مكي وأحمد حاتم وآسر ياسين
القاهرة – محمد قدري

بدأ عدد من النجوم
خالل األيام الماضية
يرسمون خريطتهم
الفنية ًوالسينمائية
تحديدا لتقديمها خالل
الفترة القادمة ،حيث أبرم
بعضهم عقود أعمالهم
السينمائية الجديدة ً
للبدء في التصوير قريبا
للعرض خالل العام
القادم.

الفيشاوي
يبدأ االستعداد
الفعلي
لفيلم «عقد
الخواجة»

انـ ـط ــاق ــة م ـم ـي ــزة ومـخـتـلـفــة
لـنـجــوم عــائــديــن إل ــى السينما،
والـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــع الـ ـنـ ـج ــم الـ ـش ــاب
أحـ ـم ــد الـ ـفـ ـيـ ـش ــاوي ،الـ ـ ـ ــذي ب ــدأ
االسـتـعــداد الفعلي لفيلم جديد
باسم "عقد الخواجة" لتصويره
بــدايــة سبتمبر المقبل للعرض
بــدايــة  ،2020والفيلم يظهر فيه
الفيشاوي بشكل مختلف تماما،
حيث يظهر للمرة األولى في دور
توأم ،وبعد االستقرار على الفكرة
النهائية قرر الفيشاوي أن يقدم
صورة الشاب الفقير الذي يعيش
ف ــي إح ـ ــدى ال ـم ـنــاطــق الـشـعـبـيــة
بمصر ،وشقيقه اآلخر سافر إلى
دول أوروبية ،ويتنقل من بلد إلى
آخر ،ويدخل في عالقة مع الفنانة
هيفاء وهبي التي تقوم ببطولة
العمل أمامه.
وال ـع ـمــل ال ـجــديــد ي ـش ــارك في
ب ـطــول ـتــه ال ـف ـن ــان الـ ـش ــاب أحـمــد
داوود ،ومن تأليف أمين جمال،
ومحمد أبوالسعد ،ويقف على
إخـ ــراجـ ــه م ـح ـمــد ح ـم ــاق ــي أح ــد
مساعدي اإلخ ــراج فــي السينما
خــال الفترة الماضية في أولى
تجاربه اإلخراجية.

تجربة سينمائية
ويـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـن ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــان كـ ــريـ ــم
عـبــدالـعــزيــز وأح ـم ــد ع ــز تجربة
سينمائية جديد بــدايــة أكتوبر
القادم من خالل فيلم  ،1919عن
رواية حملت نفس االسم للكاتب
أحمد مراد ،ويقف على إخراجها
مـ ـ ــروان ح ــام ــد ف ــي أول ت ـع ــاون
سـيـنـمــائــي ب ـيــن الـنـجـمـيــن بعد

أحمد مكي

أحمد حاتم

آسر ياسين

اإلعالن الشهير العام الماضي.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـج ــرب ــة بـ ـع ــد أن
اجتمع الثنائي ورأى كالهما أن
تقديم فكرة جــديــدة بالمشاركة
سـتـكــون ف ــي مصلحة السينما
المصرية ،ويناقش العمل الفترة
ال ـت ــي وق ـع ــت فـيـهــا م ـصــر تحت
االحتالل اإلنكليزي ،والتغيرات
ال ـ ـتـ ــي ط ـ ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـمـ ـص ــري خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
ويـعــرض الفيلم خــال منتصف
العام القادم بعيد الفطر المبارك،
ويتوقع أن يسجل أعلى تجربة
إنتاجية.

بعد سـنــوات طويلة مــن الغياب
منذ آخر أفالمه "سمير أبوالنيل"
واهتمامه بالدراما التلفزيونية،
ودخ ـ ـ ـ ــل مـ ـك ــي ف ـ ــي مـ ـف ــاوض ــات
م ـط ــول ــة م ــع ال ـس ـب ـك ــي ،ع ـل ــى أن
يـسـتـقــر ع ـلــى ال ـف ـك ــرة الـنـهــائـيــة
للعمل خالل األيام القادمة ،ومن
المقرر التفاوض مع المنتج أحمد
ال ـج ـنــدي ل ـلــوقــوف ع ـلــى إخ ــراج
الفيلم الجديد.
وي ـف ـك ــر ال ـس ـب ـكــي ف ــي طــرحــه
خالل موسم عيد الفطر القادم مع
رصــد موازنة إنتاجية ودعائية
ك ـب ـيــرة ل ـع ــودة م ـكــي ،وتحقيقه
إيــرادات عالية في شباك التذاكر
المصري.
وجاء تعاقد مكي بعد أن فسخ
تعاقده مع المنتج أحمد سمير،
الــذي تعاقد معه قبل فترة على
بطولة فيلم جديد لكنه لم يكتمل
بـعــد ،وق ــرر مــؤخــرا الـتــركـيــز في

السينما بعد أن ألغى فكرة عودة
ال ـج ــزء ال ـس ــادس م ــن المسلسل
ال ـك ــوم ـي ــدي ال ـك ـب ـيــر قـ ـ ــوي ،بعد
اعتذار عدد من النجوم ،ووجود
مشكالت إنتاجية كبيرة.

سرية تامة
وتعاقد النجم أحمد مكي في
سرية تامة ،خالل األيام الماضية،
على تجربة سينمائية جديدة مع
المنتج أحمد السبكي للعودة بها

مشكالت إنتاجية
وأوقفت المشكالت اإلنتاجية
فيلم "األوضــة الضلمة الصغيرة"
للفنان أك ــرم حسني مــع المنتج
وليد منصور خالل الفترة الحالية،
ً
ولكنه تعاقد مؤخرا مع المخرج
وال ـم ـن ـتــج ش ــري ــف ع ــرف ــة لـتـقــديــم
بطولة فيلم جديد يخرجه شريف
بنفسه ،وبــدأ طاقم العمل البحث
عن سيناريو جيد للفترة القادمة
يكون هو األول ألكــرم قبل فيلمه
المؤجل ،وبمجرد االستقرار على
الـسـيـنــاريــو بـصـفــة نـهــائـيــة يبدأ
المخرج التعاقد مع نجوم الفيلم.

بدأت شركة "رو إنترتينمينت"
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـع ـ ــري ـ ــان
ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـن ـهــائ ـيــة لـفـيـلــم
"الشايب" من بطولة الفنان آسر
ياسين ،بعد اعتذاره عن مسلسله
"شبر مية" لتقديم الفيلم خالل
م ــوس ــم مـنـتـصــف ال ـ ـعـ ــام ،ويـعــد
الفيلم استكماال ل ــ"والد رزق" أو
متفرعا مـنــه ،بـعــد أن ظـهــر آســر
خــال المشهد األخير من الجزء
الثاني من الفيلم ،حيث سيكون
ف ــي الـفـيـلــم ال ـج ــدي ــد أحـ ــد رج ــال
عصابة المعلم صقر الذي يجسد
دوره الفنان الكبير سيد رجــب،
كما تعاقدت الشركة مــع الفنان
ال ـكــوم ـيــدي ع ـم ــرو عـبــدالـجـلـيــل،
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان م ـح ـم ــد ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
للوجود في الفيلم.

«الهرم الرابع»
ب ــدأ الـمـنـتــج ال ـعــراقــي سيف
عريبي التحضيرات النهائية
للجزء الثاني مــن فيلم "الـهــرم
الرابع" من بطولة الفنان الشاب
أحـمــد حــاتــم ،والـفـنــانــة الشابة
ت ــارا ع ـمــاد ،ووافـ ــق حــاتــم على
معالجة جديدة للفيلم تستكمل
القصة الماضية ،الـتــي حققت
نـجــاحــا كـبـيــرا فــي أول بطولة
مطلقة لحاتم ،ومــن المقرر أن
يـ ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم خ ـ ــال إج ـ ــازة
ن ـصــف ال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي وعـيــد
الحب القادم ،بعد أن حقق حاتم
في الموسم نفسه العام الماضي
إيرادات عالية بفيلم "قصة حب"
مع هنا الزاهد.

محمد رمضان
شهد حفل الفنان محمد رمضان ،في الساحل الشمالي،
حالة مــن الـهــرج والـمــرج أمــام الـبــوابــات ،بعد أن فقد األمــن
السيطرة على الجمهور ،وذلــك بعد قيام المنظمين ببيع
التذاكر مقابل البوابات ،مما نجم عنه عدد من المشاحنات،
واقتحام أعداد كبيرة من الجمهور للبوابات.
ً
ً
وشـهــد الحفل األول إق ـبــاال ضعيفا مــن الـجـمـهــور ،مما
اضطر إدارة الحفل لبيع التذاكر على البوابات لزيادة األعداد،
ولكن عدم سيطرة مسؤولي األمن في تنظيم العملية ،أدى
للعديد مــن األزم ــات ،حيث قــام عــدد مــن الشباب باقتحام
االماكن المخصصة بالدرجتين األولــى والثانية ،كما أدى
تدافع الشباب على الفتيات إلى قيام األمن بالفصل بينهم،
حيث بلغ عددهم  50ألف شخص.
والحفل من إخراج تامر كرمُ ،
ويقام بالتعاون بين المنتج
ياسر سليم ،شركة "بــاك آند وايــت" ،وبــإدارة أعمال شركة
"مزيكا" للمنتج محمد محسن جابر ،وفريق العمل به يضم
وليد الحريري "شاشات وإضاء ة" ،وسامي يوسف "ألعاب
نارية" ،وتامر فوزي "مسرح".
وك ــان ــت ن ـق ــاب ــة ال ـم ـه ــن ال ـمــوس ـي ـق ـيــة وافـ ـق ــت ع ـل ــى مـنــح
التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل
ً
الشمالي ،بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية ،بعدما
ً
خطابا بالموافقة من د .أشرف زكي ،في الوقت
تلقت النقابة
الذي تعهد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل الالئق
بما ال يتعارض مع قواعد النظام العام.
وظ ـهــر رم ـضــان خ ــال الـحـفــل بــأكـثــر مــن إط ــال ــة ،حيث
بــدأ الحفل بجاكيت بدلة أبيض ،ثم خلع البليزر ،وظهر
ب ـ "ســديــري" ،وبعد دقائق ظهر بقميص أســود شفاف ،ثم
ظهر بفرو وهــو اللوك الــذي ظهر به في كليب "بــابــا" ،كما
ظهر بفانيلة داخلية س ــوداء ،وفــي أج ــزاء مــن الحفل ظهر
بمالبس المالكمة ،كما فاجأ جمهوره ،بالطيران في الهواء
أثناء قيامه بالغناء.
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ُ
كشف بحث جديد ن ِشر في مجلة «تقارير الخاليا» أن حمية قليلة البروتينات وكثيرة
ّ
الكربوهيدرات تشكل مقاربة بديلة أكثر سهولة من خطة حصر السعرات الحرارية
بالنسبة إلى األشخاص الذين يسعون إلى الحفاظ على صحة دماغهم والوقاية من
التراجع المعرفي.

لم تتوافر بعد
عالجات فاعلة
للخرف

م ــع تـ ـق ـ ّـدم س ـك ــان ال ـع ــال ــم فــي
السن ،تزداد أهمية االحتماء من
التراجع المعرفي اليوم.
لتحقيق هذا الهدف ،تقضي
إحـ ـ ــدى الـ ـط ــرائ ــق ب ـح ـص ــر ع ــدد
السعرات المستهلكة.
أشادت مجموعة من البحوث
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــع ح ـ ـ ـصـ ـ ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــرات
ال ـ ـحـ ــراريـ ــة بـ ــدرجـ ــة ف ــائـ ـق ــة ،مــا
يسمح بــإ طــا لــة العمر المتوقع،
وحماية النشاط العقلي ،ومنع
أمراض التنكس العصبي.
إ نـهــا ا لـنـتــا ئــج ا لـتــي تحققت
ضمن نـمــوذج مــن ا لـفـئــران على
األقل.
رب ـم ــا ت ـك ــون ت ــرج ـم ــة م ـنــافــع
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـقـ ــاربـ ــة لـ ـ ـ ــدى ال ـب ـش ــر
صـعـبــة التحقيق أل نـهــا تتطلب
إرادة صلبة وسيكون بلوغ هذا
ً
ً
ا لـهــدف صعبا عـمــو مــا  .فهل من
ً
طريقة أسهل إذا لحصد منافع
خطة حصر السعرات الحرارية
على مستوى الدماغ؟
لـ ـ ـج ـ ــأ ب ـ ــاح ـ ـث ـ ــون م ـ ـ ــن م ــرك ــز
ت ـش ــارل ــز ب ـيــرك ـي ـنــز ف ــي جــام ـعــة
س ـ ـيـ ــدنـ ــي فـ ـ ــي أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا إلـ ــى
الـ ـحـ ـمـ ـي ــة ق ـل ـي ـل ــة الـ ـب ــروتـ ـيـ ـن ــات
ً
وكثيرة الكربوهيدرات بحثا عن
األجوبة المنشودة.
تولى ديفين وال الذي يوشك
على نيل شهادة دكتوراه قيادة
الـ ــدراسـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ف ـي ـمــا ك ــان
ديفيد لوكوتور ،أستاذ في طب
الشيخوخة في جامعة سيدني،
المشرف الرئيس عليها.

مقاربة حصر السعرات
أو ضـ ـ ـ ـ ــح وال ا ل ـ ـ ــدا ف ـ ـ ــع وراء
ً
ال ــدراس ــة ق ــائ ــا" :لــدي ـنــا بـحــوث

عالية الجودة امتدت على نحو
م ـئ ــة س ـن ــة ويـ ـب ــدو أن ـه ــا تـشـيــد
بمنافع مقاربة حصر السعرات
الحرارية باعتبارها أقوى حمية
لتحسين صحة الدماغ وتأخير
نشوء أمراض التنكس العصبي
لدى القوارض.
لـ ـك ــن يـ ـج ــد مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـن ــاس
ص ـع ــوب ــة ف ــي ح ـص ــر ال ـس ـع ــرات
التي يستهلكونها ،ال سيما في
المجتمعات ا لـتــي يسهل فيها
الوصول إلى الطعام.
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات س ــابـ ـق ــة
أش ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى ق ـ ـ ــدرة ال ـح ـم ـي ــات
ق ـل ـي ـل ــة الـ ـب ــروتـ ـيـ ـن ــات وك ـث ـي ــرة
ال ـك ــرب ــوه ـي ــدرات ع ـلــى تـحـسـيــن
متوسط العمر ا لـمـتــو قــع ،بقدر
ً
مقاربة حصر السعرات تماما .
لكن لم تكن األوساط الطبية
متأكدة حتى اآلن من أن الدماغ
يستفيد بدوره من هذه الحمية.

مقارنات
ذ كــر ا لـبــا حـثــون أن الحميات
ق ـل ـي ـل ــة الـ ـب ــروتـ ـيـ ـن ــات وك ـث ـي ــرة
ُ
ال ـكــربــوه ـيــدرات تـسـتـعـ َـمــل منذ
قرون .يوضح لوكوتور :تشمل
ح ـم ـي ــة أوك ـ ـي ـ ـنـ ــاوا ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
ن ـحــو  % 9م ــن ا ل ـبــرو ت ـي ـنــات،
وهـ ـ ــي ن ـس ـب ــة م ـش ــاب ـه ــة ل ـت ـلــك
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـل ــة فـ ــي دراسـ ـتـ ـن ــا،
وت ـش ـتــق ه ــذه ال ـبــروت ـي ـنــات
م ــن م ـص ــادر غ ــذائ ـي ــة مـثــل
األسـ ـم ــاك غ ـي ــر الــده ـن ـيــة
وال ـ ـصـ ــويـ ــا والـ ـنـ ـب ــات ــات
وكميات ضئيلة من لحم
البقر.
فــي الــدراســة الــراهـنــة ،أعطى
وال وز مـ ـ ـ ـ ــاؤه ك ــر ب ــو هـ ـي ــدرات

ّ
مــركـبــة ومشتقة مــن النشويات
وب ــروتـ ـي ــن الـ ـك ــازي ــن (ن ـ ــوع مــن
ً
البروتينات ا لـمــو جــودة عموما
ف ــي مـشـتـقــات ال ـح ـل ـيــب) لـفـئــران
ً
عمرها  15شهرا.
تمكنت مجموعة من الفئران
من تناول كميات غير محدودة
من الكربوهيدرات.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ح ـصــر
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون كـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــرات
الـ ـ ـح ـ ــراري ـ ــة ض ـ ـمـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن الـ ـفـ ـئ ــران بـنـسـبــة
.% 20

ث ـ ــم ق ـ ـ ـ ــارن ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون آث ـ ــار
ت ـلــك ال ـح ـم ـيــات ف ــي الـمـعـطـيــات
البيولوجية ا لـخــا صــة بمنطقة
ُ
الحصين الدماغية التي ترتبط
ّ
بتشكيل الذكريات .كذلك قيموا
ذك ــري ــات ال ـ ـقـ ــوارض وق ــدرات ـه ــا
المعرفية عبر استعمال متاهات
واختبارات تشمل التعرف إلى
أ غ ــراض جــد يــدة .لتقييم صحة
ا ل ـخــا يــا ا لـعـصـبـيــة ف ــي منطقة
الحصين ،حلل الباحثون أنماط
تعابير الحمض النووي الريبي
في تلك الخاليا العصبية.

منافع

ً
يـ ـق ــول ل ــوك ــوت ــور« :عـ ـم ــوم ــا،
ا ل ـ ُـحـ ـصـ ـي ــن أول ج ـ ــزء د م ــا غ ــي
ي ـت ــده ــور ع ـنــد اإلص ــاب ــة بــأحــد
أم ـ ـ ــراض ال ـت ـن ـك ــس ال ـع ـص ـبــي
مثل الزهايمر .لكن بدا وكأن
الـحـمـيــة قـلـيـلــة الـبــروتـيـنــات
وكثيرة الكربوهيدرات ُت ّ
حسن
صـحــة الـ ُـحـصـيــن والـمـعـطـيــات
الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة لـ ـ ــدى ال ـ ـف ـ ـئـ ــران
ب ــدرج ــة أعـ ـ ّل ــى م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــن ـ ــت ح ـ ـم ـ ـيـ ــة ق ـل ـي ـل ــة
ال ـس ـع ــرات» .سـجـلــت الـمـتــاهــات

واختبارات التعرف إلى أغراض
ً
ً
جديدة «تحسنا متواضعا » في
ّ
َ
مـجـمــوعــتــي ال ـف ـئ ــران .عــلــق وال
ً
ً
عـلــى الـنـتــائــج قــائــا« :راه ـن ــا ،ال
تـتــوافــر عــاجــات دوائ ـيــة فاعلة
لـ ـلـ ـخ ــرف ،إذ ي ـم ـك ــن أن ن ـب ـطــئ
مـ ـس ــار ت ـل ــك األم ـ ـ ـ ــراض ول ـك ـن ـنــا
نـعـجــز عــن وقـفـهــا بــالـكــامــل .لــذا
مــن ا ل ـمــد هــش أن ن ـبــدأ بتحديد
الـحـمـيــات الـتــي تــؤثــر فــي مسار
ً
شيخوخة الدماغ .كان إيجابيا
ً
جــدا أن نرصد ا لـنــوع نفسه من
ال ـت ـغ ـيــرات الـجـيـنـيــة ف ــي ال ـجــزء
الدماغي المسؤول عن الذاكرة،
بما يشبه تلك التي ُت َّ
سجل عند
حصر السعرات الحرارية بشكل
صارم».
ترتكز النتائج الجديدة على
اكتشافات سابقة ّ
توصل إليها
بــاحـثــون مــن الـمــركــز نـفـســه .في
عـ ـ ــام  ،2015ا عـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــؤالء أن
ال ـح ـم ـي ــات ق ـل ـي ـلــة ال ـبــروت ـي ـنــات
وكثيرة الكربوهيدرات قد تطيل
ال ـع ـم ــر بـ ـق ــدر ال ـح ـم ـي ــات قـلـيـلــة
الـسـعــرات كــونـهــا تـحـمــي صحة
القلب والجهاز الهضمي.

tawabil@aljarida●com

كيتو دايت
الساعة

د .روضة كريز

في عصر السرعة والعالم االفتراضي ,كثرت الدعايات على
اإلنـسـتـغــرام ومــواقــع الـتــواصــل للمطاعم السريعة والــوجـبــات
ً
المختلفة ا لـتــي تقدمها ,والكثير منها غير م ــدروس صحيا .
وفي االتجاه اآلخــر نرى كثرة البرامج الغذائية التي قد تكون
تجارية ،والتي تتابع عن كثب الوجبات الغذائية التي تقدمها
تلك المطاعم.
إن آخر األنظمة التي تركت صيحة كبيرة في عالم فقدان الوزن
والتخسيس ،كان ما يعرف بنظام الكيتو ( )Keto Dietالغذائي،
والــذي يعد من أســرع األنظمة في خسارة الــوزن ،وهــذا النظام
يسمح للجسم بإنتاج الكيتون إلمداد الدماغ والجسم بالطاقة
عند حرقه للسكر .ينتج الكيتون عن طريق الكبد نتيجة هضم
الدهون ،باإلضافة إلى قليل من البروتين.
ويـعـتـبــر ال ــدم ــاغ م ــن أك ـثــر األعـ ـض ــاء ال ـتــي تـسـتـهـلــك الـسـكــر
والكيتون في الجسم ،وسيعتاد الجسم على استهالك الدهون
وحرقها أثناء الكيتو دايت ،وذلك بسبب هبوط نسبة السكريات
التي كانت تسببها الكربوهيدرات (كالخبز والبطاطا والمكرونة
والرز) بينما تعتمد وجبات الكيتو على الدهون كأنواع الزيوت
والزبدة ،وقليل من البروتين (قليل من الحليب وال بأس بكوب
من الشاي أو القهوة وبدون تحلية).
لقد نصح بعض خبراء التغذية بالصيام المتقطع مع برنامج
الكيتو ،لما ورد عن هذا النظام من المضاعفات السريعة ،فعلى
ً
سـبـيــل الـمـثــال ك ــان الـشـخــص يشتكي أع ــراض ــا تـشـبــه أع ــراض
ً
اإلن ـف ـل ــون ــزا وبـ ــدا ت ـعــب ال ـج ـســم واضـ ـح ــا ،ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الشعور المزمن بالعطش والتبول الكثير و تـكــون الحصيات
ً
واإلرهاق والتعب ،غير أن ما يزعج الشخص كثيرا هو الشعور
بعدم التركيز والتوتر السريع والجوع ،كما أن كثيرين اشتكوا
ً
اضطرابا في دقات القلب والتعرق المصاحب للهبوط ،والشعور
بالبرد ،كما أن بعضهم اشتكى اإلمساك وارتفاع الحمضية في
الــدم ،والتي ننصح معها بإضافة البوتاسيوم إلــى الوجبات
ً
ً
تدريجيا كإصبع موز أو نصف أفوكادة مثال .ومع االستمرار
في هذا النظام يتعود الجسم حرق الدهون المخزونة كمصدر
للطاقة أسرع ،كما أن الكثير من المتابعين لهذا النظام ،أصبحوا
ً
يعانوا ارتفاعا في نسبة الكوليسترول في الدم ،وفي هذه الحالة
ينصح باستبدال الدهون أو الشحوم المشبعة واستعاضتها
بالزيوت غير المشبعة.
ونرى أن هذه المضاعفات يمكن التخلص منها عبر اعتدال
النظام الغذائي عن طريق إدخال األكل والنظام الصحي للحياة
ً
ال ـيــوم ـيــة ،م ــع اع ـت ـمــاد نـصــف ســاعــة يــوم ـيــا لـلـمـشــي وتنشيط
العضالت والمحافظة على هيئتها ،وننصح بعدم االستمرار في
اتباع نظام الكيتو دايت أكثر من أسبوعين أو ثالثة قبل الصيام
المتقطع ال ــذي ذك ــرن ــاه ,ليسهل ال ـعــودة إل ــى إدخ ــال الــوجـبــات
الصحية المتكاملة بالتدريج ،وتـفــادي االضـطــراب فــي سرعة
الهضم والتمثيل الغذائي ،وعدم الوقوع في ارتفاع الوزن السريع,
عند االنسحاب من البرنامج أو إضافة نسبة أكبر من النشويات.

متالزمة القلب المنكسر ...كيف تؤثر المضاعفات في خطر الوفاة؟
كشف بحث جديد أن َمن يتعرضون لصدمة قلبية نتيجة متالزمة القلب المنكسر يصبحون أكثر عرضة للموت على األمد القصير وفي
السنوات الالحقة على حد سواء مقارنة بغيرهم.

واحد من كل
عشرة من مرضى
متالزمة القلب
المنكسر يطور
مضاعفات مثل
الصدمة القلبية

ً
ِّ
ض ّح ــوادث الحياة المجهدة القلب أحـيــانــا لضغط
تـعــر ً
كبير .مثال ،أكدت دراسة كبيرة عام  2018أن الضائقة النفسية
ّ
التعرض لنوبة قلبية
العائدة إلى القلق أو الكآبة تزيد خطر
ُ
الكآبة واألمراض القلبية
أو سكتة
دماغية.ال ّيعتبر الرابط بين ً
ً
الوعائية جديدا .لكن باحثين حددوا أخيرا المسارات الحيوية
التي تقف ًوراء هذا الرابط ،ويبدو أن اإلجهاد يؤدي
الكيماوية ً
ً
دورا وسيطا أساسيا.
تشمل الحوادث القلبية الوعائية السلبية التي قد تنجم
عن اإلجهاد الحاد متالزمة القلب المنكسر ،وهي حالة نادرة
تحاكي أعراضها أعراض النوبة القلبية .وتصيب هذه الحالة
النساء أكثر من الرجال.
ُ
يشعر َمــن يعانون متالزمة القلب المنكسر ،التي تدعى
ً
القلب الناجم
أيـضــا اعـتــال تاكوتسوبو أو اعـتــال عضلة ً
في الصدر ،فضال عن ضيق
عن اإلجهاد ،بألم مفاجئ وحاد ً
نفس .صحيح أن هذا يبدو مشابها للنوبة القلبية ،إال أن هذه
انسداد الشرايين.
المتالزمة ال تسبب ّ
ّ
ً
بدال من ذلك ،يتضخم جزء من القلب وال يضخ الدم بالشكل
يعتقد بعض الباحثين أن الهرمونات الناجمة عن
المناسب.
ُ
المجهدة بشدة،
اإلجهاد ،التي ت َفرز كرد فعل تجاه المشاعر
ِ
مثل الحزن والغضب الحادين أو المفاجأة القوية ،قد تؤدي
إلى هذا التأثير.
صحيح أن متالزمة القلب المنكسر تهدد الحياة ،غير أن
المصابين بها ،في ًمعظمهم ،يتعافون بالكامل في غضون
أســابـيــع .لـكــن واحـ ــدا مــن كــل عـشــرة يـطــور مـضــاعـفــات مثل
الصدمة القلبية ،التي تحدث عندما يعجز القلب عن ضخ
كمية كافية من الدم إلى سائر أجزاء الجسم.
تناول البحث الجديد خطر الوفاة المبكرة بين َمن يصابون
بالصدمة القلبية نتيجة متالزمة القلب المنكسر.

قـ ــاد ال ـف ــري ــق د .كــري ـس ـت ـيــان ت ـم ـب ـل ـيــن ،رئ ـي ــس قـســم
الرعاية القلبية الحادة في مركز القلب الجامعي التابع
لمستشفى زيورخ الجامعي ،وهو سيعرض اكتشافات
الدراسة خالل الجلسات العلمية لعام  2018التي تعقدها
ُجمعية القلب األميركية في شيكاغو بإيلينوي .كذلك
تـنـشــر الــدراســة الـجــديــدة فــي مجلة «الـ ــدورة الــدمــويــة»
التابعة لجمعية القلب األميركية.

خطر وفاة أعلى
حصل د .تمبلين وفريقه على معلومات من قاعدة البيانات
المنكسر :سجل تاكوتسوبو
الكبرى الخاصة بمتالزمة القلب
ً
القلبية
الصدمة
عانوا
شخصا
الدولي .درسوا معلومات 198
ً
ُنتيجة هذه المتالزمة ،وقارنوها ببيانات من  1880شخصا
أصيبوا بالمتالزمة من دون هذا النوع من مضاعفاتها.
بلغ متوسط عمر المشاركين في المجموعة األولى 63.4
سنة وفي المجموعة الثانية  67.2سنة.
الجسدي سبب
كشفت النتائج أن احتمال أن يكون ًاإلجهاد
ُ
متالزمة القلب المنكسر جاء مضاعفا في حالة َمن أصيبوا
بصدمة قلبية.
ًقد يكون هذا الحدث المجهد نوبة ربو أو عملية جراحية
مثال.
كــذلــك كــان مــرضــى الـصــدمــة القلبية أكـثــر عــرضــة للوفاة
في المستشفى أو في غضون خمس سنوات من إصابتهم
شملتهم الدراسة
بالمتالزمة.في التفاصيل ،مات  % 23.5ممن ً
وتعرضوا لصدمة قلبية في المستشفى مقارنة بنحو % 2.3
فقط ممن لم يعانوا هذا النوع من المضاعفات.باإلضافة إلى

األيسر،
ذلك ،كان اضطراب نظم القلب ،والخلل في بطين القلب ً
السكري والتدخين أكثر انتشارا بين
والتاريخ الحافل بالداء
ً
مجموعة الصدمة القلبية ،علما بأن الداء السكري والتدخين
عتبران من عوامل خطر أمراض القلب.
ُي
ً
األولى
ً
أخيرا ،كشفت النتائج أن احتمال النجاة من النوبة ً
بين مرضى الصدمة القلبية الذين تلقوا دعما قلبيا
ارتفع ً
ميكانيكيا.
ّ
يعلق الباحث ًالذي أشرف على تقرير الدراسة على هذه
االكتشافات ،قائال« :يسهم كل من التاريخ واألطر التي يسهل
تحديدها فــور دخ ــول الـمــريــض المستشفى فــي تشخيص

متالزمة القلب المنكسر فــي حــالــة المرضى األكـثــر عرضة
لــإصــابــة بــالـصــدمــة الـقـلـبـيــة .فــي حــالــة هـ ــؤالء ،قــد تكشف
المراقبة الدقيقة اإلشارات األولى إلى الصدمة القلبية وتسمح
بتدخل فوري».
يختم الدكتور تمبلين« :كشف هذا التحليل للمرة األولى
أن َمن يعانون متالزمة القلب المنكسر ،التي تتفاقم نتيجة
الصدمة القلبية ،يكونون أكثر عرضة للوفاة في السنوات
الالحقة ،ما يشدد ً على أهمية عملية المتابعة الطويلة األمد
الدقيقة ،خصوصا في حالة هذه المجموعة من المرضى».

سرطان الثدي ...الحمية الغنية باألوميغا  3تمنع انتشار األورام!
كشف بحث جديد
أن الحمية الغنية
بأحماض األوميغا 3
ُ
الدهنية البحرية تبطئ
نمو خاليا سرطان
الثدي وانتشارها لدى
إناث الفئران .سمحت
هذه الحمية
ً
أيضا بتحسين
نسبة نجاة
القوارض.

تشيد أبحاث كثيرة بمنافع
الحمية الغنية باألوميغا .3
يـمـكــن إي ـج ــاد ه ــذه الــدهــون
الصحية فــي األس ـمــاك ،وثمار
الـبـحــر ،والـمـكـســرات وال ـبــذور،
وفــي زيــوت األسـمــاك والزيوت
الـ ـنـ ـب ــاتـ ـي ــة وب ـ ـع ـ ــض األغ ـ ــذي ـ ــة
ً
الم ّ
ُ
دعمة أيضا.
شملت دراس ــة واسـعــة نحو
نصف مليون شخص ودامــت
ً
طوال  16سنة ،وكشفت حديثا
أن زيـ ـ ــادة اس ـت ـه ــاك األس ـم ــاك
األوم ـي ـغــا  3طــويـلــة
وع ـنــاصــر ُ ّ
السلسلة تخفض خطر الوفاة
ً
وقد تطيل العمر أيضا.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب نـ ـت ــائ ــج
بعض الــدراســات،
ُ
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
األومـ ـيـ ـغ ــا 3
ً
أيـضــا أداء
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــب

واألوع ـي ــة الــدمــويــة والــوظـيـفــة
ال ـم ـع ــرف ـي ــة ،ح ـت ــى أنـ ـه ــا تـمـنــع
ً
االكتئاب وتنعكس إيجابا على
الصحة النفسية.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت أب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث
ج ــدي ــدة مـبـنـيــة عـلــى الـمــراقـبــة
ب ـي ــن ال ـح ـم ـي ــات ال ـغ ـن ـيــة ب ـهــذه
األحماض البحرية وبين تراجع
خطر اإلصابة بسرطان الثدي.
كــذلــك ذك ــرت دراس ــات جزيئية
أن األوميغا  3تكبح السرطان
ع ـب ــر ت ـن ـش ـيــط م ـس ـك ـنــات األل ــم
الطبيعية داخل الجسم.
ً
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،جـ ـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـج ــارب
الحاصلة على ا لـفـئــران لتزيد
األدلـ ــة ال ـتــي تـثـبــت أن عناصر
األوميغا  3الغذائية قادرة على
م ـح ــارب ــة الـ ـس ــرط ــان ،إذ تمنع
ن ـش ــوء خ ــاي ــا س ــرط ــان ال ـثــدي
ُوانـتـشــارهــا وف ــق بـحــث جديد
نـ ـش ــر فـ ــي «م ـج ـل ــة ع ـل ــم ال ـغ ــدد
الثديية واألورام».
تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث
س ـ ــاراس ـ ــوت ـ ــي ك ـ ـ ـ ــادج الـ ـح ــائ ــز

ش ـهــادة دك ـت ــوراه ،وه ــو باحث
سـ ــابـ ــق ف ـ ــي م ـخ ـت ـب ــر ج ـي ـمــس
تـ ــال ـ ـمـ ــادج وأس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ف ـ ــي ع ـلــم
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء
المجهرية فــي مــركــز «أومــاهــا»
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع لـ ـج ــامـ ـع ــة
«نبراسكا».

ّ
زيت السمك يقلص األورام

أع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادج وف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه
مجموعتين من إناث القوارض
الراشدة حميات شبه متطابقة.
كـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــرق ال ــوحـ ـي ــد يـتـعـلــق
باحتواء الحمية في المجموعة
األول ـ ــى ع ـلــى دهـ ــون األوم ـي ـغــا
 6الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ع ـ ـ ــدم اإلش ـ ـبـ ــاع
والـمـشـتـ ّقــة مــن زي ــت الــزي ـتــون،
بينما تلقت المجموعة الثانية
أغ ــذي ــة فـيـهــا زي ــت س ـمــك غني
باألوميغا .3
حـ ـق ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــون الـ ـفـ ـئ ــران
ب ـخــايــا س ــرط ــان ال ـث ــدي الـتــي
تجعل األورام تنتشر بسرعة

وتـ ـص ــل إل ـ ــى الـ ـغ ــدد ال ـث ــدي ـي ــة.
ً
ت ـس ـت ـط ـي ــع أيـ ـ ـض ـ ــا أن ت ـن ـت ـقــل
ً
تلقائيا إلــى مواقع أخــرى مثل
العظام والرئتين والكبد.
ً
ّ
ضحى
بعد مــرور  35يوما،
الـ ـب ــاحـ ـث ــون بـ ـحـ ـي ــاة الـ ـفـ ـئ ــران
وش ـ ّـرح ــوه ــا لـلـكـشــف ع ــن آث ــار
َ
الـ ـحـ ـمـ ـي ــتـ ـي ــن .ف ـ ــي م ـ ـ ّـا ي ـخــص
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوارض الـ ـت ــي تـ ـل ــق ــت زي ــت

السمك ،تراجع مستوى انتشار
خاليا سرطان الثدي ووصولها
إلـ ـ ــى ال ـ ـغـ ــدد ال ـث ــدي ـي ــة ب ــدرج ــة
مـلـحــوظــة .كــذلــك ،نـمــت األورام
التي نشأت في الغدد الثديية
بوتيرة أبطأ بكثير ،ما انعكس
على حجمها.
كـ ــا نـ ــت األورام ف ـ ــي ا لـ ـغ ــدد
الـ ـ ـث ـ ــديـ ـ ـي ـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة

األومـيـغــا  3أصـغــر بنسبة 50
من تلك الموجودة في مجموعة
األوم ـي ـغ ــا  .6وك ــان ــت الـخــايــا
ً
السرطانية أقل ميال إلى بلوغ
مناطق أخرى من الجسم ضمن
مجموعة األوميغا  ،3وسجلت
ً
هــذه ال ـقــوارض أيـضــا معدالت
نجاة أفضل من غيرها.
ّ
علق األسـتــاذ تالمادج على
ً
ه ــذه الـنـتــائــج ق ــائ ــا« :سمحت
ال ــدراس ــات الـتــي أجــراهــا كــادج
بتوضيح أثر أحماض األوميغا
 3الدهنية في مسار نمو األورام
ومـ ـسـ ـت ــوى انـ ـتـ ـش ــاره ــا ،كــذلــك
َّ
حددت مواقع األورام النقيلية.
ل ـ ــم ت ـ ـتـ ــراجـ ــع م ـ ــواق ـ ــع األورام
النقيلية النموذجية فحسب،
ً
بــل تــراجــع أي ـضــا نـمــو األورام
الثانوية في المبيض والكلى
والثدي».
المثير لالهتمام أن أنسجة
الـفـئــران الـتــي أخ ــذت األومـيـغــا
 3ش ـ ـم ـ ـلـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ـ ًـة
م ــن ال ـخ ــاي ــا ال ـتــائ ـيــة م ـقــارنــة

ب ــالـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـت ـ ــي أخ ـ ـ ــذت
األومـ ـيـ ـغ ــا  .6ت ـش ـي ــر ال ـخ ــاي ــا
التائية إلى خاليا الدم البيضاء
المضادة لاللتهاب والتي تؤدي
ً
ً
دورا محوريا في الحفاظ على
قوة جهاز المناعة وسالمته.
لـ ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث
األس ــاس ــي أن الـحـمـيــة الغنية
بزيت السمك قد تمنع انتشار
األورام من خالل كبح االلتهاب
الكامن وراء الورم النقيلي.
ُ
يقول كادج« :تشدد دراستنا
على الــدور العالجي المحتمل
ألحماض األوميغا  3الدهنية
طويلة السلسلة المشتقة من
األغ ــذي ــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى نمو
وانتشارها».
األورام
ّ
ل ـ ـكـ ــن ي ـ ـ ـحـ ـ ــذر ال ـ ـبـ ــاحـ ــث فــي
ّ
النهاية من أن هذا االستنتاج ال
يعني أن الحمية ستمنع نشوء
سرطان الثدي منذ البداية.
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ةديرجلا .اختبرت قيادتهما على الحدود األلمانية  -البلجيكية
يوسف العبدالله  -دوسلدورف

كشفت األسطورة األلمانية بورشه عن كاین توربو إس
وتوربو إس كوبيه الهجينتين ،كأول طرازين يمكن
شحنهما عبر الكهرباء ،بعد إطالقهما في حفل عالمي
ضخم في مدينة دوسلدورف ،و«الجريدة» تسلط الضوء
اليوم عليهما من خالل صفحة السيارات األسبوعية،
بعد قيادتهما على الحدود األلمانية  -البلجيكية ،بدعوة
خاصة من شركة بهبهاني للسيارات ،الوكيل الحصري
لعالمة بورشه في الكويت.
بـلــوحــة مـخـتـلـفــة ،رس ـمــت أس ـط ــورة الـمـحــركــات
ً
ً
العالمية للمركبات الرياضية بورشه مستقبال باهرا
على الحركية الكهربائية بإطالقها كــا یــن توربو
إس وكاين توربو إس كوبيه الهجينتين كطرازين
ً
جديدين كليا.
وتستمد "كاين توربو إس" الكهربائية الهجينة
و" كــا يــن تــور بــو إس" الكهربائية الهجينة كوبيه
ق ــدرة أداء منظومتيهما الـبــالـغــة  500كـيـلــو واط
( 680حصانا) من التفاعل الذكي بين محرك ثماني
الـصـمــامــات بسعة  4ل ـتــرات ( 404كيلو واط550/
حصانا) ومـحــرك كهربائي مدمج مــع ناقل حركة
أوتوماتيكي تيب ترونيك إس ثماني السرعات (100
كيلو واط 136/حصانا).
ويصل عزم الدوران األقصى للنظام  900نيوتن/
متر ،بعد تجاوز عدد لفات الوضع الخامل بقليل.
بذلك يتسارع كــا الـطــرازيــن فــي غضون  3.8ثــوان
من الثبات إلى  100كم/س ،ويحققان سرعة قصوى
تبلغ  295كم/س.
يـقــابــل ه ــذا األداء ال ـخــرافــي فــاعـلـيــة كـبـيــرة إلــى
م ـســافــة  40ك ـي ـلــوم ـتــرا تـنـطـلــق ك ــاي ــن ت ــورب ــو إس
الكهربائية الهجينة وكاين توربو إس الكهربائية
الهجينة كوبيه دون إص ــدار انبعاثات فــي نطاق
ت ـحــرك ـهــا .ي ـب ـلــغ م ـتــوســط االس ـت ـه ــاك ف ــي الئـحــة
االنـبـعــاثــات األوروب ـي ــة الـجــديــدة  3.7 - 3.9لـتــرات
وقود 100/كم و 18.7 - 19.6كيلو/واط ساعة 100/كم.

مثلها مثل جميع ط ــرازات بــورشــه الكهربائية
الهجينة ينتمي طراز أسرة الكاين الجديد الفائق
ً
أي ـض ــا إل ــى ال ـس ـي ــارات األك ـث ــر ريــاض ـيــة ف ــي قـطــاع
السيارات الفارهة ،وليس ذلك على الرغم من المحرك
الهجين ،بل باألحرى بسببه.
فـ ــي ط ـ ـ ـ ـ ــرازات كـ ــايـ ــن ت ــورب ــو
إس الـكـهــربــائـيــة الـهـجـيـنــة تم
تــركـيــب الـمــاكـيـنــة الكهربائية
بين المحرك ثماني الصمامات
ونــاقــل الحركة األوتوماتيكي
تـیــب تــرون ـیــك إس م ــن ثماني
ال ـ ـسـ ــرعـ ــات .ي ـت ــم ت ـش ـغ ـيــل كــا
ً
ال ـم ـحــرك ـيــن م ـع ــا ع ـبــر قــابــض
ف ـ ـصـ ــل م ـ ــرك ـ ــب ف ـ ـ ــي ال ـ ــوح ـ ــدة
ال ـه ـج ـي ـنــة ،وال ـم ـع ــروف ــة بــاســم
مشغل القابض الكهربائي .ECA
وتتولى الماكينة الكهربائية
فــي وضــع القيادة "إي-ب ــاور" الدفع
األمــامــي بـمـفــردهــا ب ـقــدرة  135كــم/س
كحد أقصى ،كما يمكن االستفادة منها
فــي األوض ــاع االختيارية األخ ــرى عبر حزمة
كرونو سبورت القياسية ("هايبرد أوتو" و"سبورت"
و"سبورت بلس") في اكتساب جرعة دفع إضافية،
كما استوحت بورشه استراتيجية التعزيز المعنية
من السيارة الرياضية الفائقة  918سبايدر.

وتــم تــزويــد الـطــرازيــن الجديدين ،ألول مــرة في
تاريخ مركبات بورشه ،بخاصية الشحن المباشر
للكهرباء عبر بطارية أيون الليثيوم المثبتة أسفل
أرضية حيز التحميل ،وتتمتع بسعة بطارية 14.1
كيلو واط ســاعــة .فــي غـضــون  2.4ساعة،
وي ـت ــم ش ـحــن ال ـب ـطــاريــة عــالـيــة
الـجـهــد بــالـكــامــل بــاسـتـخــدام
شاحن سيارة إيه سي بقدرة
 7.2كيلو واط ،عـبــر موصل
شحن بجهد  400فولت وقوة
 16أمبير .في حين تستغرق
ع ـم ـل ـيــة ال ـش ـح ــن  6س ــاع ــات
عند الشحن بمقبس منزلي
اع ـت ـيــادي بـجـهــد  230فــولــت
و 10أمبير .أيضا يمكن بدء
ال ـش ـح ــن ع ـب ــر نـ ـظ ــام ب ــورش ــه
إلدارة اال تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت  PCMأو
تطبيق بورشه كونكت (للهواتف
ال ــذك ـي ــة وس ــاع ــة آب ـ ـ ــل) ،م ــع قــابـلـيــة
التحكم في توقيت بدء الشحن.
ت ـ ـغـ ــادر "كـ ــايـ ــن ت ــرب ــو إس ال ـك ـهــربــائ ـيــة
الهجينة" و"كــايــن تربو إس الكهربائية الهجينة
ً
كوبيه" المصنع بأكبر قدر من التجهيزات :قياسيا
تتمتع السيارتان بخصائص عديدة ،منها نظام
تحكم بــورشــه الديناميكي الــريــاضــي فــي الهيكل

 PDCC Sportلموازنة االهتزازات كهربائيا ،شامال
نظام بورشه المعزز لتوجيه عزم الدوران PTV Plus
بقفل تفاضلي للمحور الخلفي ،ومكابح بورشه
السيراميكية المقاومة  PCCBعالية األداء والعجالت
المعدنية الخفيفة بقياس 21بوصة بتصميم أيرو،
شاملة ام ـتــدادات جسم العجالت بـلــون التصميم
الـخــارجــي ،ونـظــام التوجيه الـمـعــزز بلس وحزمة
كرونو سبورت ومكيف هواء الوقوف.
ويمكن الحصول على سيارة كوبيه في نسختين
هجينتين مختلفتين :بــاالش ـتــراك مــع مـحــرك V8
بسعة  4لترات المزود بتوربو ثنائي الشحن ،فضال
عن محرك  V6بسعة  3لترات المزود بتوربو .وتصل
قدرة أداء كاين الكهربائية الهجينة كوبيه إلى 340
كيلو واط ( 462حصانا) ،وعزم دوران للنظام يبلغ
 700نيوتن متر.
ويتسنى الـتـســارع مــن الـصـفــر إلــى  100كــم/س
ارتباطا بحزمة كرونو سبورت القياسية في غضون
 5.1ثوان (وبحزمة سبورت خفيفة الوزن في غضون:
( 5.0ثوان) ،مع تحقيق السرعة القصوى التي تبلغ
 251ك ــم/س .يبلغ مـتــوســط االسـتـهــاك فــي الئحة
االنـبـعــاثــات األوروب ـي ــة الـجــديــدة  3.1 - 3.2لـتــرات
وق ـ ــود 100/كــم  17.7 - 18.7كيلو واط ســاعــة100/
كم .المدى الكهربائي الخالص حتى  43كيلومترا.

بطارية مبردة ونظام توفير شحن ذكي
تتم تغذية المحرك الكهربائي بقدرة طاقة تبلغ 14.1
كيلو واط ســاعــة عــن طــريــق بـطــاريــة أي ــون لـيـثـيــوم مـبــردة
بالسائل .في غضون  2.4ساعة يتم شحن البطارية عالية
الجهد بالكامل باستخدام شــاحــن سـيــارة إيــه ســي بقدرة
 7.2كيلو واط ،عبر موصل شحن بجهد  400فولت وقــوة
 16أمبير .في حين تستغرق عملية الشحن  6ساعات عند
الشحن بمقبس منزلي اعتيادي بجهد  230فولت و 10أمبير.

«بورشه كونكت»
يمكن لسائقي توربو إس الكهربائية الهجينة الجديدة
استدعاء خدمات بورشه كونكت المرتبطة بالسيارة الهجينة
عبر التطبيق المثبت على الهاتف الذكي وساعة أبل ،والذي
يتضمن ذلك خدمة إدارة البطارية والشحن والتحكم عن ُبعد
في الخصائص الهجينة.

 40كلم بالكهرباء
تقطع السيارة مسافة إلــى  40كيلومترا باالعتماد على
الدفع الكهربائي الخالص ،دون إصدار انبعاثات فى نطاق
تحركها عند تخطي نقطة الضغط في دواسة الوقود ،أو عند
انخفاض شحن البطارية للمستوى األدنــى ،لتتحول كاين
إلى وضع "هايبرد أوتو".

المالمح المميزة:
تعاون قوي
يوفر المزج بين محرك ثماني الصمامات سعة  4لترات (404
كيلو واط 550/حصانا و 770نيوتن /متر) ومحرك كهربائي (100
كيلو واط 136/حصانا و 400نيوتن /متر) عزم دوران لمنظومة
السيارة بقدرة  900نيوتن /متر.

نمودج  918سبايدر
ال يساعد الدفع الكهربائي على ترشيد الطاقة فحسب ،بل على
الدفع اإلضافي أيضا؛ علما بأن استراتيجية التعزيز مستلهمة
من السيارة الرياضية الفائقة  918سبايدر.

أداء سيارة رياضية

تجربة ةديرجلا.

القيادة بالكهرباء
شعور آخر

يتسارع كال طرازي كاين الفائقين الجديدين مع حزمة كرونو
سبورت القياسية من الثبات إلى  100كم/س في غضون  3.8ثوان.

شـعــور الـقـيــادة بــالـطــاقــة الكهربائية مختلف
ً
جدا عن المحركات البنزينية ،ففي األولــى هدوء
يـسـبــق عــاصـفــة االن ـط ــاق تـحــت لـغــة واحـ ــدة هي
"الواط" ،أما االخيرة فتختلف باختالف المحركات
وسلندراتها.
كــانــت تجربة قـيــادة بــورشــه كــایــن تــوربــو إس
وكاين توربو إس كوبيه الهجينتين في
مدينة دوسـلــدورف الجميلة
ً
مختلفة ت ـمــا مــا عن

أي تجربة أخ ــرى ،فقد شهدت قـيــادة المركبتين
المزودتين بنفس المحرك ،قوة انطالق الفتة على
ا لـمـحــرك الهجين ،ففي قيادتهما كلما ارتفعت
السرعة زاد الهدوء.
ميكانيكية المحرك الهجين في طــرازي كاين
الجديدتين ،بال شك ،تمهيد لنقطة تحول مختلفة
فــي عــالــم الـمــركـبــات ،فعلى الــرغــم مــن هــذا وذاك،
مــازالــت هــي ذاتـهــا صاحبة الثبات المطلق على
الطريق.
وقـ ـ ــد ل ــوح ــظ وخـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة أن ب ــورش ــه
اس ـت ـطــاعــت أن ت ـج ـعــل م ــن اس ـت ـخــدام
الفرامل على الطريق ،إعادة
لشحن بطارية الكهرباء
إلع ـ ـ ــادة اس ـت ـخــدام ـهــا،
كـمــا لــوحــظ أيـضــا أنــه
خ ــال ق ـيــادة الـمــركـبــة
على البطارية لم يتأثر
ً
تكييف المركبة تماما،
بل تستمر البرودة دون
أي تغيير يذكر.

بيئة خالية من االنبعاثات
بفضل مدى كهربائي خالص يصل إلى  40كيلومترا (وفقا
لالئحة االنبعاثات األوروب ـيــة الـجــديــدة  )NEFZيتخطى طــراز
سيارة كاين الفائق مسافات اعتيادية دون إصــدار انبعاثات
في نطاق تحركها.

مجموعة تعليق فائقة التقنية
قياسيا تتمتع السيارة بعدة خصائص من بينها نوابض
هوائية ثالثية الحجيرات ،بما يشمل نظام إدارة التعليق الفعال
لبورشه  PASMوموازنة االهتزازات كهربائيا والقفل التفاضلي
للمحور الخلفي ،فضال عن المكابح السيراميكية.

خطوط تصميمية بارزة
تـسـتـعــرض كــايــن تــوربــو إس الـكـهــربــائـيــة الـهـجـيـنــة كوبيه
شخصيتها الـمـمـيــزة مــن خ ــال خــط الـسـقــف شــديــد االن ـحــدار
واألكتاف العريضة للسيارة والسقف الزجاجي
الـ ـب ــان ــورام ــي ال ـث ــاب ــت واإلس ـب ــوي ـل ــر
الخلفي المتوائم.
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sudoku

مــن  8أحــرف وهــي اســم إحــدى الفواكه االستوائية التي تنمو على
الشواطئ وتدخل في صناعة العديد من المواد الغذائية والتجميلية.

نخيل
دولة
مصرف
علم

إنتاج
قطاع
زراعة
شعبية

دراسة
عرب

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

كلمة السر

 - 3مدينة عراقية (م) -
 - 1ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــا فـ ــي فائز (م).
(الخضروات)  -حجاب - 4 .ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــا فـ ــي
 - 2الجمع من "حلوى" (مشاتي)  -صار بالغا.
 - 5لـلـنـفــي  -نـصـلــح -
 -بعد.

 تضرب الخد بالكف  - 10أ خ ـ ـفـ ــى  -دو لـ ـ ــةمتشابهان.
آسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة مـ ـتـ ـق ــدم ــة
 - 6العناد (مبعثرة)( .م).
 - 7محسن  -ج ــزاء أو  - 9ف ـ ـل ـ ـكـ ــي إ ي ـ ـطـ ــا لـ ــي صناعيا.
ش ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر  -نـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــة
عطاء.
 - 8تجدها في (نولون) موسيقية.
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عموديا:

6

الحلول

1

 ...( - 1و ح ـ ـ ــب) فـيـلــم
لعمر الشريف وعمرو
دياب.
 - 2نـصــف (أب ــول ـل ــو) -
فاكهة إفريقية.
( - 3ال  )...مــن أسـمــاء
الله الحسنى (م)  -رتبة
عسكرية (م).
 - 4عــاصـمــة ألـبــانـيــا -
وعل (م).
 - 5مباالة  -متشابهان.
 - 6ثلثا (ستر) -يدخر
 متشابهان. - 7أومأ (م).
 - 8تجعل األعلى أسفل
 ظهر بعد خفاء. - 9العهد الـمــؤكــد (م)
 دارا. - 10دولـ ــة آس ـيــويــة -
عاصمتها كابول.

2
9

9
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كلمات متقاطعة
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كلمة السر:

tawabil@aljarida●com

٩

تسالي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4201األحد  25أغسطس 2019م  24 /ذو الحجة 1440هـ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :يتراجع برجك قليال ليترك لك مهنيا :ترقية تنتظرك وما عليك سوى
ً
المثابرة في مجهودك.
وقتا لتنظيم أعمالك.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تعيد النظر ببعض العالقات عاطفيا :تجنب بعض العالقات العاطفية
ّ
السرية كي ال تصاب بخيبة أمل.
العاطفية لتحتفظ بالقليل منها.
ً
ً
اجتماعيا :كن معتدال في غذائك قبل اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـف ـكــر بـقـضـيــة عــائ ـل ـيــة أو
ّ
ش ـخ ـص ـيــة وتـ ـن ــاق ــش ب ـع ــض األط ـ ــراف
أن يبدأ جسمك بالترهل.
بشأنها.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا  :لديك أ مــور ّ
ملحة عليك البحث
مهنيا :تتحمس لمشروع لكنك تخشى
فيها قبل البدء بمشروع جديد.
عرضه والبحث في مضمونه.
ً
ً
المقربين ّ
ّ
لتقرب
عــاطـفـيــا :تضطر إلــى معالجة وضع عاطفيا :تلجأ إلى أحد
وجهات النظر مع الحبيب.
مستجد بينك وبين شريك عمرك.
ً
ً
اجتماعيا :يــدور الحديث عنك خلف اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـق ــوم ب ــأع ـم ــال ديـ ـك ــور أو
ً
ً
الستار لكنك ال تعطيه ّ
تشتري أثاثا جديدا لمنزلك.
أهمية.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ً
ً
ً
مهنيا :توقع ربحا ماديا أو نقاشا مهنيا
ينتهي لمصلحتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـس ـتــرجــع ب ـع ــض ال ــذك ــري ــات
العاطفية وتضيء على بعض التفاصيل.
ً
اجتماعيا :من الممكن أن تدفع بمشروع
ً
اجتماعي أو أدبي يساعدك ثقافيا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مـهـنـيــا :تـفـ ّـهــم ال ــزم ــاء وت ـع ــاون معهم م ـه ـن ـي ــا :قـ ــد تـ ــواجـ ــه ق ـض ـي ــة قــانــون ـيــة
ّ ً
فـ ـ ـ ـ ــادرس ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــة واس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــر
متجنبا االنتقادات والعتاب.
ً
ّ
االختصاصيين.
عاطفيا :قد تشكك بعالقة عاطفية يتبين
ً
عاطفيا :يعيش الطرف اآلخــر هواجس
بعدها أن غيرتك هي السبب.
ً
ً
اهتماما اكبر مقلقة تتعلق بعالقتكما.
اجتماعيا :حاول أن تعطي
ً
ّ
اجتماعيا  :تـطــرأ مشكلة تتعلق بسوء
لالحباء الذين يحيطون بك.
ّ
تفاهم عائلي وال أحد يتنازل لحلها.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.27 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
ً
مشروعا مهنيا :تكبر طموحاتك فتلتهي بها عن
مهنيا  :لديك معلومات مهنية تريد أن مهنيا :تلتقي بمن يطرح عليك
مختلف مسؤولياتك األخرى.
أو يريد ان تشاركه في عملك.
تحتفظ بها لنفسك.
ً
ً
ً
ّ
التروي في
عاطفيا :ال يترك الشريك فرصة اال ويعبر عاطفيا :تبدو حماستك العاطفية قوية عاطفيا :تطلب األفالك منك
فيها عن ّ
معاملتك اليومية لشريك عمرك.
لدرجة انك ال ترى سوى الحبيب.
حبه لك.
ً
ً
ً ّ
ماض
اجتماعيا :تشعر باالرتياح واالنفراج بعد اجتماعيا :تحلم بوضع اجتماعي أفضل اجتماعيا :تطلع على أمر عائلي
ٍ
ّ
يفاجئك بأحداثه.
وتحاول تحقيقه بما لديك من إرادة.
صحية.
مرورك بأزمة عائلية
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يحمل اليك برجك اليوم تجربة
ً
متأثرا برأي زميل.
جديدة وتبدو
ً
عاطفيا :تحلل أوضاعك الرومانسية
وترغب في تخفيف الضغط عنك.
ً
اجتماعيا ّ :
تعبر عن نفسك بطريقة
مـ ـت ــواضـ ـع ــة ت ـج ـع ــل الـ ـغـ ـي ــر ي ـح ـبــك
ويحترمك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تتحرك في جميع االتجاهات
ّ
كي تتخطى ظروفك المالية الصعبة.
ّ
ً
ً
عاطفيا :التوتر والغضب يولدان جوا
من النفور بينكما فحاذر األمر.
ً
ً
اجتماعيا :يجب أن تجد تــوازنــا بين
أعمالك وواجباتك العائلية.
رقم الحظ.22 :
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«التجارية العقارية» نظمت حملة التبرع بالدم
ن ـظ ـم ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـع ـق ــاري ــة ح ـم ـل ـت ـهــا ال ـس ـنــويــة
ً
ل ـل ـت ـب ــرع ب ـ ــال ـ ــدم ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
مسؤوليتها االجتماعية.
وأقـ ـيـ ـم ــت ال ـح ـم ـل ــة فـ ــي مـقــر
الشركة ،بمشاركة عدد كبير من
الموظفين والمتبرعين.

جانب من الحملة

أحد المشاركين في الحملة

بعض المتبرعين

متبرعة

فريق العمل

اجتماع نادي توستماسترز السور
أقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــر جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة اجـ ـتـ ـم ــاع
نـ ـ ــادي ت ــوس ـت ـم ــاس ـت ــرز ال ـس ــور
بـحـضــور رئـيــس ال ـنــادي مقبل
بن عبدالله ،وعدد من الضيوف
ال ــذي شــاركــوا بـفـقــرات الخطب
االرتجالية.
وك ـ ـ ــان مـ ــن أه ـ ـ ـ ــداف مـنـصــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع تـ ـط ــوي ــر م ـ ـهـ ــارات
ال ـخ ـطــابــة والـ ـقـ ـي ــادة ،وتـمـكـيــن
المهارات القيادية للتغلب على
تحديات الحياة.

مالك الهندال

رئيس النادي مقبل بن عبدالله

فهد الهاجري وأحد المشاركين

جانب من المشاركين

بشاير الدوسري

«تكنولوجيا العصر» في «التعريف باإلسالم»
ُ
أق ـي ــم ف ــي جـمـعـيــة ال ـت ـعــريــف ب ــاإلس ــام
محاضرة بعنوان «تكنولوجيا العصر»،
قــدمـتـهــا ع ـضــوة فــريــق «واع ـ ــي» هـبــة الـلــه
جابر ،التي تحدثت عن إدمــان اإلنترنت،
ومدى خطورته على األطفال.
وت ـطــرقــت جــابــر إل ــى ضـ ــرورة مناقشة
األبـ ـ ـن ـ ــاء ح ـ ــول م ـخ ــاط ــر إدمـ ـ ـ ــان ال ـم ــواق ــع
اإللكترونية بطرق علمية وأبحاث موثوقة،
ال عن طريق التخويف الشديد الذي يستمر
مفعوله فترة قصيرة وينتهي.
كما تناولت المحاضرة العالمات التي
تدل على تعرض الطفل لمشاهدة المواقع
وا لـمـحـتــوى غير الجيد وكيفية التعامل
معها.

مشارك يلقي خطبة ارتجالية

خلود مليح احتفلت مع أسرتها
وصديقاتها ّ
بتخرجها
أقامت الخريجة خلود مليح
السعيد احتفالية مــع أسرتها
وصديقاتها بمناسبة ّ
تخرجها
فـ ــي ال ـق ـس ــم ال ـع ـل ـم ــي ب ـثــانــويــة
اإلسراء للبنات ،ألف مبروك.

جانب من المحاضرة

محمد الجبر يحتفل
بميالده مع أصدقائه
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاب مـ ـحـ ـم ــد
عبدالقادر الجبر بميالده الرابع
والعشرين مع أصدقائه ،وتمنى
ً
ً
له الجميع عمرا مــديــدا وحياة
سعيدة.

فاطمة أحمد احتفلت
بميالدها الرابع
اح ـت ـف ـلــت ف ــاط ـ ّم ــة أح ـم ــد ب ـع ـيــد م ـي ــاده ــا الـ ــرابـ ــع م ــع أســرت ـهــا
وصديقاتها ،وتلقت بهذه المناسبة العديد من الهدايا الجميلة.

شرح الصورة

مجتمع

مسك وعنبر
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«عودة ريا وسكينة» ...كوميديا عنوانها الفرجة واإلبهار
ّقدمت عروضها على مدار يومين ضمن فعاليات مهرجان «صيفي ثقافي»
محمد جمعة

لفتت ثنائية الفنان داود
حسين وهيا الشعيبي األنظار
في مسرحية "عودة ريا
وسكينة".

ت ـعـ ّـد ري ــا وسـكـيـنــة م ــن أشـهــر
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت ق ـصــة
الـشـقـيـقـتـيــن ع ـلــى مـ ــدار س ـنــوات
هدفا لبناء درامي محبوك ،مغلف
بــال ـكــوم ـيــديــا وي ــزخ ــر بــال ـعــديــد
مـ ــن اإلس ـ ـقـ ــاطـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية على واقعنا الحالي.
ومنذ المسرحية الشهيرة التي
قـ ّـد مـتـهــا النجمتان المصريتان
ش ــادي ــة وس ـه ـيــر ال ـبــاب ـلــي خــال
ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي مع
النجم الراحل عبدالمنعم مدبولي
وأح ـم ــد ب ــدي ــر ،وت ــوال ــت األع ـمــال
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـت ــي حـمـلــت االس ــم
ن ـف ـســه ،واس ـت ــدع ــت روح الـفـكــرة
الرئيسة مع تناول مختلف على
مستوى الحدث واإلخــراج ،حتى
أصـبـحــت "ري ــا وسـكـيـنــة" الـمــاذ
اآلم ـ ـ ــن لـ ـم ــن ي ـب ـح ــث عـ ــن ت ـمــريــر
رس ـ ــائ ـ ــل اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ف ـ ــي ق ــال ــب
كوميدي.
ومـ ـن ــذ أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة هـيــا
الـشـعـيـبــي إعـ ـ ــادة إح ـي ــاء الـعـمــل
ّ
الـمـصــري بـحــلــة كويتية جــديــدة
ّ
وبمعية الفنانين الهام الفضالة
ودواد وحسين وخالد البريكي،
الح في األفــق ســؤال حملناه إلى
الشعيبي لكونها كــا تـبــة النص
قبل أن تكون إحدى أبطاله ،وهو:
م ــا الـ ـج ــدي ــد ال ـ ــذي س ـت ــأت ــي ّب ــه؟
كــان رد هيا حينها أنها تحضر
لمفاجأة ،وأزع ــم أن العمل الــذي
عرض على مدار يومي الخميس
والـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ض ـمــن

داود و الفضالة وهيا في أحد المشاهد
فعاليات مهرجان صيفي ثقافي
ب ــدورت ــه الـ ـ ـ  ،14وال ـ ــذي يـنـظـمــه
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كانت المسرحية بالفعل
م ـفــاجــأة لـلـجـمـهــور الـ ــذي تــوافــد
بكثافة على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا.

دعم المسرح
وقبل الخوض في التفاصيل
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـع ـمــل ،ي ـجــب أن نشيد

البريكي وثامر الشعيبي

ب ـ ــال ـ ــدور ال ـم ـم ـي ــز الـ ـ ـ ــذي يـلـعـبــه
المجلس الوطني في دعم المسرح
الجماهيري ،من خالل استقطاب
عـ ــروض بـتـلــك ال ـج ــودة لـلـعــرض
ضـمــن أنـشـطـتــه الـمـخـتـلـفــة ،مما
ي ـت ـيــح ال ـف ــرص ــة أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور
لمشاهدة عمل متقن يقف خلفه
ن ـجــوم لـهــم ح ـضــورهــم والـمــؤثــر
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
والخليجية.
"ع ـ ـ ـ ـ ــودة ريـ ـ ـ ــا وسـ ـكـ ـيـ ـن ــة" مــن
تــألـيــف هـيــا الـشـعـيـبــي ،وإخ ــراج
ث ــام ــر ال ـش ـع ـي ـب ــي ،وتـ ـض ــم ع ــددا
كبيرا من النجوم ،كالفنان داود
حسين ،وهيا الشعيبي ،وإلهام
الفضالة ،وخالد البريكي ،وعلي
ال ـف ــرح ــان ،وم ــن إن ـت ــاج مــؤسـســة
هيونة لإلنتاج الفني والمسرحي،
واإلش ــراف الـعــام لهاني الطباخ،
وقــدمــت عــروضـهــا لـلـمــرة األولــى
خ ــال عـطـلــة عـيــد الـفـطــر قـبــل أن
تخرج في جولة خليجية وتحقق
ردود أفعال طيبة.
تــدور أحــداث المسرحية حول
شقيقتين نشأتا في كنف أسرة
ج ــارتـ ـهـ ـم ــا الـ ـمـ ـص ــري ــة ،قـ ـب ــل أن
ي ـس ـت ـقــان بـحـيــاتـهـمــا ،فـتـتــزوج
الصغرى (هيا الشعيبي) من داود
حسين ،قبل ان تقترن شقيقتها

«تاريخ المسرح في الكويت» يستعرض
مقتنيات فنية نادرة
●

فضة المعيلي

افتتح في مسرح عبدالحسين عبدالرضا
ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي م ـع ــرض "ت ــاري ــخ
المسرح في الكويت" ضمن فعاليات مهرجان
"صيفي ثقافي" بدورته الـ  ،14وهو معرض
بانورامي تعرض فيه مقتنيات نادرة للفن
التمثيلي الـمـســرحــي مـنــذ بــدايــة أســالـيــب
التمثيل الصوتي في بداية زمن التسجيل
عـلــى األس ـط ــوان ــات الـحـجــريــة إل ــى بــدايــات
المسارح الشعبية األولى ثم تأسيس الفرق
ً
المسرحية األهلية ،وأيضا المرور على رموز
المسرح الكويتي األوائل.
ويضم المعرض الكثير مــن المقتنيات
ال ـنــادرة منها أسـطــوانــات حجرية وأخـبــار
وم ـق ــاب ــات ومـ ـق ــاالت م ــن ع ــال ــم الـصـحــافــة
ً
ون ـجــوم غ ــاف ال ـم ـجــات ،وأي ـضــا كتيبات
وإعــانــات مسرحية والتذاكر والعديد من
الصورة األصلية النادرة.
من جانب آخــر ،افتتحت األمينة العامة
الـمـســاعــدة لـلـشــؤون المالية واإلداريـ ــة في
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
د .تهاني العدواني معرض "البيت الكويتي"
في مجمع بروميناد.
ً
وي ـت ـض ـمــن ال ـم ـع ــرض ص ـ ـ ــورا ل ـل ـع ـمــارة
فــي الـكــويــت مـنــذ ب ــداي ــات ه ــذا ال ـقــرن حتى
ً
مـطـلــع الـخـمـسـيـنـيــات يـتـمـثــل أس ــاس ــا في
بساطة تصميمها ،والبساطة هنا ال تعنى
ال ـس ـط ـح ـيــة ،وال ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ،ب ــل صممت
وبـنـيــت بـطــريـقــة علمية مـكـتــوبــة صقلتها

جانب من افتتاح معرض «تاريخ المسرح في الكويت»
الـ ـخـ ـب ــرة ،إل ـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـل ـهــام ـهــا ال ـق ـيــم
والتراث المحلي وضرورات الحياة التي كان
المجتمع الكويتي يعيشها آنذاك.
واستخدمت المواد المتوافرة من صخور
الـبـحــر والـطـيــن وال ـجــص وال ــرم ــاد ،إضــافــة
إلى مواد أخرى كانت تستورد من الخارج
مثل الحصر( البواري -المنقور) ،عوارض "
الجندل" الخشبية ،والـتــي كانت تستخدم
ل ـت ـقــويــة أس ـق ــف غـ ــرف الـ ـمـ ـن ــازل ،وك ــذل ــك "
الباسجيل" و" القار" الذي يدهن به الجندل
والـبــاسـجـيــل حـمــايــة مــن الـنـمــل األب ـيــض (
األرضة).

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ق ـ ـسـ ــم ال ـت ــرم ـي ــم
والـمـحــافـظــة عـلــى الـمـبــانــي الـتــاريـخـيــة في
المجلس م .ولـيــد الـحـمـيــدي ،إن المعرض
يـعــرض مــواد البناء المستخدمة فــي بناء
البيت الكويتي القديم.
وعــن دور المجلس فــي المحافظة على
الـمـبــانــي الـقــديـمــة ق ــال ال ـح ـم ـيــدي ،إن ذلــك
ً
يــأتــي تـفـعـيــا لـلـمــرســوم األم ـي ــري رق ــم ()1
لـسـنــة  ،1960ال ــذي يـنــص عـلــى المحافظة
على المباني التاريخية ،واآلثار بالكويت.

الكبرى (الهام الفضالة) فيما بعد
برجل الشرطة (خــالــد البريكي)،
ونـتــابــع مــن خــال العمل القصة
التقليدية للشقيقتين المعروف
عنهما اختطاف النساء وتتوالى
األحداث.

عمل متناغم
تـ ـع ــد "ع ـ ـ ـ ــودة ريـ ـ ــا وس ـك ـي ـن ــة"
كــوم ـيــديــا اج ـت ـمــاع ـيــة عـنــوانـهــا
ال ـف ــرج ــة واالب ـ ـهـ ــار ،إذ اس ـت ـطــاع
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ثـ ــامـ ــر ال ـش ـع ـي ـب ــي أن
ي ــوظ ــف أدواتـ ـ ـ ـ ــه بـ ــذكـ ــاء ،ف ـي ـقــدم
عمال متناغما بامتياز بداية من
الـسـيـنــوغــرافـيــا ال ـتــي كــانــت أهــم
عــوامــل تميز المسرحية ،مــرورا
بــاالش ـت ـغــال عـلــى أداء الـفـنــانـيــن
ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن ،وأيـ ـض ــا أص ـح ــاب
األدوار الثانية ،وصوال الى إدارة
العمل بشكل عام.
عـلــى مـسـتــوى السينوغرافيا
كــانــت الــدي ـكــورات الـتــي صممها
المخضرم قاسم الشليان ،والتي
تغيرت مــن مشهد آلخــر عنصرا
مـهـمــا فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى اهـتـمــام
ومـتــابـعــة ال ـج ـم ـهــور ،خصوصا
مـ ــع ط ـ ــول م ـ ــدة ال ـ ـعـ ــرض وك ـث ــرة
الـحــوارات وخــروج الممثلين عن

ال ـ ـنـ ــص ،أيـ ـض ــا االشـ ـتـ ـغ ــال عـلــى
اإلض ــاءة والـمــؤثــرات واألغنيات
ال ـتــي تـخـلـلــت ال ـم ـشــاهــد واألداء
الحركي ،جميعها أدوات فــي يد
الـمـخــرج اسـتـطــاعــالـشـعـيـبــي أن
يطوعها وأن يدير العمل بذكاء
وحرفية ،وهي من المرات القليلة
التي نشاهد فيها عمال جماهيريا
يهتم مخرجه بالجانب البصري.
وقدمت المسرحية هيا وداود
وال ـف ـض ــال ــة وال ـب ــري ـك ــي ب ـص ــورة
جديدة ،غير التي اعتدنا عليها
في أعمالهم السابقة ،خصوصا
ثنائية هيا وداود وذكائهما في
االرت ـج ــال وال ـخ ــروج عــن الـنــص،
بما يخدم العمل وإسقاط بعض
القضايا على واقعنا االجتماعي،
م ـث ــل ال ـت ــأث ـي ــر ال ـس ـل ـبــي ل ـمــواقــع
ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ع ـلــى
حياتنا ،وزي ــادة ال ــوازع الوطني
لــدى األطـفــال ،وتشجيع الشباب
الكويتيين على العمل الخاص،
وما إلى ذلك من أمور.
هيا بوهجها الـمـعــروف على
المسرح أمــام داود الــذي كان في
قـمــة لـيــاقـتــه الـبــدنـيــة والــذهـنـيــة،
استطاعت الفضالة أن تجاريهما
بـخـبــرة الـسـنـيــن ،وه ــو أم ــر نــادر
الـ ـح ــدوث ،خ ـصــوصــا م ــع فـنــانــة

أمضت سنوات طويلة في رحاب
م ـس ــرح ال ـط ـف ــل ق ـب ــل أن تـعـتــزلــه
وتقرر االنتقال لمسرح الكبار.

قضايا ملحة
وق ـ ــد غ ـ ــرد ال ـب ــري ـك ــي ك ـعــادتــه
خـ ــارج الـ ـس ــرب ،مـسـلـطــا ال ـضــوء
على قضايا ملحة القت بظاللها
على المشهد المحلي أخيرا ،مثل
أزمة الصيد وما ترتب عليها من
تداعيات ،ولعل ما شهده العرض
م ــن خـ ــروج ع ـلــى ال ـنــص يــامــس
ق ـض ــاي ــا الـ ـم ــواط ــن االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية يؤكد أن مثل هذه
الـنــوعـيــة مــن األع ـم ــال المستقى
أحــداث ـهــا مــن قـصــص ذات طابع
إنـ ـس ــان ــي ت ـت ـســم ب ــال ـم ــرون ــة فــي
اإلض ــاف ــة ،وتتحمل االنـتـقــال من
حالة إلى أخرى بسالسة.
ويبقى أن "عودة ريا وسكينة"
تـ ــؤسـ ــس لـ ـم ــرح ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
المسرح الكوميدي الذي يخاطب
جميع افراد األسرة دون محاذير،
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد عـ ـل ــى ث ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـصـ ــورة
وتــوظـيــف كــافــة عناصر العرض
الـمـســرحــي بــإت ـقــان ،ول ـيــس فقط
نـ ـج ــوم ل ـع ــم ح ـض ــوره ــم مـحـلـيــا
وخليجيا.

« »Happy as Lazzaroيقدم
تحية للبراءة والنبل
●

عزة إبراهيم

ف ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار لـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
مهرجان "صيفي ثقافي" عرض
الفيلم اإليطالي الشهير "Happy
 "as Lazzaroو س ـ ـ ــط ح ـض ــور
جماهيري كبير بمركز بروميناد
الثقافي بحولي مساء أمس األول.
وح ــرص ــت إدارة ال ـم ـهــرجــان
ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب الـفـيـلــم ويـعـنــي
"سـعـيــد مـثــل الزارو" ،مــن إنـتــاج
عـ ــام  2018ال ـ ــذي ح ـصــد مــؤلـفــه
أل ـيــس روه ـفــاشــر ج ــائ ــزة أفـضــل
سيناريو بمهرجان " ك ــان" ،كما
تم اختياره للتنافس على جائزة
السعفة الذهبية بالمهرجان العام
الماضي.
وال ـف ـي ـلــم درامـ ـ ــي إي ـط ــال ــي من
كتابة وإخ ــراج ألـيــس روهفاشر
سـ ـن ــة  ،2018و بـ ـط ــو ل ــة ك ـ ــل مــن
ن ـي ـك ــول ـي ـت ــا بـ ــراشـ ــي وأدري ـ ــان ـ ــو
تارديولو وسيرجي لوبيز وألبا
رورفاكر.
ُ
وي ـقـ ّـد م الفيلم تحية واضحة
لـلـبــراء ة ممثلة فـ ُـي بـطــل الفيلم،
ً
الذي يقف دائما بنبله وإنسانيته
في وجه أي حكم يمكن أن نأخذه
على العالم المحيط به ،بل ويجبر
مــن حــولــه عـلــى أن ًيـكــونــوا أكثر
إنـســانـيــة اس ـت ـجــابــة لـمــا يفعله،
قبل أن تأتي النهاية بــرأي أكثر
سوداوية.

مشهد لبطل الفيلم «الزارو»
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـق ـ ــدم تـ ـحـ ـي ــة ل ـل ـط ـب ـقــة
ال ـع ــام ـل ــة اإلي ـط ــال ـي ــة ب ــل وف ـق ــراء
ال ـب ـلــد ومـهـمـشـيـهــا ال ــذي ــن صــار
ً
ً
الخروج عن القانون أمرا إجباريا
عـلـيـهــم إن أرادوا ال ـح ـيــاة ،وهــي
قـ ـ ّـصـ ــة مـ ـسـ ـت ــوح ــاة م ـ ــن أح ـ ـ ــداث
ّ
حقيقية ،جرت في إيطاليا بفترة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،ح ـي ــن اك ـت ـش ـفــت
ّ
ً
الشرطة مجتمعا من الفل حين،
ُ
ً
استخدموا عبيدا في حقول التبغ
فأعتقتهم.
وي ـن ـق ـســم ال ـف ـي ـلــم إل ــى جــزأيــن
كل منهما مدته ساعة ،يختلفان
ً
كليا فــي كــل شــيء مــا عــدا البطل
"الزارو" ،الـشــاب الـقــروي الهادئ
البريء الذي ُي ّ
صدق كل من حوله

وينفذ طلباتهم مهما بدت غريبة.
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ب ـ ــه مـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة أشـ ـب ــه
ب ــالـ ـف ــانـ ـت ــازي ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء إذ فــي
مشهد مفصلي بمنتصف الفيلم
ي ـح ــدث شـ ــيء خـ ـ ــارق ل ـل ـحــواجــز
الزمنية والمكانية بــأن يتوقف
عمر بطل الفيلم "الزارو" ويغيب
عــن الحياة عـشــرات السنوات ثم
يعود بمظهره البريء وبطبيعته
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـت ــي ل ــم تـتـغـيــر في
ان ـ ـقـ ــاب غ ـي ــر م ـن ـط ـقــي ل ـل ـعــوالــم
لكنه بصورة سينمائية غاية في
الـحـبـكــة الــدرام ـيــة ،وه ــو مــا حــاز
إعجاب وتفاعل الحضور الذين
اس ـت ـم ـت ـعــوا بــال ـع ـمــل ع ـلــى مــدى
الساعتين من عرضه.

رابطة األدباء تحتفي بفهد بورسلي

ّ
الشاعر الراحل امتلك روح الدعابة وسخر اللهجة الكويتية في قصائده
●

فضة المعيلي

حـضــر جـمــع غفير مــن األدب ــاء
والمهتمين أمسية "شاعر الكويت:
فهد بورسلي" في مقر رابطة األباء،
ح ـيــث أل ـق ــى ال ـشــاعــر ول ـي ــد خــالــد
بورسلي مجموعة مــن القصائد
للشاعر الراحل فهد بورسلي القت
ً
ً
استحسانا كـبـيــرا مــن الحضور،
الس ـي ـمــا م ــع امـ ـت ــازت ب ــه قـصــائــد
ال ــراح ــل مــن اس ـت ـقــراء المستقبل،
وتـ ـ ـع ـ ــدد األن ـ ـ ـمـ ـ ــاط واألسـ ــال ـ ـيـ ــب،
وتطرقها إلى المشاكل التي كانت
تواجه الكويت كالمياه والكهرباء
ووضعها في إطار شعري جميل.
وفـ ــي س ـي ــاق اح ـت ـف ــاء الــراب ـطــة

بالشاعر الراحل ،قال مدير الندوة
د .خلف الخطيمي" :يشرفني أن
أقـ ــدم ه ــذه األم ـس ـيــة ال ـف ــري ــدة في
مــوضــوعـهــا ومـضـمــونـهــا والـتــي
تتطرق إلــى الشعر الشعبي الذي
يتصدر األنــواع األدبية المتصلة
ب ـ ــال ـ ـم ـ ــوروث واألدب ال ـش ـع ـبــي
والثقافات العربية األصلية".
بــدوره ،تحدث الــراوي واألديب
وليد بورسلي عن أهم المحطات
ف ــي ح ـي ــاة وش ـع ــر ف ـهــد بــورسـلــي
الذي يعد نموذجا متفردا للشاعر
ال ـش ـع ـب ــي ال ـم ـت ـف ــاع ــل مـ ــع جـمـيــع
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
ً
وال ــدولـ ـي ــة ،مـبـيـنــا أن ــه ك ــان م ــرآة
صافية لمجتمعه وزمانه ومكانه.

وقال وليد بورسلي إن "الشاعر
ال ــراح ــل ذو س ـيــرة طــويـلــة وشــأن
كبير في األدب والشعر الشعبي"،
مشيرا إلــى أنــه كــان محبوبا عند
الصغير قبل الكبير ،وكــان يحتك
بجميع شرائح المجتمع ،وامتلك
روح الــدعــابــة وال ـم ــرح ،حـيــث بــدا
كل ذلــك في شعره .ووصــف شعر
الراحل بأنه غير متصنع ،فقد مشى
على نهج شعراء النبط القدامى،
وسخر اللهجة الكويتية في قالب
ش ـع ــري ج ـم ـيــل م ـح ـبــب لــأنـفــس
تدخل القلب بدون استذان ،وبروح
نقدية ولكنها تعطى رسائل ألبناء
مجتمعه .يذكر أن فهد بورسلي
مولود في الحي الشرقي في فريج

بورسلي عام  ،1918وتوفي في 25
أبــريــل  ،1960وكــانــت أول أمسية
أدب ـي ــة أقـيـمــت ف ــي راب ـط ــة األدبـ ــاء
تدور عن الشاعر بورسلي ،وقدمها
د .عبدالله العتيبي ال ــذي تناول
فيها دراســات في الشعر الشعبي
الكويتي.
بــدوره ،وعلى هامش األمسية،
قال أمين سر رابطة األدباء حميدي
المطيري إن األمسية كانت رائعة
والئـ ـق ــة بـ ـه ــذا ال ـش ــاع ــر ال ـع ـظ ـيــم،
والحضور أثراها أكثر.

رزنامة ثقافية
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال األم ـي ــن ال ـعــام

المشاركون في ندوة «شاعر الكويت فهد بورسلي»
ل ـلــراب ـطــة د .خ ــال ــد عـبــدالـلـطـيــف
رمـضــان" :كانت لدينا فكرة وهو
الـلـقــاء الـيــومــي لــأعـضــاء وال ــذي
يعد بمثابة ملتقى درجـنــا عليه
منذ س ـنــوات ،وق ــد قمنا بتفعيل
هـ ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـلـ ـس ــات بـ ـحـ ـي ــث ح ــدد
ي ــوم ف ــي األسـ ـب ــوع ل ـطــرح قضية
لمناقشتها فجعلنا يوم الخميس
ً
يــو مــا للنقاش لقضية يطرحها

األع ـضــاء وت ـطــور األم ــر فــي فترة
الصيف مع توقف النشاط الثقافي
لعمل أمسيات لها نوع من الخفة
والشعبية ،ووجدنا نجاحا وإقباال
جماهيريا ،واستجابة جماهيرية
منقطعة النظير ،مما شجع على
االستمرار وتوسعة االنشطة".
من جانب آخر ،ذكر د .رمضان
أن ال ــرابـ ـط ــة خ ــاط ـب ــت الـمـجـلــس

الوطني للثقافة والفنون واآلداب
لـكــي يتبنى الــروزنــامــة الثقافية
بـحـيــث ي ـكــون ه ـنــاك تنسيق وال
ي ـح ــدث تـ ـض ــارب ح ـتــى يستفيد
الـجـمـهــور مــن كــل األنـشـطــة التي
ت ـ ـقـ ــام عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
الكويتية.

خبريات
محمد عبده قدم  20أغنية
لجمهوره بالقاهرة

أحيا الفنان محمد عبده
ً
حفال غنائيًا ساهرًا
بحضور حشد جماهيري
كبير في مصر ،واستمر
الحفل حتى الساعات
األولى من صباح اليوم
التالي.
ووصف «فنان العرب» هذه
السهرة الغنائية بأنها
«ليلة مميزة لجمهور
أقل ما يمكن وصفه بأنه
ّ
راق
نخبوي ،سميعٍ ،
ّ
ومتعطش ملا هو طربي».
وتأكيدًا على مهنية فنان
العرب وحرفيته وحبه
ملهنته ،واحترامًا منه
لجمهوره أجرى عبده مع
الفرقة املوسيقية الكبيرة
املصاحبة له بقيادة
املايسترو هاني فرحات،
بروفات مكثفة على كافة
األغاني التي اختارها
للسهرة القاهرية التي بلغ
عددها قرابة  20أغنية.
في السياق ،قال عبده
»:في البداية أجرينا بروفة
على كل األغاني املقترحة
للحفل ،ثم اخترنا منها
برنامجه النهائي».

عبادي الجوهر وداليا
افتتحا موسم «الطائف»

ضمن فعاليات «موسم
الطائف» من تقديم الهيئة
العامة للسياحة والتراث
الوطني برئاسة أحمد
بن عقيل الخطيب ،رئيس
مجلس اإلدارة ورئيس
لجنة «موسم الطائف»،
وبتنظيم من مجموعة
 ،MBCأقيم مساء أمس
األول حفل فني أحياه كل
من الفنان عبادي الجوهر
والفنانة داليا مبارك
ضمن أولى حفالت «ليالي
الطائف» الغنائية.
الجدير ذكره أن حفالت
«ليالي الطائف» منقولة
مباشرة على هواء قناتي
 MBC1ووناسة وعلى أثير
.MBC FM
وتستكمل سلسلة «ليالي
عكاظ» الغنائية ،مع النجم
الخليجي حسني الجسمي
بحفله الذي أقيم مساء
أمس ،ثم يستقبل جمهور
«موسم الطائف» النجمة
أصالة  28الجاري ،وتختتم
األمسيات مع النجمة أحالم
يوم  30منه.

دانا حمدان تستعد
لـ «حواديت الشانزليزيه»

تستعد الفنانة دانا حمدان
لتصوير أول مشاهدها
في مسلسل «حواديت
الشانزليزيه» األسبوع
املقبل ،بعد االنتقال إلى
الديكور الخاص بها،
وهو عبارة عن تياترو،
إذ تجسد دانا شخصية
جديدة ومختلفة عليها
وهي «زينات» التي تعمل
مطربة فى «تياترو» بفترة
الخمسينيات التى تدور
فيها أحداث العمل.
مسلسل» حواديت
الشانزليزيه» بطولة إياد
نصار ،مي سليم ،داليا
مصطفى ،إنجي املقدم،
إدوارد ،عايدة رياض،
فريدة سيف النصر،
أماني كمال ،سارة عادل،
هاجر الشرنوبي ،منة
جالل ،جينا سليم وتأليف
أيمن سليم ونهى سعيد
وإخراج مرقس عادل،
وتدور أحداثه فى فترة
الخمسينيات والحياة
االجتماعية من خالل
العديد من الحواديت
املتشابكة واملتداخلة مع
تناولها بشكل شائق.

ةديرجلا
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دوليات
بغداد :لسنا ساحة صراع ...وضوء أخضر للدفاع الجوي
ّ
• واشنطن ّ
تتحسب من «انتقام إيراني» لهجمات إسرائيل ...و«العصائب» تهدد مقارها العسكرية والدبلوماسية
• عبدالمهدي يشدد حظر الطيران • مرحلة رابعة لعملية األنبار ...وتركيا تطلق «المخلب »

وسط استعدادات أميركية
لهجوم انتقامي محتمل
من إيران أو وكالئها على
هجمات إسرائيل المتتالية،
ّ
وجه العراق رسالة شديدة
لواشنطن بأنه ليس ساحة
للنزاع واالختالف ،وطالب
بعدم إدخاله في الصراعات
اإلقليمية ،وذلك قبل أن توجه
حكومته بتسليح الدفاع الجوي
وتشديد قرار منع تحليق جميع
أنواع الطيران إال بإذن.

«الداخلية» تواصل
حملة إغالق صاالت
القمار وتعتقل
عشرات األجانب
والضباط

ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ـ ــع خ ـ ـ ـ ــاف ق ـ ـي ـ ــادات
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ع ـلــى
ت ـح ـم ـيــل واش ـن ـط ــن ال ـم ـســؤول ـيــة
ع ــن ق ـص ــف م ـخ ــازن ـه ــا ،أص ـ ــدرت
وزارة الخارجية العراقية ،أمس،
ً
ت ــوضـ ـيـ ـح ــا الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ـف ــردة
«االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء» ل ـل ـقــائــم بــاألع ـمــال
األميركية براين مكفيترز لبحث
الـتـطــورات ومناقشة المعلومات
عن ضرب إسرائيل ألهداف إيرانية
في أكثر من منطقة ،مؤكدة أنها
ً
«جــاءت مقصودة وتحمل موقفا
ً
م ـح ــددا تــم تــوصـيـلــه ،ويتلخص
فــي أن الـشــراكــة تستدعي تـبــادل
المواقف واإلحاطات في كل ما من
شأنه أن ينعكس على مصالحنا
المشتركة ،وحيث استجدت أحداث
لـهــا انـعـكــاســات عـلــى بنية األمــن
الــوط ـنــي ،ف ــي ظ ــل مـنـطـقــة تشهد
ً
اضطرابا».
ورغــم نفي مـســؤول فــي وزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة اسـتــدعــاء
مكفيترز وإشــارتــه إلــى «اجتماع
ً
تــم تحديده مسبقا» ،ولمناقشة
مجموعة متنوعة مــن القضايا،
ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة:
«رؤيتنا لمصلحة العراق ضمن
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة تـتـطـلــب
النظر إلــى األول ــوي ــات الواقعية،
وفي مقدمتها تكريس مكتسباته
ط ـ ــوال س ـن ــوات م ـض ــت ،وأخ ــذن ــا
ألدوار ممكنة و حـقـيـقـيــة ضمن
نـســق دع ــم ال ـت ــوازن واالس ـت ـقــرار
في المنطقة» ،مضيفة« :لذا كانت
رؤيتنا بضرورة االلتزام بمسارات
أوضــح للشراكة االستراتيجية،
وع ــدم إدخـ ــال ال ـع ــراق فــي كــل ما
يزعزع استقراره وأمنه ،وتتجلى
هــذه الــرؤيــة ب ـضــرورة تـبــادل كل
المعلومات الالزمة».
وخ ـ ـ ـ ــال اس ـ ـتـ ــدعـ ــائـ ــه ال ـق ــائ ــم
بــاألعـمــال األمـيــركــي ،شــدد وزيــر
الـخــارجـيــة محمد الـحـكـيــم على
أن «ال ـع ــراق لـيــس ســاحــة للنزاع
واالختالف ويضع كل الخيارات
الدبلوماسية والقانونية لمنع
ً
أي تدخل خارجي» ،مؤكدا االلتزام
بمبدأ حسن الـجــوار وحفظ أمن
العراق والمنطقة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــث ال ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم

اإلطفاء يفحص بقايا متفحمة لمستودع محترق في مدينة الصدر ببغداد أمس األول
الـجــانــب األمـيــركــي على االلـتــزام
بتنفيذ ب ـنــود اتـفــاقـيــة الـشــراكــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع الـ ـع ــراق في
الجوانب األمنية واالقتصادية،
وبما يعزز التعاون المشترك.

ال ـ ـط ـ ـيـ ــران إال بـ ـم ــوافـ ـق ــة ال ـق ــائ ــد
ال ـعــام لـلـقــوات المسلحة واتـخــاذ
اإلجراءات والخطوات الكفيلة بنقل
األسلحة واألعتدة إلى أماكن خزن
ّ
مؤمنة خارج المدن».

تسليح جوي

تهديد العصائب

وفي تطور مؤثر على عمليات
التحالف الدولي بقيادة واشنطن،
أعـ ـط ــى م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي
ال ـع ــراق ــي ،خ ــال اج ـت ـمــاعــه أمــس
األول برئاسة القائد العام للقوات
المسلحة ،رئيس مجلس الــوزراء
عادل عبدالمهدي ،الضوء األخضر
لوزارة الدفاع لتسليح قيادة الدفاع
الجوي بما يتناسب مع الوضع
الحالي والمستقبلي.
ووف ـ ـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــان ح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ف ــإن
المجلس أكد «الدور الكبير لجميع
ال ـت ـش ـك ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وم ــن
ضمنها الحشد الشعبي بمحاربة
اإلرهاب وتحرير األراضي والمدن،
والحكومة مسؤولة عن حمايتها»،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى «ضـ ـ ـ ــرورة مـتــابـعــة
تطبيق ق ــراره إلل ـغــاء الـمــوافـقــات
ال ـخــاصــة بتحليق جـمـيــع أن ــواع

بـ ــدورهـ ــا ،ه ـ ــددت مـيـلـيـشـيــات
«عصائب أهل الحق» المقربة من
إيران باستهداف القوات األميركية
ً
إذا لــم ت ـخــرج قــريـبــا مــن ال ـعــراق،
موجهة تحذيرات كذلك إلى سفارة
واشنطن وقنصلياتها.
وقال عضو البرلمان عن حركة
«عـ ـص ــائ ــب أهـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ــق» ،حـســن
سالم ،في بيان« ،بعد بيان آية الله
العظمى السيد كاظم الحسيني
الحائري ،الخاص بفتوى مقاومة
األمـيــركــان ،فإنه مــا لــم ينسحبوا
فإنهم سيكونون في مرمى سالح
أبناء المقاومة اإلسالمية ابتداء
مــن ال ـس ـفــارة وقنصلياتهم وكــل
م ـقــارهــم ،فــا تنطلي علينا بعد
اليوم ذرائعهم ،ال نريد ال تدريبا
وال دعما وال نقل خبرات».
وجـ ـ ـ ــاء تـ ـه ــدي ــد «الـ ـعـ ـص ــائ ــب»

 5مليارات دوالر إليران
قال رئيس الغرفة التجارية المشتركة
بـيــن إيـ ــران والـ ـع ــراق ،حميد حسيني،
أمــس ،إن الحكومة العراقية أودع ــت 5
مليارات دوالر مقابل استيراد الكهرباء
والـغــاز من إي ــران .وأضــاف حسيني إن
«آلية دفع ثمن صادرات إيران من الغاز
والكهرباء إلى العراق ،تمت عبر حساب
مصرفي في العراق ،وسيتم استخدامها
مــن جــانــب إيـ ــران الس ـت ـيــراد م ــواد غير
مشمولة بالعقوبات األميركية».

وفــي إش ــارة إلــى اتـفــاق بين البنوك
المركزية اإليــرانـيــة والـعــراقـيــة ووزارة
الخارجية ،حــول آلية مالية لدفع ثمن
صادرات الغاز والكهرباء اإليرانية إلى
العراق ،أوضح حسيني« :نصت الصفقة
ع ـلــى أن األم ـ ـ ــوال م ــن ص ـ ـ ــادرات ال ـغــاز
والكهرباء اإليرانية إلــى العراق سوف
توضع في حساب بالمصرف العراقي
للتجارة ،وتستخدم هذه األموال لشراء
العناصر الالزمة من الحساب».

بعد فتوى الحائري ،أمس األول،
بحرمة وجــود الـقــوات األميركية
في العراق ،إذ قال في خطاب أثار
ً
ً
ج ــدال كـبـيــرا« ،لــو كــانــت لــي طاقة
على حمل السالح ،كنت سأتصدى
لهم بنفسي».
فــي هــذه األث ـنــاء ،أف ــاد مسؤول
رسمي أميركي ،في تصريح لشبكة
« ،»CNNب ــأن ال ــوالي ــات المتحدة
ت ـب ـحــث ف ــي عـ ــدة س ـي ـنــاريــوهــات
م ـح ـت ـم ـل ــة ق ـ ــد ت ـش ـم ــل إيـ ـ ـ ـ ــران أو
وكالءها ،للقيام بـ»هجوم انتقامي»
على الهجمات اإلسرائيلية على
م ـقــرات وم ـخــازن أسـلـحــة الحشد
الشعبي.

عملية مزدوجة
ً
وتزامنا مع إطالق تركيا عملية
«المخلب  »3شمال العراق بهدف
«ضمان أمن الحدود من الخطوط
األمامية والقضاء على اإلرهابيين
وم ـغ ــارات ـه ــم وتـحـصـيـنــاتـهــم في
ال ـم ـن ـط ـقــة» ،بـ ــدأ ال ـج ـيــش ال ـع ــراق
بدعم أميركي أمس عملية مماثلة
لمالحقة فلول تنظيم داعــش في
صحراء محافظة األنبار.

من جهة أخرى ،كشف المفتش
ال ـعــام فــي وزارة الــداخـلـيــة جمال
األسـ ــدي ،أم ــس ،عــن اعـتـقــال أكثر
م ـ ــن  200شـ ـخ ــص ف ـ ــي ص ـ ــاالت

القمار ببغداد ،بينهم  24امرأة من
جنسيات عــدة وعــدد مــن الرجال
األجانب وضباط ومنتسبين في
ً
أجهزة أمنية مختلفة ،مبينا أنهم
«سيحاكمون وفق القانون العراقي
بعد أن تنتهي عمليات التحقيق
معهم».
وأضـ ــاف أن الـ ـ ــوزارة مستمرة
في عملها في متابعة هذا الملف
واعتقال المتاجرين بالمخدرات
والـنـســاء وغـلــق ص ــاالت الروليت
والقمار في العاصمة.
وب ـي ـن ـم ــا ت ــوف ــي م ــدن ــي أم ــس
ً
متأثرا من جراء إصابته بانفجار
دراجــة مفخخة في ســوق بقضاء
المسيب الـتــابــع لمحافظة بابل،
تظاهر أهالي البصرة الرافضون
إلخالء منازلهم «المتجاوزة» على
عقارات الدولة ،وطالبوا الحكومة
المحلية ،الـتــي تنفذ حملة إزالــة
واسـعــة فــي مناطق عــدة ،بإيجاد
الـ ـب ــدائ ــل أو دف ـ ــع ال ـت ـعــوي ـضــات
المالية.
(عواصم -وكاالت)

ظريف إلى آسيا لكسر العقوبات ...والناقلة تتجه نحو تركيا
ً
س ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـش ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود
الدبلوماسية من أجل تخفيف آثار
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ض ــد ب ــاده،
يبدأ اليوم وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف جولة في شرق
آسيا.
وسيزور ظريف الصين واليابان
وم ــالـ ـي ــزي ــا ،فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب ج ــول ــة لــه
بغرب أوروبا .وأشاد ظريف ،مساء

أم ــس األول بــزيــارتــه لـفــرنـســا ،بعد
سلسلة زيارات إلى فنلندا والسويد
والنرويج.
ف ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت
ب ـيــانــات م ــن م ــوق ــع م ــاري ــن تــرافـيــك
اإللـكـتــرونــي ،ال ــذي يتابع تحركات
ال ـس ـفــن ،أن نــاقـلــة الـنـفــط اإليــران ـيــة
«أدريـ ــان داريـ ــا» ،الـتــي كــانــت محور
م ــواج ـه ــة ب ـيــن واش ـن ـط ــن وط ـه ــران

غـ ّـيــرت وجهتها ،وفــي طريقها اآلن
إلى تركيا بدال من جنوب اليونان.
وأفرج األسبوع الماضي عن الناقلة
الـتــي كــانــت تـعــرف بــاســم «جــرايــس
 ،»1بعد احتجازها  5أسابيع قبالة
جـبــل ط ــارق ،لــاشـتـبــاه فــي خرقها
العقوبات األوروبية بنقلها شحنة
من النفط اإليراني إلى سورية ،في
وقت تسعى واشنطن لمصادرتها.

دمشق تحشد لمعرة النعمان

م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ـلـ ــن ق ــائ ــد
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ،حـسـيــن ســامــي،
أن بــاده اختبرت صاروخا جديدا
بنجاح أمس األول .من دون إعطاء
أي تفاصيل إضافية عن الصاروخ.
وتـعـتـبــر ال ـت ـجــارب الـصــاروخـيــة
بـمـنــزلــة تصعيد مــن جــانــب إي ــران،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ب ـي ـن ـهــا
والواليات المتحدة ودول أخرى.

جنبالط في بيت الدين:
لقاء ودي وال معاتبة

تركيا تعلن أول طلعة مشتركة بالمنطقة اآلمنة
م ـ ــع تـ ــوعـ ــدهـ ــا ب ـ ــإزال ـ ــة ن ـق ــاط
الـمــراقـبــة الـتــركـيــة ،حـشــدت قــوات
الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ب ـشــار األس ــد،
أم ــس ،ت ـعــزيــزات عسكرية شمال
مدينة خان شيخون االستراتيجية
ف ــي جـ ـن ــوب إدل ـ ـ ــب ،ف ــي م ـحــاولــة
لـمــواصـلــة تـقــدمـهــا ف ــي المنطقة
والسيطرة على كل البلدات والقرى
التي كانت تحت سيطرة الفصائل
الـجـهــاديــة والـمـعــارضــة فــي ريــف
حماة الشمالي.
وأوضح مدير المرصد السوري
رام ـ ــي ع ـبــدالــرح ـمــن ،أن «ال ـن ـظــام
يحشد قواته شمال خان شيخون،
ً
تمهيدا لمواصلة ّ
تقدمها باتجاه
ّ
م ـن ـط ـقــة مـ ـع ــرة ال ـن ـعـ ـم ــان» ،ال ـتــي
تتعرض لقصف ســوري وروسي
ك ـث ـي ــف ،ت ـس ـبــب بـ ـن ــزوح أغـلـبـيــة
سكانها مــن أبنائها والنازحين
إليها.
وت ـقــع مــديـنــة م ـعــرة النعمان
ً
ع ـل ــى ب ـع ــد ن ـح ــو  25ك ـي ـلــوم ـتــرا
ّ
ويمر فيها
شمال خان شيخون،
طريق حلب دمشق الدولي الذي
ً
اس ـت ـع ــادت قـ ــوات ال ـن ـظــام ج ــزءا
منه في األيــام األخـيــرة .وتسعى
قــوات النظام بدعم روســي ،وفق
مـحـلـلـيــن ،إل ــى اس ـت ـع ــادة الـجــزء
ال ـخ ــارج عــن سيطرتها مــن هــذا
ً
ً
الطريق بوصفه شريانا حيويا
يربط بين أبــرز الـمــدن مــن حلب
ً
ً
ش ـم ــاال مـ ـ ــرورا بـحـمــاة وحـمــص

صاالت القمار

جاويش أوغلو جال على المسؤولين اللبنانيين
● بيروت  -ةديرجلا
•

غارة على معرة النعمان أمس (أ ف ب)
ً
ً
وس ـط ــا ث ــم دم ـشــق وص ـ ــوال إلــى
ً
الحدود األردنية جنوبا.
وت ـن ـش ــر ت ــرك ـي ــا ال ــداعـ ـم ــة 12
نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس
بثينة شـعـبــان ،لقناة الميادين
ليل الجمعة -السبت ،إن «نقطة
م ـ ـ ـ ــورك م ـ ـحـ ــاصـ ــرة وس ـي ـت ـم ـكــن
الجيش من إزالة النقاط التركية
واإلرهابيين» ،متهمة أنقرة بأنها
«ح ـ ّـول ــت ن ـقــاط ال ـمــراق ـبــة مــواقــع

لنقل األسلحة واحتالل جزء من
أرضنا».
مــن جـهـتــه ،أعـلــن وزي ــر الــدفــاع
التركي خلوصي أكــار ،أمــس ،بدء
م ــرك ــز ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـش ـتــركــة مع
واشنطن إلقامة وإدارة المنطقة
اآلمـ ـن ــة ال ـع ـم ـل ـيــات بـشـكــل كــامــل،
ً
مؤكدا تنفيذ أول طلعة مشتركة
بطائرات هليكوبتر.
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،طـلـبــت ق ــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة (ق ـســد) من

دم ـشــق إي ـج ــاد ح ــل يـتـنــاســب مع
الـ ــوضـ ــع ال ـ ــراه ـ ــن لـ ـشـ ـم ــال ش ــرق
سورية عامة ،وللقضية الكردية
بشكل خاص ،من خالل التفاوض
مع ممثلي اإلدارة الذاتية و«قسد».
ودع ـ ـ ـ ــت «ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ،الـ ـم ــدع ــوم ــة
ً
أم ـيــرك ـيــا ،دم ـشــق إل ــى االع ـت ــراف
بها وبإدارتها الذاتية و«بحقوق
الشعب الكردي ضمن إطار سورية
تـعــدديــة م ــوح ــدة» .وق ــال قــائــدهــا
ال ـ ـعـ ــام م ـظ ـل ــوم ع ـ ـبـ ــدي ،إن فـتــح

لجبهة ضد «قسد»
الجيش التركي ّ
ً
واحتالله عفرين أث ــرا سلبا على
وتيرة محاربة تنظيم «داعش».
وأوضح أن التهديدات التركية
المستمرة ضد «قسد» تؤثر على
ً
محاربة «داع ــش» ،مشيرا إلــى أن
التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة يسعى للوصول إلى نوع
من التهدئة مع تركيا على الحدود
الشمالية.
(عواصم -وكاالت)

سلة أخبار
بن زايد يجري مشاورات
مع مودي في أبوظبي

أجرى نائب رئيس دولة
اإلمارات ولي عهد أبوظبي،
محمد بن زايد ،مشاورات مع
رئيس وزراء الهند ناريندرا
مودي في قصر الوطن
بأبوظبي أمس.
ووفق وكالة األنباء اإلماراتية،
فإن اللقاء تناول «تعزيز
العالقات وأوجه التعاون
بين البلدين وما يشهده
من تطور ونمو متواصل
في المجاالت االقتصادية
والتجارية واالستثمارية
والثقافية والطاقة وسبل
تنمية تعاونهما وتنويع
مقوماته» .ومن المرتقب أن
يغادر مودي اإلمارات إلى
البحرين ،في زيارة هي األولى
على مستوى رؤساء وزراء
الهند إلى المملكة.

(أ ف ب)
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب ق ــائ ــد الـعـمـلـيــات
الـمـشـتــركــة ع ـبــداألم ـيــر ي ــار ال ـلــه:
«بـعــد أن حققت المرحلة الثالثة
مــن عملية إرادة النصر أهدافها
المرسومة بدقة ونجاح ،انطلقت
المرحلة الرابعة بتفتيش وتطهير
كامل الصحراء والمناطق المحددة
في محافظة األنبار من بقايا فلول
داع ــش بمشاركة ق ـيــادة عمليات
الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة
ال ـســاب ـعــة وف ــرق ــة ال ـم ـش ــاة اآلل ـيــة
الثامنة والحشد العشائري وقيادة
عمليات األن ـبــار المتمثلة بفرقة
المشاة األولى ولواء مغاوير قيادة
الـعـمـلـيــات وال ـح ـشــد الـعـشــائــري
وق ـي ــادة م ـحــور الـحـشــد الشعبي
وم ـح ــور غ ــرب األنـ ـب ــار ومــديــريــة
الـشــرطــة وق ـي ــادة ح ــرس ال ـحــدود
الخامسة وبدعم وإسناد من القوة
الجوية وطيران التحالف».

٢٣

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر «بيت الدين»
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط
برفقة عقيلته نورا ونجله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور
جنبالط.
وقال رئيس «االشتراكي» فور وصوله إلى قصر بيت الدين إنه
«هنا للترحيب بالرئيس عون» .واستبقى عون جنبالط وعائلته
إلى مائدة غداء عائلي ّ
ضمت وزير الخارجية جبران باسيل ،وهو
ً
أيضا صهر الرئيس.
ّ
وقــال جنبالط بعد الغداء ،إن «عــون يركز على أهمية الوضع
ّ
ليتحمل
االقتصادي والنقدي وسيدعو المسؤولين إلى اجتماع
الجميع مسؤوليتهم لمواجهة التحديات والتحضير لموازنة 2020
التي يجب أن تكون البداية الحقيقية لتصحيح الوضع االقتصادي،
وهذه النقطة األســاس» .وأشار إلى أن «عون يرى في التصنيف
ً
السلبي للبنان من إحــدى المؤسسات الدولية خطرا ،لذا علينا
اتخاذ إجراءات قد تكون غير شعبية» .وكشف أن «اللقاء بحضور
ً
باسيل كان وديا ،وتناولنا األحداث الداخلية وال معاتبة بيننا».
في موازاة ذلك ،جال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو
على المسؤولين اللبنانيين .ففي بيت الدين ،أمس األول ،تحدث
عــون أمامه عن «عــامــات استفهام كثيرة ترتسم حــول استمرار
تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى بالدهم»،
ً
ً
معلنا أننا» متمسكون بالعودة الكريمة للنازحين» ،الفتا إلى أن
«الذين عادوا من لبنان لم يتعرضوا ألي مضايقات».
بدوره ،أعلن أوغلو أن «دور لبنان مهم في الحفاظ على األمن
واالستقرار اإلقليميين» ،وقــال ،إن تركيا تدعم إنشاء «أكاديمية
اإلنسان للحوار والتالقي» .وانتقل بعدها الدبلوماسي التركي
إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ومن ثم إلى
قصر بسترس حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل .وأول من
أمس ،التقى أوغلو برئيس الحكومة سعد الحريري.

خضوع نجل السبسي
للتفتيش الدقيق

أكدت الجمارك التونسية،
أمس ،أنها أخضعت المدير
التنفيذي لحزب «نداء تونس»،
حافظ السبسي ،نجل الرئيس
الراحل الباجي قايد السبسي،
ّ
لعملية تفتيش دقيقة.
وأوضحت الجمارك ،في بيان
نشرته على «نقابة أعوان
وإطارات الديوانة التونسية»،
أن عملية التفتيش كانت
بناء على ورود «معلومات
استخباراتية مؤكدة مفادها
حيازة المعني باألمر مبالغ
ّ
مالية مهمة من العملة
األجنبية يعتزم توريدها
خلسة».
وشددت على أنه تم إخضاع
السبسي إلى تفتيش روتيني
قانوني حسبما تقتضي
التراتيب واإلجراءات مع
الحفاظ على السرية واحترام
حقوق المسافر.

المغرب« :قائد الريف»
يتخلى عن الجنسية

أفاد أحمد الزفزافي ،والد قائد
«حراك الريف» بالمغرب ،بأن
ابنه ناصر وخمسة آخرين
من نشطاء الحراك المساجين
أعلنوا تخليهم عن جنسية
البالد.
وتال الوالد ،في بث مباشر
مساء أمس األول عبر
ً
«فيسبوك» ،بيانا قال إنه
«موقع من طرف ابنه وخمسة
معتقلين آخرين».
وقال السجناء الستة في
البيان« :عازمون على التخلي
عن جنسية الدولة المغربية
بدءا من تاريخ قراءة البيان».
ّ
وحمل البيان المجتمع الدولي
مسؤولية تتبع مصيرهم.

النمسا تستقبل
أطفال «داعش»

وافقت فيينا أمس ألول مرة
على عودة أطفال عناصر
تنظيم «داعش» من حاملى
الجنسية النمساوية .وقال
المتحدث باسم وزارة
الخارجية النمساوية بيتر
جوشيلباور إن استعدادات
مكثفة تجرى لعودة أطفال
ً
من سورية ،مشيرا إلى أن
برلين سبقت في هذا الشأن
باستعادة أربعة أطفال
لعناصر تحمل الجنسية
األلمانية في «داعش» األسبوع
الماضي.
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فشل حوثي جديد ...وتهديد إيراني للمطارات والمصافي
قوات هادي تطرد االنفصاليين من عتق ...والمجلس الجنوبي يطالب بالتمثيل في المفاوضات األممية
تصدت الدفاعات الجوية
لتحالف دعم الشرعية لهجوم
ّ
واسع شنته ميليشيات الحوثي
جنوب السعودية وقصفت
موقعها بصنعاء ،في وقت
اعتبر الحرس الثوري اإليراني
أن مطارات ومنشآت المملكة
النفطية باتت غير آمنة ،مع
تنامي قدرات متمردي اليمن.

تمكنت ق ــوات ال ــدف ــاع الـجــوي
التابعة لـ "تحالف دعم الشرعية"
م ــن اعـ ـت ــراض وإسـ ـق ــاط ط ــائ ــرات
مسيرة مفخخة "درون" أطلقتها
ميليشيات جماعة "أنـصــار الله"
ال ـحــوث ـيــة م ــن ال ـي ـمــن ف ــي هـجــوم
واســع باتجاه جنوب السعودية
أمس.
وص ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث الــرس ـمــي
ب ــاس ــم ق ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف ،الـعـقـيــد
تركي المالكي ،بأن "قوات التحالف
تـمـكـنــت م ــن اع ـ ـتـ ــراض وإس ـق ــاط
ط ـ ــائ ـ ــرات دون ط ـ ـيـ ــار أط ـل ـق ـت ـهــا
الميليشيات الحوثية المدعومة
من إيران باتجاه األعيان المدنية
بخميس مشيط وجازان".
وقـ ـ ــال إن "ج ـم ـي ــع مـ ـح ــاوالت
الميليشيات بإطالق الطائرات من
دون طيار مصيرها الفشل ،ويتخذ
التحالف كل اإلجراءات العملياتية
وأفضل ممارسات قواعد االشتباك
للتعامل مع هذه الطائرات لحماية
المدنيين".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
المتكررة ّ
تعبر عــن حــالــة اليأس
لدى الميليشيات اإلرهابية ،وتؤكد
إجرام وكالء إيران بالمنطقة ومن
يقف وراءها ،كما أنها تؤكد حجم
الخسائر بعناصرها اإلرهــابـيــة
الذين تزج بهم كل يوم في معركة
خــاســرة ،مما سبب لها حالة من
السخط االجتماعي والشعبي".
وأك ــد "اسـتـمــرار قـيــادة الـقــوات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف بـتـنـفـيــذ
اإلجراءات الرادعة ضد المتمردين
لـتـحـيـيــد وت ــدم ـي ــر ال ـ ـقـ ــدرات بكل
صرامة ،وبما يتوافق مع القانون
ال ـ ــدول ـ ــي اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي وق ـ ــواع ـ ــده
العرفية".

هجوم واسع

ضربات جوية على
مواقع المتمردين
بالطرف الغربي
لصنعاء

في المقابل ،قال المتحدث باسم
قوات التابعة للحوثيين ،العميد
ي ـح ـيــى س ــري ــع ،إن ق ــوات ــه نـفــذت
ً
ً
هجوما موسعا بطائرات مسيرة
على قاعدة الملك خالد بخميس
مشيط جنوبي السعودية.

سفينة الهجوم األميركية البرمائية «يو إس إس بوكسر» تعبر باب المندب لدعم العمليات البحرية لضمان االستقرار واألمن البحري
وأضــاف المتحدث الحوثي أن
الهجوم الـجــوي على القاعدة تم
بــواسـطــة طــائــرات قــاصــف "كــي"2
وحقق هدفه بدقة بإصابة مرابض
الطائرات الحربية ومدارج اإلقالع
والهبوط.
وكان الحوثيون قد استهدفوا
ق ــاع ــدة الـمـلــك خــالــد قـبــل يومين
بهجومين مــن ط ــائ ــرات مسيرة،
واستهدف الهجوم األول منظومة
االت ـص ــاالت الـعـسـكــريــة ،فــي حين
استهدف الثاني خزانات ومحطة
الوقود في القاعدة.
وكـثــف الـمـتـمــردون اليمنيون
ً
أخ ـيــرا مــن هجماتهم ب ـ "ال ــدرون"
على أهداف مدنية وعسكرية داخل
األراضي السعودية.

تهديد حوثي
فــي هــذه األث ـنــاء ،اعتبر القائد
العام لـ "الحرس الثوري اإليراني"
أن المصافي والمطارات السعودية
غير آمـنــة ،فــي ظــل تنامي قــدرات
الجماعة الحوثية.
وقال سالمي في كلمة بمدينة
ّ
م ـش ـه ــد" :لـ ـق ــد ت ـم ــك ــن ال ـي ـم ــن مــن
انتشال نفسه من تحت األنقاض
وجـ ـع ــل اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة

وأم ـي ــرك ــا ت ـش ـعــر بــال ـع ـجــز ،وهــو
ق ــادر اآلن على اسـتـهــداف جميع
ال ـم ـط ــارات الـسـعــوديــة بـطــائــراتــه
المسيرة وصواريخه".
ورأى س ــام ــي أن الـ ــواليـ ــات
المتحدة فشلت في حملة الضغوط
الـ ـقـ ـص ــوى الـ ـت ــي ت ـف ــرض ـه ــا عـلــى
طـ ـه ــران .وأكـ ــد أن بـ ــاده "كـسـبــت
مـعــركــة ال ـن ـفــوذ ف ــي الـمـنـطـقــة من
خـ ــال االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى األف ـك ــار
والقلوب وليس األرض".
وجــدد تحذيره ورفضه لـ "أي
مـحــاولــة لـجــر ب ــاده إل ــى طــاولــة
م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات واس ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــام مــع
واشنطن" ،في ظل الضغوط.

قصف صنعاء
مــن جــانــب آخ ــر ،قصف طيران
"التحالف" ،أمــس ،مواقع "أنصار
الله" على الطرف الغربي للعاصمة
صنعاء.
وأفاد مصدر عسكري يمني بأن
طيران التحالف "شن  4غارات على
مواقع الجماعة في جبل عطان".

تمرد الجنوبي
إلــى ذلــك ،دخلت قــوات حكومة

براءة  4في قضيتي إرهاب بالجيزة وحلوان
شوقي :زودنا أيام الدراسة وليت األهالي ال يسحبون أوالدهم
●

القاهرة  -حسن حافظ

قـضــت محكمة مـصــريــة أم ــس بالسجن
المشدد  5سنوات لمتهم ،وبراء ة  3آخرين
ف ــي إعـ ــادة إجـ ـ ــراءات مـحــاكـمـتـهــم بــأحــداث
ال ـع ـنــف ال ـت ــى ش ـهــدت ـهــا مـنـطـقــة الـطــالـبـيــة
بمحافظة الجيزة في أغسطس .2014
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين
وآخرين حيازة أسلحة نارية ،والتعدي على
الممتلكات الـعــامــة وال ـخــاصــة ،والتظاهر
وال ـت ـج ـم ـهــر أمـ ـ ــام ق ـس ــم ش ــرط ــة ال ـطــال ـب ـيــة
بمحافظة الجيزة بدون تصريح ،والشروع
في القتل ،واالنضمام لجماعة أسست على
خالف أحكام القانون.
وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات
الـقــاهــرة ب ـبــراءة متهم فــي إع ــادة إج ــراءات
محاكمته بالقضية المعروفة بــ"اال عـتــداء
على كنيسة مارمينا" التي وقعت أحداثها
في حلون ديسمبر .2017
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد
متهما للمحاكمة
ص ــادق ،أمــر بإحالة 11
ً
الجنائية التهامهم بتأسيس وتولي قيادة

واالن ـض ـم ــام لـجـمــاعــة ت ـك ـف ـيــريــة ،وتـمــويــل
عناصرها ،و قـتــل تسعة مسيحيين و فــرد
شرطة ،والشروع في قتل آخرين ،ومقاومة
رجال الشرطة بالقوة.
إل ــى ذل ــك ،وبـعــد ج ــدل وغ ـمــوض استمر
عدة أشهر وقبل نحو شهر من بداية العام
ال ــدراس ــي ال ـجــديــد ،أعـلـنــت وزارة الـتــربـيــة
والتعليم والـتـعـلـيــم ،فــي مــؤتـمــر أم ــس ،أن
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـم ـق ـبــل ل ـل ـصــف ال ـثــانــي
الثانوي نقل وليس سنة تراكمية ،وأن هذا
القرار يتعلق بتقييم التجربة ،الفتة إلى أن
امـتـحــان الصفين األول والـثــانــي الثانوي
ل ـل ـعــام ال ـم ـق ـبــل س ـي ـكــون إل ـك ـت ــرون ـي ــا ،وأن
االمـتـحــانــات اإللـكـتــرونـيــة تمنع التسريب
واالختراق عبر تقليل العنصر البشري.
وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي
إن بدء العام الدراسي الجديد  2019ـ ،2020
لـطــاب "ري ــاض األط ـف ــال" والـصـفـيــن األول
والثاني االبتدائي ،سيكون في  11سبتمبر
المقبل ،أما طالب باقي الصفوف فسيبدأون
الدراسة في  21من الشهر نفسه.
وأضـ ـ ــاف ال ــوزي ــر أن م ـصــر ه ــي ال ــدول ــة

الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن
 100ي ــوم ،و"يـفـضــل األهــالــي بـقــاء أبنائهم
في المنازل ،بدال من المدارس" ،في حين أن
دوال أخرى تصل فيها مدة الدراسة إلى 11
شهر ،مثل اليابان" :إحنا كدا زودنا بس 10
أيام في بداية العام وهنزود عددا آخر في
نهاية العام ،يا ريت األهالي مايسحبوش
والدهم من المدارس".
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،أع ـل ـن ــت الــرئ ـي ـســة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـ ـصـ ـن ــدوق ت ـم ــوي ــل اإلسـ ـك ــان
االجتماعي مي عبدالحميد ،تنفيذ وحدات
لإلسكان االجتماعي بمواصفات جديدة من
خالل الصندوق ،الفتة إلى أن بداية الطرح
ستكون في محافظتي دمياط وبورسعيد،
وم ــن الـمـتــوقــع طــرحـهــا للحجز األســابـيــع
القليلة المقبلة.
على صعيد منفصل ،أثار مقترح برلماني
بحضور فرد من الشرطة في مصر لعقود
ـرا ،حـيــث ج ــاء االق ـت ــراح
ـدال ك ـب ـيـ ً
ال ـ ــزواج جـ ـ ً
ب ــدع ــوى االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ال ـ ـمـ ــأذون،
والتأكد من عدم انتحاله للصفة السيما في
القرى والمراكز بالمحافظات.

العنف يعود إلى هونغ كونغ
في األسبوع الـ 12على التوالي ،عادت التظاهرات
المناهضة للحكومة في هونغ كونغ ،أمــس ،إلى
منحى العنف مــع تصاعد حــدة التوتر أكثر من
أي وقت مضى.
وأط ـل ـقــت شــرطــة مـكــافـحــة الـشـغــب ف ــي هــونــغ
ّ
المسيل للدموع واستخدمت
كونغ ،أمــس ،الغاز
الهراوات لضرب المحتجين الذين ردوا بسيل من
الحجارة والــزجــاجــات ،بعد ان ّ
تحولت تظاهرة
في حـ ّـي للطبقة العاملة لمواجهة عنيفة ،خالفا
لالحتجاجات السلمية السابقة.
وســار آالف المحتجين الذين ارتــدى كثيرون
منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز ،في منطقة كوون
تــونــغ الـصـنــاعـيــة ،حـيــث اعـتــرضـهــم ع ـشــرات من
شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات.
وســد المتظاهرون المتشددون في الصفوف

األول ــى ،الـمـعــروفــون بــاســم "الـشـجـعــان" ،الطريق
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام حـ ــواجـ ــز ال ـ ـمـ ــرور وأع ـ ـمـ ــدة ال ـب ـنــاء
من الخيزران ،بينما كانوا يصيحون
المصنوعة ّ
بوجه رجال الشرطة .وردت الشرطة بإطالق الغاز
ّ
المسيل للدموع ورذاذ الفلفل .وانتشرت سحب
ّ
ال ـغــاز الـمـســيــل لـلــدمــوع فــي أرج ــاء المنطقة ،في
وقت كان المحتجون ينسحبون ،تاركين خلفهم
زج ــاج ــات م ـك ـســورة وع ـلــى األقـ ــل حــريـقــا واح ــدا
مشتعال.
وأوقـ ـف ــت ال ـش ــرط ــة ال ـك ـث ـيــر م ــن الـمـتـظــاهــريــن
الــذيــن ارت ـ ــدوا مــابــس س ـ ــوداء ،بـعــدمــا اخـتــرقــوا
صفوف المحتجين .وباتت الشرطة هدفا لغضب
المحتجين ،بسبب رد فعلهم العنيف لالحتجاجات
المستمرة منذ أسابيع. .
(هونغ كونغ ـ ـ وكاالت)

انسحاب رابع مرشح ديمقراطي
أعلن مرشح رابع لالنتخابات التمهيدية
للحزب الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية
األميركية هو النائب سيث مولتون انسحابه
من السباق الرئاسي.
وه ــذا الممثل عــن والي ــة ماساشوستس
ً
البالغ أربعين عاما وشارك في حرب العراق،
هــو الــرابــع الــذي ينسحب مــن السباق ،بعد
حاكم والية واشنطن جاي إنسلي ،والحاكم
السابق لوالية كــولــورادو جــون هيكنلوبر،
والنائب عن والية كاليفورنيا إريك سوالويل.
ووفي تصريح لصحيفة "بوسطن غلوب"،
ق ــال م ــول ـت ــون" :أع ـت ـقــد أن ــه م ــن ال ــواض ــح أن

السباق ينحصر اآلن بين ثالثة مرشحين هم
جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز".
وبعد هذا االنسحاب الجديد ،اليزال هناك
ً
 21مرشحا يأملون الـفــوز فــي الترشح عن
الحزب الديمقراطي ومواجهة الرئيس دونالد
ترامب في نوفمبر .2020
وق ــد ينسحب آخـ ــرون مــع اق ـت ــراب موعد
مناظرة ثالثة بين المرشحين مرتقبة في
منتصف سبتمبر.
(واشنطن ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

الرئيس اليمني عبدربه منصور
ً
ه ــادي الـمـعـتــرف بـهــا دول ـيــا مقر
"الـمـجـلــس االن ـتـقــالــي الـجـنــوبــي"
االنـ ـفـ ـص ــال ــي فـ ــي ع ـت ــق عــاص ـمــة
محافظة شـبــوة ،وسيطرت عليه
أمس.
وأفـ ــادت م ـصــادر عسكرية في
المدينة بأن القوات الحكومية ،بعد
أن أحكمت سيطرتها الكاملة على
المدينة ،اتجهت للسيطرة على
المنافذ والطرق الرابطة بين عتق
ومراكز اإلمداد المحتملة للقوات
ال ـم ــوال ـي ــة لـلـمـجـلــس ال ـج ـنــوبــي،
وت ـحــديــدا قـطــع ال ـط ــرق الـمــؤديــة
إلى معسكر العلم باتجاه منطقة
بـلـحــاف الساحلية جـنــوب شــرق
عتق.
كما أوضحت أن قوات "النخبة
ال ـ ـش ـ ـب ـ ــوان ـ ـي ـ ــة" خـ ـ ـس ـ ــرت خ ـ ــال
مواجهات اليومين الماضيين كل
مــواقــع تمركزها فــي مدينة عتق
والمناطق المحيطة بها ،وتمت
السيطرة على  3معسكرات تابعة
لها ،هــي معسكر ثماد الــذي يقع
شـمــال شــرق المدينة ويبعد عن
مركزها بنحو  15كلم ،ومعسكر
الـشـهــداء ويـقــع على بعد  10كلم
من المدينة جهة الـشــرق ،إضافة
إل ــى مـعـسـكــر ُم ـ ـ َّـرة الـ ــذي أحكمت

القوات الحكومية السيطرة عليه
صباح أمس.
وبـيـنـمــا ش ــدد مـحــافــظ شـبــوة
م ـح ـم ــد ص ــال ــح بـ ــن ع ــدي ــو عـلــى
ح ـف ــظ األمـ ـ ــن ف ــي ع ـت ــق وح ـمــايــة
الممتلكات العامة والخاصة ،بما
فـيـهــا مـمـتـلـكــات قـ ــادة "الـمـجـلــس
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوبـ ـ ــي" ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر
ح ـكــوم ـيــة إرس ـ ـ ــال تـ ـع ــزي ــزات مــن
النقطة العسكرية األول ــى بــوادي
حضرموت إلى عتق لدعم القوات
الحكومية ،وإسـنــادهــا لمواجهة
أي ه ـج ــوم مـحـتـمــل م ــن ال ـق ــوات
االن ـف ـصــال ـيــة ال ـتــي تـسـيـطــر على
العاصمة المؤقتة عدن.

تمثيل سياسي
وم ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ــس األول ،ط ــال ــب
"المجلس الجنوبي" ،الــذي يدعو
إل ــى ان ـف ـصــال ج ـن ــوب ال ـي ـمــن عن
ً
شـمــالــه ،بــوجــوب تمثيله تمثيال
ً
ً
كامال وأساسيا في أي مفاوضات
قادمة تقودها األمم المتحدة بين
حكومة ه ــادي وحكومة "أنـصــار
الله" المسيطرة على صنعاء منذ
.2014
وق ـ ـ ــال "ال ـم ـج ـل ــس ال ـج ـن ــوب ــي"
فــي بـيــان" :إن الـتـطــورات األخيرة

أثـبـتــت بـمــا اليـ ــدع م ـجــاال للشك،
وجــوب أن يكون للجنوب تمثيل
في أي مفاوضات قادمة ،للخروج
بحلول تضمن ســامــا مستداما
لهذه المنطقة المهمة من العالم".
ورحب المجلس بدعوة العاهل
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز وجهود المملكة الرامية
ل ـل ـحــوار ب ـيــن األط ـ ــراف الـيـمـنـيــة،
مؤكدا استعداده لهذا الحوار بكل
مصداقية.
ودعا المجلس ،جميع األطراف
ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــوة ل ـ ـ ـ "ض ـ ـبـ ــط ال ـن ـف ــس،
وااللتزام بدعوة وقف إطالق النار
التي دعت إليها قيادة التحالف،
وض ـمــان ســامــة ال ـقــوات التابعة
للتحالف في المحافظة".
وطالب جميع القوات الجنوبية
بـ "الثبات في المواقع الموجودة
فيها ،والحفاظ على المؤسسات
والممتلكات العامة والخاصة".
ي ـ ــذك ـ ــر أن ق ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـم ـج ـل ــس
االنتقالي سيطرت على مدينتي
عدن وأبين خالل األيام الماضية،
بعد مـعــارك عنيفة خاضتها مع
قوات الجيش الحكومي.
(الرياض ،صنعاء ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

البشير في القفص للمرة الثانية
والمحكمة ترفض إطالقه بكفالة
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة خـ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام ،م ـث ــل ال ــرئ ـي ــس
الـ ـس ــودان ــي ال ـم ـع ــزول ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر أمـ ــس أم ــام
ً
ال ـم ـح ـك ـمــة ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،ح ـي ــث ي ــواج ــه تـهـمــا
بــال ـف ـســاد ،ع ـلــى خـلـفـيــة قـضـيــة "الـ ـث ــراء ال ـح ــرام"
ً
وحيازة العمالت األجنبية ،فضال عن تهم بغسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وبحضور الفت ألقارب وذوي الرئيس السابق،
جرت المحاكمة بحضور المحامي ،أحمد إبراهيم
ال ـطــاهــر ،رئ ـيــس هـيـئــة ال ــدف ــاع ،ال ــذي ق ــدم طلبا
للمحكمة إلطالق البشير بكفالة ،إال أن القاضي
طلب تقديم الطلب كتابةّ ،
وحدد الجلسة المقبلة
في  31أغسطس الجاري.
وتـ ـ ــم أم ـ ـ ــس ،االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع إلـ ـ ــى ث ــاث ــة شـ ـه ــود،
ً
ووك ـيــل نـيــابــة أم ــن الــدولــة ســاب ـقــا ،وضــابــط في
االستخبارات العسكرية ،وموظف مصرف.
وتجمع أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة
ً
احتجاجا على محاكمته.
ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس
السابق في مايو الماضي ،منها قتل المتظاهرين
والفساد ،وبدأت التحقيقات معه في  16يونيو.
وك ــان البشير ،ال ــذي حكم ال ـســودان ط ــوال 30
ً
عاما ،مثل االثنين الماضي أمام المحكمة ،وسط

حراسة عسكرية كبيرة.
وع ـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،كـشــف عـضــو مجلس
السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان
بري بعنوان "نحو التحول الديمقراطي للسلطة
ال ـم ــدن ـي ــة" ،أمـ ــس األول ،أن "ال ـب ـش ـيــر وإخ ــوان ــه
وزوجاته حصلوا على  11في المئة من أراضي
الـخــرطــوم ب ـحــري ،وأن رئــاســة الـجـمـهــوريــة كــان
لديها  200مؤسسة تتبع لها وموازنتها تعادل
موازنة تسيير الجهاز التنفيذي للدولة".
إلــى ذل ــك ،أعـلــن االتـحــاد األوروبـ ــي ،أن تعيين
االقتصادي الشهير حمدوك رئيسا للوزراء في
السودان يعد خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة
انتقالية يقودها المدنيون والتي يجب تشكيلها
سريعا نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه البالد.
وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم االت ـ ـحـ ــاد ،إن "اخ ـت ـيــار
حمدوك يمثل بداية قوية للفترة االنتقالية التي
يـقــودهــا الـمــدنـيــون وال ـتــي تمتد لـثــاث سـنــوات
ً
وس ـتــؤدي إل ــى انـتـخــابــات وطـنـيــة" ،مضيفا "أن
ً
هذه الفترة تحتاج أيضا إلى تحقيق المصالحة
الـسـيــاسـيــة واإلصـ ـ ــاح ،وذلـ ــك يـتـطـلــب مـشــاركــة
الشعب السوداني ودعمه".
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

جونسون يراهن على دور بريطانيا بعد «بريكست»

ً
طالب بالتخلي عن شبكة األمان ...وتعاون توسك لن يتضمن خروجا بال اتفاق
ّ
حذر رئيس الوزراء البريطاني
بــوريــس جــونـســون مــن التسرع
ف ــي ال ـح ـكــم ع ـلــى دوره ال ــدول ــي
بعد الخروج المقرر من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي (ب ــري ـك ـس ــت) ،وتـعـهــد
ببناء بريطانيا "عالمية تتطلع
إلى الخارج" بعد انفصالها عن
االتـحــاد الــذي كانت عضوا فيه
مدة تزيد على  40عاما.
وعـ ـشـ ـي ــة قـ ـم ــة ت ـج ـم ــع أقـ ــوى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ق ــال
جونسون أمس األول" ،رسالتي
لـقــادة مجموعة السبع  G7هذا
األسبوع هي التالية :بريطانيا
ال ـت ــي أق ــوده ــا س ـت ـكــون عــالـمـيــة
تتطلع إلى الخارج ودولة واثقة
بنفسها".
ووع ـ ـ ـ ــد جـ ــون ـ ـسـ ــون ب ـت ـن ـف ـيــذ
"ب ــري ـك ـس ــت" سـ ـ ــواء ب ــات ـف ــاق مــع
بروكسل أو من دونــه مع حلول
المهلة النهائية في  31أكتوبر.
لكن قطاع األعمال في بريطانيا
يخشى خروجا غير منظم يمكن
أن ي ـعـ ّـرض ال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة
لـمـخــاطــر ويـتـسـبــب ف ــي تــراجــع
االقتصاد.
وأكـ ـ ـ ــد ج ــونـ ـس ــون أن ال ــذي ــن
يـتــوقـعــون أن تـعــانــي بريطانيا
من التراجع االقتصادي والعزلة
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة عـ ـن ــدم ــا ت ـشــق
طريقها وحدها "مخطئون إلى
حد كبير".

سلة أخبار
روسيا تختبر صواريخ
بالستية برؤوس كبيرة

أعلنت وزارة الدفاع
الروسية ،أمس ،أن غواصات
األسطول الشمالي اختبرت
صواريخ بالستية ّ
مزو دة
برؤوس حربية من الحجم
الكبير من طراز «سينيفا»
و»بوالفا» ،مشيرة إلى أنها
أصابت أهدافها بنجاح.
وأكدت الوزارة أن الصواريخ
البالستية تم إطالقها
من الغواصتني «توال»
و»يوري دولغوروكي» في
بحر بارنتس ،موضحة أن
الصواريخ أصابت أهدافا
في ميادين إطالق النار
بمنطقة أرخانجيلسك
وكامشاتكا.

 ...وكوريا الشمالية تطلق
اثنين قصيري المدى

أعلن الجيش الكوري
الجنوبي ،أن كوريا الشمالية
أطلقت ،أمس ،ما يبدو
أنه صاروخان بالستيان
قصيرا املدى ،قطعا نحو
ّ
 380كيلومترا وحلقا على
ارتفاع  97كيلومترا بسرعة
قصوى بلغت  6.5ماش ،قبل
أن يسقطا في بحر اليابان
الذي تسميه كوريا البحر
الشرقي.
وعقدت الرئاسة الكورية
الجنوبية اجتماعًا ملجلس
األمن القومي وعبرت عن
«قلقها العميق» .وصرح
وزير الدفاع الياباني
تاكيشي اياوا لصحافيني
بأن طوكيو أيضا تعتقد
أن كوريا الشمالية أطلقت
«صاروخني بالستيني»
في انتهاك لقرارات األمم
املتحدة .وقال اياوا« :ال
يمكننا تجاهلها أيا كان
حجمها أو املسافة التي
قطعتها».

فنزويال :غوايدو يقاطع
«التشريعية» المبكرة

أعلن زعيم املعارضة
الفنزويلية خوان غوايدو،
أن أحزاب املعارضة
ستقاطع االنتخابات
التشريعية املبكرة التي
يخطط لها الحزب
االشتراكي الحاكم في مطلع
العام بدل ديسمبر .2020
وقال رئيس الجمعية
الوطنية ،الذي سبق أن
أعلن نفسه رئيسًا موقتًا،
إنه ال طائل من املشاركة في
أي استحقاق انتخابي في
ظل سيطرة حزب الرئيس
نيكوالس مادورو ،مؤكدًا أن
املعارضة ستواصل نهجها
إلى حني اتسام االنتخابات
في فنزويال بالحرية التامة.

ألمانيا :تظاهرة ضد
اليمين في دريسدن

جونسون ّ
يقدم األكل إلى مريضة خالل زيارته أمس األول لمستشفى في جنوب إنكلترا (أ ف ب)
وق ـ ـ ــال فـ ــي بـ ـي ــان ص ـ ـ ــادر عــن
مكتبه إن "البعض يشككون في
قــرار بريطانيا الديمقراطي ،اذ
ي ـخ ـشــون أن نـنـسـحــب م ــن هــذا
العالم .والبعض يظن ان أفضل
ايام بريطانيا هي خلفنا .لهؤالء
الـ ـن ــاس أق ـ ـ ــول :أنـ ـت ــم مـخـطـئــون
بشكل كبير".
وأضـ ـ ــاف" :ل ــن تـتـجــاهــل أب ــدا
المسؤوليات الخاصة التي تقع
على عاتقها بصفتها من أعمدة
وم ـه ـن ــدس ــي ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي،
وسنبقى في قلب التحالفات في

جميع أرج ــاء الـعــالــم .سنواصل
وضـ ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــؤهـ ـ ــات ـ ـ ـنـ ـ ــا ف ــي
الدبلوماسية والدفاع والتنمية
في خدمة المحافظة على النظام
العالمي الذي يرتبط به السالم
واالزدهار ،وحمايته".
وط ــال ــب ج ــون ـس ــون االت ـح ــاد
األوروب ــي بالتخلي عن إصــراره
عـلــى شـبـكــة األمـ ــان االيــرل ـنــديــة،
ل ـت ـج ـنــب «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» مـ ــن دون
اتفاق.
وس ـي ـع ـق ــد ج ــونـ ـس ــون خ ــال
الـ ـقـ ـم ــة م ـ ـحـ ــادثـ ــات ث ـن ــائ ـي ــة مــع

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
ترامب ورئيس مجلس االتحاد
األوروب ــي دونالد توسك ،وعدد
من القادة اآلخرين.
من ناحيته ،قال توسك ،أمس،
إن ـ ــه س ـي ـس ـعــى م ــن أج ـ ــل جـمـيــع
ص ــور ال ـت ـع ــاون م ــع بــريـطــانـيــا،
ولكن ذلك لن يتضمن خروجا من
االتحاد األوروبي من دون اتفاق.
وتـســاء ل توسك عما إذا كان
بوريس ،يريد أن يدخل التاريخ
بلقب "السيد من دون اتفاق".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

قبل أسبوع من انتخابات
مرتقبة في هذه املنطقة
من أملانيا الشرقية سابقًا،
تظاهر اآلالف من ناشطي
املجتمع املدني احتجاجًا
على العنصرية ،أمس ،في
مدينة دريسدن بمقاطعة
ساكس ،معقل اليمني
املتطرف األملاني.
وتحت شعار «التضامن
بدال من الرفض :من أجل
مجتمع حر ومنفتح»،
تظاهر نحو عشرة آالف
شخص من كل األطياف،
ومنظمات غير حكومية،
وفنانون ونقابيون
وشخصيات سياسية في
قلب هذه املدينة التي تعد
اكثر املدن السياحية في
شرق البالد.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4201اﻷﺣﺪ  25أﻏﺴﻄﺲ 2019م  24 /ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440ﻫـ

sports@aljarida●com

٢٥

رﻳﺎﺿﺔ

ً
اﻟﺴﻤﺎوي ّ
ﻳﺸﺪ اﻟﺮﺣﺎل ﻏﺪا إﻟﻰ
اﻟﻨﺠﻒ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺠﻬﺰ رﺣﻴﻞ ًﻟﻤﺒﺎراة
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻏﺪا

رﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب
ً
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻴﻠﻮد ﺣﻤﺪي اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎوي ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة ﻏﺪا
ً
إﻟــﻰ اﻟﻨﺠﻒ اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﻘــﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ
ذﻫــﺎب دور  32ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛــﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺴــﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل
"اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
وﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻮاد ،إن اﻟﺴﻤﺎوي ﻳﺨﻮض
ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
وأﺿ ــﺎف ﻋ ــﻮاد ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أن ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟـﺴـﻤــﺎوي
ً
ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻏﺪا اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف اﻟﻤﻐﺎدرة
إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق راﺣﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
وأوﺿﺢ ﻣﺪرب اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﻳﻀﻢ
ً
ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻻﻋﺒﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
ً
وﻛﺸﻒ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ً
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أوﺿﺎع اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎراة ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ
ً
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻒ ﻳﺘﺪرب اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

أﻏﻠﻖ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ
ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﺴﻮري ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻠﻔﺎ
واﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﻟﻬﺎدي،
واﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،
واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮرﻳﺲ وﻣﻮاﻃﻨﻪ
راؤول.

دﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻇـﻬــﺮ أﻣ ــﺲ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮا داﺧ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق،
ً
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادا ﻟـﻠـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﻘـﺒــﺔ ﻏ ــﺪا ﻣــﻊ ﺿﻴﻔﻪ
اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﺴـﻜـﻨــﺪري اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻓــﻲ اﻟ ــﺪور  32ﻣﻦ
اﻟﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻛــﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺴــﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑﻄﺎل(.
وأﺟﺮى اﻷﺧﻀﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﺗﺪرﻳﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ،اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮي،
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺪاﻓﻊ أﺣﻤﺪ رﺣﻴﻞ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻐﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺷﺪا ﻋﻀﻠﻴﺎ ّ
ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻷﺧﻀﺮ
اﻟﻮدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس :إﻏﻼق ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أﻓ ــﺎد رﺋـﻴــﺲ ﺟـﻬــﺎز اﻟـﻜــﺮة ﺑﺎﻟﻨﺎدي
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻘ ــﺪوس ﺑـ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺮف اﻷوﻏـ ـﻨ ــﺪي
ﺗﻮﻧﻲ ﻣﺎوﻳﻘﻲ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺪرب
ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ اﻟﺬي ﻗﺮر إﻏﻼق ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺴﻮري ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻠﻔﺎ واﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ
اﻟﻬﺎدي واﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺗﻮرﻳﺲ وﻣﻮاﻃﻨﻪ راؤول اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺸﺮخ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ.
وأﻛﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻐﺪ أﻣﺎم
اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ أﺣــﺪ أﻗ ــﻮى اﻟﻔﺮق
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻳـﻀــﻢ أﺳـﻤــﺎء ﻣﻤﻴﺰة وﻗــﺪ وﺻــﻞ اﻟﻰ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﺒﻮر »أزرق
اﻟﺴﻠﺔ« ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳﻴﺎ
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻳـ ـﺴ ــﺪل اﻟـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎر اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟﺴﻠﺔ
ﺗـ ـﺤ ــﺖ  18ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﻧﻈﻴﺮه
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي ،ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﻼﻗ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ
ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ )ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻘﺐ
واﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ( ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
ُ
وﺗ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة "اﻷزرق" ﻣ ــﻊ "اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ"
اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳﻴﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻵﺳﻴﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،اﻟﺬي اﻗﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻠﻘﺐ وإﻋﻼﻧﻪ ﺑﻄﻼ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ

اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣﺎرات ،اﻟﺬي
ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ.
وﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﺑﺮﺻﻴﺪ
 8ﻧـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎط ،ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻠ ــﻚ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ واﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ 7
ﻧﻘﺎط ،ﺛﻢ ﻋﻤﺎن  ،6وﻗﻄﺮ ،5
واﻹﻣﺎرات .4
وﻛــﺎن ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﻄﺮ  ،84-76واﻹﻣ ــﺎرات
 ،76-74وﻋـ ـﻤ ــﺎن  ،69-43ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺧ ـﺴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ .95-51
وﻳ ـﻌ ـ ﱢـﻮل اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إﻳﺪي دازﻟﻴﺘﺶ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﻻﻋﺒﻴﻪ
اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ :ﺳﻬﻮ اﻟﺸﻤﺮي وﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮج
وراﺷـ ــﺪ اﻟ ــﺮاﺷ ــﺪ وﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋ ـﻨــﺎد واﻟﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ وﻧﻮاف اﻟﺪﺣﻴﻢ وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻼ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳﻴﺎ.

أدوار ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻻﺧﻴﺮة
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :درﺳـﻨــﺎ اﻟﺨﺼﻢ واﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ،ودرس ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻟﻌﺒﻪ ،واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺸﻮار
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻧﺘﺴﻠﺢ ﻳﻮم ﻏﺪ ﺑﺎﻷرض واﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أداء ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻇﻬﻮرﻧﺎ اﻷول ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷول
وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،وﺻﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ﺑـﻌـﺜــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺴـﻜـﻨــﺪري ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
رﺋـﻴــﺲ اﻟـﻨــﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻴﻠﺤﻲ ،وﻧـﻈــﺮا ﻟﺘﺄﺧﺮ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺪرﻳﺒﻪ اﻷول
ﻓﻲ ﻳﻮم وﺻﻮﻟﻪ ،وأﺟﺮى ﺗﺪرﻳﺒﻪ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﺑﻨﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﺪرب اﻟﻴﻮم
ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،وﻫ ــﻮ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟــﺬي
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﺪأ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺎء
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻘ ــﺮه
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮرﻳ ــﺔ،
وﻃــﺮﺣــﺖ اﻟـﺘــﺬاﻛــﺮ
ﺑﺜﻼث ﻓﺌﺎت ﻫﻲ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮرة ،و 3دﻧﺎﻧﻴﺮ
ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ودﻳﻨﺎران ﻟﻤﺪرج اﻟﻬﻼﻟﻲ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺎم اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ

ً
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻏﺪا ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ً
اﻟﻤﺴﺎﺋﻲ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻤﻘﺮرة اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ذﻫﺎب دور اﻟـ  32ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل.
وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻸﺑﻴﺾ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ إﻟﻰ
اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ،
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮدﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪف
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ .وﺟﺎءت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺪرب اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﺸﺪدة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ﻟـﻠـﻜــﺮة ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻷﻃ ــﺮاف ﻓــﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﻬﺠﻤﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف.

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺎرﺗﻴﺰان اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻓﻲ زﻻﺗﻴﺒﻮر اﻟﻴﻮم
ﻳﺨﻮض ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻟﻴﻮم،
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
ﺻﺮﺑﻴﺎ ،ﺑﻠﻘﺎء ﻓــﺮﻳــﻖ ﺑــﺎرﺗـﻴــﺰان اﻟﺼﺮﺑﻲ،
ﻓﻲ زﻻﺗﻴﺒﻮر.
وﻗــﺎل اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟـ"اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ"،
ﻳــﻮﺳــﻒ ﻛــﺎﻇــﻢ ،إن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﻮرﻳﺲ ﺑﻮﻧﻴﺎك ،ﻳﺴﻌﻰ
إﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـ ــﻮض ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ودﻳ ـ ـ ــﺔ ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣــﻦ
أﺟ ــﻞ اﻟـﺼـﻌــﻮد ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺪﻧﻲ
واﻟــﺬﻫـﻨــﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎرﺗﻴﺰان
ً
ﻳـﺨــﻮض ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻛﺸﻒ أن اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
"اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ ،ﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ،
وﻋ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﺒ ـﻴ ـﺘــﺮ ،واﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدﻳ ــﻦ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ﻓﻲ زﻻﺗﻴﺒﻮر ،ﺗﺤﺪد
ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻤﻐﺎدرﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت "اﻷزرق" ﻓﻲ  28اﻟﺠﺎري.
وﻛ ــﺎن ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ ﺧ ــﺎض أوﻟ ــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺎﺗﻪ
اﻟﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺻﺮﺑﻴﺎ أﻣﺎم زﻻﺗﻴﺒﻮر،

»ﺳﻴﺪات اﻟﻴﺪ« ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻟـ »ﺧﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺮأة«
ﻳـ ـﻐ ــﺎدر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺎء اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،وﻓــﺪ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ،ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ ﺧ ــﺎرﺟ ــﻲ ﺣ ـﺘ ــﻰ 9
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض ﻏﻤﺎر ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ  20إﻟﻰ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳ ـ ـﺘـ ــﺮأس وﻓـ ــﺪ اﻟ ـﻴ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﺳــﺎﻟــﻢ
اﻟﻤﺮزوق ،وﻳﻀﻢ ﻫﻨﺎدي اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ إدارﻳﺔ ،واﻟﻤﺪرﺑﺔ
اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ رﺟـ ــﺎء ﺑ ــﻦ دوﻳـ ـﺴ ــﻪ ،و 13ﻻﻋ ـﺒ ــﺔ ،ﻫــﻦ:
ﻋــﺎﺋـﺸــﺔ اﻟـﺴـﻌــﺪ وﻣـﻨـﻴــﺮة اﻟـﺸـﻄــﻲ وﻃـﻴـﺒــﺔ اﻟﺴﺎﻟﻢ
وآﻳــﺎت اﻟﺴﻌﻴﺪ ورﻳــﺎن اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ وأﺳﻴﻞ اﻟﻨﺎﺻﺮ
وﺳ ــﺎرة ﺳﺎﻟﻢ وﺳﻠﻤﻰ ﺳﺎﻟﻢ وﺳـﻨــﺪس اﻟﻔﺎرﺳﻲ

ﻣﻌﺴﻜﺮ ًﻣﻐﻠﻖ ﻟﻸﺑﻴﺾ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ

وﺗﻌﺎدل ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻻ ﺗ ــﺰال إدارة ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﺠﺎز ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل )اﻟﻔﻴﺰا(
إﻟـ ــﻰ ﺻ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ ،واﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺎرﻳﻮس اﺳﻮﻛﻮ ،واﻟﺘﻮﻏﻮﻟﻲ
ﻻﻻوﻳﻠﻲ اﺗــﺎﻛــﻮرا ،ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ.
ووﻓﻖ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ،ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات
ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳ ـﻘ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻺﻧ ـﺠ ــﺎز ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ
اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ذاﺗ ـ ــﻪ ،ﺗـﻠـﻘــﻰ اﻟـﺘــﻮﻏــﻮﻟــﻲ
اﺗﺎﻛﻮرا دﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ،ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،2022ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺗﻮﻏﻮ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
ُﻳﺬﻛﺮ أن إدارة ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺑﺮام ﺧﺎﻣﺲ ﺻﻔﻘﺎت "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ"،
ﺣﻴﺚ ﺗـﻔــﺎوض ﻣــﺪاﻓـﻌــﺎ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ،أﻣــﻼ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ

»ﻧﺎﺷﺌﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة« ﻳﻐﺎدر إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة
●

ووﺿﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮ وﻧــﻮر اﻟﻌﻨﺰي وﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺸﺎري
وﻏﺪﻳﺮ ﻧﻮاف.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺮزوق إن اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﺳ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺰ ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ،وﻟﻌﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻊ ﻓﺮق ﺗﺮﻛﻴﺔ،
ﺑﻬﺪف اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟـ"اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ" اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿــﺎف" :أزرق ﺳﻴﺪات اﻟﻴﺪ ﻻ ﻳــﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣـﺸــﻮاره ،وﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ،ﺣﺘﻰ
ﻧﺼﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وإﻋﺪاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﻮﻻت ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة
اﻟﻼﻋﺒﺎت وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ".

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻏ ــﺎدر ﻓـﺠــﺮ اﻟ ـﻴــﻮم وﻓ ــﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﻣﺘﺠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻫﻨﺎك
ً
ﻣﺪﺗﻪ  10أﻳﺎم اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ 15
ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ،
واﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻷردن ﻣﻦ  4إﻟﻰ 14
ً
ً
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  13ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ.
وﻳـ ـﺘ ــﺮأس وﻓ ــﺪ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ أﻣ ـﻴ ــﻦ ﺻ ـﻨــﺪوق
اﻻﺗـﺤــﺎد ﺧﻠﻒ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣــﻦ ﻋﻀﻮ
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺎزﻣﻲ إدارﻳ ــﺎ وﻃﻼل
ً
اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺟﺎﺳﻢ اﻟـﻄــﺮاروة وﻣﺴﺎﻋﺪه اﻟﻤﺼﺮي أﺳﺎﻣﺔ
ﻣ ــﺪﻛ ــﻮر ،واﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﻲ اﻟ ـﻌــﻼج اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ د.

ً
ﻣـﻌـﺘــﺰ ﻋ ــﺰاﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ  14ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ ﻫــﻢ:
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮﻳﺞ ،وﺳﻌﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وﺳﻌﺪ ﺑﺪر
اﻟﻌﻨﺰي ،وﻧﻮاف اﻟﺼﺎﻧﻊ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
وﻣ ــﺎﻟ ــﻚ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎر ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي،
وﻋ ــﺬﺑ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ــﺎﻳ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي،
وﻋﻤﺮ اﻟﻬﻮﻳﺪي ،وﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ،وﻋﻴﺴﻰ داود،
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻄﻮع ،وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﻄﻴﺮي.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻃـ ــﻼل اﻟ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ إن
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
)اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ( ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴــﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﻛــﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﺔ داﺧﻞ ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﺤﺪﻳﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺠﺎﺳﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﺨﻮض
 3أو  4ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ،
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ،
وإﻛﺴﺎب اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ وﻃــﺮق
اﻟـﻠـﻌــﺐ اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ً
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﺴﺎﻓﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ إﻟﻰ
اﻷردن ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أوﻗﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ اﻟﻌﺮاق
واﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ ،وﺳﻴﻠﻌﺐ أوﻟ ــﻰ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ ﻳ ــﻮم 6
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ،واﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮم 8
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ّ
ً
اﻷزرق دﺷﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻨﻴﺒﺎل وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺈﺷﺮاف ﻋﻨﺎد
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻷزرق أﻣﺲ

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ّ
دﺷﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﺒﺎراﺗﻲ ﻧﻴﺒﺎل
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ ﻳﻮﻣﻲ  5و 10ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛ ــﺄس اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ  2022ﺑـﻘـﻄــﺮ ،وﻛـ ــﺄس آﺳﻴﺎ
 2023ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.
ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت  10ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺣﻀﺮ رﺿــﺎ ﻫﺎﻧﻲ وﺧﻀﻊ ﻟﻠﻜﺸﻒ
اﻟﻄﺒﻲ ﻓــﻲ ﻋـﻴــﺎدة اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﺗﺤﺖ إﺷــﺮاف
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎي.
ﻗﺎد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺛﺎﻣﺮ
ﻋﻨﺎد ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻘﻮد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ ﺟﻮزاك،
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ.

وأﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓـﻬــﺪ ﻋ ــﻮض أن
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ ﻧﻴﺒﺎل وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺟﻌﻠﺖ
اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻳـﺒــﺪأ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت ﺑﻼﻋﺒﻲ
اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻻﻋـﺒــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ
ﻓــﻲ ﻛــﺄس اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺴــﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑﻄﺎل )اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻻﻋـﺒــﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣــﻊ ﻧــﺎدﻳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﺘﺪرب
ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟـﺼـﻔــﻮف ﻳ ــﻮم  29اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺪﺧﻞ  31ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺴﻜﺮا ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎراة أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.

»اﻟﺸﺒﺎب« ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﺗـﺤــﺖ  19ﺳـﻨــﺔ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎﺗــﻪ ﻓﻲ
ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮه اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﻲ ﺑ ـﻬــﻮﻟ ـﻨــﺪا اﻟ ـﻴ ــﻮم،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ ،ﻟﻴﻠﺘﻘﻄﻮا
أﻧـ ـﻔ ــﺎﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت
واﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.

وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻪ أﻣــﺲ
اﻷول اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻛﺴﻠﺴﻴﻮر روﺗﺮدام
ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ ،أﺣــﺮز ﻫﺪف اﻷزرق اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻼﻋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻘﺎن.
وأﻛـ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺣـﻤــﺪ اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ
أن اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳــﺮﺗـﻔــﻊ ﻣﻦ
ً
ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻷﺧـ ـ ــﺮى ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن اﻟ ـﻬ ــﺪف ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز،
ﺑــﻞ وﻗــﻮف اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،واﻷﺧﻄﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺮرة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻘ ـﻌــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﺒ ــﺬﻟ ــﻮن
ً
ﻣﺠﻬﻮدا ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻧﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ دﻳﻨﻜﻮ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ً
اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﺨﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ  17ﺳﻨﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺑﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ،واﻟﺬي
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﻟ ـﺨــﻮض
ا ﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻷردن
ﻓ ــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.
وﻳ ـﻜ ـﺜــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﻤﺄﻣﻮل ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﻐﺎدر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻷردن
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن اﻷزرق اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ أﻣ ــﺎم ﻓــﺮﻳــﻖ أوﻟـﻤـﺒـﻴــﺎ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺧـﺴــﺮﻫــﺎ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻫ ــﺪف ،ودﻓــﻊ
ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﺷﻮﻃﻲ اﻟـﻠـﻘــﺎء ،ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻷول
ﻓﻲ »اﻟﻠﻴﻐﺎ« أﻣﺎم ﺑﻴﺘﻴﺲ
دلبلا

•
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ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ،
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﻠﻴﻐﺎ ،إذ
ﺳﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه
اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ.

ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻓﻲ أول اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻣــﺎم أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﺳ ـ ـ ــﺎن ﻣ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺲ ﻓ ـ ــﻲ اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺔ
اﻟ ــﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ،
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻓ ــﻲ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟ ـ ــﻮﻻت اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻐ ــﺎ ،إذ
ﺳﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟـﻨـﺠـﻤــﻪ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ
ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴــﺎب ﻣــﺆﻛــﺪ
ﻟﻸوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻠﻲ.
وﻣ ـ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار "ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ
ﻧﻴﻤﺎر" اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ،وﻣـ ـ ــﺎ إذا ﻛـ ـ ــﺎن ﺳ ـﻴ ـﻌــﻮد
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺻﺎﺑﺔ
دﻳﻤﺒﻠﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ ،ﺗﻘﻞ
اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻓﺮﻳﻖ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب إرﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﻓــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺮدي
ﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر ﺗـﻌــﺎﻓــﻲ ﻣـﻴـﺴــﻲ اﻟــﺬي
ﻏﺎب ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺻ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺔ ،وﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ أﻧ ـ ـﻄـ ــﻮان ﻏ ــﺮﻳ ــﺰﻣ ــﺎن
اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺪم ،ﻣـﺜــﻞ ﺑــﺎﻗــﻲ زﻣــﻼﺋــﻪ،
أداء أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﺎن
ﻣــﺎﻣ ـﻴــﺲ ﺣ ـﻴــﺚ ﺳ ـﻘــﻂ اﻟ ـﺒــﺮﺷــﺎ
ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ.
وﺗ ـﻀ ــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻬــﺰﻳ ـﻤــﺔ ،إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ أداﺋ ــﻪ اﻟﺮﻛﻴﻚ واﻧﺘﺼﺎر

ﻏــﺮﻳـﻤـﻴــﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧـﻴـﺘــﺎﻓــﻲ ) (٠-١ورﻳـ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﻴـﻠـﺘــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻐــﻮ ) (١-٣ﻓﻲ
ً
ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ اﻟـﻠـﻴـﻐــﺎ ،ﺿـﻐـﻄــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
رﻳ ــﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ اﻟ ــﺬي ﺑﺎﻏﺘﻪ ﺑﻠﺪ
اﻟ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﺪ ﺑـ ـﻔ ــﻮز  ١-٢اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ رﻳ ـ ـ ــﺎل ﺑـﻴـﺘـﻴــﺲ
اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮم ﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣـ ــﺐ ﻧــﻮ
ً
ﺣــﺎﻣــﻼ ﻓــﻲ أذﻫــﺎﻧــﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧــﻪ
ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺧﺮج
ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻘــﻞ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻣﻨﺘﺼﺮا
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﻦ ﻓــﺎز
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟـﻤــﺪرب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻴﻜﻲ
ﺳﻴﺘﻴﻦ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٣-٤
واﻵن ،ﺗـ ـﺤ ــﺖ إ ﻣـ ـ ـ ــﺮة ﺟ ـ ــﻮان
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻚ "روﺑ ــﻲ" ،ﺳﻴﺤﺎول
ﺑﻴﺘﻴﺲ ﺗـﻜــﺮار اﻻﻧـﺘـﺼــﺎر ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻷرض ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺳﻴﻔﺘﻘﺮ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﺎرﺳﻪ ﺟﻮﻳﻞ
روﺑـﻠـﻴــﺲ اﻟ ــﺬي ﺗـﻌــﺮض ﻟﻠﻄﺮد
أﻣﺎم ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ.

ﻣﻴﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ وﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻳﺴﺘﻌﺪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﺰﻳﺎرة ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑــﻮﺗــﺎرﻛــﻲ اﻟ ــﺬي ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺮع ﻓﻴﻪ ﻃﻌﻢ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻟﻜﻨﻪ

ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺘﺼﺮا ﻓﻲ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﺳﻴﺨﻮض اﻷﺗﻠﺘﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ

زﻳﺪان :ﺑﻴﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻘﻰ
ﻗــﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳــﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳــﺪان ،ﻣــﺪرب رﻳﺎل
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،إن ﻣــﺎ ﺗـﻐـﻴــﺮ ﺑ ـﺸــﺄن ﻣـﻬــﺎﺟـﻤــﻪ اﻟــﻮﻳـﻠــﺰي
ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ ﻫﻮ أن اﻟﻼﻋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎت اﻵن ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وﺻــﺮح "زﻳــﺰو"" :ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ أن اﻟﻼﻋﺐ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﻳﺎل ،ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ" :ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـﻨ ــﺎك أﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء ﺣ ـ ــﻮل رﺣ ـﻴ ـﻠــﻪ
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ذﻟــﻚ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻵن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻘﻰ ،ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ إﻇﻬﺎر ﻣـﻬــﺎرات اﻟﻼﻋﺐ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ".
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وﻗﺎل اﻟﻤﺪرب "أﻣﺎم )ﺳﻴﻠﺘﺎ( ﻓﻴﻐﻮ ﻗﺪم ﻣﺒﺎراة
ﺟﻴﺪة ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ،
إﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ،وﻫﺬا ﻣﻬﻢ،
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ذوي أﻫﻤﻴﺔ.
إﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻻﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮن ﻳـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﻮن
وﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮن ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎرات،
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت .ﺳﺄﺳﺘﺪﻋﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ".

ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻫ ـﺠــﻮﻣــﻲ ﻳ ـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎب ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
وأﻟﺒﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪف
اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎم ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻻ ﺗ ـ ــﺰال ﻫ ـﻨــﺎك
ﺷ ـﻜــﻮك ﺣ ــﻮل ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ دﻳﻴﺠﻮ
ﻛﻮﺳﺘﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ
ﻋﻀﻠﻴﺔ.
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ــﺔ
ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺴﺒﺖ
ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟــﺬي ﻣــﺎ زال ﻳﺸﻌﺮ
ﺑـﻨـﺸــﻮة اﻟ ـﻔ ــﻮز اﻟ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻐﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻳـﺤـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﺎﺗ ـﻘــﻪ إرﺛ ـ ــﺎ اﻣـﺘــﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ١٩ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻼ اﻧﺘﺼﺎر
واﺣ ــﺪ ﻓــﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ
اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻣﻬﺰوﻣﺎ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.

زﻳﺪان

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻳﻔﻚ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﻓﻚ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﻻزﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺟــﺎره اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﻠﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ،ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻴﻪ  -١ﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ً
وﻛــﺎن إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺧــﺮج ﻣﻨﺘﺼﺮا ﻣﻦ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧ ــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻳﻀﺎ
ﺿﺪ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل  -٢ﺻﻔﺮ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أول اﺧﺘﺒﺎر
رﺳﻤﻲ ﻟﻪ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرب إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮﻟﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺒﺎﺑﻠﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎل
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒــﻪ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
ﺧﺮوج اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
"ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑﺮاغ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ.

ً
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ

ﻻﻋﺒﻮ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﻬﺪف اﻟﻜﺎﺳﻴﺮ

ﻗﻠﺐ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻛﻮﻟﻦ ،اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺠﺪدا ﻟﻠﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎرّ ،
وﺣﻮل ﺗﺨﻠﻔﻪ
إﻟﻰ ﻓﻮز  ١-٣أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻳﺪﻳﻦ وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺜﻼث إﻟﻰ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺟﺎﻳﺪون ﺳﺎﻧﺸﻮ ،اﻟﺬي أدرك
اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ آﺧﺮ  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ ،واﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﺷﺮف
ﺣﻜﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﻗﺒﻞ أن ﻳﺆﻛﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻛﻮ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺪف ﺛﺎﻟﺚ.
ورﻓــﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟـﻤــﺪرب اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻓﺎﻓﺮ
رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٦ﻧﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أن
اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻔﻮز ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أوﻏﺴﺒﻮرغ
 ١-٥ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻛـ ــﺎن اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ أﻳ ـﻀ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺎق اﻟــﻰ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻠﺐ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻷﻣﻮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
وﻟ ــﻢ ﻳـﻘــﺪم اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻳــﺬﻛــﺮ ﺣـﺘــﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ٢٩ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎﺟﺄ ﻛﻮﻟﻦ ﺿﻴﻔﻪ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻚ دراﻛﺴﻠﺮ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺮة
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻴﺎس
اﻟﺴﺨﻴﺮي ﺑﺮأﺳﻪ إﺛﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ،
ﻓﺎﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأودﻋﻬﺎ ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
روﻣﺎن ﺑﻮرﻛﻲ.
وﻋﺎﻧﻰ رﺟــﺎل ﻓﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ اﻟﻬﺪف ،وﺗﺮﻛﻮا

ﻓﻮرﻻن» :اﻟﭭﺎر« ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎﻳﻠﻴﻦ
أﻛﺪ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﻓﻮرﻻن ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  2010ﺑﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،أﻣﺲ اﻷول،
أن و ﺻــﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻨﻈﻴﻒ،
ً
ﺳﻴﺆدﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺎﻳﻠﻴﻦ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ـ ــﻮرﻻن" :ﻟ ـ ــﻢ أﻛ ـ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ،
ً
ﻟﻜﻨﻨﻲ أﺗﻔﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮا ،ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﺘﺰع
ً
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﺻﻮل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ )ﭬﺎر( ﺳﺘﺤﺪث ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻨﻈﻴﻒ".

واﻋﺘﺮف أﺣﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷوروﻏﻮاﻧﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،واﻟﺬي اﻋﺘﺰل اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻛﻤﻬﺎﺟﻢ إﻟﻰ ﺣﻘﺒﺔ أﺧﺮى،
أو ﻓﺘﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻷﻫﺪاف وﻻ
ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ.
وﺧ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ُﻋ ـﻘــﺪ أﺛ ـﻨــﺎء وﺟ ــﻮده
ﺑﺎﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،أوﺿﺢ أن "ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻫــﺬه أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻚ ﻣﻨﻬﺎ اﻵن ،إﻧﻬﺎ أﺷﻴﺎء
ﺗﺘﻐﻴﺮ .ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ أن ﻧﺮى ذﻟﻚ،
ﻟﻜﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻘﻒ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ") .إﻓﻲ(

دﻳﻴﻐﻮ ﻓﻮرﻻن

ً
ﺣﻘﻖ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻮزا
ً
ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ ﻫــﻮ اﻷول ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٩٤-٩٨أﻣــﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮرن ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ  ٣١أﻏﺴﻄﺲ.
وﺛﺄر اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ
أﻣـ ــﺎم اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
.١٠٢-٨٦
وﻃـ ـ ـ ــﺮأت ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ إذ
ﺷﺎرك ﻻﻋﺒﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﺖ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ وﻫﻤﺎ دوﻧﻮﻓﺎن ﻣﻴﺘﺸﻞ
وﻣﺎﻳﻠﺰ ﺗﻴﺮﻧﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﻤﺪت أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ
ﺑﻔﺎرق  ١٦ﻧﻘﻄﺔ.
وﺗﺄﻟﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺎﺗﻲ
ﻣﻴﻠﺰ ﻻﻋــﺐ ﺳــﺎن أﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز ﻓﻲ اﻟــﺪوري
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ٣٠ﻧﻘﻄﺔ،

ﻧﻴﺪﻓﻴﺪ :دﻳﺒﺎﻻ ﻟﻦ ﻳﻤﺜﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟـ »اﻟﻴﻮﻓﻲ«
ﺧﻠﻔﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ،ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﻻﻋﺒﻮ ﻛﻮﻟﻦ
ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻔــﺮص ﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ ﺿــﺮﺑــﺔ أﺧ ــﺮى ﻟﻀﻴﻮﻓﻬﻢ
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻫﺎ ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺮض دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ أﺟـ ـ ــﺮى ﻓ ــﺎﻓ ــﺮ ﺗ ـﺒــﺪﻳ ـﻠ ـﻴــﻦ ﺑـ ــﺈدﺧـ ــﺎل ﺣـﻜـﻴـﻤــﻲ
وﺟــﻮﻟـﻴــﺎن ﺑــﺮاﻧــﺪت ،ﻟﻜﻨﻪ اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ٧٠
ﻟﻴﺪرك اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮر اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻮرﻏﺎن ﻫﺎزار
اﻟـﻜــﺮة إﻟــﻰ ﺳﺎﻧﺸﻮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓـﺴــﺪدﻫــﺎ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﻴﺴﺮاه أرﺿﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻟـﺤــﺎرس ﺗﻴﻤﻮ
ﻫﻮرن.
وأﺻﺒﺢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺑﻌﻤﺮ اﻟــ ١٩ﻋﺎﻣﺎ و ١٥١ﻳﻮﻣﺎ
أﺻﻐﺮ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ١٥
ﻫﺪﻓﺎ ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻫﻮرﺷﺖ ﻛﻮﺑﻞ ﻟﻌﺎم ١٩٦٧
ﺑﻔﺎرق  ٣٤ﻳﻮﻣﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ "أوﺑﺘﺎ" ﻟﻼﺣﺼﺎءات.
وﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺑـ ــﺪا أن اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳـﻘـﻬـﻤــﺎ اﻟــﻰ
اﻟﺘﻌﺎدل ،ﺿﺮب ﺣﻜﻴﻤﻲ وﻣﻨﺢ اﻟﻀﻴﻮف اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻜﺮة
رأﺳـﻴــﺔ إﺛــﺮ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻟــﻮﻛــﺎس ﺑﻴﺸﻴﻚ
) ،(٨٦ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺟﻪ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﻮﻟﻦ
ﺑﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﺒﺎراة ﺳﺎﻧﺸﻮ ).(٩٠+٤

أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻧـ ـ ــﺎدي
ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ،اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻜــﻲ ﺑــﺎﻓــﻞ
ﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ،أ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،أن
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑــﺎوﻟــﻮ دﻳـﺒــﺎﻻ "ﻟﻦ
ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ أﺑ ـ ـ ــﺪا ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ" ﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﻪ،
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
داﺧ ــﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻞ ﺷــﻚ ،وذﻟــﻚ
ﻗﺒﻞ  11ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻏﻼق ﻣﻮﺳﻢ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺪﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋﺸﻴﺔ
اﻟ ـﻈ ـﻬــﻮر اﻷول ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،إن "دﻳﺒﺎﻻ
ً
ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن أﺑ ـ ــﺪا ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻷﻧﻪ
ﻻﻋﺐ راﺋﻊ .ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﺳﺎري
ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻛﻤﻬﺎﺟﻢ وﻫﻤﻲ،
وأﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧ ــﻪ ﻳـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺬا اﻟ ــﺪور
ﺟﻴﺪا؛ وﺧﺎض ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد ﺟﻴﺪة".
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟـﺘـﺸـﻴـﻜــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟﻜﻞ

ﻣــﻦ دﻳ ـﺒــﺎﻻ وﻣــﻮاﻃـﻨــﻪ ﺟﻮﻧﺰاﻟﻮ
إﻳ ـﺠــﻮاﻳــﻦ ،اﻟـﻤـﻨـﻀــﻢ أﻳ ـﻀــﺎ إﻟــﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻖ ﺑــﺄن "إﻳﺠﻮاﻳﻦ ﻻﻋﺐ
ﻓــﻲ ﺻـﻔــﻮف اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ،إﻧ ــﻪ ﻻﻋــﺐ
ﻗﻮي .إذا ﻗﻠﺖ إﻧﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
اﺛـﻨـﻴــﻦ أو ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺄﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﺨﻄﺌﺎ.
ﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻪ ﻛ ـ ــﻞ ﺷ ـ ــﻲء:
اﻟـﻘــﻮة واﻟﺴﺮﻋﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎرات
واﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف".
)إﻓﻲ(

دﻳﺒﺎﻻ

أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ :ﻟﻮزاﻧﻮ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
أﻛﺪ ﻛﺎرﻟﻮ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﻣﺪرب
ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ أﻣ ــﺲ اﻷول ارﺗـﻴــﺎﺣــﻪ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ـﻜ ــﻲ
ﻫ ـﻴــﺮﻓ ـﻴ ـﻨــﺞ ﻟـ ــﻮزاﻧـ ــﻮ ،وأﻛ ـ ــﺪ أﻧــﻪ
ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻞ أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎم
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﻮﻻ" :ﻣ ـ ـ ــﺎزال واﺟ ـﺒ ــﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﻓﻮز ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ـ ــﺪرو ﺑ ــﻮﻏ ــﻮت  ١٦ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗﺴﻊ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وأرﺑﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وزﻣﻴﻠﻪ ﺟﻮ
اﻳـﻨـﻐـﻠــﺰ  ١٥ﻧﻘﻄﺔ وﺳـﺒــﻊ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎت أﻣ ــﺎم ﻋــﺪد
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﺑﻠﻎ  ٥٢٠٧٩ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ،
وﻫ ــﻮ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻓﻲ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻛــﺎن ﻧﺠﻢ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ
ﻛﻴﻤﺒﺎ ووﻛ ــﺮ اﻷﻓ ـﻀــﻞ ﻓــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ٢٢ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺪرب ﻏﺮﻳﻎ ﺑﻮﺑﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻧ ــﺎدرة ﺳﺘﺪق ﺑــﻼ ﺷــﻚ ﻧــﺎﻗــﻮس اﻟﺨﻄﺮ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻗﺒﻞ أﺳـﺒــﻮع ﻣــﻦ اﻧﻄﻼق
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،إذ ﺳﻴﺪاﻓﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻋﻦ
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ.
ً
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـﻴ ـﻠ ــﺰ "اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ــﺪﻫـ ـﺸ ــﺎ .ﻧـﺤــﻦ
ً
ﻓـ ـﺨ ــﻮرون ﺟ ـ ــﺪا ﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ ﻫ ـ ــﺆﻻء اﻟـﻤـﺸـﺠـﻌـﻴــﻦ
وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻔﺮﻳﻖ،
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ".

وﺗﻤﻜﻦ ﺳﺎدس اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺑﺪاﻳﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻮزه اﻷول ﻓﻲ اﻟﺪوري
ﺑـﻴــﻦ ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ ﻏــﺮﻧــﺎﻃــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ٢٠١٣ﺣﻴﻦ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ،١-٢ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎدل ﻣﺮة وﻳﺨﺴﺮ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎراﺗﻪ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻠﻌﺐ ﺟﺎره.
وﻳﺪﻳﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺑﻔﻮزه اﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﺟﻮان
ﺟ ــﻮردان اﻟ ــﺬي ﺳﺠﻞ ﻫــﺪف اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٥٢ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻜﺮة أﻣﺎﻣﻪ إﺛﺮ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻋﺘﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻟﻮك
دي ﻳﻮﻧﻎ ،ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك وﻣﻨﺢ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻧﻘﻄﺘﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﻨﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ أن
ﻛﺎن اﺳﺘﻬﻞ ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻰ دوري اﻷﺿﻮاء ﺑﺘﻌﺎدل
ﻣﺜﻴﺮ ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻣﻊ ﻓﻴﺎرﻳﺎل .٤-٤

وأﺿ ــﺎف "أﻧ ــﻪ اﻟـﻤــﺪﻣــﺎك اﻷول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ،
ﻧﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .أﻣﺮ ﺟﻤﻴﻞ أن ﻧﺮى
ً
ﺗﻄﻮرﻧﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ".
وﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﺠﻮم
اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ،ﺟﻴﻤﺲ ﻫــﺎردن،
أﻧﻄﻮﻧﻲ دﻳﻔﻴﺲ وﻛﻮاﻫﻲ ﻟﻴﻨﺎرد اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻀﻠﻮا
ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎن اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ
اﻷول واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻧﺠﺢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺑﻔﺎرق  ١٠ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻟﻜﻦ ﻣﻴﻠﺰ ﺳﺠﻞ ﺛﻼﺛﻴﺘﻴﻦ وﻧﺠﺢ زﻣﻴﻠﻪ ﻛﺮﻳﺲ
ﻏﻮﻟﺪﻳﻨﻎ ﻓــﻲ رﻣﻴﺘﻴﻦ ﺣــﺮ ﺗـﻴــﻦ ،ﻟﻴﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼدﻫﻤﺎ  ٧٦-٧٨ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟﺮﺑﻊ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻔﺎرق  ٤ﻧﻘﺎط ﻓﻲ
آﺧﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺴﻠﺔ.

اﻟﺘﺪرب ﺟﻴﺪا ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻣﻮرا
ﺑ ـﻴــﺮوﻗــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺠــﺐ إﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻬــﺎ.
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺟـ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﺰا ﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس".
وأﺿﺎف" :ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ اﻟﻼﻋﺐ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣـﻌــﻪ ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣـﺠـﻬــﻮد اﻟ ـﻨ ــﺎدي.
ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ اﻻﻣ ــﺮ ﺳـﻬــﻼ .إﻧ ــﻪ ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﻀﻢ
إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ وﻟـ ــﺪﻳـ ــﻪ ﺣ ـﻤــﺎس

وﺣ ــﻮاﻓ ــﺰ .وﺗ ـﺘــﻮاﻓــﺮ ﺑــﻪ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ ،وﻳـﻤـﻜـﻨــﻪ اﻟـﻠـﻌــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻷﻳﻤﻦ واﻷﻳﺴﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﻪ أﻳـ ـﻀ ــﺎ اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﻛــﻼﻋــﺐ
وﺳﻂ ﻣﺘﻘﺪم .إﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
وﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﻴﺔ".
وأﺑـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب ارﺗ ـﻴ ــﺎﺣ ــﻪ
ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

ﺑـ ـﻀ ــﻢ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎﻧ ــﻲ ﻛ ــﻮﺳ ـﺘ ــﺎس
ﻣﺎﻧﻮﻻس واﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻴﻮﻓﺎﻧﻲ
دي ﻟ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﺰو واﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ إﻟـﻴــﻒ
إﻟ ـﻤ ــﺎس ،وأﻛ ــﺪ أن ﻫ ــﺪف ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ "ﻻ أﺧ ـ ـﻔـ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ،
أﻗـ ــﻮل ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح إن ﻫــﺪﻓـﻨــﺎ ﻫﻮ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ .وﺑﻌﺪﻫﺎ
ُ
ﺳﻴﺼﺪر اﻟﻤﻠﻌﺐ ﺣﻜﻤﻪ".
)إﻓﻲ(

ﻫﺎورد ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻟﻴﻜﺮز
اﻧﻀﻢ دواﻳــﺖ ﻫــﺎورد إﻟﻰ ﺻﻔﻮف ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣــﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ ﻣﻤﻔﻴﺲ ﻏﺮﻳﺰﻟﻴﺰ ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ٦ﻳﻮﻟﻴﻮ ،٢٠١٩
إﻋﻼﻣﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺪة.
ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻳﺰاردز ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼ
ﻼ
وﻛﺎن ﻫﺎورد ) ٣٣ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺬي ﺧﺎض  ١٥ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،أﻣﻀﻰ ﻋﺎﻣﺎ واﺣﺪا ﻣﻊ
ﻟﻴﻜﺮز ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ .٢٠١٣-٢٠١٢
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻫﺎورد ،ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺮﻛﻬﺎ
ﻏﻴﺎب دﻳـﻤــﺎرﻛــﻮس ﻛــﺎزﻧــﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض اﻷﺧـﻴــﺮ ﻟﺘﻤﺰق
ﻓﻲ رﺑﺎط اﻟﺮﻛﺒﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻗﺪ ﻳﺒﻌﺪه ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف ﻟﻴﻜﺮز ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳــﺮز ﻟﻤﺪة ﻋﺎم
أﻳﻀﺎ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻫــﺎورد ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ واﺟﻪ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻃﻮال ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،وﻻزﻣﺘﻪ ُﺳﻤﻌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺮف اﻟﻤﻼﺑﺲ.
ﺑﺲ.
وﻛﺸﻒ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺪن ﻫﺎﻳﻮود،
أن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎورد ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺗﺸﺎرﻟﻮت ﻫﻮرﻧﺘﺲ ﻛﺎن
ﺳﻠﺒﻴﺎ ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ
إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻌﺒﻴﻦ ،وﺿﺎﻗﻮا ذرﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ .ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻜﺮﻫﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ".

ﻫﺎورد

ةديرجلا
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رياضة

«نسور» كريستال باالس تصطاد
اليونايتد في عقر داره
ضمن مواجهات أمس
من الجولة الثالثة للدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
تجرع مانشستر يونايتد
مرارة الخسارة األولى له هذا
الموسم في «البريمير ليغ»
بعد أن سقط على يد ضيفه
كريستال باالس .2-1

ت ـجــرع مــانـشـسـتــر يونايتد
مــرارة الخسارة األولــى له هذا
ال ـم ــوس ــم ف ــي "ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ"
ب ـعــدمــا س ـقــط ع ـلــى ي ــد ضيفه
كريستال باالس بهدف مقابل
اثـنـيــن ضـمــن مــواج ـهــات امــس
م ــن ال ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة ل ـل ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى ملعب "أولد ترافورد"،
وجـ ـ ـ ــد "ال ـ ـش ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـم ــر"
أنفسهم متأخرين بهدف منذ
ال ــدق ـي ـق ــة  32ب ـت ــوق ـي ــع ال ـن ـجــم
الغاني الشاب جوردان آيو بعد
أن وجد نفسه وجها لوجه أمام
ال ـحــارس اإلسـبــانــي دافـيــد دي
خيا عقب تمهيد بــا لــرأس من
األلماني جيفيري شالب ،ليضع
األول الـكــرة بـهــدوء على يمين
الحارس الدولي.
وكان بإمكان المان يونايتد
تـصـحـيــح األم ـ ــور ف ــي الــدقـيـقــة
 70ل ــوال إه ـ ــدار الـنـجــم الـشــاب
ماركوس راشفورد لركلة جزاء.
ثم جاء التعادل في الدقيقة
 89بقدم العــب الــوســط الشاب
دانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال جـ ـيـ ـم ــس ب ـت ـس ــدي ــدة
مـ ـ ـق ـ ــوس ـ ــة رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن داخ ـ ـ ــل
المنطقة سكنت أقصى الزاوية
اليسرى لمرمى الضيوف.
ولـ ـ ـك ـ ــن لـ ـ ــم يـ ـهـ ـن ــأ أص ـ ـحـ ــاب
األرض بتعادلهم طــو يــا بعد
أن س ـجــل ال ـه ــول ـن ــدي بــاتــريــك

فــان انهولت هدفا قاتال ثانيا
لـكــريـسـتــال بـ ــاالس ف ــي الــوقــت
الـمـحـتـســب بـ ــدال م ــن الـضــائــع
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة قـ ــويـ ــة م ـ ــن داخ ـ ــل
المنطقة فــي ا ل ــزاو ي ــة الضيقة
أخ ـط ــأ دي خ ـيــا ف ــي ال ـت ـصــدي
لـهــا ،لتتهادى الـكــرة بعد ذلك
داخل الشباك.
وبـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل رج ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـن ـ ــرويـ ـ ـج ـ ــي أول ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ــون ـ ــار
س ــول ـس ـك ــاي ــر م ـس ـل ـســل نــزيــف
النقاط بعد التعادل في الجولة
ال ـمــاض ـيــة ب ـه ــدف لـمـثـلــه أم ــام
وولفرهامبتون ،ليتجمد رصيد
الفريق عند  4نقاط في المركز
الخامس مؤقتا.
بينما اقتنص "نسور" لندن
االنتصار األول لهم في الموسم
بـعــد ت ـعــادل وخ ـس ــارة ليرتفع
رصيدهم إلى  4نقاط دفعتهم
إلى منتصف الترتيب مؤقتا.

الفوز األول لتشلسي
وف ــي اف ـت ـتــاح ال ـجــولــة حقق
تشلسي أول فوز له في مباراة
رسمية بقيادة مدربه الجديد
نجمه السابق فرانك المبارد،
بتغلبه على مضيفه نوريتش
سيتي .3-2
وج ــاء فــوز ال ـنــادي اللندني
ب ـف ـض ــل العـ ـبـ ـي ــن تـ ـخ ــرج ــا مــن

العبو كريستال باالس يحتفلون بهدف الفوز
أكاديميته هما تامي أبــراهــام
( 21عاما) الذي سجل الهدفين
األول والـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،وم ــايـ ـس ــون
م ـ ــاون ـ ــت ( 20عـ ـ ــامـ ـ ــا) ،ب ـي ـن ـمــا
ج ــاء هــدفــا نــوريـتــش عـبــر تــود
كــانـتــويــل والـ ـه ــداف الفنلندي
تيمو بوكي الذي رفع رصيده

الى خمسة أهداف هذا الموسم،
منفردا بصدارة ترتيب هدافي
الدوري.
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــق المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــارد عـ ـل ــى
ال ـف ــوز بــال ـقــول لـهـيـئــة اإلذاعـ ــة
الـبــريـطــانـيــة "ب ــي ب ــي س ــي" إن
المباراة "كانت اختبارا صعبا

( )...نوريتش فريق جيد".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :أنـ ـ ـ ــا س ـع ـي ــد عـلــى
وجه الخصوص لتامي .سجل
هدفين جيدين أحدهما هدف
ال ـ ـفـ ــوز ،ل ـك ـنــي أريـ ـ ــد أيـ ـض ــا أن
أتحدث عن كل الالعبين ألننا
س ـي ـط ــرن ــا ع ـل ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فــي

مباريات اليوم

أليسون سولسكاير يبقي ثقته ببوغبا
يتعافى في تنفيذ ركالت الجزاء
بسرعة

أف ــاد األلـمــانــي يــورغــن كـلــوب ،مــدرب
ل ـي ـف ــرب ــول ،أم ـ ــس األول ،ب ـ ــأن ح ــارس ــه
الدولي ،البرازيلي أليسون بيكر ،يتعافى
بسرعة من تمزق في ربلة الساق تعرض
له في المرحلة االفتتاحية من الــدوري
اإلنكليزي لكرة الـقــدم ،لكن عودته إلى
الفريق لم تحدد بعد.
وقال كلوب" :نريد منحه الوقت الذي
يحتاج إليه ،لكنه (وضع اإلصابة) يبدو
جيدا".

وكشف كلوب مطمئنا أنه "في البداية
كان يستخدم عكازين ،وهو أمر طبيعي،
بـسـبــب ن ــوع اإلص ــاب ــة ال ـت ــي يـعــانـيـهــا،
لكنهما لم يعودا (العكازان) موجودين،
لذلك هو يمشي بشكل طبيعي ،ويمكنه
التمرن بشكل مختلف تماما اآلن ،مقارنة
بما كان عليه الوضع قبل أسبوع".
وأضاف "من اآلن فصاعدا ،أعتقد أنه
(التعافي) سيكون سريعا ،لكن ما مدى
السرعة ،ال أعرف".

البرتغالي سانشيز إلى ليل  ٤أعوام

سانشيس

ّ
وق ـ ـ ــع الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـبــرت ـغــالــي
ري ـنــاتــو ســانـشـيــز ع ـقــد ان ـت ـقــالــه من
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األل ـم ــان ــي الـ ــى ليل
الفرنسي مــدة أربـعــة أع ــوام ،بحسب
ما أعلن الناديان امس األول.
ووصل الالعب البالغ  22عاما الى
شمال فرنسا ،أمس األول ،للخضوع
للفحص الطبي الروتيني قبل اتمام
صفقة انتقاله الــى ليل الــذي يشارك
في مسابقة دوري أبطال أوروبا ،بعد
إنـهــائــه الـمــوســم الـمــاضــي كوصيف
لباريس سان جرمان.

القناة الناقلة

أبقى النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق
مانشستر يونايتد ثقته بالعبه بــول بــو غـبــا ،لتنفيذ
ركــات ال ـجــزاء ،رغــم الضجة التي أثـيــرت ،بعدما أهــدر
ً
الفرنسي ركـلــة أم ــام ولفرهامبتون ،حــارمــا فريقه من
النقاط الثالث وصدارة الدوري االنكليزي الممتاز لكرة
القدم.
وقال "أنا متأكد من أنكم سترون بول بوغبا يسجل
ً
رك ـل ــة جـ ـ ــزاء ل ـمــان ـش ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد م ـ ـجـ ــددا .ل ـن ــرى مـتــى
سنتحصل على (الركلة) المقبلة".
وتابع" :نتدرب على ركالت الجزاء مع ماركوس وبول.
ٌ
واحد منهما الركلة المقبلة ،أنا متأكد من ذلك.
سسيجل
نحن خائبون ألننا لم نفز بالمباراة لكن الكالم أصعب
عندما ال تحقق النتيجة المرجوة".
ودعـ ــا ســولـسـكــايــر م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لتكون أكثر صرامة ،اال انه أكد أنه لن يحث العبيه على
مقاطعتها.
وقال النرويجي "بول على ما يرام ،يتمتع بشخصية
قوية ما يزيده صالبة".
وتابع "عندما تتحدثون معه ،هو بخير وال أصدق أننا
مازلنا نتحدث بشأن هذه األمور في ."2019

أليسون

وقــال ليل على لسان مديره العام
مارك إينغال "نحن سعداء جدا بإكمال
ت ــوق ـي ــع ري ـن ــات ــو س ــان ـش ـي ــز ،ال ــاع ــب
االستثنائي .يتمتع بشخصية مثيرة
لالهتمام تناسب مشروعنا".
وبـحـســب م ـصــدر م ـقــرب م ــن لـيــل،
فإن صفقة التعاقد مع العب بنفيكا
السابق كلفت الفريق الفرنسي قرابة
 20م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،م ــا يـجـعـلــه أغـلــى
العب في تاريخ النادي الذي كان قد
أج ــرى أكـبــر صفقة فــي تــاريـخــه هــذا
الصيف أيضا بتوقيعه مــع التركي

ي ــوس ــف ي ــازي ـج ــي م ـط ـلــع أغـسـطــس
الحالي مقابل  16.5مليون يورو من
طرابزون سبرو.
وكـ ـش ــف س ــان ـش ـي ــز ،ف ــي ت ـصــريــح
ل ـم ــوق ــع لـ ـي ــل ،أن م ــواط ـن ـي ــه لــويــس
كامبوس ،المسؤول عن استراتيجية
ال ـت ـع ــاق ــدات ف ــي الـ ـن ــادي ال ـفــرن ـســي،
وال ـ ـمـ ــدافـ ــع جـ ــوزيـ ــه ف ــون ـت ــي أق ـن ـعــه
بالتوقيع مــع وضيف بطل "ليغ ،"1
موضحا "كنت على اتصال بلويس
كــامـبــوس منذ فـتــرة طــويـلــة .وعــوده
والثقة التي وضعها بي ،أقنعاني".

ي ـ ــوم حـ ـ ــار .أداؤنـ ـ ـ ــا ح ـت ــى اآلن
لــم يمنحنا النتائج ا لـتــي كنا
نستحقها ،لكننا حققنا ذ لــك
في هذا اليوم".
وغــاب عــن صفوف تشلسي
العب وسطه الفرنسي المؤثر
نـ ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي الص ـ ــاب ـ ــة فــي

كـ ــاح ـ ـلـ ــه ت ـ ـع ـ ــرض ل ـ ـهـ ــا خـ ــال
التمارين ،كما فقد قبل انطالق
الـ ـمـ ـب ــاراة خ ــدم ــات اإلس ـب ــان ــي
بـ ـي ــدرو إلص ــاب ـت ــه خـ ــال فـتــرة
ً
اإلح ـ ـمـ ــاء ،وحـ ــل ب ـ ــدال م ـنــه في
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة األس ــاسـ ـي ــة روس
باركلي.

بوغبا

المباراة
التوقيت
الدوري اإلنكليزي
 4.00م بورنموث × مانشستر سيتي beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 1
وولفرهامبتون × بيرنلي
 6.00م
 8.30م توتنهام نيوكاسل يونايتد beIN SPORTS HD 2
الدوري االسباني
 6.00ديبورتيفو أالفيس × إسبانيول beIN SPORTS HD 7
 8.00ريال مايوركا × ريال سوسييداد beIN SPORTS HD 9
ليغانيس × أتلتيكو مدريد beIN SPORTS HD 3
8.00
beIN SPORTS HD 3
برشلونة × ريال بيتيس
10.00
الدوري االيطالي
beIN SPORTS HD 4
أودينيزي × ميالن
 7.00م
beIN SPORTS HD 4
روما × جنوى
 9.45م
هيالس فيرونا × بولونيا beIN SPORTS HD 12
 9.45م
beIN SPORTS HD 7
× ساسولو
 9.45م تورينو
beIN SPORTS HD 2
سامبدوريا × التسيو
 9.45م
beIN SPORTS HD 8
كالياري × بريشيا
 9.45م
beIN SPORTS HD 5
سبال × أتالنتا
 9.45م
الدوري األلماني
 4.30م اليبزيغ × آينتراخت فرانكفورت beIN SPORTS HD 5
 7.00م هيرتا برلين × فولفسبورغ beIN SPORTS HD 5

سحب الرقم  9من إيكاردي وعرضه للبيع
حصل مهاجم إنتر ميالن اإليطالي،
األرجنتيني مــاورو إيـكــاردي ،الجمعة
على القميص رقم  ،7بعد أن استبعده
ال ـن ــادي عـلـنــا مــن مـشــروعــه الــريــاضــي
وع ــرض ــه ل ـل ـب ـيــع ،إض ــاف ــة إلـ ــى سـحــب
الرقم  9منه ومنحه للبلجيكي روميلو
لوكاكو.
وعلى هامش انطالق بطولة الدوري
اإليطالي "السيري آ" نشر النيراتزوري
قائمة العبيه واألرقام التي سيرتدونها

ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،وف ـي ـهــا حصل
إي ـكــاردي على الــرقــم  ،7بعد  6مواسم
ارتـ ـ ــدى خــال ـهــا ال ــرق ــم  ،9وك ـ ــان قــائــد
الفريق في  4منها.
وسـحــب ال ـن ــادي ش ــارة ال ـق ـيــادة من
إي ـ ـكـ ــاردي ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي ،بعد
عاصفة من المشكالت بخصوص رغبته
فــي تـمــديــد عـقــده مــن عــدمـهــا ،تــورطــت
فيها زوجته ووكيلة أعماله ،واندا نارا.
وأع ـ ـلـ ــن م ـ ـ ــدرب اإلنـ ـ ـت ـ ــر ،أن ـط ــون ـي ــو

كــونـتــي ،قـبــل ان ـطــاق الـمـســابـقــة علنا
أن إي ـكــاردي ليس ج ــزء ا مــن مشروعه
الرياضي ،وأن النادي يبحث عن بيعه
لناد آخر ،وذلك قبل  11يوما من غلق
سوق االنتقاالت الصيفية.
واس ـت ـث ـمــر الـ ـنـ ـي ــرات ــزوري ن ـحــو 65
م ـل ـيــون يـ ــورو م ــن أج ــل ض ــم مهاجمه
الـ ـج ــدي ــد ل ــوك ــاك ــو قـ ــادمـ ــا مـ ــن ف ــري ــق
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
(إفي)

سان جرمان يسعى لتعويض بدايته المخيبة في الدوري
سـ ـيـ ـح ــاول ب ــاري ــس س ـ ــان ج ــرم ــان ت ـعــويــض
خسارته أمــام رين في الجولة الماضية ،عندما
يستضيف ال ـيــوم تــولــوز عـلــى مـلـعــب ب ــارك دي
برانس ،في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.
والسؤال الذي يطرح نفسه في مطلع الموسم
الـحــالــي هــل ال ي ــزال فــريــق الـعــاصـمــة الفرنسية
ً
يشكل بعبعا للفرق االخرى؟ فمنذ خروجه المذل
امــام مانشستر يونايتد فــي ثمن نهائي دوري

ابطال اوروبا في مارس الماضي ،خسرت كتيبة
المدرب االلماني توماس توخل ست مرات محليا
مــن اصــل  13م ـبــاراة بينها الـسـقــوط فــي نهائي
كأس فرنسا امام رين ،ودخل مرماه  16هدفا.
وه ــي ال ـم ــرة األولـ ــى ال ـتــي يـخـســر فـيـهــا ســان
جرمان مبكرا في الدوري المحلي ،ففي الموسم
قبل الماضي ،لم يخسر الفريق في أول  15مباراة،
وفي الموسم الماضي احتفظ بسجله خاليا من

توخل :نيمار لن يشارك قبل حسم مستقبله
قال مدرب باريس سان جرمان ،األلماني
توماس توخل امس ،إن الالعب البرازيلي
نيمار لن يشارك اليوم ولن يرتدي قميص
"بي إس جي" حتى يتضح مستقبله وسط
التكهنات باحتمالية عودته إلى برشلونة
أو االنتقال إلى ريال مدريد.
وقال توخل ،في مؤتمر صحافي عشية
مواجهة تولوز في الجولة الثالثة من الدوري
الفرنسي ،إن حالة نيمار البدنية في تحسن
بعد تعافيه من اإلصابة التي تعرض لها
مطلع يونيو ،غير أن "وضـعــه م ــادام غير
واضح ،فال يمكنه اللعب ،إذا اتضح وضعه

فسيلعب غدا ،وإذا لم يتضح فلن يلعب".
وأشار توخل إلى ان نيمار تدرب "بروح
جيدة" مع باقي زمالئه على مدار األسبوع،
لكنه في الوقت ذاتــه قد يرحل عن النادي
إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية سوق
االنتقاالت الصيفية في  2سبتمبر.
وأق ـ ــر ت ــوخ ــل بـ ــأن وضـ ــع ن ـي ـم ــار غـيــر
الواضح "ال يساعد" الفريق ولكنه يحاول
أال يؤثر عليه كثيرا ،نظرا ألن "هذا يحدث
دائما مع كبار الالعبين" على حد قوله.
وإزاء اح ـت ـمــال ـيــة عـ ــدم تـلـقــي بــاريــس
ً
سان جرمان عرضا يسمح له باستعادة

مبلغ الـ 222مليون يورو الذي دفعه لضم
الالعب البرازيلي من برشلونة قبل عامين،
فإن النادي ونيمار يستعدان لسيناريو
استمراره مع الفريق.
ومع ذلك ،لم يستسلم نيمار ويضغط
على برشلونة كي يلبي مطالب باريس
س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ،وب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة "ل ــو
بــاريــزيــان" فــإن رئـيــس الـبــرســا جوسيب
بارتوميو تعهد بتقديم عــرض جديد لـ
"بي إس جي" يتضمن انتقال العبين من
النادي الكتالوني إلى باريس.
(إفي)

الهزائم حتى المرحلة الثالثة والعشرين.
وإذا كان توخل خرج سالما من نهاية موسم
سيئ ،فإن األمور قد تتغير إذا استمرت النتائج
المتواضعة للفريق ،ال سيما في ظل تملل بعض
الــاعـبـيــن مــن ال ـمــدرب ،بحسب بـعــض التقارير
وانتقادات بعض النقاد حول أسلوب لعب الفريق.
وجاءت الخسارة أمام رين في الجولة الماضية
لتزيد الضغوطات على الـمــدرب ،لكن توخل رد
على ذلــك بـقــولــه" :ال أشـعــر بــأي ضـغــوطــات ،أنا
مدرب ورجل سعيد".
وق ــد اع ـتــرف قــائــد الـفــريــق ال ـبــرازي ـلــي تياغو
سيلفا ب ــأن فــريـقــه لــم يـقــدم مـسـتــوى جـيــدا ضد
رين بقوله" :لم نظهر وجه باريس سان جرمان
الحقيقي".
ويملك توخل بعض األسباب التخفيفية ألن
صفوف فريقه ناقصة بداعي االصــابــات التي
لحقت باإلسباني انــديــر هيريرا الـقــادم اليه
من مانشستر يونايتد ،واأللماني تيلو كيهرر،
وبريسنل كيمبيبي ،وعدم جاهزية العب وسطه
السنغالي إدريـســا غي المنتقل حديثا اليه من
ايفرتون االنكليزي ،باإلضافة طبعا الــى غياب
نجم الفريق البرازيلي نيمار الــذي يتعافى من
اصــابــة فــي كاحله ،ودخــل نــاديــه فــي مفاوضات
مــع نــاديــي برشلونة وري ــال مــدريــد للتخلي عن
خدماته من دون ان تسفر عن اي نتيجة حتى اآلن.
وتـطــرق تــوخــل الــى االصــابــات الـتــي يعانيها

فريقه بقوله" :الوضع ليس سهال بوجود العديد
من الالعبين ليسوا في كامل جاهزيتهم من
الناحية البدنية .ثمة العبون شــاركــوا في
 8أو  9حـصــص تدريبية،
ول ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوا جـ ـ ــاهـ ـ ــزيـ ـ ــن
للمشاركة أساسيين".

سان جرمان

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / ٤٢٠١اﻷﺣﺪ  ٢٥أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩م  ٢٤ /ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٤٠ﻫـ
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

ّ
ﺣﺪﻧﺎ ّﻣﺪﻧﺎ

رﺳﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ً ...ﻻ
ﺗﺤﺘﺎج ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ!

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ً
ﻛﺎن وﻟﺪي ﺳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻳﻨﻘﺺ ﻣﺘﺮا
أو ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﻠﻐﺘﻨﻲ أﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ ًأﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻜﺎء ،ﻓﺤﺪﺛﺘﻪ" :ﺗﺠﻬﺰ ﻟﻨﺨﺮج ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ
ﻗﻠﻴﻞ" ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺴﺮ وﻫﻮ ﻳﺠﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء" :أﺟﻴﺐ
ّ
ﺣﺪي؟"  -أي أرﺗﺪي أﻓﻀﻞ ﻣﻼﺑﺴﻲ؟  -ﻓﻘﻠﺖ" :اي ﻧﻌﻢ
ّ
ﺟﻴﺐ ﺣــﺪك" ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺴﺮ ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ أﻛﺜﺮ" :أﺟﻴﺐ ﺣﺪي
ﻣﺪي ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ّ
ﻣﺪي؟" ّ -
ّ
ﺣﺪي
 ﻓــﺮددت" :ﻳــﺎ اﺑــﻦ اﻟﺤﻼل ﺟﻴﺐ ﺣــﺪك ﻣــﺪك وإن ﺷﺌﺖّ
ﻛﺪك ،اﻟﻤﻬﻢ ﺗﺠﻬﺰ".
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺣﺘﻰ وﺟﺪﺗﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺎ إن
ً
اﻟﻌﻴﺪ؛ اﻟﺪﺷﺪاﺷﺔ واﻟﻐﺘﺮة واﻟﻌﻘﺎل
ﻫﺪوم
ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ
اﻟﺒﺎب
ً
واﻟﺒﺸﺖ ،وﻳﻘﻒ ﻣﺘﺴﻤﺮا ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻐﺘﺮة
ﻓﻮق رأﺳــﻪ ،ﻓﺄرﻛﺒﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎرة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ،وﺗﻮﺟﻬﻨﺎ
إﻟ ــﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻹرﺿـ ــﺎء ﺳـﻴــﺎرﺗــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ
ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻳﺘﻬﺎ.
ً
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،أﺧﺬت ﻋﻬﺪا ﻣﻦ وﻟﺪي ،وأﻧﺎ أﺣﺪﺛﻪ
ﺑﺠﺪﻳﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة" :ﺳﺄرﻳﻚ أﺷﻴﺎء
ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺨﺒﺮ إﺧﻮﺗﻚ وأﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻚ ﻓﻴﺒﻜﻮا وﻳﻄﻠﺒﻮا
ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ" ،ﺛﻢ ﺧﻔﻀﺖ ﺻﻮﺗﻲ ﻟﻔﺮط اﻟﺴﺮﻳﺔ" :إن ﻗﻠﺖ
ﻟﻲ ﻛﻠﻤﺔ )وﻋﺪ( ﺳﺄرﻳﻚ أﺷﻴﺎء ﻋﺠﻴﺒﺔ" ،ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺠﺪﻳﺔ
وﺗﺤﻔﺰ" :وﻋﺪ"! ﻓﺸﺮﻋﺖ أﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺮ" :ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺖ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺳﺄرﻳﻚ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪ" ،ﺛﻢ اﺳﺘﻐﻠﻠﺖ
اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ اﻟﻤﻔﺮط وأﻛﻤﻠﺖ" :وﻫﺬا ﺗﺎﻳﺮ  -ﻋﺠﻠﺔ  -أﺳﻮد
ﺑﺪون ﺧﻂ ،وذاك ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺨﻂ".
وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة أﻋﺪت ﺗﺬﻛﻴﺮه ﺑﻌﻬﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ّ
اﻟﺘﻔﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ ،ﻓﺄﻛﺪه ﻟﻲ .وﻟﻤﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ،
إﻟﻴﻪ وﻏﻤﺰت ﻟﻪ ﺑﻌﻴﻨﻲ" :ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻌﻮد ﺑﺘﻔﻀﺢ اﻟﺴﺮ
وإﻻ ﻻ؟" ،ﻓــﺄﻛــﺪ ﻟــﻲ وﻫــﻮ ﻳﻐﺎﻟﺐ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟــﺰﻫــﻮ أﻧﻪ
ﺳﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﺮ .ﻗﺒﻞ أن أﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﻔﺸﻴﻪ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ
ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻔﺮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮج ﻋﻨﻪ" :ﺷﻔﻨﺎ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻂ
ّ
وﺗﺎﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻂ" ،ﻓﺬﻛﺮﺗﻪ" :وﺷﻔﻨﺎ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺰﻳﺖ
اﻟﺠﺪﻳﺪ" ،ﻓﻮاﻓﻖ" :إي ﺻﺢ" ،وراح ﻳﺸﺮح ﻷﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻪ
وﺟﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺤﻤﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪه ﻣﻦ اﻷﻋﺎﺟﻴﺐ؛ اﻟﺰﻳﺖ
اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺰﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟﺘﺎﻳﺮ اﻟﺬي ﺑﻼ ﺧﻂ واﻟﺘﺎﻳﺮ
اﻟﺬي ﺑﺨﻂ.
وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺑﻨﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ،وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻨﺎ
وأﻧﺼﺎرﻫﻤﺎ ،أﻧﻬﻢ "ﻋﺸﻤﻮﻧﺎ" ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺎرﺗﺪﻳﻨﺎ ﻫﺪوم
اﻟﻌﻴﺪ ،وﺟﺒﻨﺎ ﺣﺪﻧﺎ ﻣﺪﻧﺎ ،واﻧﺘﻈﺮﻧﺎﻫﻢ أﻣــﺎم اﻟﺒﺎب،
ﻓــﺄﺧــﺬوﻧــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﻟﻴﺘﻬﻢ أروﻧـ ــﺎ اﻟــﺰﻳــﺖ
اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺰﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ...ﻛﻨﺎ رﺿﻴﻨﺎ .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ أ ﺧــﺬو ﻧــﺎ إ ﻟــﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك
دﻟﺪﻟﻮا ﻟﻨﺎ ﻟﺴﺎﻧﻬﻢ ،ﺛﻢ اﻧﺪﻫﺸﻮا ﻟﻌﺪم ﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ ﺑﻬﺬه
اﻟﺪﻟﺪﻟﺔ.

اﻟﻌﺴﻞ و»ﻣﺰاﺟﻪ ﻟﻠﺸﺎي« دﻣﺮا ﺣﻴﺎﺗﻪ!
أوﻗﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ إﺣﻀﺎره زﺟﺎﺟﺎت
ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﺴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟـﻜــﺎرﻳـﺒـﻴــﺔ اﻋﺘﻘﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎرك أﻧﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﺋﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ" اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إن ﻟﻴﻮن ﻫﻮﺗﻮن ﻳﺰور ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﻣﻨﺬ أن أﻗﺎم
ﻓﻲ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ.
وﺑﺪأت ﻣﺤﻨﺔ ﻟﻴﻮن اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ  29دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻮر واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺸﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎرك ووﺟــﺪوا ﻓﻲ
ﺣﻘﺎﺋﺒﻪ ﺛﻼث زﺟﺎﺟﺎت ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺴﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﻮﺗﻮن ) 45ﻋﺎﻣﺎ( وﻫﻮ أب ﻟﺜﻼﺛﺔ
أﻃﻔﺎل ،ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎي.
إﻻ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎرك اﺷﺘﺒﻬﻮا ﻓﻲ أﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺪر اﻟﻤﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ
وأوﻗﻔﻮا ﻟﻴﻮن.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺻـ ـ ــﺪور اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺤﻮي ﻣﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،أرﺳﻠﺖ
ﺛﺎن ﻓﻲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ ٍ

ً
اﻟﺴﻴﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻘﺘﻞ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
ﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻷ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أ ﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،إن
ً
ﺷـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ وﻻﻳ ـ ـ ــﺔ
إﻳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮي وﺳـ ـ ـ ــﻂ ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﺣﺬرت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ً
ً
ﺗﺤﺪد ﻣﺮﻛﺒﺎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓــﻲ اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  190ﺣﺎﻟﺔ
ﻣــﺮﺿـﻴــﺔ ﻓــﻲ  22وﻻﻳ ــﺔ ﺗــﺮﺗـﺒــﻂ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،ﺑﺘﺪﺧﻴﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ﻣــﺰا ﻋــﻢ أن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻷول ﻟﻴﺲ ﻣﺠﻬﺰا ﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ.
ورﻏــﻢ أﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﻏﺮﻳﻦ ﻏــﺎرد" اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﺤﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻓــﺈن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﻀﺎ ﻟــﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻬﺠﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻔﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك إﻏــﻼق ﺟﺰﺋﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ
واﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺣﻮل ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
وﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻈــﺎر ﻃــﻮﻳــﻞ ،أﻛ ــﺪت اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات
ﻓﻲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ أن ﻟﻴﻮن ﻛﺎن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻌﻼ.
وأﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻲ  21ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ 82
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻠﺔ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺧﺴﺮ ﻫﻮﺗﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ
اﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻛ ــﺎن ﻳـﺸـﻐـﻠـﻬـﻤــﺎ ،اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻫ ــﻲ ﻋــﺎﻣــﻞ
ﻧﻈﺎﻓﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء .وﻗﺎل ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "ﻟﻘﺪ ّ
)أ ف ب(
دﻣﺮوا ﺣﻴﺎﺗﻲ".

ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ!

وﺗ ـ ـ ــﻢ إﻋ ـ ـ ـ ــﻼن ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺎة
ﺧ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ ﻣﻊ
ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪه ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮاض
واﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ وإدارة اﻟ ـﻐــﺬاء
واﻟــﺪواء ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ
إﻳﻠﻴﻨﻮي.
وﺟـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﻋـ ــﻼن
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮاض
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ  153ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺮﺿ ـﻴــﺔ
ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺪﺧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﺠــﺎﺋــﺮ
)د ب أ(
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

أﻃـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ﻏ ــﻼﺳ ـﻜ ــﻮ
ً
اﻻﺳـﻜـﺘـﻠـﻨــﺪﻳــﺔ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎ ﻳــﺮﻣــﻲ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ـﻤ ــﻊ  20ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﺟـﻨـﻴــﻪ
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ) 24.56ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(،
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ
اﻟـﻌـﺒــﻮدﻳــﺔ ،ﻓــﻲ أول ﻣ ـﺒــﺎدرة ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﻋﻘﺪت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ
ﺷـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻊ ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ وﻳـ ـﺴ ــﺖ
إﻳ ـﻨــﺪﻳــﺰ ﻹﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣــﺮﻛــﺰ ﺑ ـﺤــﻮث،
وﺗـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪت ﺑ ـﺠ ـﻤ ــﻊ  20ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ.

وأوﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،أﻣﺲ،
أن ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ
ﻣﻘﺮان ﻓﻲ ﻏﻼﺳﻜﻮ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ،
"ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻏــﻼﺳ ـﻜــﻮ أﻧ ـﺘ ــﻮن ﻣــﻮﺳـﻜــﺎﺗـﻴـﻠــﻲ
إن ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ "ﺳ ـﻴ ـﻌ ــﺰز
ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻨــﺎ وﻓ ـﻬــﻢ رواﺑ ــﻂ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ أو
ﻣــﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟﻞ
إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ".
)أ ف ب(

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ﻣﺮة أﺧﺮى ﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﺰاف
اﻟﺒﻠﺪ ًوﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،إذ أوﺿﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
أﺧـﻴــﺮا أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟـﺴـﺘــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﻻﻣ ـﺴــﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر ،ﺑــﺰﻳــﺎدة  23ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫــﻲ أرﻗــﺎم ﻣﻔﺠﻌﺔ ﻓﻲ
ّ
ﻳﺤﺼﻞ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ،أو ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺄﻳﺔ
ﺑﻠﺪ ﻻ
رﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ًاﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻚ
ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺎرﺛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺨﻔﻴﺔ ،وﺿﻐﻂ ﻗﻮى اﻟﻨﻔﻮذ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻋــﺎﺟــﺰﺗ ـﻴــﻦ ،وﺗ ـﺘ ـﻔــﺮﺟــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﺑﺤﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ دون أي ﺣﺮاك ،وﺗﺠﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻼت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟــﻸﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ ﻣﻘﺒﺮة
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑﺤﺠﺔ
ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد ﻣﺴﺘﺸﺎر واﻓــﺪ أو أﻛﺜﺮ ،اﻋﺘﺒﺮ
ـﻮري! وواﻓـﻘــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أن ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻏﻴﺮ دﺳ ـﺘـ ً
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ًﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وزراء وﻧــﻮاﺑــﺎ ،ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن
ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ،وﻳﻘﻒ
ُ
ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫــﻲ ﺗــﺬﺑــﺢ ﻣــﻦ اﻟـ ًـﻮرﻳــﺪ إﻟــﻰ اﻟــﻮرﻳــﺪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﻟﻠﺨﺎرج.
ﻋﻤﻞ
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻛﻨﺖ أﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔِ ،
ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﺑـﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗـﻘــﺎﻋــﺪ وﻏ ــﺎدر اﻟـﺒــﻼد،
ﺤــﻮﻳــﻼت
ﻓ ـﻌ ـﻠــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـ ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﺑﻞ إن
ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم،
واﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ رﻏﺒﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺰاف اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻟـ ــﻪ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـﺒــﺮ
ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ًأن
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ً
ً
ﺿﻤﺎﺋﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺴﺆول ﻗﺮارا ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
أي ﺿﻐﻮط أو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ،وﻳﺸﻤﻞ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﻋﻨﺪ رﻗﻢ ﻣﻌﻴﻦ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ً
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻟ ـﻬــﺎ أﺛـ ــﺮ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻫﻨﺎك
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻟﻮ اﺿﻄﺮ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

وﻓﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﺔ ٨/٢٣
ﺳﻬﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ
اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ

زوﺟﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺎ

ﺷﻮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻓﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي

 74ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
اﻟ ــﺪﺳ ـﻤ ــﺔ ،ق ،5ﺷـ ــﺎرع ﺳــﺎﻟــﻢ
اﻟﺪوﻳﻠﺔ ،دﻳﻮان ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺘﺮوك،
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﺎء :اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﺮﻳـ ــﺔ ،ق،9
ش ،20م ،5ت،22520327 :
،25345300 ،99555020
66668689
 51ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌ ــﺖ ،ﺻ ـﺒــﺎح
اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،7ش ،50م  ،82ت:
55155767

اﻟﺴﺒﺖ ٨/٢٤
ﻋﻠﻲ ﻣﺮزوق ﺣﻤﻴﺪ أﺑﻮﺷﻴﺒﺔ

ﻧﻮرﻳﺔ ﺳﻌﻮد ﺻﺎﻳﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ

أرﻣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرك
اﻟﺮاﺟﺤﻲ

»ﻏﻮﻏﻞ« ﺗﻤﻨﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻣﻦ »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«
ﻃﻠﺒﺖ "ﻏﻮﻏﻞ" ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ً
اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ُﻋﺮﻓﺖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ.
ّ
اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ودﻋﺖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟـﻤـﻜــﺎن اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ "ﻏ ــﻮﻏ ــﻞ" إﻟ ــﻰ أن
ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ وﻣـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﻦ أﺛـﻨــﺎء
اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت ﺗـﺒــﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺟ ـ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدئ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺔ" :ﻓــﻲ
ﺣﻴﻦ أن ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ
اﻟﺰﻣﻼء ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈن )(...
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻧﻘﺎش ﻣﺤﺘﺪم ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻻ ﻳﺆدي ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ".
وﺷ ـ ــﺪدت اﻹرﺷ ـ ـ ــﺎدات اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻳــﺪﻟــﻲ ﺑـﻬــﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ
"ﻏﻮﻏﻞ" ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﻴﻬﺎ،

ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺮ وﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ُ
وﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮﻓ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﻧـﺘـﻬــﺎك
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،وﺣ ـ ــﺬف اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎت
وإﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺎت أو ﺣ ـﺘ ــﻰ اﺗ ـﺨ ــﺎذ
إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
ﻓﻘﺪ اﺗـﻬــﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﺸﻬﺮ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﺳﺎﻫﻲ

ﺣﻨﺎن ﺑﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ

 51ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌ ــﺖ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
دﻳ ـ ــﻮان اﻟـ ـﻌ ــﺪاوﻳ ــﻦ ،اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮﻳــﺔ،
ﻣ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻞ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣـ ــﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،اﻟﻨﺴﺎء :أﺑﻮﻓﻄﻴﺮة،
ق  ،8ش  ،5 0م  ،3 5 6ت :
99738006 ،99499929

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
ً
"ﻏــﻮﻏــﻞ" ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺳ ــﺮا ﺿــﺪه ﻣــﻊ اﻗـﺘــﺮاب
ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي رﻓ ـﻀ ـﺘ ــﻪ ﻫـ ــﺬه اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﺸﺪة.
وﻣ ــﻦ دون أن ﻳ ـﻘــﺪم أي دﻟ ـﻴ ــﻞ ،ﺗﺒﻨﻰ
ﺗﺮاﻣﺐ اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺳﺒﻖ أن ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ
ﻋﻤﻞ
"ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز" اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻟﻤﻬﻨﺪس ِ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ "ﻏﻮﻏﻞ" ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨــﺬ ﻣ ـﻘ ــﺮا ﻟـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛــﺎﻟـﻴـﻔــﻮرﻧـﻴــﺎ

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

 59ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌ ــﺖ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ،ق ،4ش،34
م ،47ت66898289 ،96666835 :
 65ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌ ــﺖ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ا ﻟ ــﺪ ﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ق ،3ش ،37م ،2ت:
99020205

زوﺟﺔ ﻧﺒﻴﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮ

"ﺗــﺮﻳــﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ ُ
ﺳﻴﻬﺰم ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ."2020
وﻗـ ــﺎل ﻧ ــﺎﻃ ــﻖ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ وﻗـﺘـﺌــﺬ:
"ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺚ ﻷﻫــﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻀﺮ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ،وﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻔﻴﺪ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ".
)أ ف ب(

 88ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان
أﺑﻮﺷﻴﺒﺔ ،اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق،1
ش ،104م ،29اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
ق ،1ش ،1م ،10ت،24877777 :
99228900

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:57

اﻟﻌﻈﻤﻰ 45

اﻟﺸﺮوق

05:21

اﻟﺼﻐﺮى 29

اﻟﻈﻬﺮ

11:50

اﻟﻌﺼﺮ

03:24

اﻟﻤﻐﺮب

06:20

اﻟﻌﺸﺎء

07:40

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

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  05:20ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 08:16ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  12:52ﻇ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

