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داﺧﻞ اﻟﻌﺪد

 ٢٦أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩م
 ٢٥ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ٤٢٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
 ٢٤ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

ﻫﻴﻼري داف ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻮدﺗﻬﺎ
ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ » «Lizzie McGuireص ١٣

ّ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان
وﺗﻀﺮب ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮاق

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ :أي دوﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻬﺪاﻓﻨﺎ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺗﺘﻬﻢ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« ﺑﺈﻋﺪاد ﻃﺎﺋﺮات
ﻣﺘﻔﺠﺮة ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ وﺗﻐﻠﻖ أﺟﻮاء اﻟﺠﻮﻻن

ً
ﱢ
ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻨﺘﻔﺾ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻪ وﻳﺪول ﻗﻀﻴﺘﻪ
وﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻳﺘﻮﻋﺪ وﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﻬﺠﻮم

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

»ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ«
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺑﻴﺮوت  -ﺷﺮﺑﻞ ﺑﺮﻛﺎت ورﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻧﺰاع أﻣﻴﺮﻛﻲ -إﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻬﺪأ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮّ ،
ﺻﻌﺪت
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ،ووﺳﻌﺖ داﺋﺮﺗﻬﺎ ،ﻟﺘﺸﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﻛﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺣﺮب ﻳﻮﻟﻴﻮ .2006
ً
ً
ً
وﻣــﻦ اﻟـﻌــﺮاق ،اﻟــﺬي أﺻﺒﺢ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻻﻋـﺒــﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
ً
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ً
ﻛﺸﻔﺘﻪ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻗﺒﻞ ّأﻳﺎم ،ﺿﺮﺑﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮاﻗﻊ إﻳﺮاﻧﻴﺔ
ً
ﻓــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،زاﻋ ـﻤــﺔ أﻧ ـﻬــﺎ أﺣـﺒـﻄــﺖ ﻫ ـﺠــﻮﻣــﺎ أﻋ ــﺪه »ﻓـﻴـﻠــﻖ اﻟ ـﻘــﺪس«
ّ
وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ ﻻﺳﺘﻬﺪف ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة )درون(
ً
ّ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮوت ﺑﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻴﻦ.
ورﻏﻢ أن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺑــﻮاب ،واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﺪورﻫﺎ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻃﻮق ﻧﺠﺎة ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟـﻘــﺮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ،رﺑــﻂ ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮن ﻫﺬا
اﻟـﺤــﺮاك اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ »ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ« ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق إﻟﻰ
اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﺼﻮى ﻹدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺿﺪ إﻳﺮان ،ﺣﺘﻰ ﺷﺒﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪور
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻟﺘﻞ أﺑﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺬراع اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺬي
ُ
ﺗﺤﻮل ﻋﻮاﺋﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون دﻓﻌﻪ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ً
ً
ـﺮار ﻧ ــﺎدرا ﻣــﺎ ﻳﺤﺪث ﺳﺮﻳﻌﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
وﻓــﻲ إﻗ ـ ٍ
»ﻓﻴﻠﻖ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻤﻨﻊ
ـﺔ
ـ
ﻳ
ـﻮر
ـ
ﺳ
ـﻲ
ـ
ﻓ
ـﺪة
ـ
ﻳ
ـﺪ
ـ
ﺟ
ـﺎرات
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏ ـ
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٠٣
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :رﺑﻂ ﻣﻊ
»اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ«
و»اﻟﻌﺪل« و»اﻟﺼﺤﺔ«

ﻣﺰاج
ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ دﺑﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﺤﺘﻞ )إي ﺑﻲ إﻳﻪ(

وﻓﺎة اﻟﺮﺷﻴﺪي واﻟﻌﺪواﻧﻲ ًﺗﻔﺘﺢ
ﻣﻠﻒ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺠﺪدا

ﺳﺪود ﻟﻸﻣﻄﺎر ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي واﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ »اﻟﻤﻮاﻧﺊ«:
إﺟﺮاءات ﺿﺪ
إﺻﻼح اﻟﺸﻮارع
• ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ًاﻟﻤﻘﺒﻞ و ٪٣٠ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎز
ً
• اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ١٢ :ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻸﺳﻔﻠﺖ ﺗﻨﺘﺞ  ٤٧ﺧﻠﻄﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻄﺮق »ﻛﻲ ﺟﻲ إل«
»اﻟﺼﺤﺔ« :ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ إذا ﺛﺒﺖ وﺟﻮد إﻫﻤﺎل
ﻗـﺒــﻞ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻷﺣ ـﻤــﺪي ،وﺑـﺤـﻴــﺮة ً ﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﻟﺸﻨﻬﺎ ﺣﻤﻼت
● ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص
● ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
وﺳ ــﺪﻳ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎﺣـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ أﻋـﻤــﺎل
أﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺪﻳﺪة
وﺿﻌﺖ وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة
ﻟﻸﻣﻄﺎر.ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜــﺎوي أن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ اﻟـﺠـﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ
اﻷﺳﻨﺎن ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ إﺛﺮ إﺑﺮة ﺗﺨﺪﻳﺮ ،وﺑﻌﺪه
وﺻ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﺎوي ،ﻋ ـ ـﻘـ ــﺐ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع
ﺑﺎﻟﻮزارة وﺿﻊ ﻋﺪة ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ
ﺑ ـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﺔ ﺣ ـﻨــﺎن اﻟ ـﻌ ــﺪواﻧ ــﻲ ﺧ ــﻼل ﻧـﻘـﻠـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺘﻦ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ًﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـﻄــﺮق ،ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻃــﺎﺋــﺮة ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺎرج ،وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﻣﻰ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي واﻟ ـﺼ ـﺒــﺎﺣ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻣ ــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﻠﻮل إﻗﺎﻣﺔ  3ﺳﺪود ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر،
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أﺷﻜﺎل ﻋﺪة ًﻟﻺﻓﺼﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
08

 ٥.٧ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
٠٩

ر ﻏ ــﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ آﻻف ا ﻟـﺠـﻨــﻮد ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻬﺪد »رﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ«،
اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﺌﺎت اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻏﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎزون ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮازﻳﻞ.
ووﺳـ ــﻂ ﺗ ـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﻐ ـﻀــﺐ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،أﻋـﻠــﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون أن دول
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ  G7اﺗـﻔـﻘــﺖ ﻋـﻠــﻰ »ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﺘﻀﺮرة« ﻣــﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ »ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ« ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ إﻳـ ـﺠ ــﺎد آﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻌـﺒـﺌــﺔ دوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﻜﺎرﺛﺔ.
وﻗــﺎل ﻣــﺎﻛــﺮون ،اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻗﻤﺔ ﻗﺎدة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎرﻳﺘﺲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ:
»أﻣ ـ ـ ــﺎم دﻋ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻃـﻠـﻘـﺘـﻬــﺎ
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻛ ــﻮﻟ ــﻮﻣـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎ ،ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﻧ ـﻜ ــﻮن
ً
ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺎرﻳﺔ »ﻣﻊ
ﻛﻞ دول اﻷﻣﺎزون؛ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ
ً
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﺟﺪا ﺣﻮل اﻟﺴﺒﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺤﺪث.
وﺣــﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋــﺎدة ﺗﺸﺠﻴﺮ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻗﺎل ﻣﺎﻛﺮون» :ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ً
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻄﺎوﻟﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﻏﻀﺐ
ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻷرض ،ﺻـﻠــﺐ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت ﻗـﻤــﺔ 02 G7

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﺐ ﻗﺼﻮى ﺑﻜﺸﻤﻴﺮ
وﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر ﻣﻬﺠﻮرة
ﻣﻨﻊ ﻗﺎدة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻢ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻرﺗﺒﺎك ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

١١

َ
ﻣﻊ دﺧﻮل ﻗﻄﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت ّﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎل
اﻟﻬﻴﻤﺎﻻﻳﺎ ﻳﻮﻣﻪ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻛﺜﻔﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،أﻣﺲ،
إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﺐ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻜﺸﻤﻴﺮ ،واﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻬﺠﻮرة.
وأﻟ ـﻐ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻟ ـﻠ ـﺠــﺰء اﻟـ ــﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ ﻛﺸﻤﻴﺮ ،واﻟـﻤـﻌــﺮوف ﺑــﺎﺳــﻢ ﺟــﺎﻣــﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻓﻲ
 5أﻏﺴﻄﺲ اﻟـﺠــﺎري ،وﺗﺤﺮﻛﺖ ﻟﻘﻤﻊ اﺿﻄﺮاﺑﺎت 02

ﻣﺸﺎﺟﺮات أﻫﻞ اﻟﻔﻦ
اﻟﻤﺼﺮي ...أزﻣﺎت
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ،وأﻋﺎدت ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮزارة ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث.
02

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻜﺎرﺛﺔ »اﻷﻣﺎزون«

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

»اﻷﺣﻤﺮ« ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ ٪٢

ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن »اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل«

02

04

١٥

١٨
»رﺑﺎﻋﻲ اﻟﺘﺸﻴﻠﻠﻮ« ﻧﺜﺮوا
إﺑﺪاﻋﻬﻢ أﻧﻐﺎﻣﴼ ﻓﻲ
»ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ«

دوﻟﻴﺎت

١٩
ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺠﻠﺐ ﻇﺮﻳﻒ
ﻟـ» ...«G٧وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻨﻔﻲ
وﻻ ﻳﻌﺎرض وﺳﺎﻃﺘﻪ
ﺟﻨﻮد ﺑﺮازﻳﻠﻴﻮن ﻳﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ أﻣﺲ )إي ﺑﻲ إﻳﻪ(

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﺗﺠﺎرة
ﺣﺠﻢ
دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎر
ً
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ،
أن ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟـﻌـﻤــﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﻳﺘﺠﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻛ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ﻷﻋـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﻢ
وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ،أوﻟﻬﺎ إﺧﻔﺎء
ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ أن أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮل
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ ﺑــﺎﻟـﻤــﺎل وﺗـﺤــﻮﻳـﻠــﻪ دون ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻛ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﺎم أﺣ ــﺪ
اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﻔﺮة،
ﻓــﺮﻏــﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔــﻪ ﺣــﺮﻛــﺔ إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ 02

رﻳﺎﺿﺔ

٢١
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﺸﻮاره
اﻣﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري
اﻟﻴﻮم

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻐﺎل وﺟﻨﺒﻼط

ّ
ﺳﻤﻮه ﻋﺰى ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻮﻓﺎة ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺗﻠﻘﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﻬـ ـﻨـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ـﻐ ــﺎل ﻣ ــﺎﻛ ــﻲ
ﺳ ــﺎل ،أﻋ ــﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗ ـﻬ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻪ ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣــﻦ
ً
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎرض اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻲ ،ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺪم واﻻزدﻫ ـ ــﺎر ﻓــﻲ ﻇﻞ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺴﻤﻮه.
وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﺎل ،ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺷ ـﻜــﺮه وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ أﻋﺮب ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
وﺻــﺎدق اﻟﺪﻋﺎء ،راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟـ ــﻪ دوام اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ،
وﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻐﺎل وﺷﻌﺒﻬﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﺑــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﺗـ ـﻬـ ـﻨـ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﻲ اﻻﺷـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاﻛ ـ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ وﻟـﻴــﺪ
ﺟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺒ ـ ــﻼط ،أﻋـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻋــﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ ﺳﻤﻮه
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎرض اﻟـﺼـﺤــﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ
اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ أن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳـﻤــﻮه ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﺮب
ﻋ ـ ـﻨـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎﻧـ ــﻲ وﻃـ ـﻴ ــﺐ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ وﺻ ـ ـ ـ ــﺎدق اﻟـ ــﺪﻋـ ــﺎء،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ
وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه
ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﺧـ ـﻴ ــﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ،

ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻮﻓﺎة
اﻟـﻤـﻐـﻔــﻮر ﻟــﻪ ﺑ ــﺈذن اﻟـﻠــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻷﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻰ أن ﻳ ـﺘ ـﻐ ـﻤــﺪه
ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ وﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ
ﺟﻨﺎﺗﻪ ،وأن ﻳﻠﻬﻢ ذوﻳــﻪ ﺟﻤﻴﻞ
اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ إ ﻟ ــﻰ ر ﺋ ـﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻷوروﻏـ ـ ــﻮاي ﺗــﺎﺑــﺎري ﻓــﺎزﻛـﻴــﺰ،
ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗ ـ ـﻬـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﻪ ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟــﻪ ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ،
وﻟﻠﺒﻠﺪ ا ﻟـﺼــﺪ ﻳــﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك
وﺗﺸﺎﺑﻮﺗﻮﻓﻴﺘﺶ و ٣وزراء

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺒﺎرك أﻣﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻧﺎﺋﺐ
رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ

اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ووزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ،ووزﻳـ ـ ــﺮ ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻳﺎﺗﺰﻳﻚ ﺗﺸﺎﺑﻮﺗﻮﻓﻴﺘﺶ واﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺳﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت
ﺑﺪﻳﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح.

ﱡ
اﻟﺨﺎﻟﺪ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﺑﺤﺜﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ »اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ« :ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻘﻀﺎة

اﺟﺘﻤﻊ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﺑﻮزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻳﺎﺗﺰﻳﻚ ﺗﺸﺎﺑﻮﺗﻮﻓﻴﺘﺶ،
أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ دﻳ ــﻮان ﻋ ــﺎم اﻟـ ــﻮزارة،
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ زﻳ ـ ــﺎرﺗ ـ ــﻪ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗ ـ ـﻨـ ــﺎول اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻣـﺠـﻤــﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺑ ـﺤــﺚ آﺧـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪﻫــﺎ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻃــﺮ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك
واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎل ﻓ ــﻲ ﺳـﻴــﺎق
ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻏـﻴــﺮ اﻟــﺪاﺋـﻤــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر
أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ

اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ،
وﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى ﺑــﻮﻟ ـﻨــﺪا
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ

وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون أوروﺑﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻲ،
وﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ و ﻛ ـ ـﻴ ـ ــﻞ وزارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺪل
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي،
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﺟـ ـﻬ ــﺎز
اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ
اﻟـﻌـﺠـﻴــﻞ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺪر اﻟﺤﻤﺎد ووﻛﻴﻞ
وزارة اﻟـﻌــﺪل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻹدارﻳــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﺎن،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
آﻟﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺳﻮاء ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
أو ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﺒ ـﺴ ـﻴــﻂ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات وﺿ ـ ــﺮورة
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة
وأﻋـﻀــﺎء اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺳﺮﻋﺔ
ﺻﺮف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
أﻣﺲ ،اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺠﻬﺎز ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ أي
ﻋﻘﺒﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻌﺪل

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗــﺆدي اﻟــﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ
او اﻟ ـﺘ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻧـ ـﺠ ــﺎز ﺻ ــﺮف
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺒﺪﻻت ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ

ﺗﺼﺪر ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز داﺋﻤﺎ ﻣﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﻤﺎ
أﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻬﺪف
اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺗﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﻬﺎز.
وﻗــﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ

اﺟﺘﻤﺎع ﻓــﻲ أﻗــﺮب وﻗــﺖ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣـ ــﻦ ﺻ ـ ــﺮف ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة.

»ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ« ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﻨﺎﺷﻲ ﻟـ ´  :ﺗﻀﻢ  ١٢ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ  ٦ﻣﻨﻬﺎ
•

●

ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﺸﺮوع
ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻳﻮ
 2019ﻓﺮﺻﺔ
ذﻫﺒﻴﺔ
ﻷﺻﺤﺎب
اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﻲ ،أن ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻲ ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،أن وﺣـ ــﺪات اﻟـﻤـﺸــﺮوع
ﺗﻌﺎدل ﺿﻌﻒ وﺣــﺪات ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  22أﻟﻒ وﺣﺪة
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ
 400ﻣﺘﺮ ﻣــﺮ ﺑــﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ  7آﻻف  373ﻗﺴﻴﻤﺔ،
و 2201ﺑـﻴــﺖ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ  2000ﺷﻘﺔ
ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ّ
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان...
اﻟﻘﺪس« ﻣﻦ ﺷﻦ ﻫﺠﻮم ﻳﺒﺪو أﻧﻪ رد ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻒ ﻣﻘﺎر اﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ
ّ
ّ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮات،
ﻣﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺴﻴﺮة )درون(
اﻟﻌﺮاق ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﺋﺮات
ّ
ﻣﺆﻛﺪة رﻓﻊ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أي ﺗﻄﻮر وإﻏﻼق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻮق ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
ووﻓﻖ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺠﻮﻣﻪ اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻨﺸﺂت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ً
ﻟﻔﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻋﻘﺮﺑﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق دﻣﺸﻖ ،ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ً
ّ
اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺮب
ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮا ،وﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات
أﻫﺪاف ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ«.
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ أن اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات
ً
ّ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ »ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ
اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ
ً
ً
ً
إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ وﺟﺪﻳﺪا« ،أﺷﺎد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻘﻮاﺗﻪ
ً
وإﺣﺒﺎﻃﻪ ﻫﺠﻮم »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻹﻳﺮان
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ،وﻗﻮاﺗﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪواﻧﻬﺎ«.
ووﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻘﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻣﻘﺘﻞ اﺛﻨﻴﻦ ،ﺷــﺪد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت
ً
ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺤﺬرا أن »ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻴﻬﺎ
ً
ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ ،وﺳﻨﻜﺸﻒ اﻟـﻨـﻘــﺎب ﻣــﻦ اﻵن ﻓـﺼــﺎﻋــﺪا ﻋــﻦ ﻛﻞ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ إﻳﺮان ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺘﻨﺎ واﻻﺧﺘﺒﺎء وراء ذراﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻘﻮط ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺘﻴﻦ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻴﻦ ﻓﺠﺮ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻞ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﺒﻴﺮوت ،ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺰب أن إﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻧﻔﺠﺮت
ً
وأﻟﺤﻘﺖ أﺿﺮارا ﺑﻤﺮﻛﺰه اﻹﻋﻼﻣﻲ.
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻋﻤﻠﺖ وﺣ ــﺪات اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﻖ ﻣـﻜــﺎن ﺳﻘﻮط
اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ وﺗﻮﻟﺖ ﺷﺮﻃﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث ﺑﺈﺷﺮاف
اﻟـﻘـﻀــﺎء اﻟـﻤـﺨـﺘــﺺ ،ﺗــﻮاﻟــﺖ ردود اﻟـﻔـﻌــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﻜﺮة ﻟـﻠـﺤــﺎدث ،إذ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أن »اﻋﺘﺪاء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺪوان ﺳﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎدة ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ وﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ودﻟ ـﻴــﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻌــﺪواﻧـﻴــﺔ واﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
ووﺻﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺳﻘﻮط اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ
»اﻋﺘﺪاء ﻣﻜﺸﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺧﺮق ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﺮار ،«1701
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ
ﻣﻨﺪوﺑﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺨﺮق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻴﺎدة ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻗﺒﻞ ﺧﻄﺎب اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،أﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻪ

وذﻛــﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع أدرﺟــﺖ ﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2019 -2018وﺗﻤﺖ
دﻋ ـ ــﻮة اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﺘ ــﻮارﻳ ــﺦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
ﺑﺤﺴﺐ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ  10آﻻف
ﻗﺴﻴﻤﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻀﻢ 12
ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮ  6ﺿﻮاح ﻣﻨﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻲ إن اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺗﻌﻤﻞ
اﻵن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺿﻮاﺣﻴﻪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻃــﺮﺣـﺘـﻬــﺎ "اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ" ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻤﺖ إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ
ﺑ ــﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺷﻤﻞ
ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ  2019وﻣﺎ ﻗﺒﻞ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺣﺘﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ

اﻟﺠﺎري ،ﺗﻘﺪم  1066ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﺑﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
وأﻛ ـ ـ ــﺪ أن ﻓـ ـﺘ ــﺢ ﺑـ ـ ــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ
ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻳﻮ  2019ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع
اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻴﻪ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
.2013
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺗــﻮزﻳ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ آﻟـﻴــﺔ اﻹﻋــﻼن
وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻘﺮﻋﺔ
وﻗـﺒـﻠـﻬــﺎ ﺟـﻠـﺴــﺎت اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
أن ﺗﻜﻮن اﻷﻋــﺪاد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ

اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﻋ ــﺪم إﺳ ـﻘــﺎط اﻟ ـﺤــﺰب أي ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ،
ً
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن »اﻷوﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﻨﻔﺠﺮ ،ﻳﻌﻤﻞ اﻟـﺤــﺰب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.
ً
وﻻﺣ ـﻘــﺎ ،ﺗــﻮﻋــﺪ ً ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺳـﻜــﺎن ﺷـﻤــﺎل إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﺑـﻌــﺪم اﻟــﺮاﺣــﺔ
ً
ً
واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﺤﻈﺔ واﺣــﺪة ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺳﻴﻮاﺟﻪ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺳﻤﺎء ﻟﺒﻨﺎن ُ
وﻳﺴﻘﻄﻬﺎ«.
وﺧﺎﻃﺐ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ» :ﻗﻔﻮا ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺋﻂ
ً
واﻧﺘﻈﺮوﻧﺎ« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﻋﻠﻰ دﻣﺸﻖ وﻣﻘﺘﻞ
ّ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام« .وأﺿﺎف» :أﻳﻬﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن،
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺨﻮض ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺎﺋﻜﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎر
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ،ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﻘﻮدﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ«.
وﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲ
أي ﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻬــﺪاف ﻣ ـﺨــﺎزن اﻟـﺤـﺸــﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة
ً
ﺷـﻤــﺎل وﺟـﻨــﻮب ﺑ ـﻐــﺪاد ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺗﻤﻮﺿﻊ
إﻳﺮان ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺸﻔﺖ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺪر
ﻣﻄﻠﻊ ،ﻋﻦ ﺧﻄﻂ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻀﺮب ﻣﻨﺸﺂت وﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻗﺮب ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،إذ أﺷﺎر اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ رﺻﺪ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺤﺎوﻻت ﻧﻘﻞ أﺳﻠﺤﺔ وﻗﻄﻊ ﺻﻮارﻳﺦ
ّ
ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻦ إﻳــﺮان،
وﻣﻨﺼﺎت وﻗــﻮارب ﻣﺴﻴﺮة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺎﺋﺮات
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وإﻟﻴﻪ ،ﻗﺒﺎﻟﺔ
اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب.
١٩

ﺳﺪود ﻟﻸﻣﻄﺎر ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي...

ً
ﺗﺠﺘﻤﻊ أ ﺳـﺒــﻮ ﻋـﻴــﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إ ﺻ ــﻼ ﺣ ــﺎت ا ﻟ ـﺸ ــﻮارع ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ،واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺮي ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ وﻋﺪت ﺑﻪ اﻟﻮزﻳﺮة
ً
د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
وﻗﺎل إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﻮارع ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻋﻤﺎل
ً
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﺛﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
اﻟﻮزارة ﺗﺮاﻗﺐ ﺧﻠﻄﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ وﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ،وﺗﺘﺎﺑﻊ
أ ﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺼﻠﺒﻮخ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺸﻮارع ﺑﻠﻐﺖ

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ.
وﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﺧــﺎرج
ﺿ ــﻮاﺣ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻲ إن
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺳـﺘـﺤــﺪد ﺗـﻠــﻚ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﺑﻌﺪ
دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﺘﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ وﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺘﻴﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت
ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ وﺿ ــﻊ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ زﻣ ـﻨــﻲ ﻟـﻬــﺬه
اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ وﻣــﻮﻋــﺪ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ــﻮء ذﻟـ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻧ ــﻮع
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.

ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺮوع
وﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻗـ ــﺎل إن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﺘـﺨـﻠـ ّﻠــﻪ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺤﺘﻮي
ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﺮق رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ وﺿـ ــﻮاح ووﺣـ ــﺪات
ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻣـﺒــﺎن ﻋــﺎﻣــﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟﻰ
أن "اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ" ﺗـﻌـﻤــﻞ اﻵن ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح ووﻓﻖ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﺣﺰم اﻟﻌﻘﻮد( ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ ﺳﻴﺒﻴﻦ أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﻄﺮح
وﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وأﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد.
وذﻛﺮ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺎول ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
ﺿ ـﻐ ــﻂ ﻓـ ـﺘ ــﺮات ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒــﻼد ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗﻀﻢ اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﺳـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
وﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺮة اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑـﺸـﻘـﻴــﻪ:
ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻮﻓﺮة ،وﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻘﺎﺋﻢ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮان
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

ﻧﺤﻮ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺗﺸﻤﻞ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وذﻛﺮ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي أن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺸﻮارع ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻳﻬﺪف
ً
ً
إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻄﺮق ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ً
ً
أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن »ﻟﺪﻳﻨﺎ
ً
ً
 12ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ،30
ً
وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ  47ﺧﻠﻄﺔ أﺳﻔﻠﺘﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ«.

وﻓﺎة اﻟﺮﺷﻴﺪي واﻟﻌﺪواﻧﻲ ﺗﻔﺘﺢ...
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟ ــﻮزارة ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ
وﻣ ـﺤــﺎﻳــﺪ ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﻼﺑ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺤــﺎدﺛ ـﺘ ـﻴــﻦ وأﺳ ـﺒــﺎﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ ،أﻛ ــﺪت
رﺋﻴﺴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺣﻤﺪي ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹدارة
ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺑــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ،د .ﺣﺒﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪي أن اﻹﺟــﺮاء ات
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
ً
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدات ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎن ﻳﺨﻀﻊ
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪي ،ﻓﻲ
ُ
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎدة ،وأﻋ ـﻄ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﺞ اﻟـﻤــﻮﺿـﻌــﻲ ﻓﻲ
اﻟــﺰﻳــﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون ﺣــﺪوث أي ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
ً
»اﻟﺒﻨﺞ اﻟﻤﻮﺿﻌﻲ« ﻣﻌﺘﻤﺪ ُ
وﻳﻌﻄﻰ ﻵﻻف اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدات اﻷﺳﻨﺎن.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ :ﻻ ﻧـﻤـﻠــﻚ اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻓــﺎة ﻓ ــﻲ ﺿــﻮء
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺎزﻟﻨﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮزارة ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻮﻓﺎة.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺼﺮ إذا ﺛﺒﺖ وﺟﻮد إﻫﻤﺎل ،ﻣﺆﻛﺪة
ً
أن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
وﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ.

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎرﺛﺔ...
اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻬﺪد اﻷزﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ و»ﻣﻴﺮﻛﻮﺳﻮر« اﻟﺬي ﻳﻀﻢ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ واﻷوروﻏﻮاي واﻟﺒﺎراﻏﻮاي.
ووﺳﻂ اﺗﻬﺎﻣﺎت أوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮازﻳﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻨﻴﺮان ﺑﺄﻛﺒﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﻲ

اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أرﺳﻞ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﻫﻴﺮﻛﻮﻟﻴﺲ-
 «130ﻹﺧﻤﺎدﻫﺎ.
وﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،ﻃﻠﺒﺖ  6وﻻﻳﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ،اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻬﻤﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وزﻳﺎدة ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء.
)ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ ـ روﻳﺘﺮز(

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﺐ ﻗﺼﻮى ﺑﻜﺸﻤﻴﺮ...
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﺒﺮ ﻗﻄﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ.
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر اﻟﻐﺎز ُ
اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع
ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ رﺷﻘﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳــﻮرا اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ رﻏﻢ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺸﺪدة.
وﻇﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر ﻣﻬﺠﻮرة أﻣــﺲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ
إﻏﻼق ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺑﺪورﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
اﻟﺘﻲ ﺷﻮﻫﺪ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮور ﻣﺤﺪودة.
وأﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻣـﻨـﻌــﺖ ﺳـﻠـﻄــﺎت إﻗـﻠـﻴــﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻗ ــﺎدة اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ« راﻫﻮل ﻏﺎﻧﺪي،
ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر ،ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ أن اﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺪ ﺗﺆدي
إﻟﻰ إذﻛﺎء اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
ورﻓ ــﺾ وﻓ ــﺪ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺿــﻢ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟـﺤــﺰب
ً
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ وادي
ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ إﻟﻰ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر.
وﻟ ــﺪى وﺻ ــﻮل ﻃــﺎﺋــﺮة اﻟــﻮﻓــﺪ ،ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻋـﻀــﺎﺋــﻪ ﺑــﺎﻟـﻤـﻐــﺎدرة،
وأﻋﻴﺪوا إﻟﻰ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺎت.
)ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت...

ً
ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺷﺮاء
اﻟﻤﺨﺪرات إﻟﻰ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
ً
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻧﺸﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣﻴﻤﺮي« ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻦ  253ﺻﻔﺤﺔ ﺣﻮل
اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﻼت ﻣﺸﻔﺮة.
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺖ(
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :رﺑﻂ ﻣﻊ »اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« و»اﻟﻌﺪل« و»اﻟﺼﺤﺔ«
ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ووﻗﻒ رواﺗﺐ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﻌﺪادات ﻣﺪارس
اﻟﺠﻬﺮاء ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻀﻮر
واﻻﻧﺼﺮاف ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دوام اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ،ﻣ ــﻦ ﻫﻴﺌﺎت
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإدارﻳﺔ ،وﻣﻨﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻼﻋﺐ
وﻋﺪم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺻﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ورﻏ ــﻢ ﺟـﻬــﻮد اﻟ ــﻮزارة اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ،واﻟـﺘـﻌــﺎﻣـﻴــﻢ واﻟ ـﻨ ـﺸــﺮات
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻨﻮي وﻣﺘﻮاﺻﻞ ،ﻓﺈن اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﻻت
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻧـﻘـﻄـﻌــﻮا ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ أو ﻟﻢ
ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻬﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ دون وﺟﻪ
ﺣﻖ ،وﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻻ ﺗﻜﺘﺸﻒ إﻻ
ﻋﻨﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ﻋﻤﻠﺖ
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ووزارﺗﻲ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ ،وﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت

ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »اﻟﺠﻬﺮاء« أﻣﺲ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس ﻟـ ـﺒ ــﺪء اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،أﻛـ ــﺪت ﻣ ـﺼــﺎدر
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻧﺎﻗﺶ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دوام ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ إﻟﺰام
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﻜﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﻬﻢ ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إﻟﻰ

اﻟﻼﻓﻲ :ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛـ ـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ د .ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻼﻓﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻹدارة
اﻟ ـﺘــﺎم ﻻﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
 2020/2019ﻓﻲ ﻣــﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
اﻟـ  ،18ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺠﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻼﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
إﻧﻪ ﺟﺎر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وﻟﻢ
ﻳـﺘـﺒــﻖ ﺳ ــﻮى اﻟـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وذﻟـ ــﻚ ﺣﺴﺐ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺠﻬﻮد وﺗﻌﺎون
ً
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد أي ﻣﺸﺎﻛﻞ
أو ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ،وﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺣﺴﺐ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﺪء

اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻤﺖ زﻳﺎرة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس
اﻟـﺘــﻲ ﻓﻴﻬﺎ أﻋـﻤــﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ واﻷﻣ ــﻮر ﺗﺴﻴﺮ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺮام ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺘﻢ
ً
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﻔﺬي اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﻋﻤﺎل
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ( ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﺎﺻ ــﺎت
وﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ.

اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﺣﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ دول ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ،
ﻗــﺎل اﻟــﻼﻓــﻲ" :ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪون ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺢ اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻜــﻞ ﻣــﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎل وﺟــﻮد أي ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ واﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻋــﺪ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻷﻣــﻮر ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﻦ ﺑـﻌـﻤــﻞ
اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.

•

أﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر ،أﺣﺪ
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣ ـﺒــﺮة إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ اﻟـﺒـﻐـﻠــﻲ ﻟــﻼﺑــﻦ
اﻟﺒﺎر ،أﻣﺲ ،ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺧــﺪﻣــﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻛﺒﺎر
ا ﻟ ـﺴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة ا ﻟـﺼـﺤــﺔ،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﺗ ـﺤ ــﺖ رﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ د .ﺑــﺎﺳــﻞ
اﻟـﺼـﺒــﺎح ،اﻟ ــﺬي أﻧ ــﺎب ﻋﻨﻪ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ د .ﺣـ ـﻤ ــﻮد اﻟ ــﺰﻋ ـﺒ ــﻲ،
ﺑـﺤـﻀــﻮر رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﻤـﺒــﺮة
وراﻋﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻐﻠﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻛـﺸــﻒ اﻟــﺰﻋ ـﺒــﻲ ﻋ ــﻦ ﻗـﻴــﺎم
اﻟـ ــﻮزارة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹﺟ ــﺮاء أول
ﻣﺴﺢ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺠــﺎ ﺑـﻬــﺔ ا ﻟـﺘـﺤــﺪ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻬ ــﻢ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻔــﻖ ﻣﻊ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت

ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
ﺑﺪوره ،أﻟﻘﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗــﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن اﻟﻤﺒﺮة ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺸﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﺋﺢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻛﺸﻒ اﻟﺒﻐﻠﻲ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ

ً
ﺗـ ــﺄﻛ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮ "اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة"
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺪد أﻣ ـ ــﺲ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﻐﻴﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻮﺻﻮل
أوﻟــﻰ دﻓـﻌــﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺒــﺪأ ﻳ ــﻮم  4ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﺎ  86ﻣﻦ
دوﻟﺘﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻷردن ﻣﻦ أﺻﻞ
 102ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ
ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻷردن  91ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ
 101ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
 ،321ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟــﺪول
اﻟﺜﻼث  513ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﻐـﻴــﺺ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،أن اﻟﻘﻄﺎع اﻹداري
أﻋـ ـ ــﺪ ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل دﻓـ ـﻌ ــﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺼﻠﻮن إﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم ،ووﺿﻊ

وﻣ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪﻫ ــﻢ ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻬﻢ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺼﻮﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".
وأردف" :ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ إدارة
اﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﻤﺨﺎزن ،وﺳﻴﻮاﻓﻮﻧﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪد
ﻃﻠﺒﺔ ﻣــﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﻎ 1631
ً
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،وﻋــﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ
ً
 111ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ.
وﺣﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﺄﻫﻠﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺎت ،ﻗـ ــﺎل" :اﻋـﺘـﻤــﺪﻧــﺎ
دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﺗﺪﺧﻞ  5ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰ  6ﻣـ ـ ــﺪارس أﺧ ـ ــﺮى ﻟـﺘـﻌـﻤــﻞ ﻣ ــﻊ ﺑــﺪء
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،إن "ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺣﻤﺪي
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻدارﻳــﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﺴـﻜـﻴــﻦ ﺷ ــﻮاﻏ ــﺮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺴﻠﻤﺖ روﺿﺔ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ،وﻫﻲ
اﻵن ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﺳﺘﻘﺒﺎل أﻃﻔﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪي ﺑـﻌــﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑ ــﺎﻷﺛ ــﺎث وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح 5
ﻣﺪارس ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم
ً
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ  6ﻣ ــﺪارس أﺧ ــﺮى ﺧﻼل
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻻدارﻳ ــﺔ وﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﺸﻮاﻏﺮ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺎرس ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن  300ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻮا

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ %91
•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

آﻟﻴﺎت وإﺟﺮاءات

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻧﻈﻴﺮ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ،
واﻟـﺘــﻲ ﻧﺎﻟﺖ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن واﻹﺷ ــﺎدة ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأرﺟ ـﻌــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤــﺎء زﻳ ــﺎدة ﻗﻴﻤﺔ
اﻹﻳ ــﺮدات اﻟــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﺳـﺒــﺎب؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﻟـﻴــﺎت واﻹﺟ ــﺮاءات
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷــﺆون اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت "واﺗﺴﺎب" ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻤﺎل وإﺟﺮاءات إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺟــﺰاء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻠﻴﻌﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻣﺲ وﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟـ  5وﺣﺘﻰ اﻟـ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ.

»اﻟﺤﺮس« :اﺧﺘﻴﺎر دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻴﻮم رﺿﺎ ﻟـ دلبلا• :ﺗﻨﺎول اﻟﺸﺒﺎب ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت
ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮت
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ أﻧﻬﺎ
ﺳـﺘـﺠــﺮي ﻗــﺮﻋــﺔ ﻋـﻠـﻨـﻴــﺔ ﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر دﻓ ـﻌــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ )رﻗﺒﺎء أواﺋﻞ( اﻟﻴﻮم.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻠﻴﻞ أن
اﻟﺤﺮس ،ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
رﺋﻴﺴﻪ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ
اﻷﺣﻤﺪ ،وﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ م .ﻫﺎﺷﻢ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻧﻬﺞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻘﺒﻮل ،ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ

ً
اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻮد وﺛﻴﻘﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ " 2020اﻷﻣﻦ أوﻻ".
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻘــﺮﻋــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻨـﻴــﺔ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﺴﺎب ا ﻟـﺤــﺮس ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻧﺴﺘﻐﺮام
) ،(kng_kwﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮا ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻆ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ
ﺑﻨﻴﻞ ﺷﺮف اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺗﺮاب اﻟﻮﻃﻦ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس ،وزﻣﻼء اﻟﺴﻼح ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ،
واﻟﺸﺮﻃﺔ ،واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء.

اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ »اﻷﺳﺪ اﻟﻤﺘﺄﻫﺐ«
اﻧﻄﻠﻘﺖ ،أﻣــﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ "اﻷﺳ ــﺪ اﻟﻤﺘﺄﻫﺐ
 "2019ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أردﻧﻲ -أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﻣﻦ  27دوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻮات ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎورات اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻷردﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻠﺠﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن "اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮل )ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب( و)ﺳﺒﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ اﻟﺤﺪود( ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  8آﻻف ﻋﺴﻜﺮي".
وأﻛ ــﺪ ﺛﻠﺠﻲ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗ ــﺪرات
اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻮف
وأﻧــﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪو
واﺣ ــﺪ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ ﺳﻴﺤﺎﻛﻲ

اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﻤـﻨــﺎورات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ
ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت وﺗـﻤــﺎرﻳــﻦ ﺗﻌﺰز ﻣﺮﻛﺰ إدارة اﻷزﻣ ــﺎت ﻋﺒﺮ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻷزﻣـ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗـﻈـﻬــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺪان
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻛﺄزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ ،وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ وﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
"اﻷﺳــﺪ اﻟﻤﺘﺄﻫﺐ" ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫــﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن "اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ" ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎر،
ﺛ ــﻢ ﻧـﻘـﻠـﻬــﻢ اﻟ ــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ،وﺗ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻦ واﻟـ ـﺘـ ـﻐ ــﺬﻳ ــﺔ
واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻬﻢ.
وأوﺿـ ــﺢ أن اﻟ ـ ــﻮزارة أﺗــﺎﺣــﺖ
ﻟ ـﻬ ــﻢ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻒ ﺑـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻊ  200دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر
ﻟـﻠـﺴـﻠـﻔــﺔ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة ،ﺛ ــﻼث ﻣ ــﺮات
ﻛﺤﺪ أﻗـﺼــﻰ ،إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
إﺟﺮاءات اﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺑﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ،
ﻣﺆﻛﺪا ان ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺳــﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﻤــﺪارس ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،أﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ م .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي،
ﺳﻌﻲ اﻟﻮزارة إﻟﻰ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮاز اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺑـﻨــﺎء ﺻ ــﺎﻻت ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻧﺠﺎز
 9ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣــﺪارس ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ
ً
رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺜﻼث اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ أﺧﻴﺮ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺮادات ﺗﺤﺼﻴﻞ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،اﻟﺬي ﺑﻠﻎ  87.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وإﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟــﻮزارة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وذﻟــﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أول أﺑﺮﻳﻞ 2018
وﺣﺘﻰ أول أﺑﺮﻳﻞ  ،2019ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
 381.621ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻠﻐﺖ  90.9ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﺧﻼل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ  2018/ 2017ﺣﻮاﻟﻲ
 294.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.

ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
اﻟﻤﺒﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻠﻎ
ً
 130ﻣﺘﻄﻮﻋﺎ وﻣﺘﻄﻮﻋﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ 13
ً
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـﻄــﻮﻋـﻴــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺣـﺘـﻠـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺎءت

ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻴﺺ

اﻟﻌﻨﺰي ٩ :ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪارس ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر ﺗﻄﻠﻖ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ وﻣﻮاﻗﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ.
وأﻛ ــﺪ أن ﻛـﺒــﺎر اﻟـﺴــﻦ ﻳﺤﻈﻮن ﺑﻤﻈﻠﺔ
ً
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن اﻟـ ـ ــﻮزارة أﺻ ـ ــﺪرت اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻷول ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﻢ ،وﺧﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﺤﺘﻬﻢ.
وأوﺿــﺢ أن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ "اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ" واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺗ ــﺄﻫـ ـﻴ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﻨـﻴــﻦ
"ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤــﺎ ﻧ ــﺺ ﻋـﻠـﻴــﻪ دﺳ ـﺘ ــﻮر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ
وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ".

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﻟﺴﻌﻴﺪ 300 :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـ »ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺣﻤﺪي«

»اﻟﺼﺤﺔ« :إﺟﺮاء أول ﻣﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

•

اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ،ﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ رﺑــﻂ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت.

وذﻛ ـ ــﺮت أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇــﻒ ،وﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻋــﺪد
اﻷﺑـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ،وﺗـ ـﺜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺖ ﺣـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﻄ ــﻼق
أو اﻟـ ـ ـ ــﺰواج أو اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺎة ،وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﺮأ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻔــﺎت
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أوراق.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺮﺑﻂ وﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ،وﻫﻨﺎك
ﺟﻬﻮد ﺗﺒﺬل ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت ،ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧــﺮى ،ﻋﻘﺪ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎن ،اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ
ﻣــﻮﺳـﻌــﺎ ﻣــﻊ ﻗـﻴــﺎدﻳــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠـﻬــﺮاء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل

اﻟﻐﻴﺺ ٤ :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ وﺻﻮل
أوﻟﻰ دﻓﻌﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد

ﻗﺎل رﺿﺎ إن ﺗﻌﺎﻃﻲ
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﺧﺎرج اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﻄﻴﺮ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ »وﻫﻢ« ﻟﺠﺴﻢ رﻳﺎﺿﻲ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة.

•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛـ ـ ــﺪ اﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺎﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـﻐـ ــﺪد اﻟ ـﺼ ـﻤ ــﺎء واﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح د .ﻋــﺎدل رﺿﺎ
أن اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪام ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
ﻟـ ـﻠـ ـﻬ ــﺮﻣ ــﻮﻧ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﻤــﺎل
اﻷﺟـﺴــﺎم واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻀﻠﻲ ﺧــﺎرج
اﻟ ـﻨ ـﺼ ـﻴ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ـ ـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮت
اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ.
وأوﺿــﺢ رﺿــﺎ ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﺧﺎرج اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ "وﻫــﻢ"
ﻟـﺠـﺴــﻢ رﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﻟﻠﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻳﺨﻠﻘﻮن
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ
أﺟﻞ "وﻫﻢ" ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻣﻊ اﻷﻳﺎم.
وﻗ ـ ــﺎل إن أﻏ ـﻠ ــﺐ اﻟـﻤـﻨـﺸـﻄــﺎت
واﻟ ـ ـﻬـ ــﺮﻣـ ــﻮﻧـ ــﺎت ،أو ﻣـ ــﺎ ﻳـﺴـﻤــﻰ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻤ ــﻼت اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎع ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻻﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺖ

ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎر رﺿ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـﺠـﺴــﻢ
ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻋﺼﺒﻴﺔ
ً
ً
ﻫــﺮﻣــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺨ ـﻠــﻖ ﺗـ ــﻮازﻧـ ــﺎ ذاﺗ ـﻴ ــﺎ
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن إﻋﻄﺎء أواﻣﺮ
ﻫــﺮﻣــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻀــﺮ ﺑـﻬــﺬا
اﻟﺘﻮازن اﻟﺪﻗﻴﻖ.
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن إﻋ ـﻄــﺎء أو إﻋ ــﺎدة
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﻬ ــﺮﻣ ــﻮﻧ ــﺎت ﻋـ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ــﺺ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺿـﻤــﻦ
ﺑـ ــﺮوﺗـ ــﻮﻛـ ــﻮﻻت ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪة
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻨــﻮع اﻟ ـﺨ ـﻠــﻞ اﻟـﻬــﺮﻣــﻮﻧــﻲ
اﻟﺤﺎﺻﻞ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﻠﻮط
ﺳ ـﺤ ــﺮي ﻳ ـﻘ ــﺪم ﻟ ــﻺﻧ ـﺴ ــﺎن اﻟـﺠـﺴــﻢ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ،وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ
ﻫــﻲ أﻣــﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺳـﺒــﺎب واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزه ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﺮق أﻳﻀﺎ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻷداء اﻟﻌﻀﻠﻲ
واﻟ ـﺠ ـﺴ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻮق اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ،ﻣﻤﺎ

ﻋﺎدل رﺿﺎ

ﻳـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ إﺣ ـ ــﺪاث ﺧـﻠــﻞ ﻋ ــﺎم ﻓﻲ
اﻟﺠﺴﻢ وﻣـﻨــﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﺗﺴﻤﻢ ﻛﺒﺪي وﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ
وﺗـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺣـ ــﺪوث ﻋﻘﻢ
ﻟ ــﺪى اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل وﺿ ـﻤ ــﻮر ﻓ ــﻲ ﺣﺠﻢ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ وارﺗـﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺔ
ﺳـ ــﺮﻃـ ــﺎن اﻟ ـﺒ ــﺮوﺳ ـﺘ ــﺎﺗ ــﺎ وﺣ ـ ــﺪوث
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺪ وارﺗﻔﺎع
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻓﺘﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
اﻟﺤﺎدة واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻨﻴﻒ واﻟﺠﻨﻮﻧﻲ
وﺣﺪوث اﻟﻬﻠﻮﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﻤﻮاﻧﺊ« :إﺟﺮاءات ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل« ﻟﺸﻨﻬﺎ
ﺣﻤﻼت ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
دلبلا
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ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷي ﺿﻐﻂ دوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ أن
ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل«
ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻮرة ﺻﺎرﺧﺔ
ﻹﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻳﺤﺎول
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

أﻛﺪت ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق
أي ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

أﻛـ ــﺪت ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺻ ــﺪور
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺿﺪ
ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل« وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺳﻌﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــﺲ
ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ﺑـﻌـﻨــﻮان
»اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻫﺠﻮم ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ وﻣﻤﻮﻟﺔ ﺿﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ،إﻧﻬﺎ اﺗﺨﺬت اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ
إل« ﺑﺒﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻛﺸﻒ
ﻣ ـﻠــﻒ ﻋ ــﺎم ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻛﻼء اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﻠﺬﻳﻦ
ً
ﺗــﻢ اﺗﻬﺎﻣﻬﻤﺎ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻻﺧ ـﺘــﻼس وإﺳ ــﺎءة اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻷﻣ ــﻮال اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ،
واﻟـﻠــﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳ ــﺰاﻻن ﻳــﻮاﺟـﻬــﺎن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﺒـﻴــﺎن ،أن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﺎة ﻗﺎﻣﺖ
ﺑـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣــﻊ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺻﺮﻳﺢ »ﻹﺛ ــﺎرة ﺗﺴﺎؤﻻت
ً ً
ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«
وﻧﺸﺮ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وﻛﺬﻟﻚ »اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة
ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ دوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ  KGLواﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ »رﺳﺎﺋﻞ
إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ«.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺣﻜﺎم ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ

وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻈﻞ
أن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم
ً
اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ،
واﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺘـﻀــﺢ ﻣـﻨـﻬــﺎ أن اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮك
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺑﻞ ﻟﺠﻤﻮع اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﺿﺤﻴﺔ اﻷﻓ ـﻌــﺎل ﻏـﻴــﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛــﻲ ﺟﻲ إل« وﻣــﻦ أﻣﺜﻠﺔ
ﻫــﺬه اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم:
• اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻦ رﻗﻤﻲ
 23.11ﻟﺴﻨﺔ  2017إداري ﺑــﺈﺧــﻼء »ﻛ ــﻲ ﺟﻲ
إل« ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ودون ﺳﺪاد أي
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت رد اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف ،ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ
ﺑ ـﺸــﺄن اﻷرض اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﺑ ـﺒــﻼغ إﻟ ــﻰ ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻟﺸﺒﻬﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ــﻼء ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرض اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة وإﻋ ــﺎﻗ ــﺔ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم وإﻋﺎﻗﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺎ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ ،ﻛﻤﺎ أﺧﻄﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وزارة
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ وﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل«
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ و»ﻛﻲ ﺟﻲ إل« ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻹدراﺟﻬﻤﺎ
اﻷرض اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺿﻤﻦ أﺻﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ.

أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
وأردﻓﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ:
• اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 1957
ﻟﺴﻨﺔ  2015إداري ﺑــﺈﺧــﻼء راﺑ ـﻄــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ
أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺪوﺣﺔ ،واﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه.
• اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ  2512ﻟﺴﻨﺔ
 2018إداري ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟـﻘــﺮار رﻗــﻢ  657ﻟﺴﻨﺔ
 2017اﻟـﺼــﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑـ ـ ــﺈدراج ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻛ ــﻲ ﺟ ــﻲ إل« ﺑـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣﻨﻊ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
واﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻟﺠﻨﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
• اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼــﺎدر ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى رﻗــﻢ  420ﻟﺴﻨﺔ
 2017إداري ﺑﺈﺧﻼء »ﻛﻲ ﺟﻲ إل« ﻣﻦ اﻷرض
اﻟ ـﻜــﺎﺋ ـﻨــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺘـﺨــﺰﻳـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ
وإﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﺎ.
• اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ  2472ﻟﺴﻨﺔ
 2018ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﻞ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻣ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ

ﻣــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ ﺑﻤﻴﻨﺎء
اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ.
• اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ رﻗ ـ ــﻢ 1942
ً
ﻟﺴﻨﺔ  2015ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﻣﺎم
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺮﻗﻢ  1496ﻟﺴﻨﺔ 2012
ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻴﻼء »ﻛﻲ ﺟﻲ
إل« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ
اﻟــﺬي ﺗـﺸــﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﺑﻼﻏﺎت ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وﻣﻦ ذﻟﻚ:
• ﺗ ـ ـﻀـ ــﺎرب اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة
ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﻀﻮ
اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
•ﻋﺪم دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺼﻨﺪوق.
• إﻗـ ــﺮار ﻣــﺪﻳــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق أﻣ ــﺎم اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﺪم
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﺪاد ﺣﺼﺘﻴﻦ
ﻓــﻲ رأﺳـﻤــﺎل اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2007وﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2016
• ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟـﺼـﻨــﺪوق إﻟــﻰ

اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻷﺣ ــﺪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء ﻣــﺪﻳــﺮة
اﻟﺼﻨﻮق .
• ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ً
ﻋــﺎم  2007ﻗــﺮﺿــﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  20.600.000دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻹﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ
»ﻛ ــﻲ ﺟــﻲ إل« اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻧــﺊ واﻟـﺘـﺨــﺰﻳــﻦ،
ً
ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻌﺎدل  28ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﺘﺼﺮف ﻓﺮدي
ودون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2014وﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﻄﺐ
اﻟﻘﺮض وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ً
دﻳﻮﻧﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺔ.
• ﻣـﻨـﺤــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻹﺣـ ــﺪى اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـﺸــﺮﻳـﻜـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧـﻴــﺔ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة  -ﺑﻤﺒﻠﻎ
 900.000دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،أﻧﻪ ﺟﺎء ت
ﺗ ـﺼ ــﺮﻓ ــﺎت ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ ﺑـﻘـﺼــﺪ
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺮﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ،وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﺮأﺳﻤﺎل
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـﻔـﻌـﻠــﻲ  74ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ أﺻــﻮﻟــﻪ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺷﺮﻛﺔ »ﻛــﻲ ﺟــﻲ إل« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻢ
ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺴﺪاد ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  20.000.000ﻓﻲ
رأﺳﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻋﺘﺮاف رﺳﻤﻲ ﻣﻮﺛﻖ ﻟﺪى
ً
ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﻨﻜﻲ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻧﻪ »وﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎة اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم .وﺿﺎق
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺨﻨﺎق ،ﺟﺎءت اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة واﻷﺣﺪث
ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ » «KGLﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻺﺳﺎءة ﻟﻠﻘﻀﺎء
وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋ ــﺎم  ،2019أﻛ ــﺪت اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ
) (LDAأﻧﻪ ﺗﻢ إﻧﻔﺎق  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ
ﺿﻐﻂ دوﻟﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ ذات رواﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
وﺷﺎرﻛﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ
اﺳـﺘـﻘــﻼل وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ واﻟـﻘـﻀــﺎة
واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
ﻋـ ــﻼوة ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﺎة
ﺷﻜﺎوى ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﺪﻋﻮى
ﺣـ ــﺪوث اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎﻛــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻴـﺜــﺎق اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑــﺎﻟـﺤـﻘــﻮق اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﺪى
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ  KGLﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺪﻣﺎت روﺟﺮ وﻳﻜﺮ وﻋﻀﻮي اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﺎدﻟﻴﻦ
دﻳـ ــﻦ وﺳ ـﺘ ـﻴــﻒ ﺷ ــﺎﺑ ــﻮت ﻟـﻠـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ ﻓ ــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ
ً
اﻹﻋﻼم ﺑﺄن ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﺑـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬــﻢ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

واﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ«
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
ّ
اﻟـﺼـﺒــﺎح أﻛ ــﺪ ﻓــﻲ  23ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ أﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ ﺗﺴﻠﻢ
أي ﺷ ـﻜــﻮى رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺿ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ أو أي ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﻫﻲ ﻣﻜﺘﺐ  Gill Law Firmوﻣﻜﺘﺐ Associates
 & Muchmoreو ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ  Venable LLPأ ﻧ ــﻪ
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻻ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺷـﻜــﺎوى ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ زج ﻋﺪد ) (6أﺳﻤﺎء
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن
 ACT Magnitskyﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﻜﻞ اﻷﺣــﻮال ﻋﻠﻰ
ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺸــﺮ ﻛــﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة
وﻣﻨﻬﺎ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺷــﺮﻛــﺔ  KGLﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺈدارة ﺻﻨﺪوق  FUND The portﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺳﺎﻫﻤﺖ اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻫﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
رأﺳﻤﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺴﺪد ﻓﻌﻠﻴﺎ ،وﻫﻮ
 168ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺑـﺼـﻔـﺘـﻬــﻢ وﻛ ـﻴــﻞ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻨــﺪوق
وﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣــﺰ ﻋــﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺷــﺮ ﻛــﺔ »«KGL
ﻋ ـﺸــﺮات اﻟـﻤــﻼﻳـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟ ـ ــﺪوﻻرات ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻹدارﻳﺔ وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﺑﺴﺪاد ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ
وأﺷ ــﺎرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟــﻰ أن ﻣــﺎ أﻗــﺪﻣــﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻮرة ﺻﺎرﺧﺔ ﻹﻫﺪار
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم وﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺎول ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳ ـﻴــﻦ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻹﺿـ ـ ــﺮار ﺑ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻣـ ـﻤ ــﺎ دﻓـ ـ ــﻊ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﺄﺟﻮرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ
ﺑــﺎﻧـﺘـﻬــﺎﻛــﺎت اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺸــﻒ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻧـﻬــﺐ اﻟـﻤــﺎل
ً
اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻜﻮا
ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻳﺮﻳﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﻤﺎة اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﻻﺗﺨﺎذ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻷﺑﻮاق
اﻟ ـﻤ ــﺄﺟ ــﻮرة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻨ ــﺎدي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻘﺼﺪ إرﻫ ــﺎب ﻣــﻦ ﻳـﺘـﺼــﺪى ﻟﻤﺠﺮﻣﻲ
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﺧـﺘـﻤــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل »ﻧﺸﻴﺮ
ً
أﺧ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﻃــﻼﺋــﻊ اﻟ ــﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وأن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
اﻟـﻤـﺘــﻮرﻃـﻴــﻦ ﺑﻨﻬﺐ اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم ﺗـﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻧﺰﻳﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﺿﻐﻂ ﻣﺤﻠﻲ
أو دوﻟﻲ وإﻧﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ
ﺗﻤﻨﻌﻪ رﻏﺒﺔ أو رﻫﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.

»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« :أﻋﺪدﻧﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻃﻨﻴﻴﻦ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻧﻔﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣـﻬــﺪي ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـ ــﺪاوﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أﺧـ ـﻴ ــﺮا
ﺑﺸﺄن إﺳﻨﺎد اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻬﻤﺔ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﻫﺬا ادﻋﺎء ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪي ،ﻓ ـ ــﻲ
ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺢ أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗ ــﻢ
إﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ،إﺣ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ

ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
وﻃﻨﻴﻴﻦ.
وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻊ
إﺣ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﺑـﻬــﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻊ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻓــﻖ أﻋﻤﺎل
ﺗـ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻟـﺼـﻴــﺎﻏــﺔ ﺧﻄﺔ
ا ﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا ﻟـ ــﻮ ﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ /2020
 2025وﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات
اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻹدارة ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع دﻋ ــﻢ
إ ﻋـ ــﺪاد ﺧـﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻜﺘﺐ إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ً
وﻣـﺒــﺎدئ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ
ً
ﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ

»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ  ٧٢٩ﺷﻜﻮى
ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ  139ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻓــﺮع اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ  729ﺷﻜﻮى.
وذﻛـ ــﺮ ﻣ ــﺮاﻗ ــﺐ اﻟـﻨـﻘـﻠـﻴــﺎت واﻟـ ـﻄ ــﻮارئ ﺑـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ،
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﻜﻨﺪري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪد  172ﺷﻜﻮى،
ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻷﺣﻤﺪي ﺑـ  152ﺷﻜﻮى ،وﺟﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑـ  147ﺷﻜﻮى ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى ،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﺖ  94ﺷﻜﻮى.
وﺗﺎﺑﻊ :ﺟﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺑـ  89ﺷﻜﻮى،
ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑـ  75ﺷﻜﻮى.
ّ
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﻞ اﻟﻔﻮري ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻟﻴﺎت وﻣﻌﺪات وﻋﻤﺎل
اﻹدارة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻮرا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺑﺄﻗﺼﻰ
ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﻃﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻤﻬﻢ ﺑﺂﻟﻴﺎت وﻋﻤﺎل اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ
واﻹداري ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻷ ﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع دﻋــﻢ إﻋــﺪاد
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ »اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴ ــﻂ«
ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ وإﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
أﺻـﺤــﺎب اﻟـﺸــﺄن وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻋﺒﺮ ﺧﺮﻳﻄﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ورش
ﻋـﻤــﻞ ﺗــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل اﺳـﺘـﺨــﺪام

ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي

اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻹرﺷ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻏــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻂ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪي أن أ ﻣ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﻂ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻬ ــﺞ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺿﻤﻦ
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت وﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻪ.

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ً
ﻗﺒﻮل  ١٨٧ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻜﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة إدارة اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻓﻲ
ﻋـﻤــﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻫـﻨــﺪ اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﻗﺒﻮل
 187ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎ وﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺎت ،واﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﻟـﻬــﻢ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﻢ.

وﻳﺸﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺪد أﺑـﻨــﺎء وأزواج
أﻋـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
وأﺑ ـ ـﻨ ـ ــﺎء وأزواج ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ )اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة ،وﻣ ــﺪرﺳ ــﻲ
اﻟﻠﻐﺎت ،وأﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(،
وأﺑﻨﺎء وأزواج اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ،وﻣﻨﺢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷ ﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
وﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ،وأزواج

»زﻛﺎة اﻟﻌﺜﻤﺎن« وزﻋﺖ ٧٦٤
ﺑﺮاد ﻣﻴﺎه ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺮدات اﻟﻤﻮزﻋﺔ
أﻛـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ زﻛ ــﺎة
اﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻜـﻨــﺪري،
أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧـﻔــﺬت ﻣﺸﺮوع
"ﺳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺎء" ،واﻟﺬي ﺷﻤﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ  764ﺑﺮاد ﻣﺎء ﺳﺒﻴﻞ
داﺧ ــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم،
داﻋﻴﺎ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ وأﺻﺤﺎب
اﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ دﻋﻢ
ا ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ،ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ
اﻟـﻔـﻘــﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺤﺮ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﺸﺪﻳﺪ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري ،ﻓــﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣــﺲ،
إﻟــﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑــﺮاد اﻟﻤﻴﺎه
 350د ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎرا ﺷـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ

اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺐ واﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ـﻴ ــﻼت
اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺜﻞ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـﺒــﺪأ
اﻟـﺘـﻜــﺎﻓــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮن واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ واﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.
وﺑ ـ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ــﻦ أن اﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮادات
ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺎﺟــﺔ ﺑــﻼ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﺳـﻘــﻲ اﻟـﻤــﺎء
ﻫــﻮ ﻣــﻦ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﺼــﺪﻗــﺎت
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وأﺑـﻨــﺎء اﻟـﺸـﻬــﺪاء ،وﻣﻨﺢ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ،و ﻣــﻮا ﻃـﻨــﻲ دول
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻟــﻢ ﻳﺒﺖ ﻓــﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ
ﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ أداﺋـ ـﻬ ــﻢ اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اﻟـ ـﻘ ــﺪرات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ

اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول .2020 /2019
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻗ ـﺒــﻮل
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺗ ــﻢ وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻷﻋــﺪاد
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،ﻣــﻊ اﻷﺧ ــﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ا ﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﺒـﻮل أي ﻃﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻻ
ﺗ ـﻘــﻞ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ
أو ﻣـﻌــﺪﻟــﻪ اﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺊ ﻋــﻦ أدﻧ ــﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻮﻟـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ
ﻗـﺼـﻴــﺮة ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟـﻨـﻘــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻮﻟـﻴــﻦ ﻣ ـﺤــﺪدا

ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻗـﺒــﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ،وﻣــﻮﻋــﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ،وأﻧ ــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ ﻋـﻤــﺎدة
اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﻢ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة
ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ
أو ﻣــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟﻤﺤﺪد
واﺻﻄﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﺧﺘﻤﺖ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﺑﺘﻬﻨﺌﺔ

اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻮﻟ ـﻴــﻦ وذوﻳـ ـﻬ ــﻢ ﻋﻠﻰ
ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓــﻲ ا ﻟـﺠــﺎ ﻣـﻌــﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ
ﻣـﺴـﻴــﺮة دراﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻮﻓ ـﻘــﺔ ،وﻣـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻌﻤﻴﺪ ا ﻟـﻘـﺒــﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ ﻹدارة اﻟﻘﺒﻮل
ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
وإﻟ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ إدارة اﻟـﻘـﺒــﻮل
ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬﻢ وإﻧﺠﺎزﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ
إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.

٦

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
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اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

اﻟﻜﻨﺪري :ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ

دﻋﺎ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﺒﺤﺚ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﺘﺨﻀﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺑـ  ٢٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
ً
ً
أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮا ﻣـﺘـﻜــﺎﻣــﻼ وﺻــﻞ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋــﻦ
ﺑـﻌــﺾ أوﺟ ــﻪ اﻟ ـﺘــﻼﻋــﺐ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد
ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠــﺰرا ﻋــﺔ ﻳﺪﻳﻦ
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻋــﻦ ﻣــﻮﺿــﻮع
ً
اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ وزﻳﺮ
اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
ا ﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﺤﻤﺪ ا ﻟـﺠـﺒــﺮي ﺑﺎﺗﺨﺎذ
ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎزم ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،دﻋ ـ ــﺎ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻄ ـﺒ ــﺎﺋ ــﻲ،
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻣ ــﺔ أﻣ ــﺲ ،اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺠـﺒــﺮي إﻟــﻰ
ﺑـﺤــﺚ ﺧـﻔــﺎ ﻳــﺎ ﻣـﻨــﺎ ﻗـﺼــﺔ ﻟﺘﺨﻀﻴﺮ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ  28ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن
ً
د ﻳـﻨــﺎر ،ﻣــﺆ ﻛــﺪا أن ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام.

وأ ﺑــﺪى اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻣــﻦ أن ﺗﺼﻞ
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺨﻀﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ
 28ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣ ـﺸــﺮوع أﺳ ـﺘــﺮاﻟــﻲ ﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ ﻣـﻠـﻴــﺎر
ﺷـ ـﺠ ــﺮة داﺧـ ـ ــﻞ أراﺿـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ
أﻗ ــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـﺒـﻠــﻎ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ.
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻋـ ــﺰﻣـ ــﻪ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ
ﺑ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺔ
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻷﺷـ ـﺠ ــﺎر اﻟ ـﺘــﻲ
ً
ﺳﻴﺘﻢ زراﻋﺘﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ا ﻟـﺠــﺎ ﺋــﺰ أن ﻳـﺘــﻢ ﺗــﺮ ﺳـﻴــﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑـﻬــﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪد إﻟ ــﻰ
وﺟﻮد ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﺣﻠﻢ أﺧﻀﺮ" ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺨﻀﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑــﺄﻛـﻤـﻠـﻬــﺎ وﻻ ﺗـﻜـﻠــﻒ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻫــﺬه
ً
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺖ ﻃ ـ ـ ـ ــﺮح ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺰراﻋ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
و ﻗــﺎل اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ إن اﻷ ﺷـﺠــﺎر
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻢ زراﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺿ ـﻤ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن
ﺑﺘﺒﺮع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎدﻳﺔ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮدودﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮا
ً
ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  60إ ﻟ ـ ــﻰ  70ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ،

اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي
ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺸﺄن أﺳﺒﺎب
وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺷﻴﺪي.
وﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ أﺳﺒﺎب وﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻧـ ــﻮاف ﻣـﺴـﻠــﻢ اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪي ،واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،،وﻳﺮﺟﻰ
إﻓــﺎدﺗـﻨــﺎ ﺑــﺎﻵﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺘــﻢ ﻓﻴﻬﺎ رﺻ ــﺪ اﻷﺧـﻄــﺎء
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﺼـﺤــﻲ
اﻟ ـﺨــﺎص ﺑـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎء اﻟـﻨـﻈــﺎﻣـﻴــﺔ )اﻟـﺨـﻄــﺄ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ = ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟـﻔــﺮد ،ﻣﺜﻞ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺟﻬﺎز
إﻧﻌﺎش ،أو ﻋﺪم وﺟﻮد رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ،أو ﺗﻌﻄﻞ
ﻣﺮﻓﻖ وﺟﻬﺎز ﻃﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ(.
وﻗﺎل :ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اﻟــﻮزارة ﺑﺪور رﻗﺎﺑﻲ ﻟﻸﺧﻄﺎء

اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت وزارة اﻟـﻨـﻔــﻂ وﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ )ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﻤﺎن( وﻣﺸﺎﻓﻲ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع؟ إن ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ،ﻳﺮﺟﻲ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ
 ،2019-2015وإذا ﻛــﺎن ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﺎﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ؟
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻓﻲ وﻣﺮاﻛﺰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻦ  2015إﻟﻰ  ،2019وﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟ ــﻮزارة ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟﻮزارة ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ.

ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ

وﺧﻔﺾ در ﺟــﺎت ا ﻟـﺤــﺮارة ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗ ـﺘــﺮاوح ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ  3إﻟــﻰ  7درﺟــﺎت
ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﻫ ــﺆﻻء اﻟـﻤـﺒــﺎدرﻳــﻦ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﻮن وﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح ،وﻓﻜﺮﺗﻬﻢ ﺗﻤﺎﺷﻲ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات
اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ واﻷرض
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺠـ ـﻴ ــﺮ وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن "اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺰل ﻋ ــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ،
وﻧ ــﺪﻋ ــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ ،وﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ
أﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻋﺎم ."2020

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري

ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري :ﻓﻘﺪﻧﺎ
ﺣﻨﺎن اﻟﻌﺪواﻧﻲ وﻧــﻮاف اﻟﺮﺷﻴﺪي وﻫﺎﺟﺮ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ودرة اﻟﺤﺮز واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻼح اﻟﺼﻮاغ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
ً
ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﺮد ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،وﻋﻠﻰ
وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺼــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻻﺧـﻄــﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺧــﺎﺻــﺔ وﻓ ــﺎة اﻟﻌﺪواﻧﻲ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ »اﻟﺒﻴﺌﺔ«
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ً
ّﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ واﻟـ ـﺜ ــﺮوة اﻟـﺴـﻤـﻜـﻴــﺔ ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ داﺋـﻤــﺔ وﻋـﻤــﻞ ﻟـﻘــﺎءات ﺷﻬﺮﻳﺔ
دورﻳﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ "اﻟﺒﻴﺌﺔ" وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟـﺘـﻄــﻮﻋـﻴــﺔ واﻟـﻨـﺸـﻄــﺎء اﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﻬﻢ.
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻗﺘﺮاﺣﻪ" :أﻣﺮﻧﺎ
دﻳﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،

وﻟـ ّـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻋــﻼﻣــﺎت ﺗﻘﺪم اﻷﻣــﻢ واﻟﺸﻌﻮب
وﺟ ـ ــﻮد ﺑـﻴـﺌــﺔ ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ ،وﻟ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
واﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑــﺎﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﺮ واﻟ ـﺘــﻲ ﻟﻬﺎ
ﻣ ــﺮدود ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠــﻰ أراﺿ ــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ
وﻫﻮاﺋﻬﺎ ،ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺬﻟﻮا اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،و ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻻ اﻟـﺤـﺼــﺮ اﻟ ـﺴــﺎدة ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ وﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ وﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺑـ ــﺪاح اﻟ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي وﻓـﻨـﻴــﺲ

اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ وﻃ ــﻼل
اﻟـﻤــﻮﻳــﺰري وﺳـﻌــﺪ رﺟـﻌــﺎن اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ وﺻــﻼح
اﻟﺴﻴﻒ وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﺮﻳﺒﺎﻧﻲ وﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻮﻳﻨﻲ
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻣﺎك وﺳﺎرة ﺻﻼح اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﺻ ـ ــﺪر اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗ ــﻢ  92ﻟﺴﻨﺔ
 1983ﺑ ـﺸــﺄن إﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺰراﻋــﺔ
واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،واﻟﺬي ُﻋﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ
ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ".

اﻟﺪﻻل :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ دون أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺴﺄل اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ
ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـ ــﺪﻻل إن
"ﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺠﺎح أدوار
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮارﻫ ــﻢ
وﻇﻴﻔﻴﺎ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻮر اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ
وواﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺔ وﺷ ـ ـﻔـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ".
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـ ــﺪﻻل ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن إﺣﺎﻟﺔ
ﻣــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ دون أﺳ ــﺎس
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن واﻟ ـﻨ ـﻈــﻢ واﻟ ـﻠــﻮاﺋــﺢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮة ،وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزال ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ودﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻛــﻞ وزارة أو

ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺧﻠﻖ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺒﻂ وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎوي
وﻏﻴﺎب ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮات وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ً
وﺗﺎﺑﻊ :ﻟﻮﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎم ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟــﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻫﻮ
ً
ﻣــﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧ ـﺤــﺮاﻓــﺎ ﻓــﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻮاﺣﺪة
ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﺪﻳﻮان وﺿﻊ
ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ

ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻣــﻦ ﺷــﺄن ذﻟﻚ
اﻻﺑ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻋــﻦ ﻣــﺰاﺟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺆول
او اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓــﻲ اﻹﺣــﺎﻟــﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻻل" :وﺟﻬﺖ أﺳﺌﻠﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟــﻮزراء ﺣﻮل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ،ﺑـﺸــﺄن
ﺣ ـ ـ ــﺎﻻت اﻹﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣـﻨــﺬ
 2017واﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،واﻟﻬﺪف
اﻟـﻤــﺮﺟــﻮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤــﺮك اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺣﻮﻛﻤﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".

اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺎص
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ﻗ ــﺪم اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ

ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻇﻔﻮا ﻓﻴﻪ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻌــﺮض
ﺳــﺆاﻟــﻪ :ﺗﺴﻌﻰ اﻟ ــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣـﻜــﺎﻧـﺘــﻪ وﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ دوره ،ﻟﺨﻠﻖ
ﻓ ــﺮص وﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ازﻣ ــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
اﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻻ ﻳـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص
ﻋـﻤــﻞ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ،
ً
ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻓﻲ

ﻗـ ــﻮاﺋـ ــﻢ اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر اﻟ ـﺘ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ ﻓــﻲ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﺴﺎءل ﻋﻦ ﻋــﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺧــﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ  2017وﺣـﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ ـﺴــﺆال ،وﻋ ــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ﺧـ ــﻼل
اﻟ ـﺜــﻼث ﺳ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻣﻨﺬ
 2017وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺆال ،ﻛـ ــﻞ ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ــﺪة،
وﻋ ــﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗﺪﻣﻮا
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺧ ــﻼل اﻟـﺜــﻼث ﺳـﻨــﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
وﺗ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗ ــﺪﻣ ــﻮا اﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺘـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎع

اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺜ ــﻼث ﺳـﻨــﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺗﻤﺖ اﻋــﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻣــﺮة اﺧــﺮى،
وﻋ ــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻗــﺪﻣــﻮا
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺧ ــﻼل اﻟـﺜــﻼث ﺳـﻨــﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻗـ ـ ــﺎل :ﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋ ـ ــﺰوف ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص؟ إذا ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻻﺟـ ــﺎﺑـ ــﺔ
ﺑﺎﻻﻳﺠﺎب ﻳﺮﺟﻰ اﻓﺎدﺗﻲ ﺑﺄﺳﺒﺎب
ﻋــﺰوف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ،وﻫﻞ
ﻫـ ـﻨ ــﺎك دراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﻮل
ﺑـﺤــﺚ اﺳ ـﺒــﺎب اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص؟
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻳﺮﺟﻰ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺪي ﺑ ــﺄﺳ ـﺒ ــﺎب ﻋـ ــﺪم اﺟـ ــﺮاء
ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ،واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻻﻳﺠﺎب ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
ﺧــﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
وﻣــﺎ اﻻﺟ ـ ــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬﻫــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص وﺧ ـﻠــﻖ ﻓ ــﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺟﺎدة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؟

دلبلا
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رﻳﺎح وأوﺗﺎد :ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﺗﺆدي أﻋﻤﺎل واﻗﺘﺮاﺣﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح؟
أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻹﺻــﻼح إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺨﺬ
ﻗــﺮارات وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺻــﻼح ،وﺗﺘﻮاﻃﺄ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو
ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاخ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ً
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ أﻳﻀﺎ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻐﺮق ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وﺳﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺰداد
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻓﺪة.
ً
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ أﻳﻀﺎ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﻗــﺮار
اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻷﻧﺎس دون آﺧﺮﻳﻦ وإﻫﻤﺎل اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻓﻼﺳﻬﺎ أو إﻋﺠﺎزﻫﺎ ،وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ وﻫﻮ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺮف
وإﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت ،واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺳﺪاد ﻗﺮوض اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات.
وﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻠﺪﺧﻞ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد
رﻏﻢ أرﺑﺎﺣﻬﻢ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻬﺪر ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺼﺮاخ
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺑﺈزاﻟﺔ
أرﻗﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وأﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
وﻓﺘﺤﻬﺎ َ َ ً
ً
َ َ ُ
ﻟﻜﻲ ﻻَ ْﺗﻜﻮن ﺣﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ» :ﻛ ْﻲ ﻻ َﻳﻜﻮن ُدوﻟﺔ
َ ْ
ُ
َﺑ ْﻴﻦ اﻷﻏ ِﻨ َﻴ ِﺎء ِﻣﻨﻜ ْﻢ«.
وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ً
اﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻋــﺪدﻫــﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  400أﻟﻒ
ﻛﻮﻳﺘﻲ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ دون
إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﺑﺪﻳﻠﺔ ،وﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﻘﺒﻴﻀﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ُﻳﺼﺪر
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺼﻮص واﺿﺤﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻫﺪاﻳﺎ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄي
ﺷﻜﻞ وﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻛﺎن.
وﻟﻦ ﻳﻘﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎء ات ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ دون
إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن دﻗﻴﻖ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻳﺤﺪد اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻳﻌﻠﻨﻬﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض دون اﺳﺘﺜﻨﺎءات ،وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻗﺴﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺬود ﻋﻨﻬﺎ دون أن ﻳﺘﺼﺪوا وﻳﻮﻗﻔﻮا
اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟـﺒــﺮاﺷــﻮﺗـﻴــﺔ واﻟـﻘـﺴــﺎﺋــﻢ اﻟﻤﻈﻠﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ
واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ،وﻟــﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫــﺬا اﻹﺻ ــﻼح إذا اﺳـﺘـﻤــﺮوا ﻓــﻲ ﺗﻔﻀﻴﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺬي ﺳﺪد ﻗﺮﺿﻪ.
اﻟﺨﻼﺻﺔ أن ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح ،ﺑﻞ إن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ
ﻣﻦ آﻻم اﻟﻮﻃﻦ وﺗﺜﺨﻦ ﺟﺮاﺣﻪ ،إﻻ أن ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻠﻪ وﻳﺘﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ رﺟﺎل
دوﻟﺔ ،وﻣﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺰﻳﺰ.

ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ )(١

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

رﺑﻤﺎ وﻃﻦ ...رﺑﻤﺎ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺳﻔﺮ *
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺬاﻛﺮة
رﺑﻤﺎ ﺑﺈرادة ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺑﺎﻟﻼوﻋﻲ ﻟﺪﻳﻪ أو
ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻷﻳﺎم ﺗﻨﺴﻴﻚ ﺟﺮاﺣﻚ؟
رﺑـﻤــﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـﻨــﺪﻫــﺎ ﻳﻘﺬﻫﺎ
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻌﺪ ﺣﺒﺔ اﻟﻤﻄﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻔﻚ،
وآﺧ ــﺮون ﻻ ﻳﻤﺮ ﻳــﻮم دون أن ﻳﺘﺬﻛﺮوﻫﺎ
رﻏ ــﻢ ﻣ ـﺤــﺎوﻻﺗ ـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤـﻴــﺔ ﻟﻨﺴﻴﺎﻧﻬﺎ
أو رﻣﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰء اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻣــﺎغ،
ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺠﺮاح ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎق ،ﺗﻐﻮص ﻓﻲ
أﻋـﻤــﺎق ﺑــﺎﻃــﻦ اﻟﺠﺴﺪ وأﺣـﺸــﺎﺋــﻪ ،ﺗﺘﻮﻏﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﺘﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺸﺎﺋﻪ أو أﺟﺰاء
اﻟـﺠـﺴــﺪ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺿـﻌـﻔــﺎ ،أﻟـﻴـﺴــﺖ اﻷﺳـﻤــﺎك
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺄﻛﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة؟ أو أﻟﻴﺲ اﻟﺒﻘﺎء
ﻟ ــﻸﻗ ــﻮى؟ ﺣـﺘــﻰ ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﺠـﺴــﺪ ﻫﻲ
اﻷﺧــﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻞ ﺳﻘﻮﻃﻨﺎ
واﻧﺤﻄﺎﻃﻨﺎ ورﺑﻤﺎ ﻧﺮﺟﺴﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن وﺑﻌﺾ ﺣﺴﺮﺗﻨﺎ وﺣﺰﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻛﺎن وأﺻﺒﺢ.
واﻟـﺠــﺮاح ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﻛﺎﻧﺖ أو ﺣﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ،أو اﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ
أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺛﻘﺎﻓﺔ إﻣﺎ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ وإﻣﺎ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺼﺪاﻗﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﻟﻰ ﺷﻲء
ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ و«ﺷﻴﻠﻨﻲ وأﺷﻴﻠﻚ«.
ﻻ ،ﻻ ﻟـﻴـﺴــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻛـﻠـﻬــﺎ ﻗﺎﺗﻤﺔ
ﺑـﻬــﺬا ا ﻟـﺘـﺼــﻮر ،ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻜﺬا
وﻟ ـﻜــﻦ أﻛـﺜــﺮﻫــﺎ ﺣـﺘـﻤــﺎ ﻻ ﻳـﺒـﻌــﺪ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻷﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﺎﻓﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ أو
ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو
ﺣﺘﻰ ﺣﺐ ،ذاك اﻟﺬي ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ ﻓﻲ
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﺒﺮ أﻛﺘﺎف واﻟﺪﻫﺎ ،وﻣﺎ إن ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮاده ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ إﻻ أن رﻣﻰ اﻟﺰوﺟﺔ

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

واﻷوﻻد ،وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺣﻴﺎة ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﻪ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ
أو »ﻣﺤﺪﺛﻲ اﻟﻨﻌﻤﺔ« وﻫﻢ ﻛﺜﺮ .ﻛﻠﻬﻢ ،ﺑﻞ
ﻛﻠﻨﺎ ﻧﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ ا ﺻـﻄــﻒ اﻟﺒﻌﺾ
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻴﻘﺘﻨﻮا ﺣﺬاء اﻟﻜﺮداﺷﻴﻦ ﺑﺴﻌﺮ
ﻳﻀﺎﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺳﻌﺮه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻷﻧــﻪ ﻣﺼﻨﻊ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟــﻮرﺷــﺎت اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ
ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻬﻜﻬﺎ اﻟﻌﺘﻤﺔ ،و ﻳــﺄ ﻛــﻞ ﺟﺴﺪﻫﺎ
اﻟـﻔـﻘــﺮ ،وﻻ ﺧـﻴــﺎر أﻣــﺎﻣـﻬــﺎ ﺳ ــﻮى اﻟﻤﻀﻲ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻮرﺷﺔ ،وﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻫﻦ أو
ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺎرﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻴﺘﺤﻮﻟﻮن
ﻫــﻢ ﻓـﺠــﺄة إﻟ ــﻰ ﻣﺘﻔﺮﺟﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻟﺘﻲ
ﺑﻌﺮﻗﻬﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
ﻫـ ــﻮ اﻵﺧ ـ ـ ــﺮ ﻧـ ـﻔ ــﺎق اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳـﺘـﺤــﻮل ﺑـﻌـﻀـﻬــﻢ ﻟـﻔـﻌــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮ واﻟـﺘـﺒــﺮع
ﻟــﻼﺟ ـﺌ ـﻴــﻦ وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻟ ـﺴــﻮرﻳ ـﻴــﻦ وﻫــﻢ
أو ﻫــﻦ ﻳﺼﺮﻓﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺲ
وﺷ ـﻨــﻂ وﻣـ ــﻮاد اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
ﻳﻄﻌﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ ﺳﻮاء ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺌﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ،ﺣﺘﻰ ﺧﺮج أﺑﻨﺎؤﻫﺎ
ﻟﻴﺤﺮﻗﻮا ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ وأوراﻗﻬﻢ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ
ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺮﻓﻬﻢ أن ﻳﻨﺘﻤﻮا إﻟﻰ
وﻃﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺳﻪ.
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺤﺪث ﻋــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،
ﻓﻬﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﺎ ،وﺗﺒﺪو ﻛﻠﻤﺎ أﻛﺜﺮوا ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻃﺒﺨﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋــﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ،
ﻣــﺎ ﻟﻬﺎ إﻻ أن ﺗﻔﺴﺪ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﻴــﻮم ﻟﻨﺎ ،ﻷن ﻛــﻞ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻧﻌﻤﻞ
ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ ،ﻧﺒﻨﻲ ﻟﻬﻢ ،ﻧﺼﻨﻊ ﻟﻬﻢ ،ﻧﻤﺎرس
اﻟﻨﻔﺎق اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻨﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ

ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻐﻤﺴﺔ ﺑﺎﻷوﺟﺎع
واﻟﺬل.
ﻻ ﻛ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻟـﻨـﺒــﻲ ﻓ ــﻲ وﻃ ـﻨــﻪ ﻛـﻤــﺎ ﻗــﺎﻟــﻮا،
واﻟﻴﻮم ﻻ ﻛﺮاﻣﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أرض
ﻟ ــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻳـﻌــﺮﻓـﻬــﺎ رﻏ ــﻢ أﻧ ـﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﺸﻘﻪ
أﻳﺎم ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﺒﺔ!! أﻣﺎ اﻵن
ﻓﻠﻴﺖ دروﻳﺶ ﻳﻌﻮد ﻟﻴﻌﺮف أن اﻷوﻃﺎن ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﺳﻮى ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﻦ
واﺳﺘﻬﻼك ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮون وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
ﺣـﻘــﺎﺋـﺒـﻬــﻢ وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺼ ــﻮر واﻟ ــﺬﻛ ــﺮﻳ ــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﻖ ﺑﻬﺎ رﺋﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ راﺋﺤﺔ زﻫﺮة
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻟﺰﻋﺘﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب
اﻟﻤﻨﺰل ور ﺑـﻄــﺔ اﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻄﺮ ﺑﻬﺎ
ﻛﻮب اﻟﺸﺎي اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻨﺎ ،ﻓﻼ ﺷﺮاب اﻟﻮرد
وﻻ اﻟﺘﻮت وﻻ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻳـﻌــﺮﻓـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮون أو ﺳ ـﻤ ـﻌــﻮا ﺑ ـﻬــﺎ ،ﺑﻞ
إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺼﻮر أن اﻟﻜﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ ﻫﻮ
ﻗﻤﺮ آﺧــﺮ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﺑﺴﻤﺎﺋﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟـﻄـﻠـﻴــﺎن اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟـﻌـﺘــﺐ ﻛـﻠــﻪ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮام!
أﺻ ـﺒــﺢ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻔـﻴــﺪ أن ﻳـﻀـﻴــﻒ وزراء
ً
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذا وﺟ ــﺪوا وﻗـﺘــﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺮي ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ واﻷﻣﻴﺮ،
ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻀﻴﻔﻮا ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻓﺪوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ أن
ﻳﻀﻌﻮا اﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮا ﺋــﺪ ﻫــﻢ ،أﻻ وﻫﻲ
اﻟﻨﻔﺎق اﻟ ــﺬي دﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ إﻟــﻰ رﻛــﻮب
اﻟﻤﻮج ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ.
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ »اﻟﺸﺮوق« اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ﻓﺮاﻧﻚ ﺷﻴﻨﻎ *

ﻫﻞ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﻮة ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
ﺗﺄﺟﺞ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﺷﺘﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺸﻤﻴﺮ،
وﻗﺖ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ٍ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﻗــﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺬ أن
ً
ً
أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1947وﻓﺮﺿﺖ ﺣﺼﺎرا ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻟـﻤــﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،وﻛـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ رﻓـﻀــﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة،
ً
ً
ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ وﻗﺪ ﺧﺎﺿﺖ ﺛﻼث ﺣﺮوب ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ ودﻋﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺳﻼم ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن رﻏﺒﺔ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹرﺳﺎء اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ َ
ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﺎن
ً
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻄﻮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً
اﻟﺪوﻟﻲ راﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ  16أﻏﺴﻄﺲ ،ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺸﻤﻴﺮ ،وﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ ،وﻃﻠﺒﺖ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎعٍ ،
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ »ﻣﺸﺎورات ﻣﻐﻠﻘﺔ« وﺗﻢ إرﺟﺎؤه ﺑﻌﺪ
 90دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ دون إﺻﺪار ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ،ﻟﻜﻦ ّ
ﺻﺮح ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗﺸﺎﻧﻎ ﺟﻮن ،أﻣﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄن أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ّ
ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺿﻊ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻨﺎك .وأﺿﺎف أن ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ
ً
دوﻟﻴﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ أن دﻟﻬﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ُ
وﻳﻔﺘﺮض أﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن اﻟﺼﻴﻦ ﺗــﺮﻳــﺪ أداء دور دوﻟ ــﻲ ﻣــﺆﺛــﺮ وﺗﻬﺘﻢ ﺑﺤﻔﻆ
اﻟﺴﻼم ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻨﺬ أرﺑـﻌــﺔ ﻋـﻘــﻮد ،ﺣﻴﻦ
ّ
ﻓﻀﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺘﺆدي اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ً
ً
ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ دورا أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺻﺪﻳﻘﺔ »ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺳﻢ« وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ
ً
ً
ّ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دﻟﻬﻲ ،ﺗﺸﻜﻞ أزﻣﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﺧﺘﺒﺎرا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ
ً
ﺧﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة .ﺣﺘﻰ أن ﺑﻠﺪاﻧﺎ أﺧﺮى ﺑﺪأت ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ
ﻟﺤﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﺴﺮت أﻧﺒﺎء ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺰع ﻓﺘﻴﻞ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﻠﻴﻔﺎن
ً
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ أﻗﺮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ،وﺗﻬﺘﻢ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻫﺪف ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻮل وﻃﻮﻛﻴﻮ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺤﺮك اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن
ً
ﺑــﺪورﻫــﻢ واﺳﺘﻀﺎﻓﻮا وﻓــﺪا ﻣﻦ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻎ ،اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،أن اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت وﺗﻨﻮي ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﻮار.
ّ
ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺜﻘﻞ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي واﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﺑﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،رﻏﻢ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ٍ
ﻳﺴﻮد اﻧﻄﺒﺎع ﻋﺎم ﺑﺄن ﺗﺮاﻣﺐ ُﻳ ّ
ﺠﺮد اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة،
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ دورﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻟﻢ ُﻳ ّ
ﺤﺴﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻋﺮض ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أداء دور
ً
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ ،ﻓﻄﺮح اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻓﺠﺄة ﺧﻼل زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋـﻤــﺮان ﺧــﺎن ،ﺛــﻢ أﻋﻠﻦ أن رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي
ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣــﻮدي ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،أﻧﻜﺮ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪي إﻗﺪام ﻣﻮدي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ أي وﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ،ﻟﻜﻦ
ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻴﻦ ّ
ﻣﺨﻮﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻷداء دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪ
ّ
اﻟﺤﺎﺟﺔ .ﻟﻜﻦ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أداء ﻫﺬا اﻟﺪور؟ إﻧﻬﺎ
ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ وﻟﻦ ّ
ﻳﻘﺪر أﺣﺪ دور ﻣﻦ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ إذا ﺣﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح،
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻘﻮة
ﻧﺎﻓﺬة وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ﻓﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻧﺸﻮء ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة :إﻧﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ً
ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ وﺗﺒﺪي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎم ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
*ﻏﻠﻮب أﻧﺪ ﻣﻴﻞ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻟﻪ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ »وﺟﺪان«
اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وﺻﻴﺎﻏﺔ »ﻋﻘﻠﻪ« وﺗﻮﺟﻴﻪ »ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ« و«ﻣﻮاﻗﻔﻪ« ﺗﺠﺎه
ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ودوﻟﺘﻪ ،وﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ
أﻫــﺪاﻓــﻪ ﻓــﻲ إﻋ ــﺪاد ﻣــﻮاﻃــﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ ،ﻣﺘﻔﺎن ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻨﻪ ووﻃﻨﻪ
ً
ً
وأﻣﺘﻪ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ وﺗﺤﻮﻻﺗﻪ ،ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗﻮﺗﺮا أو اﻧﻔﺼﺎﻣﺎ
أو ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻘﻮة اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬات
وﻳﻘﻈﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﺳﺘﻨﺎرة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﺘﻄﺮف
واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
اﻟﺤﺎﺻﻞ أن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
واﻟـﺘـﻄــﺮف واﻟـﻔــﺮﻗــﺔ واﻻﻧـﻘـﺴــﺎم اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺴــﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻹﻋﻼم واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ )وﻗﻔﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ( ﻣﻊ اﻟﺬات ،ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺈﻋﺪاده ،ﺟﻬﺔ واﺣﺪة
ً
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻌﺎون وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺟﻬﻮد ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺻﻴﺎﻏﺔ
وﺟﺪاﻧﻪ وﻋﻘﻠﻪ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة.
ﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؟
ﻟﻮ أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ،
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻫﻲ »ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى« ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ،اﻵﺗﻲ:
 -١ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪو اﻟﻤﺘﺮﺑﺺ ﺑﺎﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺬي
ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻟﻨﻬﺐ ﺧﻴﺮاﺗﻬﻢ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪراﺗﻬﻢ،
وﺗﻌﻮﻳﻖ ﻧﻬﻀﺘﻬﻢ وﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ووﺣﺪﺗﻬﻢ ،وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة
ﺷﺮع »اﻟﺠﻬﺎد« اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ
واﻟﺘﺴﻠﺢ ،ﻟﻬﺬا
ً
اﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪوان.
 -٢اﻷﻣﺘﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺘﺎن ،داﺋﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﻐﺰو
اﻟﻔﻜﺮي ،واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ،واﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ
واﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ ،واﻷﻓﻜﺎر اﻹﻟﺤﺎدﻳﺔ ،واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ،واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻗﺪة ،ﻓﻲ دﻳﻨﻬﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ وﺗﻐﺮﻳﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﻢ،
اﻟﻜﺘﺎب ،أو ﻣﻮدﺗﻬﻢ ،أو
 -٣ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻮاﻻة أﻫﻞ
َ َﱡ َ ﱠ َ
ﻳﻦ َآﻣ ُﻨﻮا َﻻ َﺗ ﱠﺘﺨ ُﺬوا ْاﻟ َﻴ ُﻬ َ
ﻮد
ذﻟﻚ »ﻳﺎ َ أﻳﻬﺎ اﻟ ِﺬ
ﻷن ﱠاﻟﻘﺮآن َﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ
ِ
ً
ـﺎء َﺑـ ْ
ـﺎء َﺑ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ أ ْوﻟـ َـﻴـ ُ
َواﻟﻨ َﺼ َﺎرى أ ْوﻟـ َـﻴـ َ
ـﺾ« ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺟــﺰء ا ﻣﻦ
ـ
ـﻌ
ِ
ِ
ٍ
ﻋﻘﻴﺪة »اﻟﻮﻻء واﻟﺒﺮاء« وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ورد ﺗﺤﻴﺘﻬﻢ ،ﻟـﻀــﺮورات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،واﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ
ً
ً
ﺑﻼدﻫﻢ ،ﻓﻠﻴﻜﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺣﺬر ﻣﻨﻬﻢ ،وﻟﻴﻀﻤﺮ
ﺑﻐﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ،وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة »اﻟﺤﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻐﺾ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ«.
 -٤ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ اﻟﻌﻘﺪي أو اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻓﺨﺮﻳﺠﻮ
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻣﺤﻮن ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ودع ﻋﻨﻚ »اﺧﺘﻼف
أﻣﺘﻲ رﺣﻤﺔ« ،ﺑﻞ ﻳﺴﺎرﻋﻮن إﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻠﻪ وﺗﻜﻔﻴﺮه ﻟﻤﺠﺮد ﺧﻼف
ﻓﻘﻬﻲ أو ﻋﻘﺪي ،واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻔﻴﺾ ﺑﻔﺘﺎوى ﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺒﺎر
ﻛﻔﺮوا ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮوا ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،
ً
ﻣﺜﻼ!
 -٥اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺮﻃ ــﺔ )اﻟ ـﻤ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ( ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﻤ ــﺮأة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،وإﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﺮأة
ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ ﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻦ :ﺣﺴﻦ ﺗﺒﻌﻞ
اﻟﺮﺟﻞ وإﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻪ ،وإﺣﺴﺎن ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻده )اﻷﻣﻮﻣﺔ( وأﻋﻈﻢ
ً
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﻗﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﻌﺮ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ أﻇﻠﻢ
ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ! آﻻف اﻟﻤﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،إﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ زادﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاث اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧـﻈــﺮة ﻏﻴﺮ ﺳــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮأة ،وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﻛـﺘــﺎب »إﺣ ـﻴــﺎء ﻋﻠﻮم
اﻟﺪﻳﻦ« وﻛﺘﺎب »اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ« ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻮﺟﺎج ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻘﺺ ﻋﻘﻠﻬﺎ وﻏﻠﺒﺔ ﻋﺎﻃﻔﺘﻬﺎ ،وﺿﻌﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ
واﻟـﺴـﻠــﻮك اﻟـﻘــﻮﻳــﻢ ،ﻓــﻲ ﻏﻴﺒﺔ وﻻﻳــﺔ اﻟــﺮﺟــﻞ ،اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ،
وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻮاﻳﺔ واﻟﺸﺮور ،وﻳﺴﺘﺮ ﻋﻮراﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻳﻮم ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ
وﺣﺘﻰ رﺣﻴﻠﻬﺎ.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

ﺷﺎرون ﺑﻴﺮك*

إدارة اﻻﻧﺪﻓﺎع اﻟﻘﺎدم ﻧﺤﻮ اﻟﺬﻫﺐ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻨﺒﺄ أن ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﺳﻴﻜﻮن أﺣﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ أن
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ ً
ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻷﻋﻤﺎق اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت.

اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
اﻛﺘﺸﻔﻮا
ﻣﺆﺧﺮا أن
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎق
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻗﺪ
ً
ﺗﺆدي دورا
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎخ
اﻷرض

ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر
) (ISAﻓــﻮق اﻟﻤﻤﺮ اﻟـﺨــﺮﺳــﺎﻧــﻲ ﻟﻤﻴﻨﺎء
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺘﻞ
»ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ ﺟــﺎك« راﻛـﻬــﺎم ﺷﻨﻘﺎ ﻛﺘﺤﺬﻳﺮ
ﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋ ـﺸ ــﺮ ،واﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﺗ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر -أو ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻗ ـ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻣ ـﻴ ــﺎل
أدﻧـ ـ ــﺎه -وﻣـ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ ﻓ ـﻬــﻲ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻋــﺎﻣــﺔ اﻟ ـﻨــﺎس ،ﻟﻜﻦ
إذا ﻗــﺮرت اﻟﺼﻴﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷرض اﻟﻨﺎدرة ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ذﻟﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ  %71ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ ﻏﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﻤﻌﺎدن
اﻷﺧ ــﺮى اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،وﺗﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  %50ﻣﻦ ﻗﺎع اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ اﻟـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء
اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  168دوﻟ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺤــﻖ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد ﻫﻨﺎك،
وﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﻌــﻮاﻗــﺐ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻠﺪان إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دون
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﺗ ـﻤ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎدن اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﺗﺤﺖ
ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ إ ﻟــﻰ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗﻄﻊ
ﺻﺨﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﻄﺎﻃﺲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺳﻬﻮل ﺳﺤﻴﻘﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺎء
اﻟـﺴــﺎﺧــﻦ اﻟـﻤـﻐـﻠــﻲ ﻣــﻦ ﺷ ـﻘــﻮق ﻓــﻲ ﻗــﺎع
اﻟـﺒـﺤــﺮ ،وﻗـﺸــﻮرﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﻮل أﺟﻨﺤﺔ
اﻟﺒﺮاﻛﻴﻦ اﻟﻤﻨﻘﺮﺿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء وﺗﺴﻤﻰ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ،وﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺰات
اﻟـﻤـﻌــﺎدن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت
أﻋـﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎﻣــﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺠﺎﻓﺔ.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،رﻏــﻢ ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻟـﺜــﺮوة ،ﻓﺈن
ﻣـﺸــﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ
ﻗــﺎع اﻟﺒﺤﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻵن ﻳﻘﻊ ﻗﺒﺎﻟﺔ
ﺳــﺎﺣــﻞ ﺑ ــﺎﺑ ــﻮا ﻏـﻴـﻨـﻴــﺎ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﻫــﻮ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ،

وﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ واﻟﻀﻐﻂ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﻻ ﻳ ــﺰال أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ %80
ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻞ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ.
وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ وﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ــﺎت أن
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺳﺘﺠﻌﻞ
اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ أﻋ ـﻤــﺎق اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت أﻣــﺮا
ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم ،وﺗﻌﻤﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻟ ــﻸﻗ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻷرض
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﻮاﺻـ ــﺎت اﻵﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ ،ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ
واﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﺗﻘﻮد إﻟﻰ زﻳــﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻮﻓﻴﺮة ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت،
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻨﺎدرة ،ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ
واﻟﻤﻨﻐﻨﻴﺰ واﻟﺘﻴﻠﻮرﻳﻮم ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ،ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺎت وﻣ ـﻌ ــﺪات اﻟﺮﻧﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨــﺎﻃ ـﻴ ـﺴــﻲ واﻷﻟ ـ ـ ـ ــﻮاح اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ
وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ.
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﻮاد
ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺼﻴﻦ
ﺑـﻤـﻴــﺰة ﻧـﺴـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدن اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ،
ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟـ ـﻤ ــﻮاردﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة
و ﻣـﻨـﺸــﺂت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻛﻤﺎ أن
ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﻣـ ــﺪ ﻓﻲ
اﻟــﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﺜﻞ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻧ ـﺤــﻮ  65ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ إﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـﻜــﻮﺑــﺎﻟــﺖ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ وﻧ ـﺼــﻒ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎدن اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ووﻓـﻘــﺎ
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮت اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻣﺆﺧﺮا أن  35ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻸﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،وأﻋﻠﻨﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺧﺮى.
ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮارد ﻗـ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ ،ﻻ

ﻳــﻮﺟــﺪ ﺧ ــﻼف ﺑـﻴــﻦ ﻫــﺬﻳــﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ
اﻟـﺠـﻴــﻮﺳـﻴــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺼﻴﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺟﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ،
وﺗﺒﺪأ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜــﻮن ﺣ ـﺘــﻰ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺎوﻟ ــﺔ ،ﻷﻧـﻬــﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺒـﺤــﺎر )وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـﻬــﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻤﺜﻠﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺎر( .ﻣـﻨـﻌــﺖ ﻋـﺼـﺒــﺔ ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة
ﻷﺳـﺒــﺎب أﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ ﻏــﺎﻣـﻀــﺔ ،وﻫﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺮر أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ أﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.
ﻣــﻊ وﺟ ــﻮد أو ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد ﺷــﺮﻛــﺎت
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺰﻳــﺞ ،ﻓــﺈن اﻟﺘﻘﺪم
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺠــﺎﻧ ـﻴــﺔ،
ﻓﺎﺳﺘﻌﺎدة وﺻﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
ً
اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺣ ـﺘ ـﻤــﺎ ﻋ ــﻮاﻗ ــﺐ ﺑـﻴـﺌـﻴــﺔ،
وﻛـ ــﻞ أﺷـ ـﻜ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻦ -ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻀــﺎرة ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﺨــﻮر -ﻣ ــﺪﻣ ــﺮة ،وﻣ ــﻦ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻷواﻧــﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ً
أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺤﻴﻂ أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض.
إن ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻛﺄﻧﻪ أرض
ﻗﺎﺣﻠﺔ وﻣﺤﻈﻮرة ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺒﺮ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺣ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻜ ــﻮﻛ ــﺐ،
ﺗﺴﻜﻨﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﻤﺎك
اﻟﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة وا ﻟـﺤـﺒــﺎر ﻣﺼﺎص
اﻟــﺪﻣــﺎء واﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮ
اﻟﺒﺮوﻧﺰي .ﻗﺎم اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺣﺪﻳﺚ أﺟﺮﺗﻪ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﻫ ــﺎواي ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛــﻼرﻳــﻮن-
ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺮﺗـ ــﻮن ،وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟـﻤــﺎء ﺗﻤﺘﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺎواي
إﻟــﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺎر
اﻟﻌﻤﻴﻖ ،وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم.
واﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن ﻣـ ــﺆﺧـ ــﺮا أن
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق

اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻗــﺪ ﺗ ــﺆدي دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻷرض .اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺑﻌﺾ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎت واﻟ ـﻜ ــﺎﺋ ـﻨ ــﺎت اﻟـﺤـﻴــﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻟﺘﺘﺮاﻛﻢ ،وإن إزﻋﺎﺟﻬﺎ،
أو ﺣﺘﻰ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳـﺘــﺮﻛـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻦ ،ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳــﺪﻣــﺮﻫــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،وﻻ ُﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺪور
اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع واﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت
ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻤ ــﺎق اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣـﺼــﺎﻳــﺪ
اﻷﺳـﻤــﺎك واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ.
ﻳ ـﺠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ أن
ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﻓـﻀــﻞ وأﻗ ــﻞ ﺿــﺮرا
ﺑــﺎﻟـﻤـﻌــﺎدن اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ،ﺳ ــﻮاء ﻣﻦ
ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﻮ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ أو
ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت أو ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ.
ﻳـ ـﺠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ
وﻓﻬﻢ اﻟﻤﻔﺎﺿﻼت ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺳ ـ ـﻤـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻟ ـ ـ ـ ــﻮزن اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻗ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻮات اﻷوان ،وﻣ ــﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
»إذا أﻣﻜﻦ إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ً
ً
اﻟﺴﻠﺒﻲ« ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدي دورا راﺋﺪا ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑــﺪأت اﻟـﺜــﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ أ ﺣــﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻨﺒﺄ أن ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﺳﻴﻜﻮن أﺣﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أن
ً
ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎق اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت.
* ﻣﺴﺎﻋﺪة وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﺪﻳﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2019 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

ً
أشكال عدة لإلفصاحات تتطلب مزيدا من التطوير

بعض اإلعالنات يتضمن أخطاء يتم تصحيحها في إفصاحات تكميلية
عيسى عبدالسالم

إعالنات لشركات
متأخرة ومنقوصة
وسيئة ...وأخرى لم
تكشف عن عمليات
لشركات تابعة

economy@aljarida●com

على الرغم من تطوير منظومة اإلفصاح
لإلعالن عن أعمال وأداء الشركات المدرجة
فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــإن هـ ـن ــاك بـعــض
ال ـ ـنـ ــواقـ ــص يـ ـج ــب اس ـت ـك ـم ــال ـه ــا ف ـ ــي ه ــذه
المنظومة لتعظيم الفائدة المرجوة منها
للمستثمرين على حــد س ــواء ،وال تقتصر
المعلومة على أحد األطراف فحسب.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
إن بـعــض الـشــركــات الـمــدرجــة فــي بــورصــة
الكويت لألوراق المالية لها شركات تابعة
م ــدرج ــة ف ــي ب ـع ــض األسـ ـ ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة
ً
ً
أعلنت فــي األي ــام الماضية تـحــوال جــذريــا
ف ــي رأس ـمــال ـهــا ع ـبــر إج ـ ــراء عـمـلـيــة هيكلة
لرأسمالها وتحويل جزء من مديونية أحد
األطراف إلى مساهمة في رأس المال دون أن
تفصح الشركة األم عن تلك اإلجراءات داخل
السوق الكويتي.
والحـ ـظ ــت ال ـم ـص ــادر ح ـتــى ع ـلــى نـطــاق
اإلفـصــاحــات لشركات مــزدوجــة اإلدراج أن
ً
هناك شركات كويتية تبادر باإلفصاح أوال
في بورصة أخــرى قبل اإلفصاح عنها في
بــورصــة الـكــويــت ،مما يتطلب إحـكــام هذه
العمليات وتشدد الجهات الرقابية حيال
إلــزام هذه الشركات بضرورة اإلفصاح في
نفس الموعد بما أن أوق ــات الـتــداول تكاد
تكون متقاربة.

وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،أن ه ـ ـنـ ــاك بـعــض
اإلف ـص ــاح ــات ال ـتــي يـتــم اإلع ـ ــان عـنـهــا في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت وتـتـضـمــن إجـ ــراء بعض
ً
المطلعين تــداوال على السهم ،وتكون هذه
اإلعالنات غير واضحة وسيئة على مستوى
درجة نقاء الصورة واإليضاح ،مما يتطلب
ً
مزيدا من التطوير على عملية اإلفصاح.
وأف ــادت الـمـصــادر بــأن بعض الشركات
تستثمر في شركات تابعة وزميلة تختلف
فـيـهــا ال ـف ـتــرات الــزمـنـيــة العـتـمــاد أربــاحـهــا
ونتائجها عن المطبق في السوق المحلي،
بــال ـتــالــي ت ـتــأخــر ه ــذه ال ـش ــرك ــات ع ــن األث ــر
المالي والجوهري الناتج عن استثمارها
في هذه الشركاتَ ،
فلم ال تبادر هذه الشركات
لإلفصاح عــن ذلــك األثــر فــور إعــان نتائج
شركات التابعة والزميلة دون انتظار إعالن
الشركة األم عن نتائجها؟
وأضافت أن اإلفصاحات التكميلية التي
تعلنها الشركات بعد اإلفصاح األول تظهر
أن نموذج اإلفصاح الحالي يخضع ألهداف
ومزاجية وخبرة بعض الشركات المدرجة،
مبينة أن بعض هذه اإلفصاحات التكميلية
قــد تتضمن معلومات جوهرية أ كـثــر مما
تضمنه اإلفصاح األول ،إضافة إلى أنها قد
تتضمن تصحيح بعض األخـطــاء الــواردة
في اإلفصاح األول ،بالتالي قد تترتب على

تلك اإلفصاحات قرارات استثمارية قد تكون
خاطئة ،واتخذت بناء على النماذج األولية
لإلفصاح.
وذكرت المصادر ،أن هناك شركات تعلن
دخولها في استثمارات محددة ،والولوج
في هذه االستثمارات يتم بناء على دراسات
الجدوى ،دون أن تعلن عن جدوى الدخول
في هذا االستثمار للمساهمين ،مبينة أن
ً
كثيرا مــن الـشــركــات ،التي أعلنت دخولها
استثمارات وتوسعات في الماضي كشفت
األي ــام عــن ع ــدم ج ــدوى ه ــذه االسـتـثـمــارات
ويتطلب التخلص منها تكبد الخسائر.
ولفتت إلى أن تطوير عملية اإلفصاحات
ً
يتطلب تطورا في المعلومات اإليضاحية
الـمـقــدمــة م ــع ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة س ــواء من
إفصاحات أولية أو متتابعة توضح اآلثار
ً
ً
ً
الـجــوهــريــة إداريـ ــا أو مــالـيــا أو محاسبيا،
وســواء كانت في شكل إيضاحات بغرض
الـمـســاعــدة فــي ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات بـشــرط أن
ت ـكــون ه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات غ ـيــر مـضـلـلــة وال
تــؤثــر على كـفــاء ة المعلومات الـ ــواردة في
ال ـت ـقــاريــر الـمــالـيــة وأن ت ـكــون تـتـضـمــن كل
المعلومات التي تصب في مصلحة اتخاذ
القرار االستثماري .

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.909

6.496

4.755

2.677 2.927 3.281

خيار جديد السترجاع «الدار»
حصتها في «بوبيان»

عبر ّ
تقاص نحو  94مليون دينار من المبالغ المستحقة لها
●

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن شركة دار
االستثمار في طور إجراءاتها السترجاع حصتها
ّ
في بنك بوبيان تبحث خيارا جديدا يمكنها من
استرجاع حصتها في "بوبيان" ،عبر تقديم طلب
الى وزارة العدل تتمكن من خالله من إجراء عملية
مقاصة للمبلغ المطلوب منها ،بـغــرض ســداد
قيمة أصل الدين لمصلحة أحد البنوك والذي تم
بموجبه استدخال حصة تقارب قيمتها في ذلك
الوقت نحو  94مليون دينار.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن "دار االس ـت ـث ـم ــار"
تسعى من خالل إجراء اتها القانونية ،بموجب
تنفيذ حكم محكمة التمييز لمصلحتها برفض
طلب وقــف الـنـفــاذ ،الــذي تـقــدم بــه البنك إليقاف
الحكم ،الذي سبق أن صدر لمصلحة شركة "دار
االستثمار" الخاص بنزاع حول ملكية أسهم بنك
بوبيان وأسهم المنحة والتوزيعات النقدية.
وذكرت أن تحركات الشركات في وزارة العدل
تتمثل في إجراء عملية تقاص المبالغ المرصودة
عليها ،والبالغة  94مليون ديـنــار ،واسترجاع
الـمـبــالــغ الـمـسـتـحـقــة لـهــا بـمــوجــب الـحـكــم الــذي

حـصـلــت عـلـيـهــا بــاس ـتــرجــاع حـصـتـهــا ف ــي بنك
بــوبـيــان ،بما فيها أسـهــم المنحة والـتــوزيـعــات
التي حصل عليها البنك طوال السنوات الماضية.
وأض ــاف ــت أن ــه سـبــق أن انـتـهــى حـكــم محكمة
االستئناف لمصلحة شركة دار االستثمار على
النحو التالي :إلغاء الحكم المستأنف ،في حين
ً
قـضــى بــه مــن رف ــض ال ــدع ــوى وال ـق ـضــاء م ـجــددا
بــإب ـطــال ع ـقــود بـيــع األس ـه ــم ال ـمــؤرخــة /11 /30
 2008المبرمة بين ا لـشــر كــات المستأنفة وبين
الـبـنــك المستأنف ض ــده األول ببيع أسـهــم بنك
بوبيان والبالغ إجماليها  221.42مليون سهم،
وإع ــادة الـحــال إلــى مــا كانت عليه قبل التعاقد،
وأهمها رد األسهم وريعها وفوائدها والمزايا
الـتــي تحصل عليها البنك مــن هــذه األسـهــم من
أسهم منحة وتوزيعات نقدية إلى ملكية "الدار"
وشركاتها التابعة.
وذكرت المصادر أن الئحة هيئة أسواق المال
الجديدة ال ترتب على رفع اإلشكال وقف التنفيذ
إذا كان محل التنفيذ أسهم أو أوراق مالية ،علما
ب ــأن الـشــركــة سـتـبــاشــر فــي أق ــرب وق ــت خـطــوات
ً
إجراءات التنفيذ وفقا للحكم الصادر لمصلحتها.

«األحمر» يغطي مؤشرات األسواق الخليجية وخسائر بعضها %2
تراجع أسعار النفط وعودة حالة الحرب التجارية واألجواء الجيوسياسية تزيد في الضغط
جاءت جلسة ،أمس ،وفق
التقديرات وانطلقت عمليات
بيع كبيرة على معظم مؤشرات
األسواق الخليجية القيادية،
ولم تكن هناك أي حال من
التردد في البيع لتتراجع
األسعار بشكل أو بآخر
بداية مع انطالقة السوق
تراجع
الكويتي الذي شهد ً
األسهم القيادية خصوصا
قطاع البنوك وسهم بيتك
بالتحديد.

●

علي العنزي

سجلت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت خسائر
فــي تـعــامــات الجلسة األول ــى من
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،أم ـ ــس ،إذ تــراجــع
مؤشر السوق العام بنسبة 1.52
في المئة تعادل  91.04نقطة ليقفل
على مستوى  5909.06نقاط وسط
سيولة بلغت  28.6مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت 135
مليون سهم نفذت من خالل 6393
صفقة.
كذلك خسر مؤشر السوق األول
بـنـسـبــة  1.72ف ــي ال ـم ـئــة ت ـســاوي
 113.81نقطة ليقفل على مستوى
 6496.37نـقـطــة ب ـس ـيــولــة بلغت
 24مـلـيــون دي ـنــار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  52.3مليون سهم
نفذت عبر  3701صفقة ،وانخفض
مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي بنسبة
 0.93في المئة تساوي  44.41نقطة
ً
مقفال على مستوى  4755.53نقطة
بسيولة بلغت  4.6ماليين دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت 82.6
مليون سهم نفذت من خالل 2692
صفقة.

اللون األحمر يطغى
ً
ك ـمــا كـ ــان م ـن ـت ـظــرا ق ـبــل بــدايــة
الجلسة األول ــى لهذا األسـبــوع أن
تكون هناك تراجعات في مؤشرات
األسـ ـ ـ ــواق ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،إذ ج ــاءت
الجلسة وفق التقديرات وانطلقت
عـمـلـيــات بـيــع كـبـيــرة عـلــى معظم
مـ ــؤشـ ــرات أسـ ـ ـ ــواق دول مـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي القيادية ولم
يكن هناك أي حــال من التردد في

 :otcتداول  25.2مليون سهم
بقيمة  366.7ألف دينار
شـهــدت منصة تـ ــداوالت نـظــام خ ــارج المنصة الـمـعــروف
اختصارا بـ "أو .تــي .ســي" خــال جلسات األسبوع المنتهي
يوم الخميس الماضي ارتفاع قيمة التداوالت ،بتداول 25.2
مليون سهم بقيمة  366.7ألف دينار (نحو  1.2مليون دوالر)
تمت عبر  31صفقة.
وقالت شركة "الموازي دوت كوم" ،في تقرير لها أمس ،إن
شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا ،إذ بلغ حجم
التداوالت  648.3ألف سهم بقيمة  21.3ألف دينار (نحو 72.4
ألف دوالر) تمت عبر  22صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء إيجابيا
خــال األسـبــوع ،إذ بلغت الـتــداوالت نحو  24.5مليون سهم
بقيمة نحو  345.4ألف دينار (نحو  1.1مليون دوالر) تمت
عبر تسع صفقات.
البيع لتتراجع األسعار بشكل أو
بــآخــر بــدايــة مــع انـطــاقــة الـســوق
الكويتي الذي شهد تراجع األسهم
ً
القيادية خصوصا قطاع البنوك
وس ـهــم بـيـتــك بــالـتـحــديــد ،وكــذلــك
بـقـيــة األس ـه ــم ف ــي مــؤشــر الـســوق
األول ال ـ ــذي ب ـقــي طـيـلــة الـجـلـســة
ً
مستقرا على اللون األحمر بدون
أي ارتفاع ،وكان التراجع هو سيد
الموقف للجميع وكانت عمليات
الـبـيــع ت ـ ــزداد كـلـمــا مـضــى الــوقــت
وحتى افتتاح الـســوق السعودي
الذي تراجع بحدة بنسبة  1.5في
المئة ثــم استمر بالتراجع ليفقد
 2في المئة ،وكذلك سوق دبي كان
بوتيرة مشابهة ،ليعم اللون األحمر
جميع مؤشرات أسواق دول مجلس

«المالية» :العوضي والعنزي وكيلين مساعدين
أصدر وزير المالية د .نايف
الحجرف ،أمس ،قرارات بتسكين
عدد من الوظائف القيادية في
الـ ــوزارة ،شملت تعيين كــل من
ً
ع ـب ــدال ـغ ـف ــار الـ ـع ــوض ــي وك ـي ــا
ً
مساعدا لقطاع شؤون الميزانية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ال ـع ـن ــزي
ً
ً
وك ـيــا م ـســاعــدا لـقـطــاع شــؤون
ً
المحاسبة العامة ،وذلــك وفقا
ل ـل ـق ــرارات رق ــم  42و 43للسنة
.2019
وكـ ـ ـ ــان الـ ـع ــوض ــي قـ ــد شـغــل
مـ ـنـ ـص ــب ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع شـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـم ـح ــاس ـب ــة
الـعــامــة فــي ال ــوزارة منذ ،2015
ً
ول ــدي ــه أك ـث ــر م ــن  25ع ــام ــا من
ال ـخ ـبــرة ف ــي م ـجــال الـمـحــاسـبــة
وإعــداد الميزانيات الحكومية،
وامتدت خبرته في قطاع شؤون
ال ـم ـحــاس ـبــة م ــن خ ــال إش ــراف ــه
على إعداد وإصــدار الحسابات
الـخـتــامـيــة وال ـت ـقــاريــر ال ــدوريــة
للميزانية العامة لدولة الكويت،
وع ـلــى إدارة ح ـســاب الـخــزيـنــة
ال ـم ــوح ــد ل ـل ــدول ــة والـ ـ ــذي يقيد
فيه المقبوضات والمدفوعات
الـمـتـعـلـقــة بـتـنـفـيــذ ال ـم ـيــزان ـيــة
الـعــامــة ،إضــافــة إل ــى مسؤولية
اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى تـطـبـيــق الـنـظــم

التعاون الخليجي باستثناء مؤشر
سوف البحرين ،الذي بقي أخضر
ً
لكن بنسبة محدودة جدا ،لتسعر
وتدفع ضريبة دخولها في إجازة
نهاية األسبوع قبل ما حصل في
مــؤشــرات األس ــواق العالمية التي
تــراج ـعــت بـسـبــب ف ــرض الــرئـيــس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ضريبة
جديدة على سلع بقيمة  300مليار
دوالر بنسبة  5في المئة.
كذلك كان قبله رد صيني بفرض
ضرائب على سلع أميركية بقيمة
 200مليار دوالر واستمرار تراجع
سعر صرف اليوان الصيني ،أضف
إلى ذلك تراجع أسعار النفط بنهاية
ً
األسبوع لتفقد مستويات  60دوالرا
لبرميل برنت وانخفض نايمكس

ً
بـحــدة إل ــى مـسـتــويــات  52دوالرا
للبرميل ،لتعم السلبية في تقديرات
انطالقة األســواق الخليجية التي
تـكـبــدت خـســائــر كـبـيــرة بانتظار
الجلسة الثانية لهذا األسبوع وأداء
ً
األسواق العالمية الكبرى خصوصا
م ــؤش ــرات األسـ ـ ــواق الـصـيـنـيــة ثم
األوروبـيــة واألميركية قبل نهاية
تعامالت جلسة يوم االثنين.

أداء القطاعات
ط ـ ـغـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أداء
ال ـق ـط ــاع ــات أمـ ـ ــس ،إذ انـخـفـضــت
م ـ ــؤش ـ ــرات عـ ـش ــرة قـ ـط ــاع ــات هــي
النفط والغاز بـ  49.5نقطة وبنوك
بـ  24.4نقطة وسلع استهالكية بـ

أخبار الشركات
سهم «إيفا» يعود للتداول اليوم
أعلنت بــورصــة الـكــويــت انــه تـقــرر إع ــادة ت ــداول اسهم
ً
شركة االستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) اعتبارا
من اليوم ،بعد االنتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

ً
ً
«المال» :شاه رئيسا تنفيذيا

ذكرت شركة المال لالستثمار أنه تم تعيين سيد أظهر
شــاه فــي منصب الرئيس التنفيذي فــي الشركة اعتبارا
من أمس.
عبدالغفار العوضي

إبراهيم العنزي

المحاسبية للجهات الحكومية
مــن خــال تشغيل النظم اآللية
بالمالية العامة للدولة.
بينما شغل العنزي منصب
مــديــر إدارة مـيــزانـيــات وزارات
ال ـخــدمــات الـعــامــة وال ــدف ــاع في
قطاع شؤون الميزانية العامة،
وقد تــدرج بالوظائف القيادية
م ـنــذ  2009ول ــدي ــه ال ـخ ـبــرة في
إعداد وتقدير ميزانيات الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة وم ـت ــاب ـع ــة م ــراح ــل
ت ـن ـف ـيــذهــا ،إض ــاف ــة الـ ــى إعـ ــداد
ودراس ـ ـ ـ ــة الـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة والــرقــابــة

عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ،وإعـ ـ ـ ــداد
ال ــدراس ــات الـمــالـيــة والـتـقــاريــر
التحليلية .وقد شارك في إعداد
القوانين والتشريعات المالية
وال ـف ــرق الـمــالـيــة التخصصية،
ومـنـهــا فــريــق مـعــالـجــة تضخم
حـ ـس ــاب ال ـع ـه ــد ل ـك ــل ال ـج ـه ــات
الحكومية و مــر ســوم  95لسنة
ٔ
 2017بـشــان مشتريات الـمــواد
العسكرية.

استقرار الدوالر وارتفاع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار أمس ،عند
مستوى  0.303دينار ،في حين ارتفع اليورو الى  0.338دينار
مقارنة بأسعار صرف األسبوع الماضي.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع
الــى مستوى  0.372ديـنــار ،كما ارتفع الفرنك السويسري إلى
مستوى  0.311دينار ،وظل الين الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

 19.9نقطة وخدمات استهالكية بـ
 13.5نقطة واتصاالت بـ  13.4نقطة
وعقار بـ  12.2نقطة وخدمات مالية
بـ  10.9نقاط وصناعة بـ  10.6نقاط
ومواد أساسية بـ  6.6نقاط وتأمين
بـ  0.59نقطة ،واستقرت مؤشرات
ثــاثــة قـطــاعــات هــي تكنولوجيا
ومـنــافــع ورع ــاي ــة صحية وبقيت
دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم ب ـي ـت ــك قــائ ـمــة
األس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر ق ـي ـمــة إذ بـلـغــت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  8.8م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار
وبــانـخـفــاض بنسبة  3فــي المئة
تاله سهم وطني بتداول  2.7مليون
دي ـن ــار وب ـتــراجــع بنسبة  1.3في
المئة ثــم سهم صـنــاعــات بـتــداول
ً
 1.9مليون دينار ومتراجعا بنسبة

ً
 2.4في المئة ورابعا سهم صناعات
بتداول  1.9مليون دينار وبخسارة
ً
بنسبة  1.5في المئة وأخيرا سهم
بــرقــان ب ـتــداول  1.5مليون دينار
وبانخفاض بنسبة  1.9في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم أرزان إذ تداول
بكمية بـلـغــت  19.6مـلـيــون سهم
وب ـخ ـســارة بنسبة  4.2فــي المئة
ً
وجاء ثانيا سهم بيتك بتداول 11.9
مليون سهم وبتراجع بنسبة  3في
ً
المئة وجاء ثالثا سهم أبيار بتداول
ً
 8.3ماليين سهم ومنخفضا بنسبة
ً
 2.8فــي الـمـئــة وج ــاء راب ـع ــا سهم
صناعات بتداول  8ماليين سهم
ً
ومـتــراجـعــا بنسبة  2.4فــي المئة
ً
وجاء خامسا سهم اإلنماء بتداول

 5.5ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
 2.5في المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكثر
ً
ارتفاعا سهم الخصوصية إذ ارتفع
بنسبة  6.9فــي الـمـئــة ت ــاه سهم
العقارية بنسبة  5.6في المئة ثم
سهم بـيــان بنسبة  5.4فــي المئة
ً
ورابـعــا سهم مــدار بنسبة  4.1في
ً
المئة وأخيرا سهم م األعمال بنسبة
 4ف ــي ال ـم ـئــة .وكـ ــان أك ـثــر األسـهــم
ً
انـخـفــاضــا سـهــم ك تلفزيوني إذ
انخفض بنسبة  25.6في المئة تاله
سهم تمكين بنسبة  23في المئة ثم
سهم إيفكت بنسبة  16.6في المئة
ً
ورابعا سهم مراكز بنسبة  10في
ً
المئة وأخيرا سهم بترولية بنسبة
 10في المئة.

تراجع واردات الصين من نفط فنزويال
بسبب العقوبات األميركية
أظـهــرت بـيــانــات الـجـمــارك الصينية أم ــس ،أن
واردات الصين من النفط الفنزويلي هبطت 62
في المئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق ،مع
تنامي التوترات بين واشنطن وحكومة مادورو،
مما أثار قلق مشتري الخام من الدولة الواقعة في
أميركا الجنوبية.
وأفـ ــادت بـيــانــات اإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك أن
كميات الخام التي استوردتها الصين من فنزويال
بلغت  703آالف و 742طنا في الشهر الماضي ،أو
 165ألفا و 720برميال يوميا ،انخفاضا من 275
ألفا و 646برميال يوميا في يونيو.
وتــراجـعــت ص ــادرات فنزويال مــن النفط 17.5
في المئة في يوليو ،لتسجل ثاني أقــل مستوى
لها منذ أن فرضت واشنطن عقوبات في يناير،
بحسب بيانات داخلية من شركة بي.دي.في.إس.
إيه الفنزويلية التي تديرها الدولة ورفينيتيف
أيكون.
وأوقفت مؤسسة البترول الوطنية الصينية،
أ حــد المشترين الرئيسيين للنفط الفنزويلي،
عمليات التحميل في أغسطس وسط مخاوف من
تعرضها لعقوبات.
وأظهرت بيانات رفينيتيف ألبحاث النفط أن
 3شحنات تحمل  540ألف طن من الخام غادرت
فنزويال للصين منذ بداية الشهر ،أي نصف الرقم
في يوليو.
وفــي أول  7أشهر مــن الـعــام تراجعت واردات

الصين من الخام الفنزويلي  13.4في المئة مقارنة
بها قبل عــام إلــى  9.37ماليين طــن أو  322الفا
و 601برميل.
وارتفعت الواردات من إيران في يوليو إلى 926
الفا و 119طنا أو  218ألفا و 86برميال.
وظلت السعودية في مقدمة الدول التي تصدر
النفط للصين في الشهر الماضي ،إذ باعت لها
 6.99ماليين طن أو  1.65مليون برميل يوميا،
بحسب بيانات الجمارك ،مقارنة مع  1.88مليون
برميل يوميا في يونيو.
وبلغ حجم الــواردات من روسيا  5.67ماليين
طن أو  1.34مليون برميل يوميا ،بزيادة  6.5في
المئة على أساس سنوي ،ولكن بانخفاض  23في
المئة مقارنة مع يونيو.
وزادت واردات ال ـخــام األم ـيــركــي للصين في
يوليو إلى مثليها مقارنة بالشهر السابق لتبلغ
 1.5مليون طن ،غير أن الشحنات في أول سبعة
أشهر من العام انخفضت  63.4في المئة مقارنة
بها قبل عــام إلــى  3.65ماليين طــن أو  125ألفا
و 745برميال يوميا ،مع استمرار تأثير الخالف
التجاري بين البلدين على تجارة النفط بينهما.
وتراجعت أسعار النفط الجمعة بعد أن أعلنت
الصين رســومــا جمركية انتقامية على بضائع
أميركية بقيمة  75مليار دوالر ،من بينها النفط
الخام ،في تصعيد آخر للنزاع التجاري بين أكبر
اقتصادين في العالم.

ةديرجلا

•
العدد  / 4202االثنين  26أغسطس 2019م  25 /ذو الحجة 1440هـ

economy@aljarida●com

العقار ومواد البناء

9

اقتصاد

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني s.alshammari@aljarida.com

 5.70مليارات دينار موجودات الشركات العقارية في النصف األول
مطلوباتها  2.8مليار دينار شكلت  %49.2من إجمالي الموجودات
سند الشمري

أكد عقاريون أن ارتفاع
الموجودات داللة على نجاح
استراتيجيات الشركات
العقارية التي اتخذتها في
الفترة الماضية نحو االعتماد
على النشاط التشغيلي،
والتركيز على االستحواذ
على العقارات المدرة للدخل،
التي من شأنها تعزيز قدرة
الشركات التنافسية في السوق
المحلي وتعزيز رأس المال
واإليرادات.

شركة المباني
تصدرت باقي
الشركات
العقارية من حيث
األكبر قيمة في
الموجودات إذ بلغت
موجوداتها 895
مليون دينار

بـلـغــت م ــوج ــودات الـشــركــات
العقارية المدرجة في بورصة
الـكــويــت  5.70م ـل ـيــارات ديـنــار،
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـن ـ ـصـ ــف األول
المنتهية في  30يونيو ،2019
م ـق ــارن ــة م ــع مـ ــوجـ ــودات بلغت
قـيـمـتـهــا  5.41م ـل ـي ــارات خــال
الفترة المذكورة من عام .2018
وبـحـســب اإلح ـصــائ ـيــة الـتــي
أعدتها "الجريدة" عن موجودات
ومطلوبات الشركات العقارية،
فقد نمت مــوجــودات الشركات
الـعـقــاريــة بما نسبته  5.35في
المئة ،أي بزيادة قدرها 289.9
مليون دينار.
وبلغت مطلوبات الشركات
ال ـع ـقــاريــة  2.81م ـل ـيــار دي ـن ــار،
خالل الفترة المذكورة من العام
الحالي ،مقارنة مع  2.61مليار
دينار ،خالل العام الماضي ،إذ
نمت بما نسبته  7.4في المئة،
بــز يــادة قيمتها  194.1مليون
دينار.
وشكلت مطلوبات الشركات
ال ـع ـقــاريــة م ــا نـسـبـتــه  49.2في
المئة من إجمالي موجوداتها،
منخفضة بنسبة  2.2في المئة،
ً
تقريبا بعدما كــا نــت تشكل ما
نسبته  51.8في المئة في نهاية
النصف األول من العام الماضي،
ً
وانخفضت أيضا بما نسبته 3
فــي المئة مقارنة بالربع األول
من العام الحالي.
وت ـ ـصـ ــدرت ش ــرك ــة ال ـم ـبــانــي
ب ـ ــاق ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
م ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث األكـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـيـ ـم ــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات إذ ب ـل ـغــت
موجوداتها  895مليون دينار،
وذلك خالل فترة النصف األول
المنتهية في  30يونيو ،2019
م ـق ــارن ــة م ــع مـ ــوجـ ــودات بلغت
ق ـي ـم ـت ـهــا  828م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ذات ـ ـهـ ــا مـ ــن ع ــام
 ،2018مرتفعة بما نسبته 8.1
في المئة.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ً
ال ـم ـت ـحــدة ث ــان ـي ــا ،ب ـم ــوج ــودات
بـلـغــت قـيـمـتـهــا  622.7مـلـيــون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،مـ ـق ــارن ــة بـ ـم ــوج ــودات
قيمتها  601.9مـلـيــون د ي ـنــار،
بــزيــادة نسبتها  3.4فــي المئة،
تليها شركة التمدين العقارية
بقيمة مــوجــودات بلغت 616.6
مليون ديـنــار ،مقارنة مــع 532
مليون دينار.
وج ـ ـ ـ ــاءت ش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
بموجودات بلغت قيمتها 529.9
مليون دينار ،مقارنة مع 520.8

م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
الوطنية العقارية بـ  465مليون
ً
دينار ،مقارنة بـ  482.9مليونا.

نمو الموجودات
ً
وع ــن ال ـشــركــات األك ـثــر نـمــوا
في حجم الموجودات ،تصدرت
ش ــرك ــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـمـنـتـجـعــات
إذ ن ـم ــت م ــوج ــوداتـ ـه ــا بـنـسـبــة
 159.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ل ـتــرت ـفــع من
 10.2ماليين دينار ،خالل فترة
النصف األول المنتهية في 30
يــونـيــو  2018لـتـصــل إل ــى 26.6
مليون دينار ،وذلك خالل الفترة
نفسها من عام .2019
وحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ً
العالمية العقارية ثانيا ،بنسبة
ن ـم ــو ب ـل ـغــت  33ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إذ
ارتفعت موجوداتها من 169.3
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ل ـت ـب ـلــغ 225.3
م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
عـ ـق ــارات ال ـك ــوي ــت بـنـسـبــة نمو
بلغت  28.8في المئة ،إذ بلغت
موجوداتها  330.2مليون دينار،
مقارنة مع  256مليون دينار.
ونـ ـ ـم ـ ــت مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودات ش ــرك ــة
العالمية للمدن العقارية "المدن"
بـنـسـبــة  26ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لتحتل
بــذلــك الـمــركــز ال ــراب ــع ،إذ بلغت
مــوجــودات ـهــا  363أل ــف دي ـنــار،
مقارنة مع  288ألف دينار ،تليها
شركة التمدين العقارية بنمو
بلغت نسبته  15.9في المئة.

خفض فوائد البنوك يساعد
في انتعاش السوق العقاري بمصر
قال العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى
القابضة ،هشام طلعت مصطفى ،إن «خفض أسعار
ال ـفــائــدة بـمـصــر سـيـســاعــد ف ــي ان ـت ـعــاش الـقـطــاع
العقاري ،وزيادة الطلب على الشراء».
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
الرئيسية  150نقطة أساس يوم الخميس للمرة
األولى منذ فبراير .ونزل سعر اإليــداع ألجل ليلة
واحــدة إلى  14.25في المئة من  15.75في المئة،
وسعر اإلقراض لليلة واحدة إلى  15.25في المئة
من  16.75في المئة.
وتابع مصطفى «خفض الفائدة قرار إيجابي
سـيـكــون لــه تــأثـيــر فــي ان ـت ـعــاش ال ـق ـطــاع وزي ــادة
الطلب على الشراء ...كلما حدث خفض في الفائدة
تراجع االحتفاظ بالسيولة وزاد اإلنفاق ،وتحسنت
األسـ ــواق خـصــوصــا الـعـقــاريــة .وأض ــاف «خفض

ً
اما الشركات األكثر انخفاضا
في حجم موجوداتها فتصدرت
ش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ل ـل ـم ـش ــاري ــع
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ب ـن ـس ـب ــة ان ـخ ـف ــاض
بلغت نسبتها  21.8في المئة،
إذ انـخـفـضــت مــوجــودات ـهــا من
 179.5مليون دينار ،خالل فترة
ال ـن ـص ــف األول ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
 30يونيو  ،2018لتبلغ 140.3
مليون دينار ،وذلك خالل الفترة
ذاتها من عام .2019
وانخفضت موجودات شركة
الـ ـمـ ـص ــال ــح الـ ـعـ ـق ــاري ــة بـنـسـبــة
 15.2ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـحـتــل بــذلــك
ال ـمــركــز ال ـث ــان ــي ،إذ انـخـفـضــت
مــوجــودات ـهــا م ــن  109مــايـيــن
دينار ،لتصل إلــى  92.4مليون
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ت ـل ـي ـه ــا شـ ــركـ ــة أبـ ـي ــار
ل ـل ـت ـط ــوي ــر الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ب ـن ـس ـبــة
انخفاض في الموجودات بلغت
 14.1في المئة ،إذ بلغت 154.9
مليون دينار ،مقارنة مع 180.4
مليون دينار.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت شـ ـ ــركـ ـ ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء
ً
الـ ـعـ ـق ــاري ــة رابـ ـ ـع ـ ــا بــان ـخ ـفــاض
نـ ـسـ ـبـ ـت ــه  9.1فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،إذ
انخفضت الموجودات من 80.6
مليون دينار ،لتصل إلــى 73.2
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
ع ـقــار لــاس ـت ـث ـمــارات الـعـقــاريــة
بانخفاض نسبته  3.9في المئة،
إذ ا ن ـخ ـف ـض ــت مـ ــن  30م ـل ـيــون
دينار ،لتصل إلــى  28.8مليون
دينار.

وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص م ـط ـل ــوب ــات
ال ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة ال ـمــدرجــة
ً
في البورصة ،وأكبرها حجما،
فـقــد ت ـص ــدرت شــركــة ال ـع ـقــارات
ال ـم ـت ـحــدة ب ــاق ــي الـ ـش ــرك ــات ،إذ
بلغت مطلوباتها  403.1ماليين
دينار ،خالل فترة النصف األول
المنتهية فــي  30يونيو ،2019
م ـق ــارن ــة م ــع م ـط ـل ــوب ــات بـلـغــت
قـيـمـتـهــا  376.6مـلـيــون دي ـنــار،
وذلك خالل الفترة المذكورة من
عام .2018
ً
وحلت شركة المباني ثانيا
بـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات بـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـهــا
 379.1مليون دينار ،مقارنة مع
مطلوبات بلغت قيمتها 369.3
م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
التمدين العقارية بـ  327.6مليون
دينار ،مقارنة مع  314.2مليون
دينار.
وبـ ـلـ ـغ ــت مـ ـطـ ـل ــوب ــات ش ــرك ــة
التجارية العقارية  219.9مليون
دي ـنــار ،لتحل بــذلــك فــي المركز
الرابع ،مقارنة مع  208.2ماليين
دينار ،ثم تأتي شركة الصالحية
ً
الـعـقــاريــة خــام ـســا ،بمطلوبات
قـ ـ ــدرت بـ ـ ـ  196م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
مقارنة مع  159.6مليون دينار.
ً
وعن الشركات األكثر نموا في
حجم المطلوبات ،فقد تصدرتها
ش ــرك ــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـمـنـتـجـعــات
ب ـن ـس ـبــة ن ـم ــو ب ـل ـغــت  1101فــي
المئة ،حيث ارتفعت مطلوباتها
من  1.4مليون دينار ،وذلك خالل

ً
أما الشركات األكثر انخفاضا
في حجم المطلوبات فتصدرت
شـ ــركـ ــة ع ـ ـقـ ــار ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الـعـقــاريــة بنسبة انـخـفــاض في
حـجــم الـمـطـلــوبــات بـلـغــت 48.6
في المئة ،إذ انخفضت من 2.5

ق ــال تـقــريــر شــركــة األص ـمــخ للمشاريع
ال ـع ـقــاريــة إن ازدهـ ـ ــار االق ـت ـص ــاد ،وت ـنــوع
الموارد ،ساهما في نمو القطاع العقاري
ً
ف ــي دول ـ ــة ق ـط ــر ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن عـمـلـيــات
اإلن ـ ـشـ ــاء ت ـت ـســم بـ ـق ــدر ك ـب ـيــر م ــن الـ ـح ــراك
والـفـعــالـيــة ،فــي الــوقــت ال ــذي تستعد فيه
قـطــر السـتـضــافــة سـلـسـلــة م ــن الـفـعــالـيــات
الـعــالـمـيــة والــريــاضـيــة عـلــى م ــدار األع ــوام
الثالثة المقبلة.
وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري
ً
واإلنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة
النمو واالزدهــار التي يعيشها االقتصاد
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــد مـ ــن أكـ ـث ــر وأسـ ـ ــرع
ً
االقتصادات نموا على مستوى المنطقة.
وذكر أن المعطيات تشير إلى استمرار
ع ـم ـل ـيــات اإلن ـ ـشـ ــاء ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري
والمباني على المديين المتوسط والطويل،
حـيــث تـبـيــن دراسـ ـ ــات شــركــة األص ـم ــخ أن
هناك توقعات بتسليم العديد من الوحدات

أزمة العقارات بالمغرب تواصل خنق القطاع في 2019
استمرت الـمــؤشــرات العامة
لـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــار ب ــال ـم ـغ ــرب فــي
االنخفاض ،حيث وصلت خالل
الربع الثاني من سنة  2019إلى
 0.6فــي ال ـم ـئــة ،بـعــدمــا سجلت
في الربع األول من هــذه السنة
 0.7في المئة.
وك ـشــف تـقــريــر مـشـتــرك بين
بنك المغرب والوكالة الوطنية
للمحافظة الـعـقــاريــة والـمـســح
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري وال ـ ـخـ ــرائ ـ ـط ـ ـيـ ــة ،أن
هـ ــذا االن ـخ ـف ــاض ش ـمــل جميع
ال ـع ـقــارات ،حـيــث بلغت نسبته
 0.3في المئة فيما يخص الشقق
السكنية و 1.1بالنسبة للمنازل.
االنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ــرفـ ــه
اإلقبال على األراضي من طرف

ً
األكثر انخفاضا

النشاط التشغيلي
من جهة أخــرى ،أكد عدد من
العقاريين أن ارتفاع الموجودات
يــدل على نجاح استراتيجيات
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ،الـ ـت ــي
اتخذتها خالل الفترة الماضية

نمو عمليات اإلنشاء في القطاع العقاري القطري

الفائدة يغري المستثمرين فــي األدوات المالية
لالتجاه نحو السوق العقاري» .وعانى الكثير من
المطورين العقاريين في مصر تباطؤ الطلب على
وحدات اإلسكان الفاخر في اآلونة األخيرة ،وهو ما
دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة،
مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين  10و 15عاما
بجانب عدة وسائل أخرى.
وفي حين تراجعت تعاقدات ومبيعات عدد كبير
من شركات القطاع ،بلغت تعاقدات مجموعة طلعت
مصطفى  21.3مليار جنيه ( 1.29مليار دوالر) في
 2018مقابل  13.1مليار جنيه في  .2017وتستهدف
المجموعة تـعــاقــدات بقيمة  24مليار جنيه في
 ،2019ومــن أبــرز مشروعات الشركة في القاهرة
مدينة الرحاب ،ومشروع مدينتي بشرق القاهرة
المقام على مساحة  8آالف فدان( .العربية .نت)

الـمـنـعـشـيــن ال ـع ـقــاري ـيــن ،وذل ــك
بنسبة  0.8في المئة ،وهم أيضا
العقارات المهنية التي تراجعت
مبيعاتها بنسبة  1.5في المئة
( 1.6في المئة بالنسبة للمحالت
التجارية ،و 1في المئة بالنسبة
للمكاتب).
هـ ـ ــذا االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أثـ ـ ــر عـلــى
نسبة المعامالت عموما ،والتي
سجلت خــال الربع الثاني من
الـسـنــة ال ـجــاريــة نـسـبــة  7.3في
المئة ،حيث سجل رقم معامالت
العقارات السكينة نسبة  3في
الـمـئــة (ال ـشــق السكنية  2.6في
المئة ،و 11.6في المئة بالنسبة
للمنازل).
والتراجع عينه ،شمل كذلك،

فترة النصف األول المنتهية في
 30يونيو  ،2018لتصل إلى 16.8
مليون دينار ،وذلك خالل الفترة
المذكورة من عام .2019
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ش ـ ــرك ـ ــة األرج ـ ـ ـ ـ ــان
العالمية العقارية بنسبة نمو
في المطلوبات بلغت  75.8في
المئة ،لتبلغ  135مليون دينار،
مقارنة مــع  76.8مليون دينار،
ت ـل ـي ـهــا ش ــرك ــة م ــدي ـن ــة األع ـم ــال
الكويتية العقارية بنسبة نمو
بلغت  67.1في المئة ،إذ ارتفعت
مــن  12.7مليون دي ـنــار ،لتصل
إلى  21.3مليون دينار.
وارت ـف ـع ــت م ـط ـلــوبــات شــركــة
عقارات الكويت بنسبة  54.7في
المئة ،لتحتل بذلك المركز الرابع
بين الشركات العقارية المدرجة،
إذ ارتفعت مطلوباتها من 124.7
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ل ـت ـب ـلــغ 193.1
مليون دينار ،تليها في المرتبة
الخامسة شركة أجيال العقارية
الترفيهية بنسبة  42.9في المئة،
إذ بـلـغــت  17.5م ـل ـيــون دي ـن ــار،
مقارنة مع  12.2مليون دينار.

مليون دينار ،خالل فترة النصف
األول المنتهية فــي  30يونيو
 ،2018لتبلغ  1.2مليون دينار،
وذل ـ ــك خ ــال ال ـف ـت ــرة ذات ـه ــا من
العام الحالي.
وانخفضت مطلوبات شركة
اإلن ـم ــاء الـعـقــاريــة بنسبة 16.9
فــي المئة ،لتحتل بذلك المركز
ال ـثــانــي ،إذ بـلـغــت مـطـلــوبــاتـهــا
 29م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة مع
 33.8مـ ـلـ ـي ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا
شركة الوطنية العقارية بنسبة
انخفاض بلغت  16.1في المئة،
إذ ان ـخ ـف ـضــت مـطـلــوبــاتـهــا من
 232.5مليون دينار ،لتصل إلى
ً
 194.9مليونا.
وحلت شركة أعيان العقارية
ً
رابـ ـع ــا ،بــان ـخ ـفــاض نـسـبـتــه 15
في المئة ،إذ بلغت مطلوباتها
 17.6مليون ديـنــار ،مقارنة مع
 20.7مليون دينار ،تليها شركة
المصالح العقارية بانخفاض
بـلـغــت نـسـبـتــه  14.2فــي الـمـئــة،
إذ ان ـخ ـف ـضــت مـطـلــوبــاتـهــا من
 82.4مليون دينار ،لتبلغ 70.6
ً
مليونا.

ن ـح ــو االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـن ـشــاط
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي ،والـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
االستحواذ على العقارات المدرة
للدخل ،ومن شأنها تعزيز قدرة
الشركات التنافسية في السوق
ال ـم ـح ـلــي وت ـع ــزي ــز رأس ال ـمــال
وااليرادات.
وذك ــر الـعـقــاريــون أن ارتـفــاع
ال ـم ـط ـلــوبــات ل ـيــس بــال ـضــرورة
ان يـكــون عــائـقــا أم ــام الـشــركــات
ً
ً
التشغيلية ،ألن عددا كبيرا منها
قد أعلن في وقــت سابق وجود
مـشــار يــع تعمل عـلــى تنفيذها،
وت ـل ــك ال ـم ـش ــاري ــع ب ـحــاجــة إلــى
التمويل من الجهات المصرفية.
وبينوا أن ارتفاع المطلوبات
ً
قد يكون دليال على ثقة الجهات
الـمـصــرفـيــة بــالـقـطــاع الـعـقــاري،
لـكــن هـنــاك قــاعــدة مــالـيــة ثابتة
تـ ـن ــص عـ ـل ــى أنـ ـ ــه ك ـل ـم ــا ارتـ ـف ــع
إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودات ع ــن
إجمالي المطلوبات يتبين مدى
م ـتــانــة ال ـمــركــز ال ـمــالــي وقــوتــه،
وكلما ارتفعت الموجودات عن
المطلوبات أصبحت الشركة في
وضع أفضل ،ويمكنها الحصول
على تمويالت جديدة.
وأشاروا إلى أنه على الجهات
المعنية توفير البيئة المناسبة
ل ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـســوق
ً
المحلي وجعلها شريكا أساسيا
فــي خـطــط التنمية الـتــي تعمل
الـحـكــومــة عـلــى تنفيذها خــال
الفترة المقبلة.

األراضي التي عرفت انخفاضا
بـنـسـبــة  19.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،و15
ف ــي الـمـئــة بــالـنـسـبــة لـلـعـقــارات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ــاالس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات
المهنية ( 16.6في المئة بالنسبة
لـلـمـحــات الـتـجــاريــة ،و 5.9في
المئة بالنسبة للمكاتب).
وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى الــوط ـنــي،
س ـ ـج ـ ـلـ ــت أه ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ــراج ـ ـع ـ ــات
بمدينة الـجــديــدة ،حيث كشف
ً
ال ـت ـقــريــر ت ــراج ـع ــا بـنـسـبــة 2.3
فــي الـمـئــة (األس ـع ــار) ،و 2.9في
ال ـم ـئ ــة (ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول) ،ثـ ــم طـنـجــة
( ،)%1.5 - %1.9الرباط (%1.4
  ،)%11.4القنيطرة (- %1.4 ،)%11فاس (.)%14.6 - %1.2
واستخلص التقرير مجموعة

من المؤشرات السنوية في هذا
الصدد ،حيث يتوقع أن يعرف
سوق العقار ،خالل هذه السنة،
انخفاضا بنسبة  0.9في المئة
(تراجع بنسبة  0.3في المئة في
مــا يـخــص ال ـع ـقــارات السكنية،
و 1.9ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ب ــا ل ـن ـس ـب ــة
لألراضي ،و 1.4في المئة فيما
يخص العقارات المهنية).
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـمـ ـع ــدل
الـ ـتـ ـع ــام ــات ،ف ـ ــإن االن ـخ ـف ــاض
سيصل خالل هذه السنة إلى 8
في المئة ( 4.4في المئة بالنسبة
للعقار السكني ،و 20.1في المئة
في ما يخص األراض ــي ،و10.5
ف ــي الـمـئــة بــالـنـسـبــة لـلـعـقــارات
المهنية).

السكنية والمباني الخدمية واألبراج حتى
عام .2022
وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في
الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن
الفخمة وبأسعار جيدة ،من شأنها أن تعمل
ً
على تحريك السوق ،الفتا إلى أن المطورين
العقاريين يعملون اآلن على تنفيذ مشاريع
س ـك ـن ـيــة م ــائ ـم ــة ل ـل ـج ـم ـيــع وب ـت ـش ـط ـي ـبــات
عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف
المحافظة على االستمرارية في العمل.
وق ـ ــال إن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري سيستفيد
مــن المشاريع األخ ــرى قيد التنفيذ والتي
تصل تكلفتها إلى مليارات الرياالت خالل
ا ل ـعــام ا لـحــا لــي  ،2019والمتعلقة بتطوير
البنية التحتية لقطاع المواصالت وتنفيذ
توسعة مطار حمد الدولي في إطار جهود
الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط
النقل الـجــوي ،وكــذلــك تنفيذ برنامج قطر
للنقل العام ،باإلضافة إلى مشاريع قطاع

الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية
ال ـجــديــدة خ ــال األع ـ ــوام الـقـلـيـلــة المقبلة،
ً
فـضــا عــن مـشــاريــع تطوير أراض جديدة
للمواطنين.
وأوضح التقرير أن هذا اإلنفاق سيدعم
قطاع العقارات ،خصوصا أن التوجيهات
تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في
مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري
محفز قــادر على جــذب األم ــوال والتقنيات
العالمية وتشجيع االستثمارات الوطنية،
مــا سـيــؤدي إلــى ازدي ــاد النمو فــي شركات
المقاوالت الوطنية.
وب ـيــن أن اإلن ـف ــاق عـلــى ه ــذه الـمـشــاريــع
سيساهم في تعزيز أعمال الشركات العاملة
ف ــي م ـجــال ال ـب ـنــاء ،بـمــا يــزيــد ن ـمــوهــا ،كما
ستساهم هذه المشاريع في تعزيز حركة
ً
اإلنشاء والبناء ،بما يؤثر إيجابا في نشاط
الـقـطــاع الـعـقــاري عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل في
المناطق التي يتم تنفيذ األعمال بها.

تراجع األسعار في لندن
ذك ــر مــوقــع « »Zooplaاإلل ـك ـتــرونــي لـلـتـســويــق ال ـع ـقــاري في
بريطانيا ،أن أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن
تراجعت ،رغم أن المشترين لم يلتفتوا إلى هذا االنخفاض في
األسعار .وأفادت دراسة للموقع التي أوردتها وكالة «بلومبيرغ»
بأن متوسط أسعار العقارات في العاصمة البريطانية يزيد اآلن
بواقع  13.1ضعفا عن متوسط عائدات األفراد ،في أدنى معدل
لها خالل أكثر من  4سنوات.
وأوض ـحــت ال ــدراس ــة أن أس ـعــار ال ـع ـقــارات ظـلــت ثــابـتــة خــال
السنة المنتهية في يوليو الماضي ،ومن المتوقع أن تستمر في
االستقرار ما لم يحدث تراجع كبير في حجم الطلب.
ونقلت «بلومبيرغ» عن ريتشارد دونيل مدير إدارة األبحاث في
موقع «زوبال» قوله« :على الرغم من أن هذه األنباء محل ترحيب،
فإن الفجوة بين العائدات وأسعار العقارات البد أن تنخفض
بشكل أكبر من أجل إحداث تغيير حقيقي بالنسبة لألشخاص
المهتمين بالشراء».
(العربية .نت)
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برنامج «يال وطني» يستقبل دفعة
جديدة من المتدربين

economy@aljarida●com

«المتحد» يحصد جائزة «أفضل بنك
في إدارة النقد عبر اإلنترنت»
من مجلة غلوبال فاينانس العالمية

لقطة جماعية خالل استقبال متدربي «يال وطني»
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الوطني الدفعة الرابعة عشرة
مــن متدربي عــام  2019ضمن
بــرنــامــج "ي ــا وط ـنــي" لتأهيل
الموظفين الجدد ،وذلك للعمل
في فروع البنك المختلفة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــال
ال ـ ـم ـ ـتـ ــدرب ـ ـيـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
قياديي البنك ومديري الفروع
ال ـم ـح ـل ـيــة ،وك ــذل ــك م ـســؤولــي
ا ل ـت ــو ظ ـي ــف وإدارة ا ل ـت ــدر ي ــب
والتطوير في الموارد البشرية
للمجموعة.
ً
ويتضمن البرنامج تدريبا
على تنمية الـمـهــارات الذاتية
التي تساعد على تطوير األداء
فــي الـعـمــل ،مـثــل :تعزيز الثقة
بــال ـن ـفــس وال ـت ـق ـي ـي ــم ال ــذات ــي،
بناء األداء المتميز ،والتغيير
واال بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ،و عـ ـ ـل ـ ــم اإلدارة
واالتصال الفعال ،وأخالقيات

العمل والسلوك ،والعمل بروح
الفريق الواحد.
ويـ ـمـ ـت ــد ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـ ــذي
ً
ي ـشــارك فـيــه نـحــو  23مـتــدربــا
ومتدربة من الموظفين الجدد
ل ـف ـتــرة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ،وذل ــك
بهدف تدريبهم على آلية العمل
ف ــي األفـ ــرع وص ـقــل مـهــاراتـهــم
لـتــواكــب بيئة الـعـمــل ،ومــن ثم
الخضوع للتدريب الميداني
في األفرع المنتسبين لها.
ويـشـمــل ال ـبــرنــامــج الـعــديــد
مــن جــوانــب العمل المصرفي
التي تضم المبادئ المصرفية،
وبطاقات االئتمان ،والقروض،
وأنــواع الحسابات ،والتأمين،
وم ـخ ــاط ــر االحـ ـتـ ـي ــال ،وغ ـســل
األم ـ ـ ـ ــوال ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـقـيـيــم
الفروع وأنظمة البنك.
وي ـع ــد ب ــرن ــام ــج ي ــا وطـنــي
أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم بـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـت ــأه ـي ــل

«بيتك» :مشتريات بدينار تتيح
الفرصة لتملك عقار في أوروبا
ي ــواص ــل ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـكــوي ـتــي
(ب ـي ـتــك) حـمـلــة "ب ـطــاقــات بـيـتــك Visa -
مفتاح بيتك فــي أوروبـ ــا" ،الـتــي تمنح
ع ـم ــاء "ب ـي ـتــك" ت ـجــربــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
وف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا ،فتعتبر الحملة
سابقة على الساحة المصرفية ،إذ يمكن
أن يحقق استخدام بطاقة  – Visaبيتك
في الكويت أو في الخارج بدينار على
األقل ،حلم امتالك عقار في أوروبا.
وتـمـتــد الـحـمـلــة ال ـجــديــدة حـتــى 16
سبتمبر  ،2019إذ تتيح فرصة الفوز لـ
 3عمالء ،على مدى  3أشهر من خالل
 3سـحــوبــات ،يـفــوز كــل عميل بجائزة
نقدية تخصص لشراء ممتلكات عقارية
مــن اخ ـت ـيــاره فــي أوروب ـ ــا .وف ــي سبيل
توفير أفضل الـظــروف للعميل الفائز
حتى يتمكن من الشراء بشكل ناجح،
فإن "بيتك" يقدم تذكرتي سفر فئة رجال
األعمال للفائز ومرافق ،إلى جانب إقامة
ليال في فندق  5نجوم بالدولة
لمدة ٍ 5
األوروبية التي سيشترى العميل الفائز
العقار فيها ،إضافة إلــى منحة نقدية
بقيمة  1000دينار.
وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة ،عـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـلــى
ج ــوائ ــزه ــا ،ب ـج ــان ــب آخـ ــر وهـ ــو مـبـلــغ
اإلنـفــاق المطلوب باستخدام البطاقة
ال ــذي يـبــدأ مــن دي ـنــار واح ــد ،فبمجرد
ً
إنفاق حامل البطاقة دينارا كحد أدنى
عـلــى إج ـمــالــي عـمـلـيــات ال ـش ــراء خــال
م ــدة الـحـمـلــة ،يـتــأهــل لــدخــول السحب
النهائي بمعدل فرصة مقابل كل دينار
مـشـتــريــات داخ ــل الـكــويــت ،وفرصتين
م ـق ــاب ــل ك ــل ديـ ـن ــار م ـش ـت ــري ــات خ ــارج
الكويت ،بحيث إن العمالء المؤهلين
للدخول في هذه الحملة هم مستخدمو
بطاقات " Visaبيتك".
ويساهم طرح الحملة خالل موسم
ال ـس ـفــر وال ـع ـط ــات ف ــي م ـنــح ال ـع ـمــاء
تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى
استخدامهم بطاقات " Visaبيتك" ،كما
أن ربــط الجائزة بإمكانية االستخدام

داخــل الكويت أو خارجها يأتي رغبة
ف ـ ــي ت ـش ـج ـي ــع اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـب ـط ــاق ــات
بــالـســوق الـمـحـلــي ،وتنشيط مبيعات
الـتـجــار ،وتحقيق الـعــدالــة فــي الفرص
بين العمالء.
وي ـ ـحـ ــرص "بـ ـيـ ـت ــك" ع ـل ــى م ــواص ـل ــة
ال ـج ـهــود بــال ـت ـعــاون م ــع ش ــرك ــة ،Visa
لتخطيط وتنفيذ العديد من الحمالت،
لما لها من مردود إيجابي على مستوى
رض ــا ال ـع ـمــاء وم ـع ــدالت االس ـت ـخــدام،
وتوسيع الحصة السوقية لـ "بيتك" في
مجال البطاقات بأنواعها المختلفة.
ويـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك ب ـ ـهـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة
االب ـت ـك ــرار وت ـعــزيــز ري ــادت ــه ف ــي ســوق
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت،
ً
واستمرارا للنجاحات خصوصا بعد
إص ـ ــدار أول ب ـطــاقــة مـعــدنـيــة (Metal
 )Cardفــي الـكــويــت لـعـمــاء الـخــدمــات
ال ـخ ــاص ــة ل ـ ــأف ـ ــراد ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ذل ــك
حصول "بيتك" على جائزة أسرع نمو
لبطاقات  Visaالصرف اآللي في الكويت.
وك ـ ــان "ب ـي ـت ــك" أع ـل ــن فـ ــوز الـعـمـيـلــة
شيخة عدنان المذكور بتملك عقار من
اختيارها فــي أوروب ــا ،ضمن السحب
األول للحملة ،وما زالت الفرصة متاحة
لعميلين للفوز بعقار من اختيارهما
في أوروبا.

علي النقي
ال ـجــائــزة ال ـمــرمــوقــة م ــن غ ـلــوبــال فــايـنــانــس
للسنة الثالثة على التوالي ،مما يبرهن على
نجاح المبادرات التي يطلقها البنك.
وعلى مدى األشهر الـ  18عشر الماضية،
ً
ً
شهدنا تبنيا متزايدا من عمالئنا على منصة
 B2Bالتي تعد أحد أوجــه التميز الرئيسية
للبنك األهلي المتحد في الكويت.
وأض ــاف مـحـمــود :لـطــالـمــا تـصــدر"الـبـنــك
األه ـلــي المتحد طليعة االبـتـكــار فــي قطاع
الـخــدمــات المصرفية ،وتــأتــي هــذه الجائزة
ً
الـمــرمــوقــة تــأك ـيــدا عـلــى جـهــودنــا الناجحة
التي تركز على تقديم خدمات مميزة وفريدة
ل ـع ـمــاء األه ـل ــي الـمـتـحــد ف ــي إطـ ــار مـسـيــرة
تحولنا الرقمي ،وأود أن أهنئ فريق إدارة
النقد عبر اإلنترنت في البنك األهلي المتحد
على الجهود الحثيثة التي بذلها لمواصلة
ً
وتطوير وتوسيع خدماتنا المصرفية طبقا
لخطة عمل طموحة التي تتماشى مع رؤية
البنك للتحول الرقمي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ه ـش ــام زغ ـل ــول نــائــب
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لــائـتـمــان المصرفي
بالبنك األهلي المتحد :نفخر بالحصول

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»
أجـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري
ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي على
حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـم ــة وح ـم ـلــة
"راتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــك وفـ ـ ــوقـ ـ ــه كـ ـ ـ ــاش"،
بحضور لطيفة الجيعان،
ممثلة عن وزارة التجارة
والصناعة.
وفـ ـ ـ ــازت ن ـس ـم ــة عــويــد
سلطان في سحب حساب
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي،
بـ ـج ــائ ــزة ب ـق ـي ـمــة 5000
ديـنــار ،فيما فــاز محمد
راش ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ف ــي
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب األس ـ ـبـ ــوعـ ــي
لحملة "رات ـب ــك وفــوقــه
ك ــاش" ،بجائزة بقيمة
 1000دينار.
وأوض ــح البنك أن جــوائــز "النجمة" أصبحت
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى
تنوعها طوال السنة ،وتتضمن السحوبات جائزة
أسبوعية بقيمة  5000د يـنــار ،وشهرية بقيمة
 20.000ديـنــار ،وجــائــزة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون دينار ،إضافة إلى أكبر جائزة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي ،والتي حصــل
البنك بموجبها على شه ــادة غينيس لألر ق ــام
القياسي ــة ،والبالغـ ــة  1.500.000دينار.
وع ــن آل ـي ــة ف ـتــح "ال ـن ـج ـمــة" وال ـت ــأه ــل لــدخــول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك
أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع  100دينار،
وأن يكون به مبلغ ال يقل عن  500دينار لدخول
جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها.
وعـ ــن فـ ــرص ال ـ ـفـ ــوز ،ف ــإن ــه ك ـل ـمــا زاد الـمـبـلــغ
المحتفظ به في الحساب زادت فرص فوز العميل،
حيث إن كل  25دينارا توفر فرصة واحدة للفوز،
فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ،وعلى
بطاقة ائتمان بضمان الـحـســاب ،وعـلــى جميع
الخدمات المصرفية من "التجاري".
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـح ـم ـلــة "رات ـ ـبـ ــك وفـ ــوقـ ــه ك ـ ــاش"،
والـمــوجـهــة للموظفين الـكــويـتـيـيــن والــوافــديــن
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص،

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعلن بنك برقان
أس ـ ـمـ ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ي ـ ــوم ـ ــي،
وفـ ـ ـ ــاز ك ـ ــل واح ـ ــد
م ـ ـن ـ ـهـ ــم ب ـ ـجـ ــائـ ــزة
 5 0 0 0د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ر ،
وك ــان ال ـحــظ في
هذه السحوبات
م ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــب:
مـحـمــد ال ـ ــوزان،
وال ـس ـيــد فــاضــل
ال ـس ـي ــد غـ ـي ــث ،وعـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر مـحـمــد
أبوطالب ،وماجد هالل التميمي ،وتسنيم
عباس سورتي.
و قــال البنك ،فــي بـيــان صحافي أ مــس،
إنه إضافة إلى السحب اليومي يوفر بنك
ً
برقان سحبا ربع سنوي لحساب "يومي"

الــوظ ـي ـفــي ل ـحــدي ـثــي ال ـت ـخــرج
مـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة عـلــى
مـسـتــوى الـقـطــاع ال ـخــاص في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،حـ ـي ــث ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
ت ـ ــدري ـ ــب الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ب ـش ـكــل
احترافي على مختلف جوانب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،وذل ـ ـ ــك
بهدف تأهيلهم للعمل ضمن
ال ـمـن ـظــومــة االح ـت ــراف ـي ــة الـتــي
يتمتع بها البنك.
وي ــأت ــي "ي ــا وط ـن ــي" ضمن
البرامج التدريبية التي يطلقها
ً
البنك سنويا بهدف استقطاب
الـ ـكـ ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة ال ـشــابــة،
حـ ـي ــث ت ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـب ــرن ــام ــج
ل ـي ـت ـنــاســب مـ ــع ح ــاج ــة س ــوق
العمل ،وذلك من خالل تقديمه
ف ــرص ــا تــدري ـب ـيــة لـلـخــريـجـيــن
ال ـ ـجـ ــدد الـ ـمـ ـمـ ـي ــزي ــن ،والـ ــذيـ ــن
اجـتــازوا االختبارات المؤهلة
للبرنامج.

أعلن البنك األهلي المتحد فوزه بجائزة
أف ـضــل بـنــك فــي إدارة الـنـقــد عـبــر اإلنـتــرنــت
ل ـع ــام  2019ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـكــوي ــت ضمن
قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام
الثالث على التوالي ،وذلك من مجلة غلوبال
فاينانس العالمية المرموقة وا لـتــي تمنح
ً
هـ ــذه ال ـج ــوائ ــز ل ـل ـب ـنــوك ال ـت ــي ت ـق ــدم ح ـلــوال
مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة
ت ـق ـتــرن ب ــأح ــدث األس ــال ـي ــب الـتـكـنــولــوجـيــة
المبتكرة بهدف توفير خــدمــات ومنتجات
عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العمالء.
وق ــال البنك فــي بـيــان صحافي أم ــس ،إن
قـ ــدرات إدارة الـنـقــد الـبـنــك األه ـلــي المتحد
ت ـقــود م ــن خ ــال مـنـصــة " "B2Bال ــرائ ــدة في
السوق التي توفر للشركات القدرة على إدارة
النقد والمدفوعات والمستحقات من خالل
اإلنترنت وعبر الهاتف النقال.
وج ــاء ف ــوز الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد بهذه
الـجــائــزة بـنــاء على مجموعة مــن المعايير
المتخصصة وتشمل قوة استراتيجية البنك
فــي اسـتـقـطــاب وخــدمــة الـعـمــاء الرقميين،
وال ـن ـجــاح فــي حــث الـعـمــاء عـلــى اسـتـخــدام
ال ـخــدمــات الــرق ـم ـيــة ،ون ـمــو ق ــاع ــدة الـعـمــاء
الرقميين ،واتساع نطاق عروض المنتجات
الرقمية ،وتقديم دالئل على منافع ملموسة
ل ـل ـم ـب ــادرات الــرق ـم ـيــة ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا الـبـنــك
والتصميم المميز للموقع اإللكتروني للبنك.
وتــم اختيار البنك للفوز بـهــذه الجائزة
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـق ـي ـي ــم دق ـ ـيـ ــق أج ـ ــرت ـ ــه ل ـج ـنــة
ت ـح ـك ـيــم عــال ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــوى ف ــي مــؤس ـســة
ً
"إنفوسيس" ،الرائدة عالميا في االستشارات
والتكنولوجيا والدعم الخارجي.
وتــولــى مـحــررو مجلة غلوبال فاينانس
العالمية عملية اال خـتـيــار النهائي لجميع
الفائزين مع األخذ في االعتبار ،البنوك التي
تنافست فقط على تلك الجائزة.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،أفـ ــاد طـ ــارق مـحـمــود
الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك األهلي
المتحد" :نحن سعداء بحصولنا على هذه

للفوز بجائزة نقدية
بقيمة 125000
دينار.
ول ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــأهـ ـ ــل
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
ربـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
يـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن عـ ـل ــى
ا ل ـع ـمــاء أال يقل
رص ـ ـ ـيـ ـ ــدهـ ـ ــم ع ــن
 500د يـنــار لمدة
ش ـهــريــن كــامـلـيــن
ق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ
الـ ـسـ ـح ــب ،ك ـم ــا أن
ك ـ ـ ــل  10د نـ ــا ن ـ ـيـ ــر
تمثل فرصة واحده لدخول السحب .وإذا
كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق،
ً
ف ـســوف ي ـكــون صــاحــب الـحـســاب مــؤهــا
للدخول في كل من السحوبات اليومية
وربع السنوية.

هشام زغلول
على هذه الجائزة العالمیة المرموقة من
مجلة مالیة رائدة مثل غلوبال فاینانس،
ً
"ف ـن ـح ــن ن ـس ـع ــى دائ ـ ـمـ ــا ل ـت ـق ــدي ــم ت ـجــربــة
م ـص ــرف ـي ــة م ـت ـم ـي ــزة وخ ـ ــدم ـ ــات م ـب ـت ـكــرة
ومـتـكــامـلــة ع ـلــى أع ـلــى م ـس ـتــوى وتـحـقــق
القرب من عمالئنا ،ونرى أن هذه الجائزة
ال ـم ــرم ــوق ــة دل ـي ــل ع ـل ــى ري ـ ـ ــادة ال ـب ـن ــك فــي
مجال الخدمات الرقمية فــي بيئة تشهد
مستويات مـتــزايــدة مــن المنافسة ،كذلك
على نجاح خطة التحول الرقمي التي يقوم
البنك بتطبيقها بصورة منهجية".
بدوره ،قال علي النقي المدير التنفيذي
وحدة إدارة النقد و  B2Bفي البنك األهلي
الـمـتـحــد ،إن ال ـفــوز بـهــذه الـجــائــزة "يــؤكــد
مدى ثقة عمالئنا بنا وتفضيلهم الخدمات
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـت ــي ن ـقــدم ـهــا ل ـه ــم ،وه ــذا
ً
ً
التكريم يمنحنا حافزا قويا لالستمرار في
تحقيق التميز في جميع مجاالت أعمالنا
ويدفعنا لالستمرار في استثمار الكثير من
الجهد والمال لترسيخ مكانتنا المتميزة
م ــن خـ ــال تــوف ـيــر ح ـل ــول مــال ـيــة مـبـتـكــرة
تحظى برضا عمالئنا".

«بوبيان» يختم برنامجه الصيفي
لتدريب طلبة الجامعات و«التطبيقي»

وك ــذل ــك ال ـم ـت ـقــاعــديــن،
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـم ـ ــرة ح ـت ــى
 31د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،2019
وع ـ ـ ــن آل ـ ـيـ ــة االنـ ـضـ ـم ــام
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
واالس ـت ـفــادة مــن الـمــزايــا
الـ ـت ــي تـ ــوفـ ــرهـ ــا ،أوضـ ــح
الـ ـبـ ـن ــك أنـ ـ ــه ب ــاس ـت ـط ــاع ــة
أي مــوظــف كــويـتــي راتـبــه
ي ــزي ــد عـ ـل ــى  500ديـ ـن ــار،
ً
س ــواء تــم تعيينه حــديـثــا،
أو في الخدمة الفعلية منذ
سـ ـن ــوات ،ال ـق ـي ــام بـتـحــويــل
راتبه إلى البنك ،واالستفادة
م ـ ــن م ـ ــزاي ـ ــا ه ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة،
والحصول على هدية نقدية
فورية مضمونة بقيمة 250
دينارا أو قرض دون فائدة بقيمة خمسة أضعاف
الراتب ،وبحد أقصى  10.000دينار ،إضافة إلى
ً
ال ــدخ ــول تـلـقــائـيــا فــي الـسـحــب األس ـبــوعــي على
جائزة مقدارها  1000دينار.
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــالـعـمــاء ال ــواف ــدي ــن ،والــذيــن
ي ـنــدرجــون تـحــت ح ـســاب ال ـخــدمــات المصرفية
ا لـشـخـصـيــة ( )Premier Bankingالمخصص
ل ـل ــروات ــب م ــن  1700ديـ ـن ــار ومـ ــا ف ـ ــوق ،فـســوف
يتمكنون من الحصول على هدية نقدية فورية.
وبالنسبة المتقاعدين الذين يحصلون على
م ـعــاش ت ـقــاعــدي قـ ــدره  1000دي ـن ــار وم ــا ف ــوق،
فبمجرد تحويل معاشهم على "التجاري" فإنهم
سيحصلون على هدية فورية بقيمة  150دينارا،
ً
والــدخــول تلقائيا فــي السحب األسـبــوعــي على
جــائــزة مـقــدارهــا  1000دي ـنــار ،واالس ـت ـفــادة من
مزايا هذه الحملة التي تم تصميمها خصيصا
بصورة تناسب الموظفين الكويتيين والوافدين
الـعــامـلـيــن ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـخ ــاص والـحـكــومــي
والمتقاعدين ،كونها توفر لهم فرصة الحصول
على الـعــديــد مــن المميزات اإلضــافـيــة ،والتمتع
بــالـعــديــد مــن الـخــدمــات الـمـتـطــورة والمنتجات
ال ـفــريــدة والـمـتـمـيــزة ال ـتــي يــوفــرهــا "ال ـت ـجــاري"
ل ـع ـمــائــه ،لـتـلـبــي اح ـت ـيــاجــات ـهــم ،وت ــرت ـق ــي إلــى
مستوى تطلعاتهم.

ً
متوسطا خريجي التدريب الصيفي
الحماد
اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي
لـلـتــدريــب الـمـيــدانــي لطلبة الجامعات
والكليات الحكومية والـخــاصــة ،وذلــك
بــال ـت ـعــاون م ــع بــرنــامــج إع ـ ــادة هيكلة
القوى العاملة والعديد من الجامعات
والمؤسسات التعليمية ،وشارك فيه 43
ً
طالبا وطالبة في تاريخه.
وقال المدير العام لمجموعة الموارد
الـبـشــريــة فــي الـبـنــك ،ع ــادل الـحـمــاد ،إن
أب ــرز مــا يميز الـبــرنــامــج هــو الحماس
الواضح وتفاعل المشاركين من الشباب
في البرنامج ،وهو ما يؤكد أن مستقبل
ال ـك ــوي ــت ب ـ ــإذن ال ـل ــه م ـش ــرق وم ــزده ــر،
مضيفا" :حماس الشباب أكــد رغبتهم
في التغيير والتطور ،والعمل على وضع
الكويت في صفوف الدول األكثر تقدما".
وأوضـ ــح ال ـح ـمــاد أن ه ــذا الـبــرنــامــج
التدريبي الصيفي هو عبارة عن فرصة
مـمـيــزة يمنحها بـنــك بــو ب ـيــان للطلبة
وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات مـ ــن ش ـ ـبـ ــاب ال ـج ــام ـع ــات
والكليات والمعاهد ،وإنما بهدف دعم
وتــدريــب الـكـفــاء ات الوطنية فــي الوقت
الــذي يؤهل المميزين منهم للحصول
على وظيفة في بنك بوبيان الذي يعتبر
ً
األكثر جذبا للشباب الكويتي.
وأض ــاف أنــه تــم اختيار المشاركين
بعناية بعد اجتياز المقابلة الشخصية
وتـتــراوح أعـمــارهــم بين  18و 22عاما،
حيث تــم تدريبهم تدريبا عمليا على
العديد من األمور التي تتعلق بالخدمات
المصرفية باختالف إداراتها من خالل
زيارات ميدانية وتدريب عملي حقيقي.

وأضـ ــاف" :ك ــان مــن أه ــم مسؤوليات
ه ــذا الـبــرنــامــج وأولــويــاتــه أن يستفيد
مـنــه الـطــالــب ق ــدر اإلم ـك ــان ،وأن يتولد
لديه الشعور بالتأقلم مع بيئة العمل
الـمـصــرفـيــة ال ـتــي يــوجــد فـيـهــا الـطــالــب
ً
داخــل "بوبيان" ،ويتعاون فيها يوميا
مــع الـمــوظـفـيــن الــذيــن ي ـحــرصــون على
نقل خبراتهم للمتدرب ،مما يشعره بأنه
ً
أصـبــح ف ــردا مــن عائلة بــوبـيــان وليس
فـقــط م ـتــدربــا ،ويــؤه ـلــه أن ي ـكــون على
استعداد كامل بعد التخرج لاللتحاق
بالحياة العملية دون أي صعوبات قد
تواجهه.
ّ
يــذكــر أن بـنــك بــوب ـيــان ك ــان قــد نظم
طوال الصيف برنامج "بدينا  "6لتدريب
الـ ـن ــشء ،وذل ـ ــك بــال ـت ـعــاون م ــع جــامـعــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،حيث
يحرص البنك من خالل البرنامج على
استكشاف القدرات الكامنة لدى طالب
المرحلة الثانوية مــن عمر  14إلــى 17
سنة.
وت ـض ـمــن ب ــرن ــام ــج "ب ــدي ـن ــا  "6ال ــذي
تـضـمــن مــرحـلـتـيــن ف ـعــال ـيــات وأنـشـطــة
مختلفة وغير تقليدية تمكن المشاركون
ف ـي ـهــا م ــن اك ـت ـش ــاف ق ــدرات ـه ــم وإطـ ــاق
العنان لطاقاتهم الكامنة ،إضافة إلى
إتاحة الفرصة لهم لزيارة إدارات البنك
الــرئ ـي ـســة م ــع تـنـظـيــم ب ــرن ــام ــج ثـقــافــي
وتــرفـيـهــي وريــاضــي مميز يـهــدف إلــى
شغل أوقــات الصيف للشباب بأنشطة
وف ـع ــال ـي ــات م ـف ـي ــدة تــؤه ـل ـهــم لـمــرحـلــة
جديدة في حياتهم.

غرفة الشارقة تستعد الستضافة مؤتمر الموارد البشرية

عبدالله العويس

تـ ـسـ ـتـ ـع ــد غ ـ ــرف ـ ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة
الـ ـش ــارق ــة ،ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة
لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل
بــدول مجلس التعاون الخليجي تحت
شعار " ســوق العمل الخليجي في ظل
نمو االقتصاد الرقمي" ،يومي  14و 15
أكتوبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة،
برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان
ب ــن مـحـمــد ب ــن س ـل ـطــان ال ـقــاس ـمــي ولــي
العهد نائب حاكم الشارقة.،
وقالت الغرفة في بيان صحافي أمس،
إن المؤتمر يعتبر الملتقى األ كـبــر من
نوعه للقطاع الخاص في المنطقة الذي
تـنـظـمــه ال ـغــرفــة بــال ـت ـعــاون م ــع األم ــان ــة
العامة لمجلس التعاون لــدول الخليج
ال ـع ــرب ـي ــة وات ـ ـحـ ــاد الـ ـغ ــرف ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ومنظمة العمل العربية.
ويعقد المؤتمر لمواكبة التحوالت
العالمية في مجاالت االقتصاد الرقمي،
مـ ــن خ ـ ــال ح ـش ــد الـ ـ ـق ـ ــدرات والـ ـخـ ـب ــرات

و تـفـعـيــل ا ل ـت ـعــاون ا لـخـلـيـجــي المشترك
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
اإل ي ـ ـجـ ــا ب ـ ـيـ ــة ،إذ يـ ـن ــا ق ــش ا لـ ـتـ ـح ــد ي ــات
و ف ــرص ا لـتــو طـيــن ا لــو ظـيـفــي الخليجي
ومستقبل ا لـمـشــار يــع ا لــر يــاد يــة فــي ظل
ً
بيئة االقتصاد الرقمي ،فضال عن بحث
األساليب والطرق الكفيلة لالستفادة من
مشاريع التخرج لمنتسبي المؤسسات
األكاديمية ،إ لــى جانب تحديد وسائل
ومجاالت دعم التوظيف الخليجي من
أسواق االقتصاد المعرفي.
أبـ ـ ـ ــرز ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ف ـ ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بالرأس المال البشري.
وذكر عبدالله العويس رئيس مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة" :أن
تجربة اإلمارات لجهة تمكين رأسمالها
ال ـب ـش ــري ب ــات ــت م ـحــل ت ـقــديــر واه ـت ـمــام
من العالم أجمع ،فهي ال تقف مكتوفة
األي ـ ـ ــدي حـ ـي ــال ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـم ـت ـس ــارع ــة ف ــي ش ـت ــى الـ ـمـ ـج ــاالت ،بــل

تسعى جــا هــدة لمواكبتها ،وألن تكون
أحد صناعها ،لذلك جاء شعار المؤتمر
ه ــذا ال ـعــام لـيـنــاقــش االق ـت ـصــاد الــرقـمــي
الـ ــذي ي ـعــد م ــن أه ــم االق ـت ـص ــادات الـتــي
ً
ً
تـشـهــد ن ـمــوا مـتـســار عــا عـلــى المستوى
العالمي".
وأكـ ـ ــد الـ ـع ــوي ــس أن اإلم ـ ـ ـ ــارات بــاتــت
ف ــي ط ـل ـي ـعــة الـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ـس ـت ـث ـمــر فــي
تـ ـح ــدي ــث وت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
ً
الـخــاصــة بــاالقـتـصــاد الــرق ـمــي" ،إيـمــانــا
من قيادتنا الرشيدة في أهمية تعزيز
دوره فــي مـنـظــومــة االق ـت ـصــاد الــوطـنــي
ب ــال ــدول ــة م ــن خ ــال ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى دور
الشباب المواطنين في تشكيل العصر
الرقمي لالقتصاد اإلماراتي ،معتمدين
فـ ــي ذل ـ ــك عـ ـل ــى إب ــداع ــاتـ ـه ــم فـ ــي م ـج ــال
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـع ــال ــم ال ــرقـ ـم ــي ،بـمــا
جـعـلـهــا فــي ال ـمــركــز األول فــي الـتـجــارة
اإللـكـتــرونـيــة واالق ـت ـصــاد الــرق ـمــي على
مستوى المنطقة".

١١
«الوطني» :تزايد حالة االرتباك بشأن السياسة المالية ألميركا
ةديرجلا
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اقتصاد

تراجع الدوالر في ظل غياب التوجيهات وتصاعد وتيرة الحرب التجارية
تراكم العديد من القضايا
التي تواجه رئيس االحتياطي
الفدرالي ،ومن ضمنها تعدد
وجهات النظر حول خفض
أسعار الفائدة الشهر الماضي،
إضافة إلى تزايد حالة االرتباك
وعدم اليقين بشأن السياسة
المالية للواليات المتحدة
بعد أن ألغى ترامب فكرة
تخفيضات ضريبية جديدة
لتحفيز االقتصاد ،وذلك بعد
يوم واحد فقط من تأكيد
وضعها على جدول أعمال
الحكومة.

محضر اجتماع
اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوحة
يكشف عن اختالف
آراء أعضائها

أصـ ــدر االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
مـحـضــر اج ـت ـمــاع لـجـنــة تـحــديــد
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة األخ ـ ـيـ ــر ،ال ــذي
انـتـهــى فــي  31يــولـيــو .وأظ ـهــرت
وق ــائ ــع هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ان ـح ـيــاز
أغلبية المسؤولين إلــى رؤيــة أن
خ ـفــض س ـعــر ال ـفــائــدة الــرئـيـســي
بـ ـمـ ـق ــدار  25ن ـق ـط ــة أس ـ ـ ــاس هــو
«إع ــادة ضبط لموقف السياسة
النقدية ،أو عملية إعــادة تكييف
خالل منتصف الدورة االقتصادية
كاستجابة لتطور آفاق النمو».
وح ـســب تـقــريــر أسـ ــواق النقد
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،ال ـ ـصـ ــادر عـ ــن بـنــك
ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،واجـ ــه رئـيــس
م ـج ـلــس اإلدارة جـ ـي ــروم بـ ــاول،
ً
خ ــال االج ـت ـم ــاع ،ان ـق ـســامــا بين
مسؤولي البنك المركزي األميركي
حول خفض سعر الفائدة بواقع
 25ن ـق ـط ــة أس ـ ـ ــاس ف ـق ــط ال ـش ـهــر
ال ـمــاضــي .حـيــث أش ــار المحضر
إل ــى أن ــه ض ـمــن اإلجـ ـم ــاع ال ـع ــام،
اتجه عدد قليل من األعضاء إلى
تفضيل خفض فــوري بــواقــع 50
نقطة أساس ،الفتين إلى الحاجة
إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ «إجـ ـ ـ ــراء أقـ ـ ــوى ضــد
مستويات التضخم المنخفضة
بشدة».
مــن جهة أخ ــرى ،ج ــادل بعض
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن بـ ـ ــأن «االقـ ـتـ ـص ــاد
الحقيقي ال يزال في وضع جيد»،
م ـف ـض ـل ـيــن الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ث ـبــات
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة .ح ـي ــث ص ــوت
عضوان هما إستير جورج وإريك
روزنغرن ،رئيسا بنك االحتياطي
الـ ـف ــدرال ــي ف ــي ك ــان ـس ــاس سيتي
وبوسطن ،ضد قرار اللجنة.
َ
وت ــراك ــم الـعــديــد مــن القضايا
الـتــي تــواجــه رئـيــس االحتياطي
الـ ـف ــدرال ــي ،ومـ ــن ضـمـنـهــا تـعــدد
وج ـ ـه ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر ح ـ ـ ــول خ ـفــض
أسـعــار الفائدة الشهر الماضي،
إضافة إلــى تزايد حالة االرتباك
وع ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ب ـش ــأن الـسـيــاســة
المالية لـلــوال يــات المتحدة بعد
أن ألغى الرئيس دونــالــد ترامب
فكرة تخفيضات ضريبية جديدة
لتحفيز االقتصاد وذلك بعد يوم
واحد فقط من تأكيد وضعها على
جدول أعمال الحكومة.
ً
ويتوقع المستثمرون تحركا
ً
جديدا من جانب البنك المركزي
لـ ـخـ ـف ــض أس ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة فــي
اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق
الـمـفـتــوحــة ال ـق ــادم ف ــي سبتمبر
ل ـح ـم ــاي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد األم ـي ــرك ــي

م ــن تــأث ـيــر ال ـت ــوت ــرات ال ـت ـجــاريــة
والتباطؤ العالمي.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
ً
االحتياطي الـفــدرالــي مصحوبا
بتصريحات متشددة من جانب
عضوي المجلس جورج وهاركر
اللذين صرحا بأنهما ال يريان أي
م ـبــررات لخفض أسـعــار الفائدة
ً
مـجــددا بعد خفضها بواقع ربع
نقطة مؤية في شهر يوليو ،بما
أدى إلى انعكاس منحنى العائد
على السندات يوم الخميس للمرة
الثالثة خالل الشهر الحالي .وذلك
عندما قفز ا لـعــا ئــد على سندات
الـخــزانــة األميركية ألجــل عامين
ً
متخطيا عــائــد سـنــدات الخزانة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـق ـيــاس ـيــة ألجـ ــل 10
سنوات خالل جلسة التداول .هذا
إضافة إلى جزء آخر من منحنى
الـعــائــد ال ــذي يعكس ال ـفــرق بين
عوائد السندات المستحقة بعد
ثالثة أشهر وتلك المستحقة بعد
 10سنوات ،وسجل ذلك المنحنى
ً
ت ــراج ـع ــا أع ـم ــق داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة
السلبية أثناء جلسة التداول إال
ً
انه استعاد توازنه منهيا تداوالت
اليوم دون تغير.

ال ـص ـي ـن ـيــة «ظ ـه ــر ن ـف ــس الـ ـي ــوم».
وأعلن ترامب في وقت الحق من
الـ ـي ــوم رفـ ــع ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
الحالية على ال ــواردات الصينية
بقيمة  250مليار دوالر من  25إلى
 30في المئة في  1أكتوبر ،ورفع
ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـلــى السلع
الصينية بقيمة  300مليار دوالر
المقرر أن تبدأ في  1سبتمبر ،من
 10إلى  15في المئة.
ولـ ــم ي ـكــن تــأث ـيــر ت ـلــك األن ـب ــاء
ً
إي ـج ــاب ـي ــا ع ـلــى األسـ ـ ـ ــواق ،حيث
تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز
 500بـنـسـبــة  1.6ف ــي ال ـم ـئــة ،في
ح ـيــن ان ـخ ـفــض م ــؤش ــر ن ــاس ــداك
ال ـمــركــب بـنـسـبــة  1.7ف ــي الـمـئــة.
كما تراجع عائد سندات الخزانة
األميركية ألجل  10سنوات بواقع
 7.3نـقــاط أس ــاس إلــى  1.535في
ال ـم ـئــة ،ف ــي ح ـيــن ت ــراج ــع الـعــائــد
عـلــى نـظـيــرتـهــا الـمـسـتـحـقــة بعد
عامين بمعدل  8.7نقاط أســاس
إ ل ـ ـ ــى  1.5209ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة .ك ـمــا
ً
أدت ردة فـعــل تــرامــب أي ـضــا إلــى
ارت ـف ــاع أس ـعــار الــذهــب لـيــواصــل
الصعود الذي بدأه قبل ذلك على
خلفية إعــان الرسوم الجمركية
ال ـص ـي ـن ـيــة ،وب ـل ــغ س ـعــر ال ـم ـعــدن
األصفر  1.526.10دوالر.

وعلى صعيد الجبهة التجارية
وف ــي رد فـعــل لـلـحــرب الـتـجــاريــة
التي شنها الرئيس تــرامــب ضد
الـصـيــن ،أعـلـنــت بـكـيــن تطبيقها
ً
رسوما جمركية إضافية تتراوح
م ــا ب ـيــن  5و 10ف ــي ال ـم ـئــة عـلــى
واردات أميركية بقيمة  75مليار
ً
ابتداء من سبتمبر .ودفعت
دوالر
ت ـلــك األخ ـب ــار بـسـعــر مــزيــج خــام
بــرنــت إل ــى الـتــراجــع بــأكـثــر مــن 2
في المئة ليصل إلى  58.52دوالرا
للبرميل فــي ظــل مـخــاوف بشأن
تأثر الطلب على النفط من جراء
زيــادة الرسوم الجمركية مما قد
ينجم عنه من تباطؤ في التجارة
العالمية.
ووعــد الرئيس دونالد ترامب
بــالــرد عـلــى الـجــولــة األخ ـيــرة من
الرسوم الجمركية التي فرضتها
بكين وأم ــر الـشــركــات األميركية
ً
بــأن تـبــدأ ف ــورا البحث عــن بديل
ل ـل ـص ـيــن .ك ـم ــا واصـ ـل ــت األس ـه ــم
األم ـي ــرك ـي ــة ت ــراج ـع ـه ــا ف ــي حـيــن
تحسن أداء سندات الخزانة يوم
الجمعة بعد تصريحات ترامب
حـيــث وع ــد ب ــال ــرد عـلــى الـتـعــرفــة

جاكسون هول

تصاعد وتيرة الحرب التجارية

وأل ـق ــى ج ـي ــروم بـ ــاول خـطــابــه
ال ـم ــرت ـق ــب فـ ــي ق ــاع ــة ج ــاك ـس ــون
هول يوم الجمعة الماضي ،وهو
الحدث الذي يترقبه المستثمرون
ً
عن كثب نظرا ألهميته في تحديد
الخطط المستقبلية لالحتياطي
الـفــدرالــي كما جــرت ال ـعــادة .ولم
ي ـقــم بـ ــاول بــإع ـطــاء أي ــة إشـ ــارات
حول التوقعات الخاصة بأسعار
ال ـفــائــدة ،حـيــث ك ــرر تصريحاته
السابقة التي أصدرها منذ يونيو
بأنه سوف يتم التصرف «بالشكل
المناسب للحفاظ على التوسع».
أمـ ـ ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار ت ـع ـل ـي ـقــه عـلــى
األوضــاع التجارية ،ذكر باول أن
ً
الفدرالي األميركي يواجه موقفا
غير مسبوق ،وأنــه «فــي حين أن
السياسة النقدية تعد أداة قوية
ف ــي تـعــز يــز إ ن ـف ــاق المستهلكين
واالس ـت ـث ـم ــار الـ ـتـ ـج ــاري وال ـث ـقــة
بصفة عامة ،فإنه ال يوجد «كتاب
ق ــواع ــد» ع ــن ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة.
حـيــث ت ــرك ب ــاول األم ــر بـيــن يــدي
الـكــونـغــرس واإلدارة األمـيــركـيــة،

ترامب وباول
ً
ق ـ ــائ ـ ــا إن مـ ـهـ ـم ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
ال ـف ــدرال ــي تـتـمـثــل ف ــي اس ـت ـخــدام
السياسة النقدية لتعزيز أهدافه
النظامية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية الحالية ،أشار باول
إل ــى أن ال ـتــوق ـعــات االق ـت ـصــاديــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة آخـ ـ ــذة ف ــي ال ـت ــده ــور،
ً
وت ـحــديــدا فــي ألـمــانـيــا والـصـيــن،
كما أش ــار إلــى إمكانية انفصال
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ع ــن االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـ ــدون ال ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،ه ـ ـ ــذا إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى حــل
الحكومة اإليطالية .وأنهى بيانه
ً
االقـتـصــادي مــذكــرا بــأن اقتصاد
الــواليــات المتحدة واص ــل أداء ه
الجيد بصفة عامة بدعم من إنفاق
المستهلكين .كما أشار باول إلى
ً
ً
أن التضخم كــان «مستقرا جــدا»
خــال فترة التوسع االقتصادي
في الواليات المتحدة ،لكنه كان
ً
«أقل قليال» من الحد المستهدف
من قبل االحتياطي الفدرالي للعام
الحالي بنسبة  2في المئة.
ورد دونالد ترامب على خطاب
باول وكتب« :كالمعتاد ،لم ًيفعل
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ش ـي ــئ ــا!».
كـمــا أج ــرى مـقــارنــة غـيــر مــألــوفــة
بين رئيس االحتياطي الفدرالي
ً
وال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي م ـت ـســائــا:
«س ــؤال ــي الــوح ـيــد ه ــو م ــن يـكــون
عــدونــا األك ـبــر ،ب ــاول أو الرئيس
شــي؟» .باإلضافة إلى ذلك ،انتقد
تــرامــب الـفــدرالــي األمـيــركــي لعدم
التشاور معه.

وس ــاه ــم الـتـصـعـيــد الـمـفــاجــئ
ل ـل ـحــرب ال ـت ـجــاريــة وعـ ــدم تــوافــر
ً
مـســار واض ــح للمضي قــدمــا من
جــانــب االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي في
الضغط على ال ــدوالر األميركي،
إذ انخفض بنسبة  0.82%يوم
ال ـج ـم ـعــة وأغـ ـل ــق ع ـن ــد م ـس ـتــوى
 .97.639واس ـت ـفــاد ك ــل م ــن الـيــن
ال ـيــابــانــي وال ـفــرنــك الـســويـســري
مــن وضعهما كـمــاذ آمــن مقابل
ال ــدوالر ،وانخفض زوج الــدوالر
األم ـيــركــي مـقــابــل الـيــن الـيــابــانــي
ب ـن ـس ـب ــة  1.21%ل ـي ـغ ـل ــق ع ـنــد
م ـس ـت ــوى  ،105.39ب ـي ـن ـمــا فـقــد
ال ــدوالر األمـيــركــي مقابل الفرنك
ال ـس ــوي ـس ــري ن ـس ـبــة  1.34%من
ً
ق ـي ـم ـت ــه ،م ـغ ـل ـق ــا عـ ـن ــد م ـس ـتــوى
.0.9745

ضيق الوقت أمام انفصال المملكة
المتحدة عن االتحاد األوروبي
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
أدى تـ ـس ــري ــب بـ ـع ــض ال ــوث ــائ ــق
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ع ــن
بـعــض االض ـطــرابــات المحتملة،
الـ ـت ــي قـ ــد ال ت ـت ـم ـك ــن ال ـح ـك ــوم ــة
البريطانية من الحد من وقعها
فــي حــالــة االنـفـصــال عــن االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـ ــدون ال ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق .وأشارت الوثيقة إلى عدة
قضايا مــن شأنها التأثير على
العديد من العوامل ،بما في ذلك
حــدوث نقص في الغذاء والــدواء
ً
وال ـب ـن ــزي ــن .وك ـش ـف ــت أيـ ـض ــا عــن

بنك الشعب الصيني

البنك االحتياطي األسترالي «المركزي» األوروبي يلمح إلى تيسير السياسات النقدية
أبقى بنك االحتياطي األسترالي على أسعار الفائدة عند
مستوى قياسي منخفض عند  %1في اجتماع أغسطس ،مع
ً
ترك المجال مفتوحا لمزيد من االجراءات التيسيرية .وكشف
االحتياطي األسترالي ،في محضر اجتماعه الذي صدر هذا
األسبوع ،عن رغبته في رؤية تراجع معدل البطالة وارتفاع
األجور لتجنب تطبيق المزيد من اإلجراءات التيسيرية على
الجبهة الداخلية ،إال ان تلك اإلجراءات التي تتخذها البنوك
المركزية األخرى (وال سيما االحتياطي الفدرالي) ستؤثر
ً
أيضا على توقيت تغير السياسات ،وذلك لتجنب التخلف
عن ركب نظيراتها في سباق تخفيض أسعار الفائدة.

أظ ـهــر ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي في
محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر
يوليو إشارات قوية تدعم اعداد صانعي
السياسات لحزمة تحفيز جديدة ،وأشار
البنك الـمــركــزي األوروبـ ــي إلــى استمرار
ضـعــف ال ـن ـمــو ،إال ان ــه ل ــم يـكــن مـسـتـعـ ًـدا
لـ ــإشـ ــارة إل ـ ــى ت ــده ــور ت ــوق ـع ــات الـنـمــو
مقارنة بتوقعات يونيو .أما فيما يتعلق
بتوقعات التضخم على المدى الطويل،

فقد اجمع األعـضــاء على أن التراجعات
ً
األخيرة كانت مصدرا للقلق بما يستدعي
مــراق ـبــة دق ـي ـقــة .وع ـلــى صـعـيــد الـتـصــدي
ل ـتــراجــع م ـعــدالت ال ـن ـمــو ،كـشــف محضر
االج ـت ـم ــاع ع ــن إم ـكــان ـيــة اعـ ـ ــداد «ح ــزم ــة»
سـ ـي ــاس ــات ت ـت ـض ـمــن ع ـ ــدد مـ ــن األدوات
الـمـخـتـلـفــة م ـثــل خ ـفــض أس ـع ــار ال ـفــائــدة
وشـ ـ ــراء األص ـ ـ ــول .ك ـمــا ت ـســاهــم اإلش ـ ــارة
إلــى تلك الحزمة فــي مواجهة المخاوف

الـمـنـتـشــرة بـيــن األط ـ ــراف الـمـخـتـلـفــة في
الـســوق بخصوص افتقار المجلس إلى
«ال ــذخـ ـي ــرة» ل ـت ـعــزيــز ال ـح ــد الـمـسـتـهــدف
للتضخم .وس ــوف تترقب األس ــواق اآلن
اجتماع السياسات المقبل المقرر عقده
فــي سبتمبر لمعرفة إذا مــا ك ــان أي من
أدوات «الحزمة» قد تم تطبيقها.

حرب الصين وأميركا في نفق مظلم

اضطرابات محتملة في القنوات
التجارية ،حيث تتوقع أن تفرض
ف ــرنـ ـس ــا ض ـ ــواب ـ ــط عـ ـل ــى ال ـس ـل ــع
ً
اع ـت ـبــارا مــن أول ي ــوم لالنفصال
دون اتـ ـف ــاقـ ـي ــة .كـ ـم ــا قـ ــد تـ ــؤدي
عمليات فـحــص ش ــؤون الهجرة
المتزايدة إلى تأخير المسافرين
في النقاط الرئيسية التي تصل
بين المملكة المتحدة وفرنسا.
وتتوقع الحكومة حــدوث بعض
االحتجاجات بما قد يصعد من
االض ـط ــراب ــات ال ـعــامــة .أم ــا فيما
يتعلق بقضية إيرلندا الشمالية،
ف ــا ت ـتــوقــع ال ـح ـكــومــة أن تـعــود
ال ـح ــدود الـقــاسـيــة ف ــور انـفـصــال
المملكة عن االتحاد األوروبي ،إال
ان الرسوم الجمركية والتعريفات
الـتـنـظـيـمـيــة سـتـطـبــق ب ـيــن ليلة
وضـحــاهــا عـلــى أنـشـطــة الـتـبــادل
التجاري مع أيرلندا.
والـ ـتـ ـق ــى ب ــوري ــس جــون ـســون
بــالـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة أنجيال
م ـي ــرك ــل ف ــي أعـ ـق ــاب ظـ ـه ــور تـلــك
ّ
ً
الــوثــائــق ،وعــلــق بـعــد ذل ــك قــائــا
إن ه ـ ـ ـ ــذا االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع «شـ ـجـ ـع ــه
ب ـشــدة» ،فــي حين أعــربــت ميركل
ع ــن أمـلـهــا ف ــي أن تـجــد المملكة
ً
المتحدة واالتحاد األوروبي حال
لقضية الحدود األيرلندية خالل
ً
الثالثين يوما القادمة .ويطالب
جونسون بإصالح شامل التفاقية
االنسحاب التي تم التوصل إليها
بـيــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وسلفه
ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،ب ـمــا ي ـش ـمــل إزالـ ــة
ً
بند الــدعــم أليــرلـنــدا تـمــامــا .وفي

اليوم التالي الجتماع جونسون
وميركل ،شكك الرئيس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ف ـ ــي آم ـ ــال
ج ــون ـس ــون ف ــي إج ـ ــراء تـغـيـيــرات
كـبـيــرة عـلــى اتـفــاقـيــة االنـسـحــاب
ً
الـحــالـيــة ،قــائــا إن الــدعــم يعتبر
ً
جزءا «ال يتجزأ» من االتفاق.
وأكد ماكرون أن كال الجانبين
ي ـج ــب أن ي ـك ــون ــا قـ ــادريـ ــن عـلــى
التوصل إلى «حل ذكي» ،إال ان ذلك
يتوافر فقط ما لم تؤثر التغييرات
عـلــى مـطــالــب االت ـح ــاد األوروب ــي
األس ــاس ـي ــة الـمـتـعـلـقــة بــأيــرل ـنــدا
والسوق األوروبية الموحدة .وفي
وقت الحق من ذات اليوم ،قدمت
ميركل بعض التوضيحات حول
االلتزام بالتوصل إلى حل خالل
ً
 30ي ــوم ــا ،قــائ ـلــة إن ـهــا ل ــم تمنح
ً
جــونـســون  30يــومــا إليـجــاد حل
للبند العالق بخصوص الحدود
مع إيرلندا ،بل أرادت فقط تسليط
الضوء على مقدار الوقت المتبقي.
وات ـج ــه الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ن ـحــو ال ـص ـعــود اس ـت ـجــابــة لتلك
التصريحات ،في ظل التحديات
ال ـ ـتـ ــي ي ـق ــاب ـل ـه ــا لـ ـح ــل م ـع ـض ـلــة
ان ـف ـصــال الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة عن
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .واعـ ـتـ ـب ــر
المتداولون تلك المحادثات بارقة
أمل بما دفع الجنيه اإلسترليني
إلـ ــى االرت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـبــة ،%1.63
مقابل أدنى مستوياته المسجلة
خالل األسبوع الماضي مدعوما
بــانـخـفــاض الـ ــدوالر وأغ ـلــق عند
مستوى .1.2277

ك ـشــف ب ـنــك ال ـش ـعــب ال ـص ـي ـنــي ،أم ــس األول ،ع ــن اج ــراء
ت ـعــديــات جــوهــريــة عـلــى أس ـعــار ال ـفــائــدة ،بـحـيــث تهدف
اإلصالحات إلى المساعدة في خفض تكاليف االقتراض
للشركات ودعم االقتصاد المتباطئ الذي تضرر من الحرب
التجارية مع الواليات المتحدة .وقالت الهيئة التنظيمية
إنـهــا سـتـقــوم اب ـتــداء مــن الـشـهــر الـحــالــي بتحسين اآللـيــة
المستخدمة إلص ــدار سعر اسـتــرشــادي جــديــد للقروض
المصرفية ،فــي خطوة تهدف إلــى خفض أسـعــار الفائدة
الحقيقية للشركات كجزء من المساعي الحكومية لتطبيق
إصالحات السوق على نطاق أوسع.

أسعار صرف العمالت العالمية

بكين :ترامب سيتحمل عواقب «االستقواء» علينا
أعلنت بكين اتخاذها إجراءات انتقامية،
تتمثل بفرض رسوم جمركية على منتجات
أميركية بقيمة  75مليار دوالر في األول في
سبتمبر ،وذلك في أحدث تصعيد للنزاع
التجاري الطويل األمد بين أكبر اقتصادين
في العالم.
وأكـ ـ ــدت وزارة ال ـت ـج ــارة ال ـص ـي ـن ـيــة أن
الزيادة في الرسوم ستتراوح بين  5و10
في المئة ستطبق على أكثر من  5000سلعة
تستوردها الصين من الواليات المتحدة.
وستعيد بكين العمل بتعرفة جمركية
م ـق ــداره ــا  25ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى ال ـس ـي ــارات
المستوردة من الواليات المتحدة ،بعد أن
ألغتها في وقــت سابق من العام الحالي،
بهدف إبراز حسن النية ،في وقت كانت فيه
الدولتان تحاوالن التفاوض حول اتفاقية
تجارية مشتركة.
وج ــاء ال ــرد ال ــذي كــان تــرامــب قــد توعد
بــه ،عبر سلسلة تغريدات كشفت عن رفع
الــرســوم على بضائع صينية بقيمة 250

مليار دوالر من  25إلى  30في المئة ،بدءا
من أول أكتوبر.
ً
وأيضا رفــع الرسوم التي كانت مقررة
بـ ــ 10فــي الـمـئــة عـلــى بـضــائــع بقيمة 300
م ـل ـيــون دوالر ت ــدخ ــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ أول
سبتمبر إلى  15في المئة.
ـف ت ـ ــرام ـ ــب بـ ــرفـ ــع الـ ــرسـ ــوم
ول ـ ـ ــم يـ ـكـ ـت ـ ِ
ّ
الجمركية ه ــذه ال ـمــرة ،بــل ح ــث الـشــركــات
األميركية على إغالق عملياتها في الصين،
وتصنيع منتجاتها في الواليات المتحدة.
ونددت بكين ،السبت ،بالقرار األميركي
األخير فرض رسوم جمركية جديدة على
البضائع الصينية ،واعتبرت أن واشنطن
ستتحمل عواقب سياسة «االستقواء» التي
تنتهجها.
ّ
وحذر القادة األوروبيون أيضا الرئيس
ت ــرام ــب م ــن ت ــداعـ ـي ــات ال ـ ـنـ ــزاع ال ـت ـج ــاري
المتواصل مع الصين وأوروبا ،والمتوقع
أن يهيمن على نقاشات مجموعة السبع
التي بدأت مساء السبت في فرنسا.

ون ـ ـ ّـدد م ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ـت ـجــارة
الصينية أمس األول بالسياسة «الحمائية
التجارية وسياسة االسـتـقــواء» للواليات
المتحدة.
وقــال المتحدث إن ما أعلنته الواليات
المتحدة «سيضر على نحو خطير بالنظام
التجاري متعدد األطراف والنظام الطبيعي
للتجارة الدولية» ،محذرا من أن الواليات
المتحدة «ستتحمل عواقب أفعالها».
وأضـ ــاف الـمـتـحــدث أن الـصـيــن «تـحــث
الواليات المتحدة بشدة على عدم إساء ة
ت ـقــديــر ال ــوض ــع ،أو االس ـت ـه ــان ــة ب ــإص ــرار
الشعب الصيني ،ويجب أن تتوقف على
الفور عن ممارساتها الخاطئة أو تتحمل
جميع العواقب».
وبـحـلــول نـهــايــة ال ـعــام ّسـيـكــون الـنــزاع
ال ـت ـجــاري الـمـحـتــدم ق ــد أثـ ــر تـقــريـبــا على
ال ــواردات وال ـصــادرات كافة بين البلدين،
وتثير هذه التبدالت السريعة قلق الشركات
األمـيــركـيــة ال ـتــي يعتمد كـثـيــر مـنـهــا على

خبير :دول الخليج ستتأثر
أع ـ ــرب ال ـخ ـب ـيــر ال ـس ـعــودي
ف ــي ال ـت ـج ــارة ال ــدولـ ـي ــة ،ف ــواز
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة مــع
«ال ـعــرب ـيــة» ،عــن ع ــدم اعـتـقــاده
أن يكون التصعيد التجاري
ً
بين أميركا والصين مؤقتا ،
بــل فــي رأي ــه سيستمر بشكل
ً
ً
ط ــوي ــل جـ ـ ــدا ،وخ ـص ــوص ــا أن
مـجـمــوعــة الـسـبــع ل ــن تتدخل
ب ـهــذا ال ـمــوضــوع ،ألن ـهــا على
ي ـق ـي ــن تـ ـ ــام ب ــأن ــه إذا ان ـت ـهــت
الحرب التجارية بين أميركا
وال ـص ـيــن ،فــواشـنـطــن ستبدأ

ً
حينها حــربــا تـجــاريــة أخــرى
مع االتحاد األوروبي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـلـ ـم ــي« :ه ـ ــذا
التصعيد جاء كنتيجة حتمية
لـ ـفـ ـش ــل الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ،الـ ـت ــي انـتـهــت
قبل  3ثــاثــة أي ــام ،فــي مدينة
شنغهاي الصينية».
ورأى أن ه ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـح ـ ــرب
التجارية لــن تــؤدي فقط إلى
ت ـبــاطــؤ اق ـت ـص ــادي ب ــل أيـضــا
إل ــى رك ــود وح ـتــى إل ــى كساد
اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل

الـقــريــب إذا لــم تعالج أميركا
والصين هذه النقاط الخالفية،
مـ ـسـ ـتـ ـن ــدا إلـ ـ ـ ــى تـ ـص ــريـ ـح ــات
المدير العام لمنظمة التجارة
العالمية.
و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـ ـ ــن أن ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدول
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ال ـتــي
تستورد من الصين ،ستتأثر
بشكل سلبي ،ألن أسعار هذه
السلع سترتفع بقدر الرسوم
المفروضة عليها من الجانب
األميركي.

الصين للتصنيع أو للحصول على بضائع
جاهزة.
وأدت ه ــذه الـمــواجـهــات الـتـجــاريــة إلــى
تباطؤ النمو األميركي وأوهنت االقتصاد
العالمي .كما أن التهديد الماثل بحصول
تدهور خطير تسبب في تراجع البورصات
بشكل حاد.
بــدوره ،حذر رئيس المجلس األوروبي
ّ
دونــالــد تــوســك أم ــس األول ّمــن أن الـنــزاع
التجاري المتصاعد الذي يشنه ترمب ضد
الصين وأوروبا قد يدفع االقتصادات حول
باتجاه الركود.
العالم ّ
كما حــذر الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون ،ال ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـيــف ب ـ ــاده قـمــة
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ف ــي مــدي ـنــة بـيــاريـتــس،
مــن اآلث ــار السلبية الــواسـعــة الناجمة عن
الخالفات التجارية.
ويبقى السؤال هنا :هل سيشهد العالم
أزمة مالية جديدة في ظل هذه التوترات؟
(العربية نت)

ً
ترامب« :قريبون جدا» من إبرام
اتفاق تجارة «كبير» مع اليابان

أعلن الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،أمــس ،أن الــواليــات
ً
المتحدة «قريبة جدا» من إبرام اتفاق تجاري ثنائي «كبير» مع
اليابان.
وقال ترامب في تصريح مقتضب قبيل محادثاته مع رئيس
الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة السبع
ً
فــي بياريتس بفرنسا ،إن الــواليــات المتحدة «قريبة جــدا من
اتفاق كبير مع اليابان».
ّ
وصرح لصحافيين عند بدء لقاء منفصل مع رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون أن الطرفين (األميركي والياباني)
(أ ف ب)
«كانا يعمالن على ذلك على مدى  5أشهر».

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات
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نجح األديب والمترجم أحمد يطالب الفنان والمنتج
صالح الفيلكاوي بإفساح
سمير سعد في لفت أنظار
المجال للوجوه الجديدة
القارئ إلى إنتاجه األدبي
المتنوع عبر حزمة إصدارات ودعم المواهب الصاعدة.
مميزة.
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تخوض الفنانة القديرة سعاد حقق "رباعي التشيللو"
عبدالله تجربة درامية جديدة المعادلة الصعبة في
خط أحداثها الكاتب المتميز مهرجان "صيفي ثقافي"
ببرنامج يمزج بين
عبدالمحسن الروضان.
الموسيقى الغربية والشرقية.

الري كينغ يتقدم بأوراق الطالق
من زوجتهشاون ساوسويك

روبرت دي نيرو

بيرين سات

روبرت دي نيرو ّ
بيرين سات« :العشق
يغرم
موظفته  6ماليين دوالر الممنوع» ساحر
طالب الممثل األميركي رو بــرت دي نير و بتغريم
مــوظـفــة تـعـمــل فــي شــركـتــه تــدعــى ت ـشــاس روبـنـســون
 ٦مــا ي ـيــن دوالر ،ب ـعــد أن ت ــم ضـبـطـهــا و ه ــي تـتــا بــع
" "Netflixخــال فترة عملها ،إضافة إ لــى أنها كانت
تنفق من أموال الشركة على وجبات الطعام لنفسها
وعلى وسائل النقل.
ور فــع دي نيرو د عــوى قضائية عليها طالب فيها
بتعويض مادي ،خصوصا أن الموظفة المذكورة كانت
تشغل منصب رئيسة اإلنتاج والتمويل وتحصل على
راتب قدره ( 300.000دوالر) .وبدأت الشكوك منذ مارس
الماضي تظهر حول مصداقيتها في العمل والتزامها
بواجباتها في الوظيفة.

اعتبرت النجمة التركيةبيرين سات ،أن مسلسلها
ال ـقــديــم (ال ـع ـشــق ال ـم ـم ـنــوع) مـخـتـلــف وس ــاح ــر ،ومــن
المستحيل أن تعود وتقدم الدراما التركية مثيال له،
رافضة مقارنته بأي عمل آخر.
وتابعت بيرين ،في تصريح صحافي ،أن "قصة العمل
جريئة ومميزة ،وكانت هناك كيمياء بين الممثلين".
جاء هذا التصريح ،بعدما اعتبر كيفانش تاتليتوغ،
أخيرا ،أن مسلسل العشق الممنوع هو األهم بمسيرته،
مشيدا أيضا ببطلته بيرين سات ،لكنه أشار إلى أنها
ليست صديقته ولم يتفقا كثيرا.
جدير بالذكر ،أن "العشق الممنوع" ُعرض في أكثر
من دولة ،وحقق نسب مشاهدة عالية.

كارا ديليفين

كارا ديليفين تحتفل بإطالق
العرض األول لمسلسلها
حضرت العارضة الشهيرةكارا ديليفي ن العرض األول
لمسلسلها " "Carnival Rowفي هوليوود.
وارتدت كارا ( 29عاما) فستانا من " "Iris Van Herpenمن
مجموعة خريف/شتاء .2019
العمل هــو مسلسل درام ــي خيالي ،إخ ــراج جــون أميل،
وبطولة أورالندو بلوم وكارا ديليفيني.
وت ــدور أح ــداث العمل فــي مدينة ذات طابع فيكتوري،
فتهرب مخلوقات أسطورية مــن وطنها ،بسبب الحرب،
وتتوجه إلى هذه المدينة المذكورة ،فتتصاعد التوترات بين
السكان والمهاجرين المتزايدة أعدادهم .ويأتي في سياق
قصة العمل ،أنه يجري التحقيق في سلسلة من جرائم القتل
التي لم تحصل وتهدد استقرار المدينة.

هيالري داف تعلن عودتها لمسلسل
«»Lizzie McGuire

الري كينغ
سرت شائعات أن اإلعالمي الشهيرالري كينغ
تقدم بأوراق الطالق من زوجتهشاون ساوسويك،
لكنه تــراجــع عــن األم ــر ،ونجا الثنائي مــن نهاية
العالقة بعد مزاعم الخيانة.
لكن محامي الري أكد أنه تقدم في محكمة في
ً
لوس أنجلس بــأوراق الطالق ،بعد  22عاما على
الزواج من شاون.
وأشار الري في أوراق الطالق إلى وجود خالفات
ال يمكن حلها.
ً
الري البالغ من العمر  85عاما ،وشاون البالغة
ً
من العمر  59عاما ،تزوجا في  5سبتمبر عام ،1997

ً
ً
ولديها ولدان شانس ( 20عاما) وكانون ( 19عاما).
وذك ـ ــرت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة أن أص ــدق ــاء ش ــاون
قــالــوا إنـهــا كــانــت فــي يــوتــا بــالــواليــات المتحدة
األميركية تزور أهلها حين سمعت من المراسلين
الصحافيين بخبر تقدم الري كينغ بأوراق الطالق
منها.
وورد في وسائل اإلعالم العالمية أن الري صرخ
ً
ً
غاضبا" :لــن أمــوت وأنــا مازلت متزوجا من هذه
السيدة .لقد انتهت".
وق ــال ــت م ـص ــادر إن الري وش ـ ــاون منفصالن
منذ مدة.

إطالق اسم «رولينغ ستونز»
على أحد صخور المريخ

حقق إيرادات وصلت إلى  55مليون دوالر
أعلنت الممثلة والمغنية األميركيةهيالري داف ،عودتها إلى مسلسل "."Lizzie McGuire
وأثبتت هذه السلسلة نجاحها ،وساعدت في لفت االنتباه لموهبة هيالري ،حيث حصلت بعد
ذلك على الدور الرئيسي في العديد من األفالم.
وتأتي في مقدمة تلك األعمال؛ ليزي ماغواير عام  ،2003وقصة سندريال عام ،2004
وفيلم تشيبر باي ذا دزن عام  ،2003وبلغ مجموع ما حققته من تلك األفالم نحو
 15مليون دوالر.
ولم تكن حدود داف تتوقف عند العمل في مجال السينما والتلفزيون فقط ،بل
بدأت العمل في مجال أغاني البوب.
عــر فــت الممثلة األميركية ا لـشـقــراء هيالري
دا ف الشهرة عبر مسلسلها فــي قناة ديزني،
الـ ــذي ح ـمــل اس ــم الـشـخـصـيــة ال ـت ــي جـ َّـســدتـهــا
" "Lizzie McGuireطوال  7مواسم.
و حـقــق المسلسل فــي وقتها إ ي ــرادات تصل
إ ل ــى  55م ـل ـيــون دوالر ،وا ن ـط ـل ـقــت م ــن و قـتـهــا
فــي عــالــم هــول ـيــوود ،لـتـصـبــح ال ـيــوم محبوبة
المراهقين.
وأخـ ـي ــرا ،ق ــررت ال ـع ــودة بــالـشـخـصـيــة الـتــي
عــرفــت ش ـهــرة واس ـعــة ج ــدا فــي مــوســم جــديــد،
تجسد فيه دور ليزي نفسها التي عرفناها في
عمر الـ  13سنة ،قبل في شخصية ليزي ،التي
أصبحت في عمر الـ .30
ولـ ــم يـ ـع ــرف إن كـ ــان ك ــل ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ال ــذي ــن
شاركوا في المسلسل سابقا سيعودون أيضا،
حيث ذكرت تقارير إعالمية أن التفاصيل غير
معروفة حتى اآلن.

نقد إيجابي
وكان إصدارها األول ألبوم عن الكريسماس
ّ
بعنوان ِسكة سانتا كلوز عام  ،2002من إنتاج

فرقة «رولينغ ستونز»
ً
ت ـقــديــرا لـعـطــاءاتـهــا الـفـنـيــة الـمـمـيــزة ،الـتــي
ً
القت رواجا حول العالم ،قررت مهمة "إنسايت"
ل ـل ـمــريــخ ،ال ـتــاب ـعــة إلدارة ال ـط ـي ــران وال ـف ـضــاء
األمـيــركـيــة (ن ــاس ــا) ،إط ــاق اس ــم فــرقــة"رولـيـنــغ
ستونز" على أحد صخور الكوكب.
وأش ـ ــارت "ن ــاس ــا" إل ــى أن ص ـخ ــرة "رول ـي ـنــغ
ً
ستونز" أصغر قليل من حجم كرة غولف ،ويقال
إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة
"إنسايت" علىالمريخ في نوفمبر الماضي.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ــوك ــال ــة أي ـض ــا إلـ ــى أنـ ــه رغـ ــم أن
ال ـت ـس ـم ـيــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة ف ــإن ـه ــا س ـت ـظ ـهــر عـلــى
الخرائط الخاصة بالمريخ.

ت ـس ـج ـيــات وال ـ ــت ديـ ــزنـ ــي ،وات ـب ـع ـتــه
بألبومها ا لـحــا صــل عـلــى نـقــد إيجابي
ت ـح ــول (  )metamorphosisف ــي ،2003
المنتج من قبل تسجيالت هوليوود.
وا سـتـمــرت بتحقيق ا لـنـجــاح فــي المجال
ال ـمــوس ـي ـقــي ،ب ـطــرح ـهــا أل ـب ــوم ه ـي ــاري داف
( )2004واأل ك ـث ــر طـلـبــا ( )Most Wantedفي
.2005
وح ـص ـلــت ع ـلــى ث ــاث شـ ـه ــادات م ــن راب ـطــة
صناعة التسجيالت األميركية ،عن ألبوماتها
ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ،وتـ ـل ــك األلـ ـب ــوم ــات ح ـق ـق ــت نـسـبــة
م ـب ـي ـعــات ب ـل ـغــت أك ـث ــر م ــن  13م ـل ـيــون نـسـخــة
حول العالم.
وفي قطاع المالبس ،أنشـأت شركة اسمتها
متعلقاتك الشخصية مــن هـيــاري داف ،كما
ً
قامت أيضا بالترويج لعطر جديد اسمه مع
الحب.
وألبومها ا لــرا بــع (الكرامة) صــدر في أبريل
 ،2007و ح ـص ــل ع ـلــى ا ل ـش ـه ــادة ا لــذ ه ـب ـيــة مــن
رابطة صناعة التسجيالت األميركية ،وألحقته
بألبوم عن أفضل األعمال في نوفمبر ،2008
وق ــام ــت ب ـغ ـنــاء أغـنـيـتـيــن جــديــدت ـيــن ف ـقــط في
األلـ ـ ـب ـ ــوم ،وب ـق ـي ــة األغـ ــانـ ــي ك ــان ــت م ــن أف ـضــل
أغــانــي األل ـبــومــات الـســابـقــة ،لـتـقــرر االنـفـصــال
عــن تـسـجـيــات هــول ـيــوود مـنـتـجــة ألـبــومــاتـهــا
السابقة.
وخالل تلك الفترة ،اتجهت داف إلى التمثيل
ب ــاألف ــام ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ،م ـث ــل :ال ـح ــرب الـمـتـحــدة
( ،)2008طـبـقــا لـغــر يـتــا ( )2009ب ـل ــوودوورث
( ،)2010ثــم أص ــدرت الــروايــة إكـسـيــر (،)2010
والتي أصبحت في قائمة نيويورك تايمز ألكثر
الكتب مبيعاْ ،وأعقبت الكتاب بالجزء الثاني
مــن ا لــروا يــة ُمــخـ ِـلــص ( ،)2011وا ل ـجــزء الثالث
صحيح (.)2013

 36ألف دوالرأجر نسليهان أتاغول
عن الحلقة الواحدة وتطلب زيادة

شهيق وزفير

ليزي في بوستر المسلسل

و ع ـ ـ ــادت هـ ـي ــاري ل ـل ـمــو س ـي ـقــى ف ــي ،2014
حـيــث و قـعــت مــع تسجيالت آر ســي إ ي ــه ،التي
أطـلـقــت ألـبــومـهــا الـخــامــس شـهـيــق وزف ـيــر في
 ،2015وحاليا تــؤدي دور البطولة على قناة
تــي فــي ال ن ــد ،بالمسلسل ا لـكــو مـيــدي ا لــدرا مــي
أصغر سنا.

وفــي أول تصريح للفرقة حــول هــذا الحدث
وص ـفــت ه ــذا ال ـت ـكــريــم بــأنــه "ع ــام ــة ب ـ ــارزة في
تاريخها الطويل الحافل باألحداث".
وتـعـتـبــر ال ـفــرقــة م ــن أن ـجــح ال ـف ــرق الـغـنــائـيــة
العالمية التي قدمت الكثير للعالم والتي امتد
عطاؤها منذ سنوات طويلة للمستمعين.
وتـبـقــى "رول ـي ـنــغ س ـتــونــز" عــامــة فــارقــة في
تاريخ الغناء العالمي الذي انتشر في سبعينيات
الـقــرن الـمــاضــي ،وقبله أيـضــا ،إال أنـهــا مــازالــت
مؤثرة وفاعلة في الجيل الحالي.

هيالري داف

ّ
توقع الناقد التركي كينان أوزالن ــش أن ترفع
الممثلة التركيةنسليهان أتاغو ل أجرها بعد عرض
الحلقات األولى من مسلسلها الجديد "ابنة السفير".
وقال كينان إن نسليهان تأخذ حاليا  36000ألف
دوالر عن الحلقة الواحدة ،ومن المتوقع أن ترفع
أجرها إلى  50000ألف دوالر ،مضيفا أن عملها
سيحقق نجاحا بــاهــرا ونـســب مشاهدة عالية،
وستضغط على المنتجين كي يزيدوا أجرها.
الجدير بالذكر أن نسليهان تخوض بطولة
التركي

مسلسل "ابنة السفير" ،إلى جانب النجم
أنجين اكيوريك ،وكان آخر عمل لها مسلسل "الحب
األعمى" مع النجم التركي بوراك أوزجيفيت.
من جهة أخرى ،تلقت أتاغو ل في عيد ميالدها
تبرعات عينية بدال من الهدايا ،ألنها تسعى إلى
هدف نبيل وخيري وإنساني.
وعـ ّـبــرت نسليهان عن سعادتها بتمكنها من
جمع المبلغ المطلوب الفتتاح فصل لتعليم األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك عبر مساهمات
أصدقائها ومعارفها ومحبيها الكريمة.
وعـلـقــت عـلــى ال ـمــوضــوع ش ــاك ــرة ك ــل م ــن قــام
واش ـت ــرك ف ــي ه ــذا األمـ ــر وكـتـبــت ف ــي صفحتها:
"متحمسة ألخبركمببعض األخبار المبهجة ،التي
ً
أسعدتني عندما اكتشفتها ،شكرا للتبرعات التي
أرسلتموها هدية في عيدميالدي .لقد استطعنا
تجميع المبلغ المطلوب الفتتاح فصل لتعليم
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة".

نسليهان أتاغول

ثقافات
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•
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سعد :الترجمة أشبه بتشييد مبنى على طراز آخر
أكد لـ ةديرجلا أن أدب الخيال العلمي يستهويه
•

نجح األديب والمترجم المصري أحمد سمير سعد في لفت أنظار
القارئ العربي إلى إنتاجه األدبي المتنوع بين القصة والرواية ،عبر
«سفر األراجوز» ،و«الضئيل صاحب ّغية
حزمة إصدارات منهاِ :
الحمام» ،و«المزين» و«ممالك ملونة» ،لكن تجربته الفارقة تجلت
في ترجمة الكتب العلمية المهمة إلى العربية.
القاهرة -أحمد َّ
الجمال

المعرفة على
أهميتها
الشديدة ليست
غاية القارئ
العام

أعكف على
ترجمة كتاب
في فلسفة
الرياضيات

غالف كتاب «المزين»

• أن ـ ــت بـ ــاألسـ ــاس م ــدرس
بـ ـقـ ـس ــم الـ ـتـ ـخ ــدي ــر ف ـ ــي ك ـل ـيــة
الطب جامعة القاهرة ،ما سر
اتجاهك لألدب وكيف وظفت
مهنتك تلك في الكتابة؟
 سبقت الكتابة كلية الطب،لكنها َّ
فترة الكلية
تطورت في
ّ
ً
ب ـف ـضــل أصـ ــدقـ ــاء ك ــون ــا م ـعــا
ورشــة للكتابة .لفترة طويلة
كنت أخشى امتزاج العالمين،
عـ ــال ـ ـمـ ــي كـ ـطـ ـبـ ـي ــب وع ــالـ ـم ــي
كـكــاتــب .أخـشــى مــن أن ينظر
األط ـب ــاء إلـ ـ ّـي كـغــريــب أطـ ــوار،
وأخشى من أن ينظر األدبــاء
إلـ ـ ـ ّـي ك ـن ـغ ـمــة شـ ـ ـ ــاذة ،لـكـنـنــي
ُ
أدركت مع الوقت أن العالمين
مع اختالفهما متداخالن ،وأن
الطبيب يستفيد مــن الكاتب
والعكس ،ولعل أكبر محاولة
لذلك المزج تمثلت في كتابي
"اإلك ـس ـيــر سـحــر الـبـنــج الــذي
نمزج".
ً
• ب ـ ــدأت ق ــاص ــا وح ـصــدت
جـ ـ ــوائـ ـ ــز م ـ ــرم ـ ــوق ـ ــة فـ ـ ــي هـ ــذا
المضمار ،لماذا اخترت عالم
مواز؟
الترجمة العلمية كعمل
ٍ
 لم أخطط لذلك ،ولم يكنعلى بوصلتي ،إال أن القراء ة
في العلوم كانت تستهويني
ً
دائ ـم ــا .عـنــدمــا طــالـعــت كتاب
"مـ ـ ــا الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة؟" ل ـش ــرودن ـغ ــر
تـعـجـبــت ك ـيــف ل ــم يـنـقــل هــذا
السفر البديع للعربية ،وبدأت
في ترجمته ،وانتابني شعور
رائـ ــع ح ـفــزنــي ع ـلــى مــواصـلــة

ً
وفي حوار أجرته معه «الجريدة» ،قال سعد إن ثمة شروطا
يجب توافرها فيمن يقوم بترجمة هذه النوعية من الكتب؛ أبرزها
ً
اإللمام بالموضوع ،معتبرا أن قيام المترجم بنقل كتاب إلى العربية
أشبه بتشييده مبنى على طراز آخر أعجبه ،وأشار إلى أنه يعكف
ً
حاليا على ترجمة كتاب في فلسفة الرياضيات ...وإلى نص الحوار:
هذا الفعل ،والسعي وراء كتب
أخرى.

فهم أبعاده

• مــا المواصفات التي يجب
تـ ــوافـ ــرهـ ــا ف ـ ــي مـ ـت ــرج ــم ال ـك ـت ــب
العلمية؟
ً
 ي ـ ـج ـ ــب أن يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون مـ ـلـ ـم ــابــال ـمــوضــوع ال ــذي يـتــرجـمــه ،أو
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ل ــدي ــه ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
الـبـحــث فـيــه وف ـهــم أبـ ـع ــاده ،كما
ً
أن ع ـل ـي ــه دائـ ـ ـم ـ ــا م ـه ـم ــة ضـبــط
االص ـط ــاح ــات ون ـح ــت م ـف ــردات
مناسبة لالصطالحات الجديدة
التي لم تسبق ترجمتها للعربية.
ً
ينبغي أن يكون شغوفا بالمعرفة
ً
ً
الـعـلـمـيــة ،مـخـلـصــا ل ـهــا وواث ـق ــا
فيها.
• هـ ــل تـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ـقــديــم
ترجمة بلغة سهلة حتى يسهل
عـلــى ال ـق ــارئ ال ـع ــادي فـهـمـهــا أم
أنك تخاطب القارئ المتخصص
فقط؟
 قديما في بــدايــات المعرفة،ك ـ ــان ك ـ ــل م ـ ــا ي ـك ـت ــب ي ـس ـت ـهــدف
القارئ العام ،لكن مع تعقد األمور
وتزايد االصطالحات بل ابتعاد
العلوم الحديثة عن راحة الحس
المشترك التي ارتكن إليها البشر
آلالف السنين باتت هناك كتابات
خــا صــة بالمتخصصين كــل في
مـجــالــه .هــذه الـكـتــابــات تفترض
معرفة مسبقة فــي قــارئـهــا ،كما
ً
ت ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض إل ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــا
ب ـ ـم ـ ـص ـ ـط ـ ـل ـ ـحـ ــات
مـ ـعـ ـيـ ـن ــة وخ ـ ـبـ ــرة
م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة .قـ ــد
يـ ـجـ ـع ــل هـ ـ ــذا مــن
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن
ً
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم جـ ـ ــزرا
مـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــزل ـ ــة ،ف ـك ــل
مـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم ت ـ ـ ـ ــدرس
مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـن ـ ـي ـ ـهـ ــا،
ورب ـمــا ال تعرف
ً
شيئا عما يدور
ف ـ ــي مـ ـس ــاح ــات
م ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاورة .ك ــل
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــه
ه ــو قـ ـ ــارئ ع ــام
فـ ــي ال ـم ـج ــاالت
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــد
غالف كتاب «ادينجتون»
ي ـكــون الـبـعــض

ً
أكثر ثقافة أو إلماما من البعض،
لكنه يظل قارئا عاما متى حاول
الـقــراءة خــارج مجال تخصصه.
ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ف ـ ـك ـ ــل م ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ه ــو
ق ــارئ عــام فــي الـنـهــايــة ،والــرؤيــة
المتخصصة كــي تـكــون مجدية
ومـ ـفـ ـي ــدة ي ـل ــزم ـه ــا نـ ـظ ــرة عــامــة
شاملة مرشدة وموضحة.
أغـلــب الكتب الـتــي ترجمتها
تخاطب القارئ العام في المقام
األول ،ب ـ ــاإل ض ـ ــا ف ـ ــة إ لـ ـ ــى أ ن ـن ــي
اعتدت تفسير أي اصطالح ربما
ال يـحـيــط ب ــه الـ ـق ــارئ الـ ـع ــام في
الهوامش.

عرض املعلومة
• على أي أساس يقع اختيارك
على كتاب علمي لتقرر نقله إلى
العربية؟
 أف ـض ــل ت ـلــك ال ـك ـتــب ال ـت ــي التقف عند مجرد عرض المعلومة
أو طرح المعرفة ،فالمعرفة على
أهميتها ا لـشــد يــدة ليست غاية
القارئ العام ،هو يسعى لما وراء
الـمـعــرفــة ،يسعى إلدراك صــورة
العالم الفعلية كما يراها العلم،
ويسعى إلدراك روح هــذا العلم،
ال م ـج ــرد م ـع ــادالت ــه ال ـج ــاف ــة أو
قوانينه الصارمة ،وأظن أن الكتب
الـعـلـمـيــة خــاصــة تـلــك الـمــوجـهــة
لـلـعــامــة تـكـتـســب أهـمـيـتـهــا عبر
سبيلين ،األول هو إقناع عموم
الناس بجدوى وأهمية المنهج
العلمي وفعاليته ودفعهم نحو
تبنيه فــي مـعــامــاتـهــم الـعــاديــة،
وال ـثــانــي هــو مـحــاولــة االنـطــاق
م ــن ت ـلــك ال ـم ـع ــارف إلدراك روح
ال ـع ـل ــم ومـ ـح ــاول ــة اإلج ـ ــاب ـ ــة عــن
أسئلة تتعلق بالوجود والماهية
ومعنى الخبرة وغايتها ،حتى لو
لم تكن اإلجابة تامة ،لكنها تزيد
من وعي الفرد بنفسه وبمحيطه،
وت ــرج ـم ــت ك ـت ــاب "مـ ــا ال ـح ـي ــاة؟"
لشرودنغر رغــم عرضه لحقائق
بـيــولــوجـيــة مـهـمــة ،إال أن هــدفــه
األسـ ــاسـ ــي م ـح ــاول ــة ال ـتــأس ـيــس
الـفـيــزيــائــي لـمـفـهــوم ال ـح ـيــاة ،ما
ً
الذي يجعل من الحي حيا وكيف
تـتـصــرف تـلــك ال ـمــادة الـحـيــة كي
تظل حـيــة؟ كــذلــك ترجمت كتاب
"ط ـب ـي ـع ــة الـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـفـ ـي ــزي ــائ ــي"
إلدنغتون ،وفيه يشرح المؤلف
النظرية النسبية ونظرية الكم،
لكنه ال يقف عندهما بل يحاول

أحمد سمير سعد
اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن أسـ ـئـ ـل ــة اإلن ـ ـسـ ــان
الـكـبــرى ح ــول الــواقــع والسببية
والـ ـغ ــاي ــة واإلي ـ ـم ـ ــان ،وتــرج ـمــت
كتاب "فلسفة العلم الفيزيائي"
إلدنغتون ،وفيه يؤسس لمنظور
م ـعــرفــي فــريــد يـخـصــه وي ـحــاول
الخلوص لرؤية فلسفية شاملة
ت ـب ــدأ م ــن ال ـم ـع ــارف الـفـيــزيــائـيــة
ال ـح ــدي ـث ــة ،ك ـم ــا ت ــرج ـم ــت ك ـتــاب
"ال ـع ـق ــل والـ ـ ـم ـ ــادة" ل ـش ــرودن ـغ ــر،
ويوشك أن يصدر عن دار آفــاق،
وف ـيــه ي ـح ــاول ال ـمــؤلــف انـطــاقــا
من المعرفة العلمية اإلجابة عن
األسئلة التالية :ما الوعي؟ كيف
بــزغ؟ هل يمكن أن يفنيه الزمن؟
أم أن الــزمــن هــو أح ــد تجلياته؟
وهكذا.

الكتابة اإلبداعية
• أيـهـمــا أق ــرب إل ـيــك :الكتابة
اإلبداعية أم الترجمة؟
 لكل منهما مــواطــن سحره،ال ـك ـتــابــة اإلب ــداعـ ـي ــة ه ــي بـنــائــي
ال ـ ـخـ ــاص ،ي ـح ـم ــل ه ـم ــي ورأي ـ ــي
وهواجسي ومعتقداتي وأزماتي
وحلولي المقترحة ،مسؤوليتي
عـنــه مـســؤولـيــة ت ــام ــة ،وحــريـتــي
في تشكيله مطلقة .أما الترجمة
فهي تشييدك لمبنى على طراز
مبنى آخ ــر أعـجـبــك ،إل ــى اآلن لم
أنقل كتابا لــم ينل إعجابي إلى
العربية ...بالتأكيد يقوم بعض
المترجمين المحترفين بترجمة
نصوص قد ال تعجبهم ،أو قد ال
يـتـفـقــون مـعـهــا ،لكنني مخلص
تماما لفكرة أنــه لن ينقل العمل
بالشكل الـمــرجــو إال معجب به،

ي ـس ـت ـم ـتــع وه ـ ــو ي ـك ـس ــوه بـحـلــة
ع ــرب ـي ــة .ال ي ـش ـتــرط ف ــي ال ـك ـتــاب
ً
المترجم أن يوافق رؤيتي تماما،
لـ ـك ــن يـ ـج ــب أن أك ـ ـ ـ ــون م ـع ـج ـبــا
بـطــرحــه حـتــى لــو خــالــف رؤيـتــي
أح ـيــانــا .عـنــدمــا أتــرجــم أتماهى
مع المؤلف وأشعر أن الكتاب في
نسخته العربية هو بيتي كذلك،
لكن َ
هند َسه لي شخص آخر ،وقد
ً
قـمــت بالتنفيذ شــا عــرا بامتالك
نسختي العربية.
• متى تجد نفسك في ترجمة
أدب الخيال العلمي؟
 أدب ا ل ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــييـسـتـهــويـنــي بــال ـتــأك ـيــد ،وه ـنــاك
الكثير مــن كتبه المهمة ألد ب ــاء
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــدر كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــرة
ال ـعــال ـم ـيــة ل ــم ت ـت ــرج ــم ،ستسهم
تــرجـمـتـهــا ف ــي إث ـ ــراء الـمـحـتــوى
ال ـع ــرب ــي .تـ ــراودنـ ــي ن ـف ـســي بين
الحين واآلخر ألشرع في ترجمة
أحــد هــذه الكتب ،ربما ما يحول
ب ـي ـن ــي وبـ ـي ــن االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع لـتـلــك
الرغبة قائمة طويلة مــن الكتب
العلمية التي أود نقلها للعربية.
• مــا ال ـم ـشــروع األدبـ ــي الــذي
ً
تعكف عليه حاليا؟
 أعكف على ترجمة كتاب فيفلسفة الرياضيات ،كتاب سبقت
ترجمته منذ زمن طويل ،لكن تلك
الترجمة غير متوافرة ،وألهميته
الكبيرة في اعتقادي أود لو يتاح
مجددا للقارئ العربي في ترجمة
جديدة.

ُ
حصون عمان وقالعها تحف معمارية وشواهد تاريخية
والحصون في محافظات ُعمان السيما أنها جسدت بطوالت السلطنة
تتوزع القالع
ً
وتاريخها ،وكانت مقرا لعقد االجتماعات الطارئة ومناقشة كل ما يتعلق بالجوانب السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،وفي أفيائها أقيمت حلقات العلم والدراسة ،ولكل منطقة ما
يميزها وتنفرد به عن غيرها.
ً
 211مبنى شــاهـقــا تــروي
أسطورة ُعمان التاريخية عبر
أزمنة خلت ،كانت فيما مضى
ً
ً
ً
تمثل كيانا سياسيا رفيعا،
يلتقي فيها الحكام واألئمة
والشعب ،ومن خاللها تنطلق
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــوش ،وه ـ ـ ـ ــي مـ ـمـ ـت ــدة
على ر قـعــة جغرافية واسعة
ع ـبــر أك ـبــر م ــن ثــاثـمـئــة ألــف
ك ـي ـلــوم ـتــر م ــرب ــع ،وال ت ـكــاد
تخلو والية منها؛ إنها قالع
عمان وحصونها التليدة.
وعبر اإلحصاءات األخيرة
الصادرة عن المركز الوطني
لإلحصاء والمعلومات حتى
ع ــام  ،2017ف ــإن ع ــدد الـقــاع
والـحـصــون المرممة بلغ 82
ً
قلعة وحصنا ،تحتل مسقط
أعـلــى المحافظات مــن حيث

إحدى القالع في عمان

الـ ـق ــاع ب ــواق ــع خ ـمــس منها
مــن أصــل  21قلعة ،فــي حين
تأخذ محافظة شمال الباطنة
نصيب األســد من حيث عدد
ً
الحصون عبر  11حصنا من
ً
أص ــل  61ح ـص ـنــا ،كـمــا يبلغ
ع ـ ــدد األب ـ ـ ـ ــراج ال ـم ــرم ـم ــة فــي
ً
السلطنة  129برجا.
وت ـل ــك ال ـق ــاع وال ـح ـصــون
جـ ـس ــدت ب ـ ـطـ ــوالت وت ــاري ــخ
ً
ُع ـ ـمـ ــان ،وك ــان ــت مـ ـق ــرا لـعـقــد
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـ ـطـ ـ ــارئـ ـ ــة
ومـ ـن ــاقـ ـش ــة ك ـ ــل م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــوانـ ـ ــب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالجتماعية واالقتصادية،
وفــي أفيائها أقيمت حلقات
العلم والدراسة ،ولكل منطقة
م ــا يـمـيــزهــا وت ـن ـفــرد ب ــه عن
غيرها.
فــإن ذكــرت العمارة تجلى
حـ ـ ـص ـ ــن جـ ـ ـب ـ ــري ـ ــن ك ـ ــإح ـ ــدى
ع ـجــائــب ال ـع ـم ــارة الـعـمــانـيــة
الـ ـم ــدهـ ـش ــة بـ ـم ــا ي ـم ـث ـل ــه مــن
هـ ـن ــدس ــة فـ ـ ــريـ ـ ــدة ،ونـ ـق ـ ُـوش
وزخ ـ ــرف ـ ــة آس ـ ـ ـ ــرة ،وإن ت ـل ــي
التاريخ فستتقافز قلعة بهالء
إلـ ــى األذهـ ـ ـ ــان ك ــإح ــدى أق ــدم
الـقــاع العمانية الـتــي يعود
بناؤها إلى ما قبل اإلســام،
وأدرجت ضمن الئحة مواقع
ال ـ ـتـ ــراث ال ـع ــال ـم ــي م ـن ــذ ع ــام
 ،1987ف ــي حـيــن تـمـثــل قــاع
وح ـصــون ن ــزوى والــرس ـتــاق
والجاللي والميراني ونخل
وصـ ـح ــار ومـ ــربـ ــاط وع ـب ــري

قلعة الرستاق
والـمـضـيـبــي وإب ـ ــراء؛ مــواقــع
دفـ ــاع ـ ـيـ ــة غ ـ ــاي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ــدقـ ــة
والتحصين وضخامة البناء.
مـ ــو قـ ــع وزارة ا ل ـس ـي ــا ح ــة
الـعـمــانـيــة اخ ـتــار تـســع قــاع
ً
و 14حصنا بوصفها واجهة
سـيــاحـيــة وتــاري ـخ ـيــة مهمة
يجب على الـســائــح زيارتها
واالط ـ ــاع عـلـيـهــا ،إذ ج ــاءت
قـلـعـتــا ال ـجــالــي وال ـم ـيــرانــي
فــي الــواجـهــة ،وهما مطلتان
على بحر عمان بجوار سوق
مطرح بالعاصمة مسقط.
وي ــرج ــع ال ـب ـعــض تسمية
ق ـل ـع ــة الـ ـج ــال ــي إل ـ ــى مـعـنــى
ال ـ ـجـ ــال والـ ـجـ ـم ــال ال ـف ــائ ــق،
ويرجعها آخــرون إلــى اللفظ
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارسـ ـ ــي "ج ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــاه"،
وهــو اســم أحــد قــادة الـفــرس.
وينسب البعض تسمية قلعة
الميراني إلى كلمة "ميرانتي"،
وه ــي كلمة بــرتـغــالـيــة تعني
"األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرال" ،كـ ـم ــا يــرج ـع ـهــا
آخرون إلى كلمة "ميران شاه"،
ً
وهو أحد قادة الفرس أيضا.

وتـحـمـلــت الـقـلـعـتــان عــبء
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن الـ ـم ــديـ ـن ــة ضــد
الحمالت البرتغالية.
كـ ـم ــا ت ـم ـث ــل ق ـل ـع ــة م ـط ــرح
الـمـتـنـفــس الــوح ـيــد الــواصــل
بين واليتي مسقط ومطرح،
وهي تتكون من أبراج ثالثة،
وت ـحــوي مـجـمــوعــة متنوعة
من المدافع والعربات القديمة
من مختلف البلدان؛ كالمدافع
ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة وال ـبــري ـطــان ـيــة
وال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
والهندية والفارسية.
وعلى مقربة منها تتجلى
قـلـعــة الــرس ـتــاق ال ـتــي يــرجــع
ب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــام ،1250
م ـت ـس ـل ـح ــة بـ ـ ــأبـ ـ ــراج أرب ـ ـعـ ــة،
ف ــي حـيــن تـعــد قـلـعــة صـحــار
م ــن أبـ ــرز ال ـق ــاع الـمـعـمــاريــة
ألدوارها التاريخية ،وحسب
الحفريات األثرية المكتشفة
حولها فإن بناءها يعود إلى
الـقــرن  14الـمـيــادي ،ويعود
تاريخ بناء معالمها الحالية
إلى عهد البرتغاليين.

وف ــي والي ــة الـبــريـمــي يقع
"ح ـصــن الـحـلــة" ال ــذي ينفرد
برسومه وزخارفه المصنوعة
م ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـص ،وإلـ ـ ـ ــى ش ـم ــال
ش ــرق ــي عـ ـم ــان يـ ـب ــرز حـصــن
المنترب الذي بني في القرن
 13الـ ـمـ ـي ــادي ،وأصـ ـب ــح في
ع ـهــد اإلم ـ ــام عـ ــزان ب ــن قيس
م ــرك ــز ال ـس ـل ـطــة الـتـشــريـعـيــة
واإلدارية في المنطقة.
ومــا تنفك السلطنة تولي
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ــا وعـ ـن ــاي ــة فــائـق ـيــن
بـ ـه ــذه الـ ـتـ ـح ــف ال ـم ـع ـم ــاري ــة
ال ـع ـت ـي ـقــة ،وي ــدل ــل ع ـل ــى ذل ــك
فـ ـ ـ ـ ـ ــوز ح ـ ـ ـصـ ـ ــن خ ـ ـ ـصـ ـ ــب ف ــي
 2010بجائزة األوس ـكــار في
مـســابـقــة الـمـتــاحــف وال ـتــراث
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت
بالعاصمة البريطانية لندن،
كأفضل موقع تاريخي يطور
ل ــأغ ــراض ال ـس ـيــاح ـيــة عـلــى
ً
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،م ـت ـف ــوق ــا
عـلــى  250مــؤسـســة ومنشأة
ً
ً
ومتحفا عالميا.

عصر سيادة
الفساد
المتبجح

فوزية شويش السالم

fawziyalsalem@hotmail.com

ّ
متشعب بمواضيع مختلفة ،لكنها تجتمع حول جوهر
مقال اليوم
واحد ،وهو الفساد المكشوف الوجه والمعلن ّ
بتبجح ،فلم يعد هناك أي
ّ
المحاسبين ذاتهم مشاركون فيه ويغطون له
خوف من المحاسبة ،ألن ّ
سقف الحماية والشرعية وغض النظر ،ولم يعد هناك خوف من محاسبة
قانون أو معاقبة ضمير ،ألنه مات منذ زمان بعيد.
الفساد بات صفة عالمية يتشارك فيها الجميع ،ال تخص فقط الدول
الفقيرة التي قد يدفعها فقرها إلى تحليل الفساد واستباحته ،لكن الغنية
باتت هي العنوان المصدر للفساد المخطط وفق مناهج جهنمية تعرف
كيف تمنحه صفة الجواز والشرعية.
ّ
أبدأ بفيديو انتشر في األسبوع الماضي ووزع بواسطة "واتساب"
ُيظهر شبابا خليجيين يقومون بتغيير زيت سيارتهم وصـ ّـب الزيت
المتخلف منها في بالوعة للمجاري موجودة بالطريق في مدينة زالمسي
النمساوية ،بدال من تغيير الزيت في محطات تبديل زيوت السيارات،
وكانت نتيجة هذا الفعل أن قبض البوليس النمساوي عليهم ّ
وغرمهم
 5000يورو ،بسبب تسرب الزيت من البالوعة إلى المجاري التي صبت
في بحيرة زاالمسي الشهيرة ولوثت المياه ،وكانت الكاميرات المحافظة
على نظافة البيئة قد صورتهم منذ خطوتهم األولى بتغيير الزيت ،ولو
ماتت سمكة فيها لكانت الغرامة سجنهم.
من جهة أخرى ،هناك فيديو على "يوتيوب" يطرح مشكلة أعظم ،وهي
ّ
تحول دولة ألبانيا إلى ّ
مكب لمخلفات الدول األوروبية المجاورة لها،
ومنها النمسا التي تحافظ على نظافة هوائها ومائها وكل ما فيها على
حساب تلويث دولة أخرى ،بسبب الفساد الذي هو من الطرفين ،الذي
ً
يرسل مخلفاته مع الرشاوى للتخلص منها بعيدا عن بلده ،والطرف
اآلخر الذي يقبل بدخولها وتدمير البيئة وكل من يعيش فيها.
وتركيا التي ُيضرب المثل بنظافة مدنها وبيئتها أيضا ال مانع لديها
من التخلص من مخلفاتها بإرسالها إلى ألبانيا ،وتبادل منافع الفساد
بين األطراف المتبادلة.
أيضا شاهدت فيديو لبرنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد
ّ
يونس ،واستضافت فيه مجموعة من ملك مطاعم المأكوالت البحرية
ّ
الشهيرة في مصر ،وكان كل منهم يشرح ويبين أسباب شهرة مأكوالته،
وذكر واحد منهم أسباب جودة األسماك والروبيان عنده بحسب تعبيره
أنها "رابية" بثاني أجود مرعى في العالم ،ويقصد به الغردقة ،التي ُسمح
للبواخر بأن ترمي في البحر فضالت مخلفاتها ،وبسبب هذه المخلفات
رعت أحجام الربيان الذي يتغذى على هذه المخلفات القذرة وكبرت ،وأكيد
المخلفات لم يتم التخلص منها ببالش ،البد أن وراءها ثمنا مدفوعا.
الغريب أن هذا الموضوع لم يلفت نظر المقدمة التي أكلت منها وأثنت
عليها بتلذذ.
أما تلوث البيئة في الكويت فال يحتاج إلى من يدفع له ،ألنه فساد
بـ "بــاش" ،ال يوجد قانون يردعه وال كاميرات تصيده وتخالفه ،فكل
المصانع والمعامل والمحالت ترمي زيوتها ومخلفاتها في البحر دون
حسيب وال رقـيــب ،حتى أصبحت أسـمــاك الميد الصغيرة بموسمها
بحجم األسماك األكبر منها ،وذلــك لجودة المرعى الــذي تتغذى عليه،
وعندما يزداد تلوث مياه البحر أكثر من احتمال السمك لمرعاه ،تطفو
جثثه على الشواطئ البحرية ،وأيضا ال بــأس بطفو جثثها التي لن
ُيحاسب عليها أحد.
ً
قرأت مقاال نسيت اسم كاتبه يعدد فيه مستشفيات معالجة السرطان
في مصر تفوق عدد مستشفيات السرطان في لندن ،وأنه من األفضل
القضاء على مسببات الـمــرض ،بــدال من إنشاء مستشفيات لــه ،وذلك
بإعادة تأهيل البيئة وتنظيفها من الملوثات التي طالت مياه الشرب
وتلوث الهواء.
وبصراحة البد أن هناك منافع تأتي من وراء هذا التلوث ال أعرف ما
هي ومن وراءها ومن هم المستفيدون منها ،لكن من الممكن أن أقارنها
بالوضع الموجود عندنا ،بعدد مستشفيات السرطان في دولة صغيرة
مثل الكويت التي تزداد باستمرار ،وأنه من الممكن القضاء على مسببات
المرض بدال من ازدياده وتوسيع رقعته ،بالمسارعة بإنشاء المترو الذي
سيخفف من ملوثات عوادم الباصات والسيارات وينقي الهواء ،لكن هل
يسمح التجار المستفيدون من بيع السيارات وقطع غيارها وزيوتها
ومناقصات إعداد شبكات الطرق والجسور الضخمة لها؟
غير مهم أن يمرض الـنــاس وأن ت ــزداد ح ــاالت الـســرطــان فــي البلد،
فكلها خير يصب بجيوب التجار الذين سيربحون من مناقصات بناء
المستشفيات ،ومن توريد أدوية السرطان الغالية الثمن ،والدولة ستدفع
بدال من مكافحة ومحاصرة أسباب المرض ،وفي النهاية الفساد ينتصر.

إصدار

خالد طعمة يصدر كتابه الـ 41
يـسـعــى ال ـمــؤلــف خــالــد
ط ـ ـع ـ ـمـ ــة إل ـ ـ ـ ــى مـ ـض ــاعـ ـف ــة
عـ ـ ــدد الـ ـكـ ـت ــب ال ـم ـن ـج ــزة،
ح ـ ـيـ ــث أصـ ـ ـب ـ ــح رص ـ ـيـ ــده
مـ ـ ـ ــن اإل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات41 ،
ً
كـتــابــا تـعـنــى بــالـتــاريــخ،
وضـ ـ ـم ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد،
ً
ص ـ ـ ـ ــدر حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــا ك ـ ـتـ ــاب
" تــار يــخ قبيلة شـمــر في
ا ل ـكــو يــت" ،ا ل ــذي ينقسم
إلـ ـ ــى م ــواضـ ـي ــع تـ ـن ــاول
ع ـبــرهــا ال ـم ــؤل ــف نـســب
ق ـب ـي ـل ــة شـ ـم ــر ال ـع ــرب ـي ــة
وبـ ـي ــان أق ـس ــام ـه ــا ،كـمــا غالف اإلصدار
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ــى نـ ـش ــأتـ ـه ــا
وه ـج ــرات بـعــض أبـنــائـهــا
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك
إلى الكويت.
وس ـلــط الـكــاتــب الـضــوء ال ـ ـ ـ ــوزراء ون ـ ـ ــواب مـجـلــس
ً
ع ـلــى أم ــاك ــن وج ــود أب ـنــاء األم ـ ـ ـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــص ق ـس ـم ــا
ً
ال ـ ـق ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواضـ ـ ــع خ ـ ــاص ـ ــا ع ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات
مختلفة بالكويت وأشهر ش ـمــر يــة ك ــا ن ــت ل ـهــا أدوار
األسر التي استوطنت في وطنية عبر تاريخ الكويت
م ــدي ـن ــة الـ ـك ــوي ــت وق ــراه ــا كـ ــال ـ ـنـ ــواخـ ــذة والـ ـف ــرس ــان
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة كـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــراء والعلماء وغيرهم.
و يـحـتــوي ا لـكـتــاب على
والمقوع وحولي ،إضافة
إلـ ــى أم ــاك ـن ـه ــم ف ــي ب ــادي ــة العديد من الصور النادرة
ال ـك ــوي ــت ،وأبـ ـ ــرز ال ـمــؤلــف ا لـ ـت ــي تـ ـع ــرض ألول م ــرة،
ك ــذل ــك ال ـم ــاح ــم الــوط ـن ـيــة كـمــا اح ـتــوى عـلــى ج ــداول
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة ألبـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا خـ ــاصـ ــة ب ـج ـم ـي ــع شـ ـه ــداء
ً
وأح ـ ـ ـ ــداث ـ ـ ـ ــا بـ ـط ــولـ ـي ــة ف ــي القبيلة.
يشار إلى أن طعمة كان
عــدة مـعــارك مـثــل :حمض،
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،وال ـ ــدك ـ ــاك ـ ــة ،أ صــدر كتابين فــي الفترة
وكـ ـ ـ ـ ــون الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات ،ا ل ـس ــا ب ـق ــة ،األول ب ـع ـنــوان
وال ـ ــرقـ ـ ـع ـ ــي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى "أص ــرح األنـبــاء فــي سيرة
مـ ــاحـ ــم م ــرحـ ـل ــة م ـ ــا ب ـعــد ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء" ،واآلخـ ـ ـ ـ ــر هــو
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــداث " تــار يــخ أرض الكويت في
قــا ســم وا ل ـحــروب العربية العصر اإلسالمي".
وتفجيرات موكب الشيخ
جــا بــر األ ح ـمــد ،والمقاهي
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ال ـ ـغـ ــاشـ ــم ع ـلــى
الكويت وحرب التحرير.
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ط ـ ـع ـ ـمـ ــة ع ــن
ب ـع ــض ق ــدام ــى ال ـعــام ـل ـيــن
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صالح الفيلكاوي :يجب دعم الوجوه الشابة الموهوبة
انتهى من تصوير «بقايا ألم وجروح» و«غريب خلف القضبان»

١٥

مزاج

أخبار النجوم

كارول سماحة تغني
لـ «الصدفة» في فيلمها الجديد

المنتجين إفساح المجال للوجوه الجديدة ودعم
يرى الفنان والمنتج صالح ً الفيلكاوي أنه على ً
المواهب الصاعدة ،مؤكدا أهمية دعم الدولة ماديا للمنتجين لدخول مجال اإلنتاج السينمائي
والمنافسة بقوة.
حول أعماله الجديدة وآرائه في العديد من القضايا الفنية كان هذا الحوار:
عزة إبراهيم

"وجوه خلف
القضبان"
عمل كالسيكي
رومانسي
اجتماعي

• مـ ــا الـ ـج ــدي ــد ل ــدي ــك خ ــال
الفترة المقبلة؟
 انتهيت من تصوير أحدثمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ــي ل ـ ـل ـ ـعـ ــرض ع ـل ــى
ق ـن ــاة س ـك ــوب ،ب ـع ـن ــوان "بـقــايــا
ألــم وج ــروح" ويـضــم  30حلقة،
من بطولتي إلــى جانب الفنان
القدير جــاســم النبهان وغــرور
وبشاير ورامي عبدالله وسمير
ال ـق ــاف ود .مـشـعــل ال ـق ـمــاس،
ومن إنتاجي وإخراجي.
• وه ــل تـجـهــز لــدخــول عمل
درامي جديد؟
 أ عـمــل حاليا على مسلسل"وج ــوه خلف القضبان" ،حيث
تم تصوير المشاهد الخارجية
واالسـ ـتـ ـع ــراض ــات وال ـم ـشــاهــد
الخاصة به ،ويتبقى المشاهد
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـب ـق ـي ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن،
وسيتم استئناف التصوير بعد
انتهاء اإلجازات ،وتدور أحداثه
ح ـ ـ ــول ضـ ــابـ ــط مـ ـب ــاح ــث ي ــري ــد
الــزواج من امــرأة لديها العديد
مــن المشكالت والمسؤوليات،
مما يحول دون إتمام مشروع
ال ـ ـ ــزواج ،وه ــو ع ـمــل كــاسـيـكــي
رومانسي اجتماعي.

فيلم سينمائي

الشباب
يحتاجون
إلى مثل هذه
العروض
للتعرف على
تاريخ وطنهم

• لــديــك م ـش ــروع سينمائي
مرتقب ،حدثنا عن تفاصيله.
 انتهيت مــن تـصــو يــر فيلمسينمائي بعنوان "غريب خلف
ال ـق ـض ـب ــان" ،الـ ــذي يـنـتـمــي إلــى
فئة األكشن والتشويق ،وجرى
تصويره بين  3دول ،هي مصر
وألمانيا ودبــي ،وتكلف الفيلم
 95ألف دينار ،حيث تم تصوير
مـشــاهــد أك ـشــن ومـ ـط ــاردات مع
ال ـش ــرط ــة ب ـس ـي ــارات ودراجـ ـ ــات
بخارية.
ويحكي الفيلم قصة حدثت
في آخر عهد الرئيس المصري
األس ـبــق حـسـنــي م ـب ــارك ،حيث

يناقش عمل خليجي ،ألول مرة،
تلك الفترة الحرجة لكن بقالب
جديد ومختلف ،إذ يحكي قصة
أح ــد الكويتيين الــذيــن دخـلــوا
مصر في تلك الفترة ،وبدال من
هبوط الطائرة بالقاهرة هبطت
باإلسكندرية نتيجة األوضــاع
األمنية ،فيفقد أوراقــه ووثائقه
وجـ ـ ــواز ال ـس ـفــر وكـ ــل أغ ــراض ــه،
فيتعرض لـلـنــوم بــالـشــارع في
ظــل إغ ــاق ال ـم ـحــال وال ـف ـنــادق،
وخاصة في ظل ضياع أوراقه.
• ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــون
المشاركون بالفيلم؟
 الفيلم من فكرتي وإخراجي،وتأليف وسيناريو الكاتب خالد
أحـ ـم ــد ،وي ـش ــارك ـن ــي ال ـب ـطــولــة
 28ف ـنــانــا م ــن ال ـكــويــت ومـصــر
واإلمــارات ،منهم القدير جاسم
النبهان وشـهــاب جوهر وفــرج
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ف ــري ــد
وإي ـم ــان الـعـلــي وم ــي التميمي
وفاطمة الدمخي وسيد القالف،
الملقب ب ـ "شمشمون الجبار"،
وم ـع ـصــومــة ال ـم ــوي ــل وعـيـســى
ج ــراح ومــون ـيــا ،وم ــن اإلمـ ــارات
بدرية أحمد وفــرح ،ومــن مصر
 4فنانات ،ومــن إنتاج شركتي
إيكاروس ،وسيتم عرضه قريبا
بــالـكــويــت ودول الـخـلـيــج ،كما
أسعى لعرضه في مصر قريبا.
وأود اإلشــارة إلــى أن صورة
الـ ـفـ ـن ــان ــة ب ـ ــدري ـ ــة أح ـ ـمـ ــد وه ــي
تـتـعــاطــى ال ـم ـخ ــدرات ،ال ـتــي تم
تداولها عبر مــواقــع التواصل،
ّ
مسربة من
وأحدثت ضجة هي
أحد مشاهد الفيلم.
• ه ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ــرى إق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ً
ـاال ع ـل ــى
السينما في الفترة األخيرة ،أم
مازال ينقصها الكثير؟
 بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ي ـ ـجـ ــب ع ـلــىالمنتجين دعم شباب الفنانين
وإفـ ـس ــاح ال ـم ـج ــال ل ـه ــم ،وعـلــى
مستوى السينما فأنا أرى أنه

كارول سماحة

الفيلكاوي مع عبير أحمد وعلي دشتي في مسلسل «وجوه خلف القضبان»
يوجد فن سينمائي بالكويت،
لكن ال يوجد إنتاج ،نتيجة عدم
وجود سوق وربح ،مما يجعل
المنتجين يعزفون عن اإلنتاج
السينمائي ،و لــذ لــك يجب دعم
المنتج السينمائي من الدولة
حتى تنهض الصناعة.

المجال الفني
• كممثل ومنتج وم ـخــرج...
ما أهم أعمالك من وجهة نظرك؟
 رغ ــم أنـنــي أعـمــل بالمجالالفني منذ عام  ،1982فإنه ّ
لدي
أعـمــاال ّ
مقربة لــي ولجمهوري،
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب الـ ـ ــذيـ ـ ــن
ي ــرتـ ـبـ ـط ــون ب ـم ـس ـل ـســل "قـ ـل ــوب
مهشمة" ،وشارك به نجوم كبار،
منهم سماح ومحمد العجيمي
وليلى سلمان وفيصل العميري،
وكان عمال قويا عام  ،2006كما
عملت مع حياة الفهد مسلسل
"قلوب متحجرة" ،الــذي يحكي
ق ـ ـصـ ــة أم م ـت ـس ـل ـط ــة ت ـ ـمـ ــارس
سلطاتها على كــل مــن حولها،
وهو أيضا من أعمالي المميزة.

• وماذا لديك للمسرح خالل
الفترة المقبلة؟
 ان ـت ـه ـيــت ل ـل ـتــو م ــن ع ــرضمسرحية تطوعية بعنوان "وطن
النهار" في ذكرى الغزو الغاشم
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وجـ ـ ـ ــرى ت ـج ـه ـيــزهــا
خالل أسبوع فقط قبل العرض،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ــؤل ــف وب ـطــل
العمل الفنان محمد أشكناني،
ولقد أسعدتني التجربة جــدا،
وتلقيت ردود فعل ممتازة من
الجمهور ،ولذلك فإنها مرشحة
لتجدد ال ـعــروض خــال الفترة
المقبلة ،لما حققته مــن نجاح
بعروضها األولى.
• وكـيــف تــرى أهمية تقديم
مثل هــذه النوعية مــن األعـمــال
الوطنية؟
 ال ـش ـبــاب يـحـتــاج إل ــى مثلهـ ــذه الـ ـع ــروض ل ـل ـت ـعــرف على
تــاريــخ وطنهم ،وقــد اعـتــدت أن
أقــدم سنويا فــي الــذكــرى ذاتها
مـســرحـيــة ع ــن ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي
للكويت ،كنوع من المسؤولية
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـت ــي ي ـج ــب أن ت ـت ـح ـم ـل ـهــا كــل

المؤسسات اإلنتاجية الفنية في
مثل هذه المناسبات التاريخية.

دعم المواهب
• لماذا اعتمدت بالمسرحية
عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ــوجـ ــوه
الجديدة؟
 رغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـغ ـي ـيــر ودع ــمال ـم ــواه ــب الـ ـص ــاع ــدة ،وت ـقــديــم
صف جديد من نجوم الشباب،
ول ـل ـع ـلــم فـ ــإن ك ـب ــار ال ـن ـج ــوم ال
يـتـخـلـفــون أبـ ــدا ع ــن الـمـشــاركــة
فــي أع ـمــال وطـنـيــة ،ول ــو بشكل
تطوعي ،لكن المشاهد تشبع من
بعض الوجوه والفنانين ويريد
التجديد ،ومن واجبنا كصناع
للفن هو دعم المستقبل بوجوه
شبابية مــوهــوبــة ،ال االعـتـمــاد
ع ـلــى ص ــف واح ـ ــد م ــن الـنـجــوم
يعرفهم الجمهور ويحتاج إلى
رؤية الجديد.

مشاجرات أهل الفن المصري ...أزمات وتحقيقات

زينة وإنجي والفيشاوي وتامر حبيب ...وقود لها

ِّ
أحمد وحسين الجسمي ُيحضران
لعمل مسرحي

أحمد وحسين الجسمي

نشر الممثل أحمد الجسمي على صفحته في "إنستغرام"
ً
صــورة لــه مــع ابــن عمه المطرب حسين الجسميُ ،ملمحا
إلى عمل مسرحي واستعراضي كبير بعنوان "كتاب الله"،
ً
سيجمعهما قريبا  ،و هــو مــن تأليف حاكم الشارقة سمو
الشيخ د .سلطان بن محمد القاسمي.
ّ
ً
وك ــان أح ـمــد الـجـسـمــي أط ــل أخ ـي ــرا مــن خ ــال مسرحية
"ترترونا وراهم" على خشبة مسرح قصر الثقافة بالشارقة،
حـيــث ش ــارك فــي بطولتها إل ــى جــانــب جمعة عـلــي ونصر
ّ
حماد وعبدالله صالح وحسن رجب ونسمة مصطفى وأمل
محمد ونواف البلوشي ،وهي إنتاج خاص لشركة جرناس
لإلنتاج الفني.
ً
يشار إلى أن المطرب حسين الجسمي طرح أخيرا أغنية
"دن ـي ــا" ،وه ــي مــن كـلـمــات األم ـيــر الـشــاعــر عـبــدالــرحـمــن بن
مساعد ،وألحان حسين الجسمي ،وتوزيع موسيقي وليد
فايد ،ومكساج وماسترم عمرو هاشم ،وتــم طــرح وتنفيذ
ً
ً
هذه األغنية ما بين دبي والقاهرة وحققت نجاحا باهرا.

تعرض عدد من نجوم
الوسط الفني واإلعالمي،
خالل الساعات الماضية،
لمشكالت صعبة ،أسفرت
عن أزمات كبيرة ،منها
اإليقاف والتحويل إلى
التحقيق بعد تجاوزات
عديدة.

ً
ً
محمود حميدة رئيسا شرفيا
لمهرجان األقصر السينمائي

اشتباك بين
فنانين شباب
وصحافيين
مصريين

تامر حبيب

•

اتهام ألحمد
الفيشاوي
بعدم تحمله
المسؤولية
لكنه لم يرد

تستعد المطربة كارول سماحة إلطالق أحدث أغانيها،
التي تحمل عنوان "بتآمن بالصدفة".
وقالت كارول ،عبر صفحتها الرسمية في موقع الصور
"إنستغرام" ،إن األغنية خاصة بالفيلم الجديد "الصدفة"،
الذي تتصدر فيه البطولة بأول تجاربها السينمائية.
وك ــان ــت س ـمــاحــة أع ـل ـنــت م ـنــذ ف ـت ــرة قــري ـبــة طـ ــرح فيلم
"الصدفة" ،مضيفة أن الفيلم اللبناني من المنتظر طرحه
ً
قريبا في جميع صاالت السينما.
ً
ً
وأحيت الفنانة حفال غنائيا الثالثاء الماضي بالسعودية،
ونشرت صورة لها على مسرح سوق عكاظ ،عبر حسابها
ً
فــي "إن ـس ـت ـغــرام" ،معلقة" :سـعـيــدة ج ــدا بــوجــودي اآلن في
السعودية بالطائف".
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تستعد سـمــاحــة إلح ـيــاء حـفــل غنائي
بالساحل الشمالي المصري ،الخميس المقبل ،ومن المقرر أن
تقدم باقة متنوعة من أنجح أغانيها التي يحبها الجمهور.
ً
ً
ً
وكانت كــارول أحيت أخـيــرا حفال غنائيا على المسرح
الروماني في مهرجان قرطاج الدولي للدورة  55بتونس،
وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها وســط تفاعل كبير
من الجمهور.

القاهرة  -محمد قدري

ً
يشهد الفن المصري حاليا اشتباكات
ومشاجرات بين نجومه وقضايا خالفية
كثيرة ،والبداية كانت مع الضجة الكبيرة
التي أحدثتها اإلعالمية ريـهــام سعيد
مــن خــال إح ــدى حلقاتها مــن برنامج
"صـبــايــا" على شبكة تلفزيون الحياة،
حين سخرت من السمنة والشخصيات
السمينة ،واعتبرتهم عبئا كبيرا على
أقاربها وعلى الدولة ،وأن شكلهم العام
سيئ ،وطالبتهم بتغيير أنفسهم ،وهو
ما اعتبره البعض نوعا من أنواع التنمر
الشديد ،وال يصح أن يصدر من إعالمية
على شاشة كبيرة.
وبمجرد انتشار الفيديو محل الجدل؛
تعرضت ريهام لسيل من الهجوم وصل
إل ــى حــد ال ـســب ،وكــانــت الـفـنــانــة إنجي
وجـ ــدان عـلــى رأس الـمـهــاجـمـيــن ،حيث
نـشــرت فـيــديــو طــويــا عـلــى حساباتها
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي ظـهــرت فيه منفعلة للمرة
األولى ،وقالت إنها تضايقت من كلمات
ريـ ـه ــام ،وأنـ ـه ــا رغـ ــم عـ ــدم دخ ــول ـه ــا في
مشكالت قبل ذ لــك فإنها صممت على
تـصــويــر الـفـيــديــو لـتـقــول إنـهــا سمينة،
وأنها ليست لديها المشكالت الكبيرة
التي تحدثت عنها ريـهــام ،وهاجمتها
ووصفتها بالمتنمرة ،مشيرة إلــى أنه
مــن الـمـفـتــرض أن يـكــون دوره ــا إعـطــاء

األمل ،لكن كلماتها تقضي على الشخص
صاحب المشكلة تماما.

كلمات صعبة
وعلقت زينة على المشكلة ،ولكنها
وصـفــت ريـهــام بكلمات صعبة وصلت
إلــى حــد الـســب ،ووصفتها بالمتنمرة،
وأن ـه ــا تــدعــي ال ـم ــرض لـكـســب تعاطف
ال ـج ـم ـه ــور ،وأنـ ـ ــه ع ـم ــل غ ـي ــر أخ ــاق ــي،
وتـ ـعـ ـي ــش عـ ـل ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـج ـم ـي ــل،
واس ـت ـغــربــت هـجــومـهــا ع ـلــى ال ـس ـيــدات
الـبـسـيـطــات الــاتــي يــرتــديــن الـعـبــاءات،
وأن ــه لـيــس سـبــة فــي حـقـهــم أن يـكــونــوا
بـ ـه ــذا الـ ـشـ ـك ــل ،ف ـق ــام ــت ري ـ ـهـ ــام سـعـيــد
بــالــرد على زينة ووصفتها بالمدمنة،
وطالبتها بأال تتحدث عنها لما لديها
م ــن م ـش ـكــات ك ـب ـيــرة وص ـل ــت إلـ ــى حد
المشكالت األخالقية.
ودخل المؤلف تامر حبيب في األمر
ه ــو اآلخ ـ ـ ــر ،ح ـيــن قـ ــال إن ال ـس ـم ـنــة مــن
الممكن أن تعالج ،لكن ريهام اعتبرها
م ــرض ــا ال ي ـم ـكــن أن ي ـع ــال ــج ،فـ ـك ــان رد
ريهام قاسيا حين قالت له ،إنه ليس من
المتوقع أن يكون إنسان مثقف مثله له
معالجة لألمر مثل األشخاص العاديين،
وواصل الطرفان الشد والجذب.
وكــان الشاعر الغنائي أمير طعيمة
ض ـمــن ال ـم ـهــاج ـم ـيــن ،ووص ـ ــف كــامـهــا
بالحماقة ،لكنه في الوقت نفس طالب

إنجي وجدان
ب ــأن تـكــون للحماقة ح ــدود ،وال يصح
مــا فعلته خ ــال الـحـلـقــة ســالـفــة الــذكــر،
وتـفــاعــل عــدد كبير مــن نـجــوم الـفــن مع
ما قاله أمير ،لكن ريهام لم ترد عليهم
فيما قيل بعد.
نتيجة التحقيقات
وأصدرت شبكة قنوات "الحياة" بيانا
رسميا أك ــدت فيه أنــه تــم إيـقــاف ريهام
سعيد بشخصها النتهاء قرار المجلس
األعـلــى لــإعــام ال ــذي صــدر بالتحقيق
معها ،على خلفية الوقائع ،كما قررت
الشبكة إيقاف البرنامج بشكل نهائي،
وإرج ـ ــاء ال ـبــت ف ــي مــوعــد ع ــودت ــه حتى
معرفة نتيجة التحقيقات.
وأكد مصدر بالمجلس الوطني أنها
ستتعرض لإليقاف مدة كبيرة ،وهو ما
تقبله رواد مواقع التواصل االجتماعي
بـتــرحـيــب ك ـب ـيــر ،ك ـمــا أن ــه بــالـبـحــث في
جــداول النقابة وجــد أنها غير حاصلة
على ترخيص مــزاولــة المهنة ،وسيتم
التحقيق معها ،وهــو األمــر الــذي يصل
إلى التحويل للنيابة العامة.

هجوم كبير
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب أحـ ـم ــد
ً
الفيشاوي أيضا لهجوم كبير هو اآلخر،
بعد أن نشرت ابنته لينا فيديو جديدا
هاجمته فيه حين قالت إنها لم تشعر
ناحيته بمشاعر صادقة ،وانه ال يحبها

أحمد الفيشاوي
كما يظهر ،وأنها خالل الفترة الماضية
لــم ت ــره كـثـيــرا ،وكــانــت تـعــرف أن هناك
م ـش ـكــات بـيـنــه وب ـيــن والــدت ـهــا بسبب
األم ـ ــوال ،ولـكــن خ ــال الـفـتــرة الماضية
أث ـنــاء دراسـتـهــا فــي إنـكـلـتــرا وج ــدت أن
الحياة صعبة ،وأن والدها لم يساعدها
ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ت ـك ـف ـلــه ب ــال ـن ـف ـق ــات بـحـكــم
محكمة ،حتى صدر الحكم األخير ضده
بالحبس ،وعاد ليهاتفها لتعود للعيش
معه ،وأن ذلك أكد عدم حبه لها ،مؤكدة
أن ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي كـ ــان يـحـبـهــا جــدهــا
الراحل فاروق الفيشاوي ،واتهم الكثير
الـفـنــان أحـمــد الـفـيـشــاوي بـعــدم تحمله
للمسؤولية ،لكنه لم يرد على االتهامات.

الفنانون الشباب
ح ــدث اشـتـبــاك بـيــن بـعــض الفنانين
الشباب وصحافيين مصريين ،بسبب
خ ـبــر ان ـف ـص ــال ال ـف ـنــانــة ش ـي ــري عـ ــادل،
الذي أكدته مؤخرا من خالل نشره على
صفحتها الرسمية على ا لـ"فيسبوك"،
وك ــان الـخـبــر نـشــر قـبــل ع ــام تكفل عــدد
من أصدقاء شيري بالدفاع عنها ،وأنه
لم يحدث حتى تجدد االشتباك ،بسبب
استدعاء الصحافيين للخبر ،مؤكدين
أنهم كانوا محقين ،وأن أصدقاء الفنانة
الـشــابــة كــانــوا غير موفقين فــي الــدفــاع
عنها.

محمود حميدة

أعلن السيناريست سيد فــؤاد ،رئيس مهرجان األقصر
للسينما اإلفريقية ،أن الفنان القدير محمود حميدة وافق
على االستمرار كرئيس شرفي في الدورة التاسعة ،المقرر
انعقادها في الفترة من  6إلــى  12مــارس  ،2020وذلــك في
اجتماع جمعه باألخير وبمدير المهرجان المخرجة عزة
الحسيني.
كما أعلن فــؤاد تكريم المخرج الكبير سمير سيف في
ا ل ــدورة التاسعة لما قــد مــه للسينما المصرية مــن أعمال
متنوعة تميزت بالجودة الفنية وشكلت الوجدان العربي
واإلفــري ـقــيُ ،
وي ـعــرض لــه فيلمه األخـيــر "أغسطنيوس ابن
دموعها" ،وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.
ويشهد المهرجان مسابقات جديدة ً
بناء على توصيات
رئيس المهرجان الفنان محمود حميدة ،ليصل المهرجان
إلى األفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة
ا لـسـمــراء ،كما سيتم تكريم الفنانة ياسمين عبدالعزيز،
لدورها في تقديم أفالم مبهجة أسعدت الجماهير ،وفرض
ً
ً
نـمــط سينمائي إنـســانــي جــديــد حـقــق نـجــاحــا جماهيريا
ً
ً
وتجاريا كبيرا.
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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
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كلمات متقاطعة
صخرة الروشة

كلمة السر

 طليق.سويسري (م).
 - 2لفظة ألم ( -الـ  )...من دواجن (مبعثرة).
ً
ّ
عموديا:
معجزات الدنيا السبع - 5 .قذفت (م) -تجدها في  - 7الجناسي (مبعثرة) - 10 .يــولــي (مـبـعـثــرة) -
 - 8عالم إنكليزي واضع جعبة من الجلد لوضع
 - 3طــائــر ي ـت ـشــاء م منه (التنور).
النبل (م).
 - 1لـقــب عــا لــم إنكليزي البعض  -براعة فطرية( - 6 .ا لـ ـ ـ ـ  )...م ــن أ س ـم ــاء النظرية الذرية.
في علم الوراثة  -عندي - 4 .أراض م ـن ـب ـس ـطــة  -ال ـ ـلـ ــه الـ ـحـ ـسـ ـن ــى  -ن ـهــر  - 9وافد  -أثقل نغمة (م)
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 - 1دو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة آ سـ ـ ـي ـ ــو ي ـ ــة
عاصمتها محج قلعة -
للتمني
 - 2أع ـطــاهــا م ـهــرا (م) -
عرض البحر.
 - 3ع ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
مونتفيديو.
 - 4مطر شديد  -شاعر
إيـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب
الكوميديا اإللهية.
 - 5ثلثا (نـهــر)  -الجمع
من "رائد".
 - 6ن ـع ـي ــر (م)  -ك ـث ــرة
الدهن والشحم.
 - 7ا جـتـمــا عــات للبحث
والمشاورات (م)  -حليب.
 - 8أقوال ينقض بعضها
بعضا.
 - 9الــرواســي (م)  -نوح
(مبعثرة).
 - 10ي ـن ــد ف ــع ب ـط ـي ــش -
مدينة سياحية مصرية
(م).
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8

كلمات متقاطعة
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كلمة السر:

َ
من  10أحرف وهي اسم معلم سياحي لبناني شهير.

tawabil@aljarida●com
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :حلل األوضاع من دون تشاؤم،
ً
مترويا في إبداء رأيك.
وكن
ً
عاطفيا :يحافظ حبكما على بريقه ألنكما
تتفاهمان ً
معا على مختلف األمور.
ً
اجتماعيا  :ينصحك الفلك بالتعبير
عن رأيك بهدوء واإلصغاء إلى الغير.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً ّ
مهنيا  :تطلع على معلومات ضــرور يــة
لتكملة مشروعك بنجاح.
ً
عاطفيا :يعدك الفلك بلقاء جميل ومفيد
مع حبيب المستقبل.
ً
اجتماعيا :تشعر بالحاجة الى االنسحاب
من موقع يجتمع فيه بعض األصحاب.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تعقد اللقاءات وتتخذ القرارات
في أجواء غير مالئمة.
ً
عاطفيا :تستفيد من ظروف استثنائية
للقاء الحبيب والتمتع ً
معا.
ً
اجتماعيا :ال تحاول استغالل أوضــاع
الغير حتى ال تندم في الوقت القريب.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :ال تتخذ أي قرار قبل أن تتوضح
الرؤية أمامك.
ً
عاطفيا :تكبر طموحاتكما المستقبلية
ً
وتزداد محبتكما لبعضكما بعضا.
ً
ً
اجتماعيا :تتأثر قليل بالماضي وتعيش
بعض االنفعاالت العائلية بسبب ذلك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
مهنيا :يحمل برجك إليك بعض االنفراج مهنيا :تقود مسيرة عملك بفطنة وتكون مهنيا :برجك على تناغم مــع األفــاك
ً
حظا ً
جيدا.
األخرى ،مما يتيح لك
في موقع إداري قوي.
والحلول ألوضاعك الصعبة.
ً
ً
ً
عاطفيا :تتلقى عالمات الحب واإلعجاب عــاطـفـيــا :مــن أفـضــل الـفـتــرات العاطفية عاطفيا :بعض التراجع على الصعيد
ً
العاطفي بسبب ضيق الوقت لديك.
أحالما ووعود.
التي تحمل إليك
من الشريك وتبدو مزهوا بنفسك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :لن تحصد إال ما تزرع ،فانتبه اجتماعيا :يطرأ أمر مربك يتعلق ببعض اجتماعيا :حافظ على أفكارك لنفسك
ً
إذا كنت متشبثا بها وال تريد الحوار.
الجماعات التي تنتمي إليها.
الى ما تقوله أو تفعله.
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :ال ّ
تصدق بعض المغرضين الذين مهنيا :قد تمر بيوم مليء بالحساسيات
مـهـنـيــا :ح ــاول أن تـفـهــم أكـثــر مــا يجري
حولك وأن ّ
ً
وتلمس حسد أحد الزمالء.
ينقلون إليك أخبارا كاذبة.
تتعمق ببعض ما يصلك.
ً
ً
ً
عاطفيا :يثق الحبيب بك أكثر مما يثق عــاطـفـيــا :يـســاعــدك شــريــك الـحـيــاة على عاطفيا :تصبوان الــى تحقيق مشروع
يساعدكما على توفير سعادتكما.
بنفسه ،فكن على مستوى هذا التقدير .تحويل أحالمكما الى واقع ملموس.
ّ
ً
ً
ً
تتجنب تسميم ّ
الجد
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـت ـحـ ّـدث بــرجــك ع ــن بعض اجتماعيا :ترتاح ألجوائك وتبحث في اجتماعيا :حاول أن
المواجهات والنزاعات العائلية القوية .قضية منزلية ّ
مع صديق هو بمنزلة أخ لك.
تؤمن راحة الجميع.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :حاول التركيز أوال على فكرة ما،
ثم ضعها موضع التطبيق.
ً
عاطفيا :قد تعاني بشعور عدم الثقة
بالحبيب وال يلبث أن يزول.
ً
اجتماعيا :ال ّ
توجه المالحظات السلبية
الى الغير وتنتقدهم بطريقة مؤذية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـفــرح بـعـمــل خـ ــاق ت ـقــوم به
فتزداد ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :أنت تحتاج الى شريك عمرك
لتطييب خاطرك وتهدئتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ق ـ ّـدم بـعــض الـتـنــازالت كي
تحظى بمحبة الجميع واحترامهم.
رقم الحظ.22 :
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مبرة البغلي أقامت دورة تدريبية في معاملة المسنين
●

مريم طباجه

أقامت مبرة إبراهيم البغلي ،بالتنسيق مع معهد الرائد للتدريب،
دورة تدريبية بعنوان "مهارات التعامل مع كبار السن" في فندق
كوستا ديل سول ،برعاية وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح.
وبهذه المناسبة ،قــال مدير إدارة المسنين في وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل علي حسن ،إن فعاليات جائزة البغلي لالبن البار
أحد مشاريع مبرة إبراهيم البغلي لالبن البار لعام  2019في نسختها
الـ ،13وهذه الفعاليات لها عدة أنشطة وبرامج ومسابقات ،ومنها "يوم
األمل التطوعي" لزيارة المرضى من كبار السن في المستشفيات.
وأضاف حسن :هذا العام سيتم تنفيذ يوم العمل التطوعي الثامن

لزيارة المرضى في مستشفى الفروانية ،برعاية كريمة من وزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،وسيقوم بالزيارة المتطوعون
الذين سيقضون يــوم عمل كامل مع المرضى ،تحت إشــراف ادارة
مستشفى الفروانية ومنطقة الفروانية الصحية ،في حضور وزير
الصحة ورئيس مجلس إدارة المبرة طاهر البغلي ،في هذا اليوم لدعم
ابنائنا المتطوعين والمتطوعات الذين بلغ عددهم  130يمثلون 13
مجموعة عمل تطوعية تعمل في الكويت بشكل رسمي.
من جهتهم قدم المحاضرون د .إبراهيم الحمادي وشيماء غريب
وعبدالعزيز الهندال للمتطوعين توجيهات حول كيفية التعامل مع
كبار السن.
مشاركات في الفعالية

عدد من الحضور والمشاركين في الدورة

تكريم عبدالعزيز الهندال

جانب من المحاضرة

كرنفال األڤنيوز مستمر حتى نهاية أغسطس
ان ـط ـل ــق ك ــرنـ ـف ــال األڤـ ـنـ ـي ــوز ال ـتــرف ـي ـهــي
السنوي السابع في األڤنيوز ،والذي يضم
نخبة من الفنانين والفرق االستعراضية
مــن جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،الــذيــن يـقــدمــون
عــرو ضـهــم المتنوعة فــي مختلف مناطق
األڤ ـن ـي ــوز وال ـت ــي بـ ــدأت م ــن  22أغـسـطــس
الجاري وتستمر حتى  31منه.
ويأتي هذا الكرنفال بعد النجاح الالفت
الــذي حققه في األعــوام السابقة ،إذ حظي
بــإع ـجــاب كـبـيــر م ــن ال ـج ـم ـهــور ،ويتضمن
العديد من الفقرات والمشاهد االستعراضية
ً
المثيرة التي يؤديها  12مشاركا من ألمع
ال ـف ـنــان ـيــن الـمـحـتــرفـيــن م ــن مـخـتـلــف دول
العالم.

عرض المهمة المستحيلة من الواليات المتحدة

حضور جماهيري كبير لمشاهدة المؤدي الكوميدي مستر بين

أحد العروض الفنية

الشخصيات الذهبية

نخبة من الفنانين االستعراضيين العالميين

مجتمع
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ً
التشيللو» نثروا إبداعهم أنغاما في «صيفي ثقافي»
«رباعي
ً ً

tawabil@aljarida●com

قدموا برنامجا متزنا يمزج بين الموسيقى الغربية والعربية لكبار المؤلفين العالميين
محمد جمعة

حقق «رباعي التشيللو»
المعادلة الصعبة في «صيفي
ثقافي» ،ببرنامج يمزج بين
الموسيقى الغربية والشرقية.

رفع مهرجان "صيفي ثقافي"
فـ ــي دورت ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــ ،14ال ـم ـن ـع ـقــدة
ح ــالـ ـي ــا ،شـ ـع ــار الـ ـتـ ـن ــوع فـيـمــا
يـقــدم مــن فعاليات ،ليصل إلى
أكـ ـب ــر ش ــري ـح ــة م ــن ال ـج ـم ـهــور،
على اخـتــاف ذائـقـتــه ،وهــذا ما
س ـب ــق أن نـ ــوه ع ـن ــه ال ـقــائ ـمــون
على المجلس الوطني للثقافة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب فـ ـ ــي غ ـيــر
مناسبة.
ول ـ ـع ـ ــل ال ـ ـم ـ ـتـ ــابـ ــع ألنـ ـشـ ـط ــة
ال ـم ـه ــرج ــان هـ ــذا الـ ـع ــام يلمس
اهـتـمــا مــا خــا صــا بالموسيقى
عـلــى اخ ـتــاف قــوالـبـهــا وتـنــوع
جذورها.
وفي هذا الصدد ،كان جمهور
"صيفي ثقافي" على موعد مع
حفل موسيقي استثنائي قدمه
"رباعي التشيللو" على مسرح
عبدالحسين عبدالرضا بمنطقة
السالمية ،وشهد حضورا كبيرا
مــن عـشــاق الـمــوسـيـقــىَّ ،
تقدمه
األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد لقطاع
الـثـقــافــة فــي الـمـجـلــس الوطني
د .عيسى األن ـص ــاري ،ومــديــرة
المهرجان فوزية العلي ،وعدد
من قيادات المجلس والمهتمين
بالشأن الثقافي.

تكريم

أبوعوف ونورالدين
ونبيل والجريسي...
تناغم باألداء ودقة
في االختيارات

قـ ـ ـ َّـدم األمـ ـسـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ب ــدأت
فــي الثامنة والنصف وامـتــدت
لساعة ونـصــف الـســاعــة ،خالد
ال ـب ـن ــاو ،ال ـ ــذي رحـ ــب بــأع ـضــاء
ال ـفــرقــة الـمـكــونــة مــن الـعــازفـيــن
م ـح ـمــد أبـ ــوعـ ــوف ون ــورال ــدي ــن
م ـح ـمــد وب ــاس ــم ن ـب ـيــل وب ــاس ــم
الجريسي.
وقبل أن تبدأ األمسية حرص
األنـصــاري والعلي على تكريم
أعضاء الفرقة على مشاركتهم

األنصاري متوسطا رباعي التشيللو
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ،م ــن ث ــم تـ َّ
ـرجــل
الـجـمـيــع مــن ال ـم ـســرح ،وتــركــوا
لـ ـل ــرب ــاع ــي ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ،ل ـي ـن ـث ــروا
إبداعهم نغمات تــداعــب شغف
القلوب ،وتــروي ظمأ العطشى
للموسيقى الغربية والشرقية،
فبدا بينهم االنسجام والتفاهم
والتناغم في األداء ،وحرصهم
عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــال بـ ـي ــن م ـ ـ ــدارس
م ــوس ـي ـق ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،فــاص ـط ـحــب
ال ــرب ــاع ــي ال ـح ـض ــور ف ــي جــولــة
بين بساتين النغم ،ليقطفوا من
أشجارها الوارفة.

 13مقطوعة
وتألف برنامج األمسية من
 13م ـق ـطــوعــة م ـت ـن ــوع ــة ،كــانــت
البداية مع المؤلف الموسيقي

القطان قدمت النصائح
إلى «مصوري المنتجات»
•

عبدالعزيز شبكوه
واخ ـتــار الــربــاعــي مــن أعـمــال
الـ ـفـ ـن ــان عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ش ـب ـكــوه

•

عرضت مسرحية فلسفية بعنوان "الذين
جعلوا الحياة عبثا" على مسرح استديو
جلبوت فــي مجمع اسـتــوري ،وكــانــت نتاج
ورشة "الفن وغاية اإلنسان".
المسرحية مــن تمثيل تـيـمــاء ،ونــومــان،
وداود أشكناني ،ومن إخراج رازي الشطي،
وتأليف أحمد محمدي ،واإلض ــاءة لنصار
النصار ،وإدارة اإلنتاج لمحمد السيد بدوي.
والعمل يدور أحداثه بين أربع شخصيات:
سيزيف أسطورة يونانية ترمز إلى العذاب
األب ــدي عبر تـكــرار حمل الصخرة إلــى قمة
الجبل ،وتدحرجها إلى األسفل ،وحملها مرة
أخرى إلى األبد ،وعبر ألبرت كامو عن هذه
الشخصية برمز اإلنسان الفاقد للمعنى من
وجوده ،أما شخصية كامو فهو أديب فرنسي
كان صديقا لسارتر ،ونشب بينهما خالف
عظيم ،مما دفــع فرانسيس جينسون إلى
مهاجمة كامو عبر صحيفة سارتر.
بينما شخصية ســارتــر أدي ــب فرنسي
يتبنى الفلسفة ال ــوج ــودي ــة ،وكـ ــان مــؤيــدا
للماركسية ،وأخيرا شخصية سيمون دي
فــوار أديبة وكاتبة فرنسية ،وكانت تتبنى
أفكار سارتر.
وقـ ـ ــال ال ـش ـطــي إنـ ــه أخـ ـ ــرج ال ـم ـســرح ـيــة،
وك ــان ضمن فريق التمثيل ،مشيرا إلــى أن
العمل نتاج ورشة أو بحث مكثف وقد قدم
النص سابقا ،ورش ــة بعنوان "الـفــن وغاية

الخالدي :التلفزيون يحضر
فيلمًا وثائقيًا عن الغوص

أكد وكيل وزارة اإلعالم
املساعد لقطاع التلفزيون
سعود الخالدي ،أن
التلفزيون قطع شوطا كبيرا
في إنجاز فيلم وثائقي
متميز من جزأين يتناول
جميع مراحل الغوص يتم
إنجازه بتوجهات من وزير
اإلعالم وزير الدولة للشباب
محمد الجبري ،ومن وكيلة
الوزارة منيرة الهويدي ،التي
تتابع مسيرة العمل.
وأشار الخالدي إلى أن الفيلم
يأتي ترسيخا لقيمة ومكانة
البحر عند أهل الكويت،
الذين عرفوه وخبروه
على صعيد الغوص أو
التجارة ،حيث كان البحر
مصدرا أساسيا للرزق.
وأوضح أن "الجزء األول
يتضمن جميع التدريبات
الخاصة بالغوص ،وكيفية
تشوين املراكب ،وهي عملية
الصيانة والتحضير ملهمة
الغوص .والجزء الثاني
هو عملية الغوص بكل
تفاصيله ،وتم إنجاز هذا
الفيلم الضخم بالتعاون
مع النادي البحري ،الذي
يقوم سنويا برحلة الغوص
على يد خبراء ونواخذة
متخصصني في هذا
الجانب ،واعتمادا على جيل
من الشباب ،من أجل ترسيخ
قيمة ومكانة الغوص عند
األجيال من أبناء الكويت".

أصالة تطرح أغنيتها
الجديدة «جدًا جدًا»

بفكرة جديدة وفريق عمل سيكشف عنه قريبا

بشاير القطان
وقدمت القطان مجموعة من النصائح لمن
يريد امتهان الحرفة وتصوير المنتجات ،ومنها
نوعية الكاميرا وجودتها ،أما من ناحية العدسة
فتبين الـقـطــان أن لـكــل عــدســة ص ــورة جمالية
تختلف عن األخرى.
وتــابـعــت أن حــامــل الـكــامـيــرا " ،"Tripodمن
األشياء األساسية لمصور المنتجات ،فهو األداة
التي تساعد على تثبيت الكاميرا بشكل جيد
حتى ال يتم التقاط صور مهتزة.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ه ــاش ــم ال ـش ـمــاع ان ورش ــة
تسويق المنتجات مهمة ،ألن الكثير في الوقت
ا لـحــا لــي يبحث عــن الطريقة المثلى لتصوير
ً
وت ـســويــق مـنـتـجــه ،الف ـتــة إل ــى أن ه ـنــاك ورش ــا
أخــرى ستقام منها ورشــة التجريد ،وتصوير
ً
البورتريه ،فضال عن معرض تشكيلي.

اإلنـســان" ،وهي ورشــة مشتركة تنقسم إلى
قسمين ،األول يتحدث عن الجانب النظري
وقدمه أحمد محمدي ،وهو عبارة عن ورشة
تـتـحــدث ع ــن أســاس ـيــات الـكـتــابــة الــدرام ـيــة
التي تصلح إلنشاء (قصة قصيرة ،روايــة،
نــص مـســرحــي) وتـتـنــاول مقاييس تتعلق
بمضمون النص الفني وشكله ،فالمضمون
هل يجب ان ينصاع الفن لقواعد األخــاق؟
هل للعقل معيار لتحديد ما هو أخالقي؟ أما
من ناحية الشكل فما العناصر التي تجعل
ً
النص األدبي مؤثرا؟
وأضاف أن القسم الثاني يتضمن الجانب
العملي وهو عبارة عن ورشة عن أساسيات
التمثيل المسرحي قام بتقديمها ،وتتناول
تمارين للجسد ،وللصوت وللتركيز تساعد
الممثل على التخلص من كل ما يكون عائقا
له للوصول إلى ذاته ،والتعبير عن ذلك وفق
نظرية غروتوفسكي في المسرح الفقير.
بـ ــدوره ،ق ــال مــؤســس مـســرح "جـلـبــوت"
الـ ـمـ ـخ ــرج والـ ـمـ ـمـ ـث ــل الـ ـمـ ـس ــرح ــي ن ـص ــار
النصار ،إن "شركة جلبوت لإلنتاج الفني
والمسرحي قيد اإلنـشــاء" ،وعلق "فكرتنا
فــي ه ــذا ال ـم ـكــان دع ــم ال ـم ـســار األكــادي ـمــي
االح ـتــرافــي الـجـمــاهـيــري ،وأن نــدمــج تلك
األش ـ ـيـ ــاء م ــع ب ـع ـض ـهــا ،ونـ ـق ــوم بـتـعــريــف
ال ـج ـم ـهــور بــال ـم ـســرح األك ــاديـ ـم ــي ،س ــواء
بطريقة كوميدية أو غير ذلك من األساليب،
وس ـن ـح ـت ـض ــن ورش ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـم ـك ــان
ومشاريع صغيرة".

عبد المحسن الروضان

سعاد عبد الله

•

محمد جمعة

تخوض الفنانة القديرة سعاد عبدالله
تجربة درامية جديدة خط أحداثها الكاتب
المتميز عبدالمحسن الروضان ،الذي أعلن
قـبــل ســاعــات تـعــاونــا يجمعه مــع أم طــال
سيكشف مالمحه قريبا.
واكتفى الروضان بالقول لـ"الجريدة" ،ان
العمل يـقــدم النجمة المخضرمة بصورة
مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجمهور،
ما اعتبره تحديا كبيرا بالنسبة إليه ،الفتا
إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن
كل التفاصيل من حيث فكرة العمل واسمه،

وال ـج ـه ــة ال ـت ــي س ـت ـعــرضــه ال ـت ــي وصـفـهــا
بالمفاجأة.
وت ـس ـعــى س ـعــاد ه ــذا ال ـع ــام إل ــى تغيير
ج ـلــدهــا درامـ ـي ــا ،الس ـي ـمــا ع ـقــب تـجــربـتـهــا
األخيرة "أنا عندي نص" من تأليف د .حمد
ش ـمــان ال ــروم ــي ،وإخـ ـ ــراج مـنـيــر الــزعـبــي،
والـ ــذي شـهــد مـشــاركــة نـخـبــة مــن الـنـجــوم،
بينما يعتبر التعاون الجديد بينها وبين
الروضان خطوة مختلفة للكاتب الذي شق
طريقه بقوة هذا العام متسلحا بموهبته ،ما
منحه فرصة التعاون مع القدير سعد الفرج
فــي "إف ــراج م ـشــروط" ،الــذي أخــرجــه عيسى
ذي ــاب ،وشـهــد مشاركة نخبة مــن النجوم،

ً
رازي الشطي« :الذين جعلوا الحياة عبثا»
تركز على نظرية «غروتوفسكي»
فضة المعيلي

حماس الجمهور
ورغــم مضي الوقت ،غير أن
ال ــرب ــاع ــي حــافــظ ع ـلــى حـمــاس
ال ـج ـم ـهــور ،خ ـصــوصــا عـنــدمــا
قدموا ميدلي أغنيات الفنانة
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروز ،ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى إرث
ال ـم ــوس ـي ـق ــار األلـ ـم ــان ــي هــانــز
زيمر ،صاحب موسيقى سلسلة
األفالم األشهر عالميا "Pirates
."Of The Caribbean Medley
واخ ـت ـتــم الــربــاعــي أمستهم
ب ــالـ ـم ــرور ع ـل ــى أرش ـ ـيـ ــف مـلــك
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروك م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــل ج ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــون،

سعاد عبدالله تخوض تجربة درامية
مع عبدالمحسن الروضان
ً

فضة المعيلي

تصوير المنتجات بطريقة احترافية أحد
أهم األشياء التي تعكس جودة منتجاتك والتي
يـبـنــى عـلـيـهــا الـمـسـتـخــدم انـطـبــاعــه األول عن
متجرك ،فإذا كانت الصور متميزة كان االنطباع
ً
األول إيجابيا ،وإذا لم تكن كذلك كان االنطباع
ً
األول سلبيا ،وفي جميع الحاالت سيؤثر ذلك
االنطباع في قرار المتسوق.
ومــن هــذا المنطلق ،أقيمت ورشــة "تصوير
المنتجات" فــي مــركــز عبد الـعــزيــز حسين في
م ـشــرف ف ــي قــاعــة مـعـجــب ال ــدوس ــري ،قدمتها
المصورة الفوتوغرافية بشاير القطان.
وقالت القطان إن الورشة تتضمن في اليوم
األول ن ـبــذة تـعــريـفـيــة عــن تـصــويــر المنتجات
ومنها تصوير الكتالوج ،والتصوير العادي
لمواقع التواصل ومنها اإلنستغرام ،واإلعالنات،
باإلضافة إلى األمــور التي يحتاجها المصور
حتى تكون صــورة المنتج جـيــدة ،ســواء أكــان
المنتج يتبع لشركات أوعبارة عن أنتيك.
وأضافت أن اليوم الثاني يشهد التركيز على
التطبيق العملي ،فعلى سبيل المثال تصوير
ا لـكـتــا لــوج ينبغي أال يشتمل عـلــى الكثير من
العناصر ،وأيضا تكون الخلفية "سادة" ،الفتة
إلى أن تصوير الكتالوج يختلف عن التصوير
ل ـمــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي وال ـم ـج ـلــة ،ألن
التصوير للمجلة ومــواقــع الـتــواصــل يتضمن
ديـكــورات لزيادة الناحية الجمالية ،أمــا اليوم
األخ ـي ــر فـسـيـتـنــاول الـتـعــديــل عـلــى م ــا التقطه
المصور.

األلماني هانز زيمر ،بواحدة من
إبداعاته المعروفة في السينما
العالمية ،وهــي موسيقى فيلم
" ،"transformerو م ـن ـهــا إ لــى
واح ـ ـ ــدة م ــن روائ ـ ـ ــع اإلس ـب ــان ــي
استرو بيزوله ،وهــي مقطوعة
" "Libertangoالتي قدمها عام
.1977
ويمضي الرباعي المتميز في
برنامجه الذي اختاروه بعناية،
م ــدف ــوع ــا ب ـح ـم ــاس ال ـج ـم ـهــور،
فقدموا من أعمال الملحن وقائد
األوركـ ـسـ ـت ــرا األم ـي ــرك ــي هـنــري
مانشيني "."pinkpanther

مـ ـقـ ـط ــو ع ــة " classical cello
 ،"quartetقبل أن يعرجوا إلى
المدرسة الالتينية ،ويختاروا
من أرشيف األرجنتيني استور
بيازوال مقطوعة "."oblivion
ووصــل الرباعي بالجمهور
إلــى أوج تفاعله عندما انتقوا
من أرشيف الموسيقار المصري
الراحل عمار الشريعي موسيقى
مقدمة مسلسل "رأفت الهجان"،
قبل أن يعودوا مجددا إلى اللون
الغربي مع الموسيقار األلماني
من أصل إيراني رامين جوادي،
مـ ــؤلـ ــف م ــوس ـي ـق ــى ال ـم ـس ـل ـســل
األم ـيــركــي الـشـهـيــر "Game of
 ."Thronesو ض ـ ــرب ا ل ــر ب ــا ع ــي
موعدا مع الموسيقى الالتينية
مـ ـج ــددا م ــع واحـ ـ ــدة م ــن أشـهــر

أعـ ـم ــال ال ـم ــؤل ــف األرج ـن ـت ـي ـنــي
اللــو شيفرين ،وهــي موسيقى
فيلم النجم توم كروز "Mission:
."Impossible

لـ ـ ـيـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــاروا مـ ـ ـن ـ ــه مـ ـقـ ـط ــوع ــة
"."smooth criminal
ُي ــذ ك ــر أن ر ب ــا ع ــي التشيللو
يـتــألــف م ــن أرب ـع ــة عــازف ـيــن من
م ـ ـصـ ــر وفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن يـ ـع ــزف ــون
م ـخ ـت ـل ــف أنـ ـ ـ ـ ــواع ال ـم ــوس ـي ـق ــى
الكالسيكية والجاز والموسيقى
الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـت ــركـ ـي ــة ،وك ــذل ــك
م ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة .ويـ ـحـ ـم ــل أعـ ـض ــاء
المجموعة شـهــادات أكاديمية
تخصص آ ل ــة التشيللو ،ولهم
مـ ـش ــارك ــات ث ــري ــة فـ ــي ال ـع ــدي ــد
مـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـف ـن ـي ــة عـلــى
المستويين المحلي والخليجي،
كما أن لهم بصمة فــي المجال
األكاديمي بالمعاهد الموسيقية
المتخصصة في مصر والكويت.

خبريات

فريق عمل مسرحية « الذين جعلوا الحياة عبثا»
وأوضــح النصار "نحن بصدد أن نطلق
صندوقا لدعم المشاريع الفنية في الكويت،
وس ــأك ــون أح ــد مــؤسـسـيــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
منتجين وأصحاب شركات".
وأش ــار إلــى أن هــذا الـعــرض المسرحي
هو الثالث ،وفيه حضور جماهيري يفوق
 50شخصا ،الفتا إلى أن ذلك االستحسان
الجماهيري الكبير "جعلنا أن نفكر في
تنظيم مهرجان في المستقبل ،وفي مصر
يوجد نفس المهرجان بعنوان "مسرح على
الضيق" ،وكل عرض يكون نحو مرتين أو

 3مرات ،ومدته ال تتجاوز  40دقيقة".
مــن جهته ،قــال الـفـنــان داود أشكناني
"جسدت شخصية "سارتر" ،وهو فيلسوف
ف ــرنـ ـس ــي ،وال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـي ـه ــا نـ ـ ــوع مــن
الـتـنــاقـضــات ،وتـحــدثــت عــن ث ــاث ح ــاالت:
الحياة ،والممات ،وما بعد الموت".
أما الفنانة تيماء فقالت إن هذا العمل
تجربتها الثانية ،وأنها جسدت شخصية
سيمون التي عانت في طفولتها ،فحاولت
ق ــدر استطاعتها أن تنجح فــي أن تكون
إنسانة قوية.

ودارت أحــداثــه فــي حـقــب زمـنـيــة مختلفة،
ومسلسل " 7أب ــواب" الــذي أخرجه سلطان
خسروه ،وتدور أحداثه في قصص مختلفة.
وشهد هذا العام أيضا تعاون الروضان
مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة هـ ـ ــدى ح ـس ـي ــن فـ ــي ال ـس ـه ــرة
التلفزيونية "وصاة أمي" من إخراج مناف
عـبــدال ،وش ــارك فــي البطولة هــدى حسين،
وانتصار الـشــراح ،ومحمد جابر ،ومحمد
العجيمي ،وعبدالمحسن القفاص ،وبثينة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،الـ ـت ــي ع ــرض ــت ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
االحتفاء بعيد األم ،ليكمل الروضان الثالثية
على صعيد الـتـعــاون الـفـنــي بلقاء سعاد
عبدالله دراميا في مشروعه الجديد.

رحيل الفنان البحريني
ً
محمد عواد عن  80عاما
تـ ـ ــوفـ ـ ــي أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
الـبـحــريـنــي مـحـمــد ع ــواد،
ع ــن ع ـمــر نــاهــز  80عــامــا،
بعد صراع مع المرض.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار
اإلعالمي بالديوان الملكي
ا لـبـحــر يـنــي ،نبيل الحمر،
في تغريدة عبر "تويتر":
"فـ ـ ـق ـ ــدت الـ ـبـ ـح ــري ــن ق ــام ــة
مسرحية وأدبية وثقافية
رفيعة".
جدير بالذكر ،أن عواد
مـ ـمـ ـث ــل وك ـ ــات ـ ــب ومـ ـخ ــرج
ب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي م ـ ـ ــن مـ ــوال ـ ـيـ ــد
 ،1938انطلق في المجال
ال ـف ـنــي خ ــال ف ـت ــرة بــدايــة
السبعينيات ،حيث انضم
ل ـم ـس ــرح "أوال" ،و ك ــا ن ــت
بــدايــة الـشـهــرة فــي أواخــر
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،م ــن خــال
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي
"سوالف أم هــال" ،والذي
حقق نجاحا كبيرا.
وانضم إلى أسرة هواة
الفن ،ليمارس موهبته في
التأليف واإلخراج عبر فن
المسرح المرتجل ،ودخل
م ـســرح االت ـح ــاد الـشـعـبــي
ع ــام  ،1970و ت ـعــرف على
مجموعة من رفاقه الذين
شـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــم م ـس ـت ـق ـب ــل

محمد عواد

ال ـحــركــة ال ـم ـســرح ـيــة عـبــر
مسرح "أوال".
وقدم مسرحية "كرسي
ع ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــق" س ـ ـ ـنـ ـ ــة ،1971
وابتعث لــدرا ســة اإل خــراج
ا لـ ـمـ ـس ــر ح ــي ع ـ ـ ــام .1974
و فــي عــام  1976اتجه إلى
قـ ـط ــر ،ل ـي ـس ــاه ــم ب ـخ ـبــرتــه
ا لـمـســر حـيــة بــر فــد الحركة
ال ـف ـن ـي ــة هـ ـن ــاك ح ـت ــى ع ــام
.1981

طرحت الفنانة أصالة أغنية
من ألبومها الجديد (في
قربك) ،وتحمل اسم "جدا
جدا" .واألغنية من كلمات
مصطفى حسن ،وألحان
أحمد مصطفى ،وتوزيع
شريف قاسم .وسبق أن
طرحت أصالة  3أغنيات
من ألبومها ،هي" :حاجة
متخصكش"" ،مبقاش سر"،
و"نكتة بايخة" ،وتخطت
جميعها حاجز املليون
مشاهدة .وكسرت أغنية
"حاجة متخصكش" حاجز
املليون مشاهدة عقب  4أيام
من طرحها على "يوتيوب"،
وهي من كلمات ناصر
الجيل ،ألحان وتوزيع آدم
حسني ،مهندس صوت
أندرو داود ،ميكس لندن.
ومن قبلها طرحت أصالة
أغنيتي "نكتة بايخة" من
مفردات عبدالحميد حباك،
وألحان إيهاب عبدالواحد،
وتوزيع فهد ،والثانية
"مبقاش سر" من كلمات أمير
طعيمة ،ألحان أحمد قائد،
وتوزيع فهد.

ً
صابر الرباعي يحيي حفال
بالساحل الشمالي

يستعد الفنان التونسي
صابر الرباعي إلحياء حفل
غنائي في الساحل الشمالي
بمصر ضمن حفالت صيف
 ،2019يوم الجمعة املقبل.
ومن املقرر أن يقدم صابر
خالل الحفل أغاني ألبومه
الجديد ،والذي يضم 10
أغنيات .وتنوعت أغنيات
ألبوم صابر الجديد ما
بني املصري والخليجي
واللبناني ،وجاءت
أسماء األغاني كالتالي:
«كتاب املجروحني» أغنية
مصرية« ،مغيار» تونسية،
«ليلة من العمر» لبنانية،
و«اتذكروني»« ،غشاش»،
«عسى يومي قبل يومك»
أغنيات خليجية ،إضافة إلى
«باباي» ،و«حياتي» ،و«عمرى
الجديد» ،إلى جانب قصيدة
نزار قبانيُ .يشار إلى أن
صابر َّ
صور أغنية «باي
باي» ،وحققت نجاحا كبيرا.
واألغنية من كلمات وألحان
سليم عبدالله ،وتوزيع
سامي املعتوقي.

ةديرجلا
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لبنان :سقوط طائرتي درون إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية
• «حزب الله» لم يسقط أي طائرة • عون :عدوان سافر • الحريري :خرق صريح للقرار 1701
بيروت  -ريان شربل

توجهت األنظار فجر أمس
إلى التطور األمني المتمثل
بسقوط طائرة إسرائيلية
مسيرة وانفجار أخرى في
ضاحية ًبيروت الجنوبية ،مما
أثار جوا من التوتر ،في حين
اعتبر الرئيس ميشال عون أن
«االعتداء عدوان سافر على
سيادة لبنان وسالمة أراضيه
وفصل جديد من فصول
االنتهاكات المستمرة لقرار
مجلس األمن».

استفاق لبنان أمس ،على تطور
أمني الفــت ،تمثل بسقوط طائرة
إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى
ً
ف ـج ــرا ف ــي ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة
ل ـب ـيــروت ،فــي حـيــن س ــارع «حــزب
الله» إلى التأكيد على أن «ما حصل
ف ــي ال ـضــاح ـيــة ان ـف ـج ــار حقيقي
والحزب لم يسقط أي طائرة».
وقالت مصادر أمنية ،أمس ،إن
«إح ــدى الطائرتين الـتــي سقطت
في الضاحية الجنوبية هي طائرة
اس ـت ـط ــاع إســرائ ـي ـل ـيــة صـغـيــرة،
ل ــدي ـه ــا م ـه ـم ــات ع ـس ـك ــري ــة لـ ــزرع
عـبــوات ناسفة ،ومجهزة لتنفيذ
عـمـلـيــات اغ ـت ـي ــال» .وأض ــاف ــت أن
«الطائرة المسيرة الثانية سببت
ً
أض ـ ـ ــرارا ل ــدى تحطمها ف ــي أحــد
أحـيــاء الضاحية الجنوبية قرب
المركز اإلعالمي لحزب الله».
وفـ ــور وقـ ــوع ال ـح ــادث ضــربــت
ً
القوى األمنية اللبنانية طوقا في
منطقة سقوط الطائرتين على بعد
م ـئــات األم ـت ــار مــن مــركــز إعــامــي
ل ـ ــ«حـ ــزب ال ـ ـلـ ــه»ُ ،
وس ـ ـجـ ــل وجـ ــود
ً
لعناصر الحزب أيضا في المكان.
وشـ ـ ـه ـ ــدت أجـ ـ ـ ـ ــواء ال ـع ــاص ـم ــة
ً
ً
بيروت صباح امس تحليقا كثيفا
للطيران اإلســرائـيـلــي وعـلــى علو
منخفض.

واع ـت ـب ــر رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
العماد ميشال عــون أن «االعـتــداء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ـ ــذي ت ـع ــرض ــت له
ال ـض ــاح ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة «ع ـ ـ ــدوان
سافر على سيادة لبنان وسالمة
اراضيه وفصل جديد من فصول
االنتهاكات المستمرة لقرار مجلس
االمن الرقم  ،1701ودليل إضافي

عـلــى ن ـيــات إســرائ ـيــل الـعــدوانـيــة
واستهدافها لالستقرار والسالم
في لبنان والمنطقة».
ووصف رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري سقوط الطائرتين
بأنه «اعتداء مكشوف على السيادة
اللبنانية وخ ــرق صــريــح للقرار
 .»1701وق ـ ــال انـ ــه سـيـبـقــى على

نالحظ ابــدا ان الـعــدو االسرائيلي توقف عن
العمل مــن الــداخــل اللبناني وه ــذه حلقة من
االعمال التي يقوم بها عادة».
وعـمــا اذا كــانــوا سيكشفون عـلــى الـطــائــرة
االولـ ــى ال ـتــي وض ــع «ح ــزب ال ـلــه» ي ــده عليها،
ق ــال« :نـحــن الــدولــة ونـحــن مــن سيكشف على
كل شيء».

ت ـشــاور مــع رئـيـســي الجمهورية
ورئـيــس مجلس الـنــواب لتحديد
الـخـطــوات المقبلة« ،والسـيـمــا ان
ال ـعــدوان الجديد الــذي تــرافــق مع
تحليق كثيف لطيران العدو فوق
ً
بيروت والضواحي ،يشكل تهديدا
لالستقرار اإلقليمي ومحاولة لدفع
األوضاع نحو مزيد من التوتر».
وختم« :المجتمع الدولي أمام
مسؤولية حماية القرار  1701من
مـخــاطــر ال ـخــروقــات اإلسرائيلية
وتداعياتها ،والحكومة اللبنانية
ستتحمل مسؤولياتها الكاملة
فــي ه ــذا ال ـشــأن بـمــا يـضـمــن عــدم
االنجرار ألي مخططات تهدد األمن
واالستقرار والسيادة الوطنية».

باسيل
وأعطى وزير الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل ت ـع ـل ـي ـم ــات ــه ل ـل ـم ـنــدوبــة
اللبنانية لدى األمــم المتحدة في

(أ ف ب)

نيويورك للتقدم بشكوى فورية
إل ــى مجلس األم ــن إلدان ــة الـخــرق
الخطير للسيادة اللبنانية.

تحصين داخلي
وأشار رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب السابق وليد
جنبالط في تغريدة على حسابه
ع ـب ــر «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن
«أفضل طريقة لمواجهة العدوان
اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي ح ــدث الـيــوم
والــذي يبشر بتفجير كبير هو
في الوحدة الوطنية».
كـمــا غ ــردت وزيـ ــرة الــداخـلـيــة
ريا الحسن عبر «تويتر» ،أمس،
ق ــائـ ـل ــة« :نـ ــديـ ــن بـ ـش ــدة س ـقــوط
الطائرتين اإلسرائيليتين فوق
الضاحية واالعـتــداء المكشوف
على السيادة اللبنانية بما يمثله
من خرق فاضح للقرار  ،1701ما
يدفعنا إلى االلتفاف حول الدولة

ومؤسساتها الشرعية وأجهزتها
األمنية لحفظ األمن واالستقرار
عـبــر ق ـ ــرارات سـيــاسـيــة مــوحــدة
لمصلحة لبنان واللبنانيين».

قيادة الجيش
وأعـ ـلـ ـن ــت م ــدي ــري ــة ال ـت ــوج ـي ــه
بـقـيــادة الـجـيــش ،فــي بـيــان أمــس،
أنه «أثناء خرق طائرتي استطالع
ت ــاب ـع ـت ـي ــن لـ ـلـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة ف ــوق منطقة
معوض  -حي ماضي في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،سقطت األولى
ً
أرضا وانفجرت الثانية في األجواء
متسببة بــأضــرار اقـتـصــرت على
الماديات».
وأضافت« :على الفور حضرت
ق ـ ــوة مـ ــن ال ـج ـي ــش وع ـم ـل ــت عـلــى
تطويق مكان سقوط الطائرتين
واتـخــذت اإلج ــراءات الــازمــة ،كما
تولت الشرطة العسكرية التحقيق

ب ـ ــال ـ ـح ـ ــادث بـ ـ ــإشـ ـ ــراف الـ ـقـ ـض ــاء
المختص».

«حزب الله»
وأكـ ــد ال ـم ـســؤول اإلع ــام ــي في
«ح ــزب الـلــه» محمد عفيف ،أمــس،
أن «الـحــزب لــم يسقط أي طــائــرة»،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ـط ــائ ــرة األولـ ــي
ً
سقطت من دون أن تحدث أضرارا،
والثانية مفخخة انفجرت وتسببت
بأضرار جسيمة في مبنى المركز
ً
اإلعالمي للحزب ،موضحا «أن التي
لم تنفجر هي اآلن في عهدة الحزب
الــذي يعمل على تحليل خلفيات
تسييرها والمهمات التي حاولت
تنفيذها».
وأك ـ ــد ع ـف ـيــف أن ال ـت ـح ـق ـيــق لم
يحدد هدف إسرائيل وأن «الفصل
في كل ما يحصل والموقف في الرد
على هذا العدوان الغاشم من خالل
كلمة األمين العام حسن نصر الله».

إسرائيل تقصف «فيلق القدس» بدمشق وتغلق أجواء الجوالن

ً
ً
إيران تستخدم «الدرون» تكتيكا جديدا ...وتل أبيب تهدف إلى «قطع رأس األفعى»
في تغيير جوهري في سياسة مواجهة التموضع اإليراني
ً
ً
في سورية وفي إقرار نادرا ما يحدث سريعا ،أعلنت إسرائيل
أمس ،تنفيذ سلسلة غارات جديدة في سورية لمنع محاولة
إيرانية قادها «فيلق القدس» لشن هجوم على أهداف تابعة لها
في شمال الدولة العبرية باستخدام طائرات ّ
مسيرة (درون)
ّ
ّ
بالمتفجرات ،مؤكدة رفع الجاهزية القتالية للرد على
محملة
ّ
أي تطور وإغالق المنطقة الجوية فوق هضبة الجوالن في
وجه حركة الطيران حتى  31أغسطس الجاري.
ووف ــق الـمـتـحــدث بــاســم الـجـيــش اإلســرائـيـلــي جــونــاثــان
ً
كــونــري ـكــوس ،ف ــإن ال ـه ـجــوم اس ـت ـهــدف «عـ ـ ــددا م ــن األهـ ــداف
اإلرهــاب ـيــة ومـنـشــآت عسكرية لفيلق ال ـقــدس وميليشيات
ً
شيعية» في بلدة عقربا في جنوب شرق دمشق ،مؤكدا منع
ّ
محاولة سابقة يوم الخميس لشن هجوم بطائرات مسيرة.
ً
وح ــذر كــونــري ـكــوس م ــن أن «ال ـت ـهــديــد ك ــان ك ـب ـيــرا وه ــذه
ّ
المسيرة القاتلة كانت ق ــادرة على ضــرب أهــداف
الطائرات
ً
والنظام السوري المسؤولية عنه.
إيران
محمال
كبيرة»،
بقدرة
ّ
وأوضح أن القوات اإليرانية شنت في  2018ثالث ضربات

«الحشد» يسقط طائرة
مسيرة في الموصل

«حماس» تدين
«عدوان الضاحية»

جرمانوس :نحن الدولة
أكـ ـ ــد م ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى ال ـم ـح ـك ـمــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من موقع
سـقــوط الطائرتين فــي الضاحية الجنوبية،
أمــس ،أن «هــذه الـحــادثــة تختلف التحقيقات
فيها عن الجرائم التي تقع عادة على األرض،
ً
والجيش هو من يقوم بهذه المهمة» ،مضيفا:
«ال عــاقــة لــي بــالـمــوقــف الـلـبـنــانــي ،لكننا لم

سلة أخبار

أعلنت قوات «الحشد الشعبي»
في العراق ،اسقاط طائرة
استطالع مسيرة «درون» حلقت
فوق مقر تابع لها في الموصل
بمحافظة نينوى أمس.
وفي وقت سابق ،أعلن رئيس
الحكومة عادل عبدالمهدي،
أن الدفاع الجوي سيسقط أي
طائرة حربية تخترق األجواء
العراقية ،وأمر بفتح تحقيق
حول انفجارات مخازن عتاد
«الحشد» .وكان نائب رئيس
«الحشد» فالح الفياض اتهم
الواليات المتحدة بالسماح
إلسرائيل بضرب المخازن.

جندي لبناني في موقع جمع األدلة قرب مركز حزب الله ببيروت أمس

عون
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ً
ً
صاروخية انطالقا من سورية ،معتبرا أن استخدام طائرات
ّ
ّ
مسيرة «انتحارية» معدة لالنفجار عند بلوغها أهدافها يشكل
ً
ً
ً
«تكتيكا مختلفا وجديدا».
وأكد مصدر عسكري سوري رصد وسائط الدفاع الجوي
ً
أهدافا معادية قادمة من فوق الجوالن باتجاه محيط دمشق،
ً
وتم التعامل مع العدوان بكل كفاءة» ،مضيفا أنه «تم تدمير
أغلبية الصواريخ اإلسرائيلية قبل الوصول إلى أهدافها».
وأفاد المرصد السوري بأن الغارات استهدفت مركز عناصر
«حــزب الله» والمليشيات الموالية لقوات النظام قــرب بلدة
عقربا بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي ،جنوب دمشق
وأسفرت عن مقتل عنصرين لبنانيين وإيراني.
وف ــي ب ـيــان ص ــدر بـعــد دقــائــق مــن إع ــان الـجـيــش ،أشــاد
نتنياهو بالجهد العمالني الضخم لقوته وإحباطه محاولة
ً
هجوم «فيلق القدس والميليشيات الشيعية» ،مشددا على أنه
«ال حصانة إليران في أي مكان ،وقواتنا تعمل في كل القطاعات
في مواجهة عدوانها».
ّ
وبعد الجولة الجديدة من الـغــارات ،التي أكدتها دمشق

ونفتها ط ـهــران ،أعـلــن وزراء ب ــارزون فــي حكومة بنيامين
نتنياهو أن هذه الغارات تهدف إلى نقل رسالة إلى إيران.
وإذ اعتبر أنه «لوال األنشطة اإلسرائيلية على مدى السنوات
األخيرة لوصل عدد المقاتلين اإليرانيين في سورية إلى مئة
ألف» ،أوضح وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن هدف هذه
العملية هو نقل رسالة لطهران مفادها بأال حصانة لها في
ً
أي مكان ،مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى «قطع رأس األفعى في
سورية ونزع أنيابها ،فيلق القدس ،وقائده قاسم سليماني»،
ً
موضحا أنه «لوال األنشطة اإلسرائيلية على مدى السنوات
األخـيــرة لوصل عــدد المقاتلين اإليرانيين فــي ســوريــة إلى
مئة ألف».
وش ــدد الـعـضــو فــي المجلس ال ـ ــوزاري األم ـنــي المصغر
«الكابنيت» ،وزير البيئة ،زئيف إلكين ،على أنه «يجب إال تشعر
ً
ً
ً
إيران باألمان في أي مكان» ،متهما إياها بـ«العمل ليال ونهارا
في مختلف أنحاء الشرق األوسط في مسعى لبناء إمبراطورية
بهدف تدمير إسرائيل».
وفي حين اعتبر العضو اآلخر في الكابنيت ،وزير البناء،

يواف غالنت ،أن الحكومة أخذت بالحسبان إمكانية رد إيران
على الـغــارات األخـيــرة ،قــال وزيــر الطاقة يوفال شتاينتس،
إن «المعركة ضد إيــران واسعة وطويلة ،ألن طهران تحاول
السيطرة على كل الشرق األوسط ،لتكون قادرة على توجيه
الضغط ضد إسرائيل».
في المقابل ،نفى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام
الجنرال محسن رضائي إصابة مواقع إيرانية في الغارات.
وقال« :هذا كذب وغير صحيح ،ال تملك إسرائيل والواليات
المتحدة الـقــوة لمهاجمة مختلف مــراكــز إي ــران ،ومراكزنا
ُ
االستشارية لم تصب بضرر».
واعـتـبــر رضــائــي أن «اإلج ـ ــراءات الـتــي نفذتها إســرائـيــل
ً
ً
والواليات المتحدة معا في سورية والعراق تشكل انتهاكا
ً
للقانون الدولي وسيرد عليها قريبا المدافعون عن سورية
والعراق».
وحملت فصائل مسلحة عراقية األربعاء الماضي ،الواليات
المتحدة وإسرائيل مسؤولية سلسلة من االنفجارات التي
وقعت أخيرا في قواعدها ومستودعاتها لألسلحة.

دانت حركة «حماس» ،أمس ،ما
وصفته بـ«العدوان اإلسرائيلي»
على لبنان عقب سقوط طائرة
استطالع مفخخة في حي
سكني بالضاحية الجنوبية،
معقل «حزب الله» بالعاصمة
بيروت.
وقالت الحركة في بيان
إن «سقوط طائرة مفخخة
على الضاحية الجنوبية
ً
ً
لبيروت يعتبر عمال عدوانيا
ً
واستفزازيا من قبل العدو
الصهيوني ،وانتهاكا واضحا
للسيادة اللبنانية».
وشددت الحركة على وقوفها
إلى جانب لبنان والمقاومة
اللبنانية ضد أي اعتداء
إسرائيلي.

قطر تساعد 100
ألف عائلة بغزة

بدأت أمس عملية صرف
مساعدات مالية لمئة ألف
عائلة فقيرة في قطاع غزة
بتمويل من قطر ضمن
تفاهمات تعزيز وقف إطالق
النار بين الفصائل الفلسطينية
وإسرائيل.
وتجمهر آالف الفلسطينيين
أمام مكاتب البريد المحلية
لتسلم المساعدات التي
تصرف بواقع مئة دوالر
أميركي لكل عائلة.
من جهته ،قال رئيس اللجنة
القطرية إلعادة إعمار غزة،
السفير القطري محمد العمادي
إن «حماس» المسيطرة على
القطاع وإسرائيل ليس لديهما
رغبة في خوض حرب رغم
ً
تصاعد العنف أخيرا.

تل أبيب تغري الدول
لنقل سفاراتها للقدس

ماكرون يجلب ظريف لـ« ...»G7وترامب ينفي وال يعارض وساطته
«اإلليزيه» يراهن على تعليق عقوبات واشنطن وإطالق المفاوضات مع إيران
●

ترامب وآبي على هامش قمة « »G 7في باريس أمس (أ ف ب)

طهران  -فرزاد قاسمي

أجــرى وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد
جواد ظريف ،أمس ،مشاورات مفاجئة مع
نظيره الفرنسي جــان إيــف لــودريــان على
هامش قمة مجموعة « »G7في بياريتس،
أمس ،في حين علمت «الجريدة» من مصدر
إيراني مطلع أن الرئيس إيمانويل ماكرون
اقترح عليه خالل جولته األخيرة بأوروبا
أن يعمل على إقناع الدول الكبرى بالضغط
على الرئيس األميركي دونالد ترامب ليغير
سياسته.
وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية عباس موسوي لوسائل اإلعــام
اإليــران ـيــة الــرسـمـيــة ،إن ظــريــف ســافــر إلــى
بياريتس بدعوة نظيره الفرنسي.
وأضاف أنه «لن تكون هناك اجتماعات
أو مفاوضات مع الوفد األميركي في هذه
الرحلة».
ورفض الرئيس األميركي دونالد ترامب،

ومسؤولون أميركيون آخرون التعليق على
وصول ظريف المفاجئ للقمة.
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــزانــة
ً
سـتـيـفــن مـنــوشـيــن ،أي ـض ــا إن ــه ل ــن يعلق،
ً
لكنه قال إن ترامب ما زال منفتحا إلجراء
محادثات مع اإليرانيين.
وق ـب ــل ذل ـ ــك ،ن ـفــى ت ــرام ــب أن ي ـك ــون قد
ص ــادق على ق ــرار ص ــادر عــن مجموعة الـ
« »G7بـتـفــويــض م ــاك ــرون بــال ـحــديــث مع
نظيره اإليــرانــي حسن روحــانــي باسم الـ
« ،»G7لكنه لفت إلــى أنــه ال يـعــارض فكرة
التواصل.
وقال ترامب ،خالل لقائه رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي على هامش اجتماع
القمة في باريس« :ال يمكننا أن نمنع الناس
من الحديث .إذا ما كانوا يريدون الحديث،
فبإمكانهم ذلك».
وأضــاف أنــه يدعم أي تواصل يقوم به
ً
ماكرون بهدف تهدئة التوترات ،مشيرا إلى
ً
أن آبي يسعى أيضا للتواصل مع إيران.

وكـ ـ ــان م ـص ــدر رافـ ـ ــق وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإليـ ــرانـ ــي خـ ــال جــول ـتــه األوروب ـ ـيـ ــة الـتــي
اختتمها الـجـمـعــة الـمــاضـيــة ،أن الرئيس
ال ـفــرن ـســي ل ـيــس لــديــه أي م ـش ــروع مـحــدد
للحفاظ على االتفاق النووي وانهاء التوتر
بين إيران والواليات المتحدة.
وأضاف أن روحاني قام بتفويض ظريف
للقاء مــاكــرون وبـحــث جميع السبل التي
يمكن أن تقنع اإليرانيين بالمضي في تنفيذ
االتـفــاق الـنــووي وأك ــد ظــريــف لـمــاكــرون أن
الجمهورية اإلسالمية لن تقبل بأي مشروع
ال يتضمن رفع العقوبات األميركية عنها.
ووفق المصدر ،فقد أكد الرئيس الفرنسي
أن إيران عليها أال تتوقع رفع كل العقوبات
ً
جملة واحــدة نظرا إلى أنها مسألة معقدة
ت ـح ـت ــاج م ــواف ـق ــة ت ــرام ــب و»ال ـك ــون ـغ ــرس»
وطالبهم بقبول تعليق جزئي مقابل بدء
مفاوضات شاملة مع «البيت األبيض» حول
كل الملفات وليس البرنامج النووي.
وعرض الوزير اإليراني أن يقوم باقناع

حـكــومـتــه بـقـبــول تعليق الـعـقــوبــات ،لكنه
تمسك ب ــأن أي ح ــوار لــن يـخــرج عــن بحث
الملف النووي.
في مــوازاة ذلــك ،أكــد مصدر دبلوماسي
فــرنـســي ،ب ــأن ق ــادة المجموعة الصناعية
الكبرى فوضوا ماكرون بالتواصل مع إيران.
وأوضح أن ماكرون ،بصفته الرئيس الحالي
للمجموعة ،سينقل إليـ ــران هــدفـيــن اتفق
عليهما زعماء « »G7هما العزم على منعها
«بأي ثمن» من الحصول على سالح نووي،
والبحث عن مسار للحوار إلنهاء التوترات
المتصاعدة في المنطقة وتجنب االنجرار
لصراع مسلح.
في سياق آخر ،تحدث المصدر عن فرار
أحد مرافقي ظريف خالل جولته .وقــال إن
الصحافي توحيد فاضلي ،المحسوب على
التيار المتشدد ،انفصل عن الوفد الرسمي
اإليراني األربعاء الماضي بعد وصوله إلى
السويد وسط أنباء عن قيامه بتقديم طلب
لجوء للسلطات السويدية.

قررت وزارة الخارجية
اإلسرائيلية تفعيل مبادرة
جديدة لحث العديد من دول
العالم على نقل سفاراتها من
تل أبيب إلى القدس المحتلة،
عبر حشد تبرعات من يهود
العالم ،لمصلحة خطوة من
هذا النوع ،ثم قطع الطريق
أمام الدول التي تقول إنها
«غير قادرة على توفير
ميزانية لنقل سفاراتها».
وذكر تقرير نشره موقع
«ماكور ريشون» أن وزير
الخارجية بحكومة تصريف
األعمال يسرائيل كاتس
صادق على مبادرة نقل
السفارات األجنبية إلى القدس
عبر أموال التبرعات ،حيث
ستحصل كل دولة ترغب في
نقل سفارتها على  15مليون
دوالر أميركي.
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اإلمارات :السعودية من يقرر استمرارنا في تحالف اليمن
تعزيزات عسكرية لـ «الجنوبي» تصل إلى شبوة ...وقتلى وجرحى من االنفصاليين بكمين لـ «القاعدة» في أبين
شدد الوزير قرقاش على أن
التحالف السعودي  -اإلماراتي
ضرورة استراتيجية ،وقال إن
الرياض هي التي تقرر استمرار
بالده ضمن "تحالف اليمن"
في ضوء التحديات ،في وقت
أرسل "المجلس الجنوبي"
االنفصالي تعزيزات عسكرية
باتجاه شبوة ،غداة قيام قوات
الرئيس عبدربه منصور هادي
بطرد عناصره منها.

أكدت اإلمارات أن عالقتها مع السعودية ضرورة
استراتيجية ،وأرجعت للرياض قرار استمرارها في
تحالف دعم الشرعية باليمن.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي،
أنــور قــرقــاش ،عبر "تــويـتــر" ،مساء أمــس األول ،إن
"السعودية هي التي تقرر استمرار دولة اإلمارات في
مساندة االستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي
مــن عــدمــه" ،مشيرا إلــى أن "الـتـحــالــف الـسـعــودي -
اإلماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات
المحيطة".
وأض ــاف" :ارتباطنا بالرياض وج ــودي ،وأكثر
شموال ،وخاصة في الـظــروف الصعبة المحيطة،
وع ـل ــى ضـ ــوء قـنــاعـتـنــا ال ــراس ـخ ــة ب ـ ــدور ال ــري ــاض
المحوري والقيادي".
وكانت اإلمــارات قد أعربت عن "أسفها الشديد
ورفضها القاطع جملة وتفصيال لجميع المزاعم
واالدعاءات التي ُوجهت إليها حول التطورات في
عدن ،مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف،
والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة
الــوضــع ال ــراه ــن فــي ج ـنــوب ال ـي ـمــن" ،بـعــد سيطرة
قوات المجلس االنتقالي الجنوبي االنفصالي على
العاصمة اليمنية المؤقتة.
وأك ـ ــدت ،ف ــي ب ـي ــان" ،قـلـقـهــا ال ـبــالــغ ال ــذي عـ ّـبــرت
عنه في تصريح رسمي قبل أيام ،إزاء المواجهات
المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية
وال ـم ـج ـلــس ال ـج ـنــوبــي ،وع ـل ــى دع ــوت ـه ــا لـلـتـهــدئــة
وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسالمة
المواطنين اليمنيين".

تعزيزات شبوة

إسقاط «درون»
حوثية استهدفت
خميس مشيط

فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أف ــادت م ـصــادر ب ــأن تـعــزيــزات
عسكرية كبيرة تابعة لـ "المجلس الجنوبي" وصلت
مـســاء أمــس األول إلــى منطقة النقبة فــي مديرية
الـصـعـيــد ج ـنــوب مــديـنــة ع ـتــق ،عــاصـمــة محافظة
شبوة ،قادمة من عدن ولحج.
وأوضـحــت الـمـصــادر أن الـتـعــزيــزات تتكون من
 3أ لــو يــة مدججة باألسلحة الثقيلة بقيادة مدير
أمــن محافظة لـحــج ،العميد صــالــح الـسـيــد ،وذلــك
لتعزيز مــا يسمى ب ـ "النخبة الشبوانية" التابعة
لالنفصاليين ،وإعــادة ترتيب صفوفها استعدادا
لمهاجمة المدينة الخاضعة لسيطرة قوات الرئيس
عبدربه منصور هادي.
وفي وقت سابق ،ذكر شهود أن ُتعزيزات عسكرية
قادمة من عــدن وصلت إلــى بلدة شقرة الساحلية
شرق أبين في طريقها إلى شبوة.
ووفــق الشهود ،فإن  32مدرعة وعربة عسكرية
مـ ــزودة بــأسـلـحــة الــدوش ـكــا شــوهــدت فــي طريقها

سلة أخبار
الجمهوري وولش ّ
يتحدى
ترامب في «الرئاسية»

أعلن الجمهوري األميركي جو
وولش ترشحه لالنتخابات
التمهيدية للحزب الجمهوري
بمواجهة الرئيس دونالد
ترامب ،ليكون ثاني منافسيه
في هذه المرحلة ،مبررا
ترشحه بالقول إن ترامب
"طفل" .وكتب وولش المحافظ
الذي يعمل مقدم برامج في
إذاعة والنائب السابق عن
"حزب الشاي" على "تويتر":
"ال يمكننا أن نتحمل أربع
سنوات إضافية من ترامب،
ولهذا السبب أنا مرشح
للرئاسة".

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الرئيس األفغاني محمد أشرف غني في الرياض أمس (واس)
بمنطقة المحفد شمال أبين متجهة نحو عتق.
وت ــأت ــي ه ـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ب ـع ــد إع ـ ــان الـ ـق ــوات
الـحـكــومـيــة إح ـكــام سـيـطــرتـهــا الـكــامـلــة عـلــى عتق
وكل الطرق المؤدية إليها ،وتأمين خطوط اإلمداد
م ــن م ـ ــأرب ووادي ح ـض ــرم ــوت ،وال ـس ـي ـط ــرة على
 3مـعـسـكــرات كــانــت تـتـمــركــز فـيـهــا ق ــوات "النخبة
الشبوانية" الموالية لالنفصالين في محيط مدينة
عتق.
وفــي عتق ،أكــدت مصادر عسكرية حكومية أن
قــوات الجيش بــدأت زحفها صــوب مـفــرق مديرية
الـصـعـيــد ج ـنــوب عـتــق عـلــى ال ـطــريــق ال ــراب ــط بين
مـحــافـظــة أب ـيــن ومــديــريــة ح ـبــان ف ــي ش ـب ــوة ،عقب
تمكنها من السيطرة على عدد من النقاط العسكرية
ج ـنــوب عـتــق عـلــى ال ـطــريــق ال ـم ــؤدي إل ــى معسكر
"العلم نقطة".
ووف ــق مــراقـبـيــن ،تـنــذر الـحـشــود المتبادلة إلى
ش ـبــوة مــن ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة وال ـق ــوات الـمــوالـيــة
لالنتقالي بتجدد المعارك على نطاق واســع بين
الطرفين ،في إحــدى أهــم المحافظات النفطية في
اليمن.

تحصين حضرموت
في غضون ذلك ،منعت قيادة السلطة المحلية

بمدينة المكال ،عاصمة محافظة حضرموت ،عقد
أي لقاءات أو اجتماعات ،خصوصا بعد أحداث
شبوة ،إال بموافقة رسمية مسبقة من الجهات
األمنية لمنع انتقال الصراع المسلح إليها.
كـمــا دع ــت ق ـي ــادة الـسـلـطــة الـمـحـلـيــة بالمكال
ال ـج ـم ـيــع لــال ـت ـفــاف حـ ــول ال ـس ـل ـطــة وق ـيــادات ـهــا
العسكرية ،لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها
واسـتـقــرارهــا ،وطالبت الجهات األمنية للقيام
بواجبها تجاه ذلــك ،مــؤكــدة أن هــذه اإلج ــراء ات
تأتي من منطلق الحرص على سالمة الجميع.

كمين أبين
إلى ذلك ،سقط قتلى وجرحى من قوات "الحزام
األمني" التابعة لـ "المجلس الجنوبي" ،في وقت
م ـتــأخــر أم ــس األول ،ف ــي كـمـيــن نـصـبــه تنظيم
"أنـصــار الشريعة" التابع ل ـ "الـقــاعــدة" بمديرية
المحفد في أبين جنوب البالد.
واتهمت عناصر تابعة لـ "المجلس الجنوبي"
فريق الرئيس هادي باالحتفاء بالهجوم .وذكروا
أن الصحافي بمكتب رئيس الجمهورية ياسر
الحسني احتفى عبر "تويتر" بالواقعة ،معتبرا
أن "قوات الحكومة قطعت الطريق أمام تعزيزات
االنفصاليين اآلتية من أبين إلى شبوة" .ويتهم

"المجلس االنتقالي" حزب "اإلصالح" المتحالف
مع حكومة هادي بالتواطؤ مع "القاعدة".
على صعيد منفصل ،صرح المتحدث الرسمي
بــاســم ق ــوات تـحــالــف دع ــم الـشــرعـيــة فــي اليمن،
العقيد الركن تركي المالكي ،بأن قوات التحالف
تمكنت ،أمــس ،من اعتراض وإسقاط طائرة من
ّ
مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيات
دون طيار
جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من إيران
مــن صنعاء بــاتـجــاه األع ـيــان المدنية بخميس
مشيط.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار
قـ ـي ــادة ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـش ـتــركــة ل ـل ـت ـحــالــف بـتـنـفـيــذ
اإلجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا اإلرهابية
لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة ،وبما
يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده
العرفية.
في المقابل ،أعلنت الجماعة إطــاق صاروخ
باليستي على تجمعات للجيش السعودي في
نـجــران جـنــوب المملكة ،زاعـمــة سـقــوط عشرات
القتلى والجرحى .وقالت إنها هاجمت مطار أبها
وقاعدة الملك خالد جنوب المملكة بـ "درون".
(الرياض ،أبوظبي ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

الرئيس المصري لمنع التدخالت في ليبيا ودعم الجيش

ً
 ...والرئيس ليس مسرورا
بتجربة كوريا الشمالية

أعلن الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،أمس ،أنه
"ليس مسرورا" بتجربة
كوريا الشمالية الصاروخية
األخيرة ،وقلل من أهميتها.
وقال ترامب لصحافيين
على هامش قمة مجموعة
السبع "لست مسرورا من
ذلك ،لكن أكرر أن ليس فيها
ً
(التجارب) خرقا لالتفاق"،
وذلك بعدما أشرف الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ
أون على تجربة "منصة
إطالق صواريخ متعددة فائقة
الضخامة" ،كما أعلن اإلعالم
الرسمي الكوري الشمالي.

مناورات كورية جنوبية
ّ
تستفز اليابان

السيسي يحمل رسالة إفريقية إلى « »G7ويتعهد بمواصلة جهود كشف قتلة ريجيني
القاهرة ــ رامي ابراهيم

السيسي مستقبال رئيس جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات
(رئاسة الجمهورية)
مجموعة السبع في باريس أمس

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
األطراف الليبية إلى ضرورة منع التدخالت
الخارجية في ليبيا ،مؤكدا دعمه للجيش
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وشــدد السيسي ،وفــق المتحدث باسم
الرئاسة بسام راضي ،على ثوابت الموقف
المصري القائم على التوصل إلى تسوية
سياسية فــي ليبيا ،تضمن الحفاظ على
وحــدة البالد وسالمتها اإلقليمية ،وتمنع
الـتــدخــات الـخــارجـيــة فيها ،مــع دع ــم دور
مؤسسات الــدولــة الوطنية ،وعلى رأسها
الـجـيــش الــوط ـنــي الـ ــذي ي ـح ــارب ٍاالره ـ ــاب
والميليشيات المسلحة الستعادة االستقرار
واألمن.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال ل ـق ــاء ج ـم ــع الـسـيـســي
ورئيس الوزراء اإليطالي ،جوزيبي كونتي،
مساء أمس األول ،على هامش فعاليات قمة
مجموعة الــدول السبع ،التي تعقد بمدينة
بياريتز الفرنسية ،خالل الفترة من  24إلى
 26الجاري.

وأش ــار راض ــي إلــى أن اللقاء تطرق إلى
بحث عدد من الملفات اإلقليمية والدولية،
من بينها جهود مكافحة اإلرهاب والهجرة
غير الشرعية ،ومستجدات األوضـ ــاع في
ً
لـيـبـيــا ،ف ـضــا ع ــن م ـســار الـتـحـقـيـقــات في
قـضـيــة مـقـتــل ال ـبــاحــث اإلي ـط ــال ــي جوليو
ريجيني ،في القاهرة عام  .2016حيث أكد
السيسي لكونتي استمرار الجهود للكشف
عن مالبسات القضية للوصول إلى الجناة
وتقديمهم للعدالة.
واستقبل السيسي ،أمــس ،بمقر إقامته
كال من رئيس رواندا بول كاجامي ،ورئيس
السنغال ماكي سال ،ورئيس جنوب إفريقيا
سيريل رامــافــوزا ،ورئيس بوركينا فاسو
روك كابوري ،إضافة إلى رئيس المفوضية
اإلفريقية موسى فقيه ،لتنسيق المواقف
اإلفــري ـق ـيــة خـ ــال ق ـمــة مـجـمــوعــة "جـ ــي "7
وإفريقيا.
وأوضـ ــح الـمـتـحــدث الـمـصــري أن هــدف
االج ـت ـم ــاع الـتـنـسـيــق وال ـت ـش ــاور قـبــل بــدء
أعـ ـم ــال ال ـق ـم ــة ،والـ ـت ــواف ــق ع ـلــى الــرســائــل
العامة التي سيتم طرحها ،لتتحدث الدول

اإلفريقية المشاركة بصوت واحــد متناغم
خالل أعمالها ،إليصال رسالة قوية بشأن
التحديات التي تــواجــه دول الـقــارة وسبل
معالجتها ،والتعبير عن المواقف المشتركة
للقارة اإلفريقية خــال مختلف الفاعليات
واللقاءات ،والتي سيتم إثــارة بعضها في
كلمة مصر االفتتاحية بالنيابة عن القارة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـس ـي ـس ــي ش ـ ــدد خ ــال
الـلـقــاءات على أهمية التأكيد على جوهر
ال ـعــاقــة بـيــن ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء وشــركــائـهــا
الدوليين ،لكونها شراكة قائمة على الندية
والـمـســاواة وتحقيق المصالح المشتركة
للجانبين ،موضحا أهمية إبراز األولويات
التنموية لـلــدول اإلفريقية أم ــام الشركاء،
ومــن بينها القضاء على الفقر ،والتصدي
ّ
لتغير المناخ ،ومكافحة األمراض المتوطنة،
وتشغيل الشباب ،وتمكين المرأة ،وغير ذلك
ً
من القضايا ،فضال عن العالقة العضوية
بين تحقيق التنمية والحفاظ على األمن
واالستقرار.
وأكد الرئيس المصري ضرورة التركيز
على األهداف المتضمنة في أجندة التنمية

اإلفريقية  ،2063لتعزيز خطوات التكامل
واالن ـ ــدم ـ ــاج ال ـ ـقـ ــاري ،وم ــواص ـل ــة مـســاعــي
تحرير الـتـجــارة البينية مــن خــال دخــول
اتفاقية الـتـجــارة الـحــرة اإلفريقية القارية
حـيــز الـنـفــاذ فــي  30مــايــو  ،2019وإط ــاق
الخطوات التنفيذية لالتفاقية خــال قمة
االتحاد اإلفريقي االستثنائية بنيامي يوم
 7يوليو .2019
في سياق منفصل ،وعقب إلقاء القبض
ع ـلــى ال ـح ـقــوق ـيــة م ـن ــال ال ـط ـي ـبــي ،عـضــوة
المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،بدعوى
تنفيذ حكم قضائي غيابي ،أعلن المجلس
عن أسفه لتوقيفها .وأكد المجلس ،في بيان
أمس ،أن الطيبي لم تعلم بالحكم الغيابي،
ُ
ولم تخطر به ،كما أن تنفيذ الحكم تم خارج
القانون لمخالفته للمادة  398مــن قانون
اإلجـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة ،ولـقــانــون المجلس
الـقــومــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،والـ ــذي يتطلب
اإلخطار المسبق لرئيس المجلس ومكتب
مجلس الـنــواب بــأي إج ــراءات جنائية تتم
ضد أي عضو من أعضائه.

بدأت كوريا الجنوبية ،أمس،
مناورات عسكرية تستمر
يومين للتدرب على الدفاع
عن جزر متنازع عليها
قبالة سواحلها الشرقية
ضد هجوم ياباني غير
مرجح حدوثه ،ما قد يساهم
في تأجيج التوتر بين
الجارتين اآلسيويتين .وتأتي
المناورات السنوية بعد أيام
من إلغاء سيول اتفاقا لتبادل
المعلومات مع طوكيو،
بسبب الخالف بين البلدين
حول استخدام اليابان
لكوريين كعمالة قسرية خالل
الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت اليابان المناورات
"غير المقبولة تماما" مطالبة
"بقوة" أن يتم تعليقها.

ً
حمدوك :اختيار الوزراء وفقا لمعايير «التغيير» إيطاليا :دعم لفيكو ...وكونتي لن يعود
اعتبر رئيس الحكومة السودانية الجديد،
عبدالله حمودك ،أن اختيار الوزراء سيتم وفق
المعايير التي وضعتها قوى "إعالن الحرية
والتغيير" ،وتعتمد باألساس على الكفاءات.
وأدى حمدوك ،األربعاء الماضي ،اليمين
ال ــدس ـت ــوري ــة رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة خ ــال فـتــرة
ان ـت ـق ــال ـي ــة مـ ــن  39شـ ـه ــرا ت ـن ـت ـهــي ب ــإج ــراء
انتخابات ،ويتقاسم خاللها ُّ
السلطة كل من
المجلس العسكري (الحاكم سابقا) ،و"قوى
التغيير" ،قائدة الحراك الشعبي.
وأوضح حمدوك في حوار مع "قناة النيل
األزرق" الـســودانـيــة ،أن ــه سيعمل مــع فــريــق،
وليس بشكل شخصي.

وأضاف أنه اتفق مع "قوى التغيير" على
بــرنــامــج لثالثة أع ــوام ،ولــن تـحــدث خالفات
حوله ،السيما أن قوى التغيير متوافقة على
برنامج حد أدنى.
وتــابــع" :أعـلــم أن المهمة الـتــي أوكـلــت لي
صعبة وعظيمة ،لكني سأعمل مــع الشعب
السوداني للعبور بالبالد إلى بر األمان".
وقــال إنه يريد التركيز على بناء السالم،
و"إيقاف الحرب التي يمثل فيها اإلنفاق 70
فــي المئة مــن الـمــوازنــة ،مــا سيخلق فائضا
ي ـم ـكــن اس ـت ـث ـم ــاره ف ــي اإلن ـ ـتـ ــاج ،خـصــوصــا
ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة الـحـيــوانـيــة والـصـنــاعــات
المرتبطة بهم".

وأكـ ـ ـ ــد" :ب ـ ــدأن ـ ــا اتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع الـ ــواليـ ــات
المتحدة ،لرفع السودان من قائمة اإلرهاب".
وذكر أن السودان يحتاج إلى  10مليارات
دوالر م ـســاعــدات خــارج ـيــة ،خ ــال الـعــامـيــن
المقبلين.
وقال الخبير االقتصادي ( 61عاما) ،الذي
س ـبــق أن ت ــول ــى مـنـصــب األم ـي ــن الـتـنـفـيــذي
للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم
المتحدة ،إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي ،لمناقشة إعادة هيكلة
ديون السودان ،وتواصل مع الدول الصديقة
وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

متظاهرو هونغ كونغ يتحصنون بالخيزران
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ
كــونــغ ع ـشــرات الــدف ـعــات مــن ال ـغــاز المسيل
ل ـل ــدم ــوع ع ـلــى ال ـم ـت ـظــاهــريــن الـمـنــاهـضـيــن
للحكومة ،والمطالبين بالديمقراطية الذين
ح ـص ـنــوا أن ـف ـس ـهــم ب ـح ــواج ــز م ــن ال ـخ ـي ــزران
وخـ ـي ــوط ال ـص ـيــد ع ـلــى ط ــري ــق قـ ــرب مجمع
إداري كبير في منطقة كولون ،غرب المدينة،
أمس ،رغم هطول األمطار بغزارة ،وذلك بعد
ليلة من االشتباكات العنيفة ،أطلقت خاللها
الشرطة الغاز واستخدمت الهراوات لضرب
المحتجين الــذيــن ردوا بسيل مــن الحجارة
والزجاجات ،بعد ان تحولت تظاهرة في ّ
حي
للطبقة العاملة إلى مواجهة عنيفة.
ورد المتظاهرون بإلقاء الـطــوب وقنابل

المولوتوف ،كما استخدموا المظالت كدروع
ضد الغاز المسيل للدموع ولحماية أنفسهم
من األمطار الغزيرة.
وشجع المتظاهرين الهتاف الــذي ردده
العشرات في الجزء الخلفي من االحتجاج،
"أضـ ـيـ ـف ــوا زي ـ ـتـ ــا" ،وه ـ ــو ت ـع ـب ـيــر ش ــائ ــع عــن
التشجيع.
وأضاف المحتجون الصابون إلى الشوارع
الـمـبـتـلــة ف ــي م ـحــاولــة إلب ـط ــاء حــركــة شــرطــة
مكافحة الشغب.
وهطلت األمطار على المدينة منذ الصباح،
حيث تعرضت هونغ كونغ لنهايات اإلعصار
االستوائي بايلو.
واعتقلت الشرطة  29متظاهرا مساء أمس

األول ،ف ــي وق ــت دخ ـلــت الـمــديـنــة أسـبــوعـهــا
ال ـث ــان ــي ع ـشــر م ــن ال ـت ـظ ــاه ــرات الـمـنــاهـضــة
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،والـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ف ــي  9يــون ـيــو
الماضي ضد مشروع قانون يسمح بتسليم
المطلوبين لمحاكمتهم فــي ا لـصـيــن ،التي
لديها نظام قانوني منفصل عن هونغ كونغ.
مــن ناحية أخ ــرى ،انتخبت منطقة مكاو
الصينية رئيس الهيئة التشريعية السابق
هو الت سينغ زعيما لها أمس.
ومــن المتوقع أن يعزز الت ،الــذي تربطه
عالقات وثيقة بالصين ،سيطرة بكين على
تلك المنطقة اإلداري ــة الخاصة ،ويـنــأى بها
عن االحتجاجات في هونغ كونغ المجاورة.
(هونغ كونغ ـ ـ د ب أ)

فــي خـطــوة قــد تـســاعــد على
إب ـ ـ ـ ــرام ات ـ ـفـ ــاق بـ ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن
لتشكيل حكومة جديدة ،يرغب
"الحزب الديمقراطي" اإليطالي،
في دعم رئيس مجلس النواب،
روب ـ ــرت ـ ــو ف ـي ـك ــو ،ال ـع ـض ــو فــي
"حركة  5نجوم" ،ليكون رئيس
الوزراء المقبل.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ف ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــو44( ،
ً
ً
ع ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــا) ،خـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارا م ـ ـق ـ ـبـ ــوال
لـنـيـكــوال زي ـن ـغــاري ـتــي ،رئـيــس
"الديمقراطيين" ،لقيادة ائتالف
حكومي جديد ،وفق ما ذكرته
صـحــف مــن بينها "كــوريـيــري
دي ــا س ـيــرا" و"ال ريبوبليكا"،
أمس.
وأع ـط ــى الــرئ ـيــس اإليـطــالــي
س ـيــرج ـيــو م ــات ــاري ــا" ،خ ـمــس
نـ ـج ــوم" ب ــرئ ــاس ــة لــوي ـجــي دي
مايو ،و"الديمقراطيين" ،مهلة
تنتهي غــدا ،من أجــل التوصل
إل ــى ات ـف ــاق حـكــومــي لتجنيب
البالد إجراء انتخابات جديدة.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ج ـي ــوزي ـب ــي
كونتي ،الذي استقال األسبوع
الماضي ،استبعد إمكان توليه
م ـن ـص ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
حكومة جــديــدة ،حيث قــال ،إن
أي تـعــامــات أخ ــرى مــع "حــزب
ّ
المتطرف لن
الرابطة" اليميني
يكتب لها النجاح.
ويدفع حزب " 5نجوم" إلبقاء
كونتي رئيسا للوزراء الئتالف

مؤتمر صحافي ألعضاء من «الديمقرطي» و« 5نجوم» في روما
جديد مع "الحزب الديمقراطي"،
وهـ ـ ـ ـ ــو خـ ـ ـ ــط أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر لـ ـلـ ـح ــزب
المنتمي لتيار يسار الوسط.
وكـ ـ ــان ك ــون ـت ــي ق ــد اس ـت ـقــال
األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـعــدمــا
س ـحــب زع ـيــم "ال ــراب ـط ــة" وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة م ــات ـي ــو ســالـفـيـنــي،
دعمه للحكومة التي استمرت

 14شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرا ،ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاو ل ـ ــة
لــاس ـت ـفــادة م ــن ك ـ ّـم هــائــل من
دعم الناخبين.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "ال
ري ـ ـبـ ــوب ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــا" ،وضـ ـ ـ ــع ن ــائ ــب
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة
والي ـتــه دي مــايــو شــرطـيــن في
محادثاته مع "الديمقراطيين"،

(اي بي ايه)

وه ـمــا ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى كــونـتــي
رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء ،وال ـم ـض ــي
قــدمــا ف ــي خـطــط لـخـفــض عــدد
المشرعين .من جانبهم ،يضغط
"الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــون" م ـ ــن أج ــل
إصالح دستوري أوسع نطاقا.
(روما ـ ـ د ب أ)

دلبلا
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ﻧﻈﻴﺮه اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور اﻷول ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑﻄﺎل.

8:15

م

اﻟﻌﺮﺑﻲ  xاﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري

ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ

ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﺑــﺎﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻓ ـ ــﻲ  8:15ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء اﻟـ ـﻴ ــﻮم
ﻧﻈﻴﺮه اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻲ ذﻫﺎب
اﻟﺪور  32ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
"ﻛﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑﻄﺎل".
وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ اﻟﻈﻬﻮر
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻷول ﻟﻜﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
و ﻳـﺴـﻌــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺔ ﺟـ ـﻴ ــﺪة ﻳ ــﺪﺷ ــﻦ ﺑـﻬــﺎ
ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻟﻜﺮوي.
وﻳـ ـﻌ ــﻲ اﻷﺧ ـ ـﻀـ ــﺮ ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ أﻣــﺎم ﺿﻴﻔﻪ اﻟﻤﺼﺮي
ً
ا ﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺑـ ـﻠ ــﻎ أدوارا ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪ ﻣــﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ إذ ﺑ ـﻠــﻎ اﻟ ـ ــﺪور رﺑــﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وأزاح ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻀﺮ ﻳﺘﺴﻠﺢ
ﺑ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻲ اﻷرض واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر
وﻳﺄﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ً
ً
ﺗﻜﻮن داﻓـﻌــﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﻓــﻲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳ ــﺄﻣ ــﻞ اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل
إﻟـ ــﻰ أدوار ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة أﻣ ـﺠــﺎده
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﻮﺻـ ـ ـ ــﻮل إﻟـ ــﻰ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﺳﻢ
 2013ا ﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﺴـ ــﺮ ﻫـ ــﺎ 2-3
أﻣـ ــﺎم ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة ﺷﻬﺪت
ً
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻇﻠﻢ ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ واﺿﺤﺎ
ﻟﻸﺧﻀﺮ.
ً
وأﻋ ــﺪ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺟـﻴــﺪا
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺑـﻌــﺪ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﻓﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة اﻹﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ــﻮان
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ و ﺿــﻢ  5ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻫ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮري ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ ﻗ ـﻠ ـﻔــﺎ
واﻟ ـﻠ ـﻴ ـﺒــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﺳــﻲ اﻟ ـﻬــﺎدي
واﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻻﻋﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎن ﺗﻮرﻳﺲ وراؤول
واﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻳـﻐـﻴــﺐ ﻋ ــﻦ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﻴﻮم ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺑﺮم
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻋ ــﺪة ﺻـﻔـﻘــﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺿــﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ وﻓﻬﺪ زوﻳﺪ وﻋﻠﻲ
ﻋﺘﻴﻖ.
ً
واﺳﺘﻌﺪ اﻷﺧﻀﺮ ﺟﻴﺪا ﻟﻬﺬه
اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺗــﺪرﻳـﺒــﻲ ﻟ ـﻤــﺪة أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟـﻴـﻜــﺎﻧـﺘــﻲ اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ

ﺧ ـ ـ ــﺎض ﺧ ـ ــﻼﻟ ـ ــﻪ  6ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺎت
ﺗ ـﺠ ــﺮﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،واﺧـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ إﻋـ ـ ــﺪاده
اﻷرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮز
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ،واﻧﺘﻈﻢ أول
ﻣـ ــﻦ أﻣـ ـ ــﺲ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ داﺧـ ـﻠ ــﻲ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ وﺟـﺒــﺎﺗـﻬــﻢ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأوﻗﺎت اﻟﻨﻮم.
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﻴﺎب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
راؤول ﻓ ــﺈن ﺻ ـﻔــﻮف اﻷﺧـﻀــﺮ

ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ :ﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻗ ــﺎل ﻣ ــﺪرب اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﺧ ــﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﻣـﺒــﺎراة
اﻟ ـﻴــﻮم ﺟ ــﺎءت ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣـﻨــﺎﺳــﺐ ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ واﻧـﻨــﺎ
ﻋﻠﻰ ا ﺗــﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻧﺎﺟﺢ
ﻓــﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻧﻤﻠﻚ  4ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
واﺿــﺎف ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ان اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟـﻬــﺬة
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ وﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻداري اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح .
وﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﻧﻌﻠﻢ ان اﻟﺨﺼﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ
وﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ
ﺟﻴﺪ وﺗﺼﺎﻋﺪي وﻧﺄﻣﻞ ان ﻧﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻟﻨﻜﺴﺐ اﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻳﺎب.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺠﻬﺰ
اﻟﺼﺎﻧﻊ واﻟﻔﺎﺿﻞ
●

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

رﻓـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟ ـﻘــﺪم ﺑ ـﻨــﺎدي اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗـﻴــﺮة
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﻓﻲ ذﻫﺎب دور
اﻟـ 32ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل.
وﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ،
إﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء،
وﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻃ ــﻼل
اﻟ ـﻔ ــﺎﺿ ــﻞ ،وﺳ ــﺎﻣ ــﻲ اﻟ ـﺼــﺎﻧــﻊ،
وﻛــﻼﻫـﻤــﺎ اﺷـﺘـﻜــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮر أن ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮ ﻣﻐﻠﻖ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮم،
ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟ ــﻸﺑـ ـﻴ ــﺾ ﻏ ـ ـ ــﺪا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ
اﻟﻤﺒﺎراة.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ــﺪ إداري
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺢ أن
اﻷﺑﻴﺾ ﺟﺎﻫﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻀﺮﺑﺔ
اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻮض ﻏﻤﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺼﺒﻴﺢ أن اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻋـ ـﻜ ــﻒ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
ﻋﻠﻰ دراﺳ ــﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت،
وأوراق راﺑ ـ ـﺤـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ــﻮاء ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
أو اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧ ــﺮ ،وﺻﻞ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة
اﻟﺘﻲ ﻋﺴﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺒﻮع
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺒﺎراة.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮازن ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻬـﺠــﻮم واﻟــﺪﻓــﺎع
واﻟﺨﻴﺎرات ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺨﺪم ذﻟﻚ.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ﻗ ـ ــﺎل ﻫ ـ ـ ــﺪاف اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﺣـﺴـﻴــﻦ
اﻟـﻤــﻮﺳــﻮي ﺟــﺎﻫــﺰون ﻟﻠﻤﺒﺎراة واﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻳﻌﻴﺶ
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺟ ـﻴ ــﺪة ﺑ ـﻌــﺪ اﻋـ ـ ــﺪاد ﻧ ــﺎﺟ ــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
واﻛــﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻣــﺎم ﺧﺼﻢ
ﻗﻮي وﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ،
وﻧﺘﻤﻨﻰ ان ﻧﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮي وﻣﺒﺎراة ﻣﻤﻴﺰة
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز واﺳﻌﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻻﺧﻀﺮ.
ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ

ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ إذ ﻋ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ـﻤ ــﺎن
اﻟـﻔـﻨــﻲ واﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪاﻓـ ــﻊ أﺣـ ـﻤ ــﺪ رﺣـ ـﻴ ــﻞ ﺑـﻌــﺪ
ﻣـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎﺗ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺪ ﻋ ـﻀ ـﻠ ــﻲ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺪرب
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺬي
واﺟ ـ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ
ً
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ
ﻓ ــﻲ اﻣـ ـﺘ ــﻼك اﻟـ ـﻜ ــﺮة واﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻣ ــﺎرﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ

ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ :ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻄﻘﺲ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﻗﻨﺎ
ﻗﺎل ﻣﺪرب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ
ﻧ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ وﻧ ـﻌــﺮف
ﺟﻤﻴﻊ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ وﻫﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻻﺣﺘﺮام وﻳﻌﻴﺶ ﻓﺘﺮة ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻻﻋﺪاد اﻟﺠﻴﺪ
واﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة
اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا وﻫﻮ ﻳﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ارﺿﻪ وﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮره اﻟﻤﻌﺮوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :ﻧـﺜــﻖ ﻓــﻲ ﻗــﺪراﺗ ـﻨــﺎ وﻧـﻤـﻠــﻚ ﻃـﻤــﻮﺣــﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬة اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻوﺿﺎع وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﺻﺒﺤﻨﺎ
اﻛﺜﺮ ﺟﻬﻮزﻳﺔ وﻗﻮة وﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻘﺐ.

اﻟﺒﻨﺎي :ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻣــﻦ ﻣ ـﺴــﺎء اﻟ ـﻴــﻮم ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ اﻟـﻤــﺮﺣــﻮم
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﻜﺮ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻪ
ﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻧﻴﺒﺎل وأ ﺳـﺘــﺮا ﻟـﻴــﺎ اﻟﻤﻘﺮر
إ ﻗ ــﺎ ﻣـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ  5و 10ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓــﻲ إ ﻃــﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ
اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﻟـﻠـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت اﻟ ـﻤــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﻛــﺄس
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرة ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ،2022
و ﻛــﺄس آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ
ﻋﺎم .2023
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗﺸﻬﺪ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻻﻋـ ـﺒ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ )11
ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ( ،إذ ﻳـﻜـﺘـﻤــﻞ ﻋـﻘــﺪ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻳــﻮم
 29اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﺑــﺎﻧـﻀـﻤــﺎم ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وا ﻟـﻌــﺮ ﺑــﻲ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن
ﻣﻊ ﻓﺮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ذﻫﺎب اﻟﺪور اﻷول
ﻟـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺴ ــﺎدس
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل )اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﻀﻢ ﻻﻋﺒﻮ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻳﻮم .28
وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪرب اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮواﺗ ـ ــﻲ روﻣـ ـﻴ ــﻮ
ﺟـ ــﻮزاك إﻟ ــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑﻤﻌﺪل
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻮل اﻟﺠﻬﺎز
ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟــﻼرﺗـﻘــﺎء
ﺑﻤﻌﺪل ﻟﻴﺎﻗﺔ ﻻ ﻋـﺒــﻲ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻔﺮق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ
ﻛ ـﺜــﺐ ،واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز ﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﻢ ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻌــﺮض اي ﻣﻦ
ﻻﻋﺒﻲ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺧﻀﺮ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎي

اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ،وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺮك ﺷﻲء
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻓﺔ.

ﺷﺪ ﻋﻀﻠﻲ ﻓﻘﻂ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
 ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪاﻟﺒﻨﺎي أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺧﻀﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻻﻋﺐ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻮا ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ
إﺻﺎﺑﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ
ﻓـﻘــﻂ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋـﻠــﻲ ﺧـﻠــﻒ اﻟ ــﺬي ﺗﻌﺮض
ﻟـﺠــﺰع ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﺎط اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ وﺗ ــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻪ ﺑﺤﻘﻨﻪ ﺑﺈﺑﺮة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻘﻮة إﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻼﻋﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻧ ــﺎدﻳــﻪ ﻣ ــﻊ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨــﺪري اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓﻲ
ذﻫﺎب اﻟﺪور اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
و ﻗــﺎل اﻟﺒﻨﺎي إن ﻣـﻌــﺪل اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﺻﻞ إﻟﻰ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

ﻃﺮﻳﻘﺔ  4-4-2ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟـ ـ ـﻐـ ـ ـﻔ ـ ــﻮر ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺮاﺳ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ ،واﻟ ــﺮﺑ ــﺎﻋ ــﻲ ﻋـﻴـﺴــﻰ
وﻟﻴﺪ وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأﺣﻤﺪ
رﺣﻴﻞ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺢ ﻓــﻲ ﺧﻂ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ،واﻟ ـﺒــﻮرﻛ ـﻴ ـﻨــﻲ ﺣــﺎﻣــﺪ
ﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮرﻳﺲ
واﻟﺴﻮري ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻠﻔﺎ واﻟﻠﻴﺒﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﺳــﻲ اﻟـ ـﻬ ــﺎدي ﻓ ــﻲ ﺧﻂ
اﻟــﻮﺳــﻂ  ،وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي
وﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم.

وﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﻒ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻰ
ﺑﺨﻮض ﺣﺼﺘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺘﻴﻦ
ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻧﺖ
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﺟ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ.
وﻳـ ـ ــﺪﺧـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﻒ ﺑ ـﺤ ـﻠــﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻨــﻰ ﻋ ــﻦ ﻋـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻻﻋﺒﻴﻪ وأﺑﺮم  9ﺻﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة

أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ اﻟـﻠـﻴـﺒــﻲ أﺣ ـﻤــﺪ ﺷﻠﺒﻲ
واﻹﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮاري رزاق ﺳـﻴـﺴـﻴــﻪ
واﻷوﻏـﻨــﺪي إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ أوﻛــﻮي
واﻟﺤﺎرس ﻋﻤﺎد اﻟﺴﻴﺪ وﻫﺸﺎم
ﻣﺤﻤﺪ.
وﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﻋﺪة ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋــﺎﻣــﻞ اﻻﻧـﺴـﺠــﺎم ﺑﻴﻦ
ﻻﻋـ ـﺒ ــﻲ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟﻴﻮم.

ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟــﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﺧﻼل
ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻏ ــﺮب آﺳ ـﻴــﺎ ﻟـﺘـﻘـﻠـﺼــﺎت ﻋﻀﻠﻴﺔ أو
اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ ﻋــﻦ ﻧـﻘــﺺ اﻟـﻠـﻴــﺎﻗــﺔ واﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ ،ﺑﻞ
ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ ،وﻫﻮ
ﻣــﺎ ﺗﻌﺮض ﻟــﻪ اﻟﻼﻋﺒﺎن ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي
وﻓﻴﺼﻞ زاﻳﺪ ،اﻟﻠﺬان ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﻤﺎ راﺣﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎي" :ﺑ ـ ــﺪأت ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰ
ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﺧﻠﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻳﻮم  31اﻟﺠﺎري ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وذﻟ ــﻚ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻧــﻮع
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاء اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻨــﺎوﻟــﻮﻧــﻪ واﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻤــﻼت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻤﺰق اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻌﻬﺎ ،وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣــﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺒﻘﻮن داﺋﻤﺎ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺬه اﻹﺻﺎﺑﺔ".
وﺷـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ أن اﻟـﻤـﻌـﺴـﻜــﺮ اﻟـ ــﺬي دﺧـﻠــﻪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻧﻜﻠﺘﺮا ﺟﺎء ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺟﺪا وﺣﻘﻖ
اﻷﻫ ــﺪاف اﻟـﻤــﺮﺟــﻮة ﻣـﻨــﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﻢ
ﻳ ـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ واﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ا ﻟـﻠــﺬ ﻳــﻦ و ﺻــﻞ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻷردن ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺪة 3
ﺳـﻨــﻮات ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻓــﻲ اﻷ ﻧــﺪ ﻳــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،واﻷﻣـ ــﺮ ﻫـﻨــﺎ ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ اﺣ ـﺘــﺮاف
ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻲ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺿﺨﻤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ً
واﺧـﺘـﺘــﻢ اﻟـﺒـﻨــﺎي ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻗــﺎﺋــﻼ" :زرت
ﻋ ـ ـﻴـ ــﺎدات اﻷﻧ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ،وﻟـ ــﻸﺳـ ــﻒ أﻏـ ـﻠ ــﺐ ﻫ ــﺬه
اﻟﻌﻴﺎدات ردﻳﺌﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن
اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ
ﺑﺸﺄن إ ﺟــﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟ ـﺒــﺪﻧــﻲ ﻋـﻨــﺪ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ".

واﺿــﺎف :ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻄﻘﺲ ﻟﻦ ﻳﻌﻴﻘﻨﺎ وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري
ﻧﻮر اﻟﺴﻴﺪ "اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ وﺳﺒﻖ
وان ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺧﻴﺮة
ﺑﻮﺻﻠﻨﺎ ﻻدوار ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى
اﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ داﺋـﻤــﺎ ﻣﺎﺗﻜﻮن
ﺻـﻌـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻧ ـﺤــﻦ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰون
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻻداري واﻟﻔﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻧﺄﻣﻞ ان ﻧﻮﻓﻖ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻃﻠﻌﺖ ﻳﻮﺳﻒ

اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﻬﺰم إﺳﻄﻨﺒﻮل
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑـ »رﺑﺎﻋﻴﺔ«
ﻓــﺎز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮة إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﺟﻮﻟﺴﻴﻮا ﺳﺒﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲ  ١-٤ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أزﻣﺖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺠﻬﺮاء ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺴﻜﺮا ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  ٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬة اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺠﻬﺮاء ﺧﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺨﻮض  ٣ودﻳﺎت أﺧﺮى.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷــﺎد اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻨﻔﺎوي ،ﺑﺄداء
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﺆﻛﺪا ارﺗﻴﺎح اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺮدود اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬي
ﺑﺪأ ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪي ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻬﺮاء
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮوي اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
» «VARﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد

اﻷﺻﻔﺮ ﻳﻜﺘﺴﺢ
ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻎ  - ١٣ﺻﻔﺮ
اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﻤﻘﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻜﺮواﺗﻴﺎ،
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ــﻮﺳـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻎ
اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ  - ١٣ﺻﻔﺮ.
ﺳـ ـﺠ ــﻞ أﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف "اﻷﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ"
ﻣـ ـﻨ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي )ﻫ ــﺎﺗ ــﺮﻳ ــﻚ(،
وﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺸﻴﺦ ،راﺷﺪ اﻟﺪوﺳﺮي ،وﺳﺎﻟﻢ
اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺪف ﻟﻜﻞ
ﻣ ــﻦ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺣ ــﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﻬﺪ ،روﻧﻴﺮو ،وأﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ.
وﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮر أن ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻘﺎز زﻏﺮب
ً
ﻏ ــﺪا ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣ ـﺒــﺎراة ودﻳــﺔ
أﺧ ــﺮى ﻣــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻟــﻮن اﻟـﻌــﺮب
اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ  ٣١اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎراة اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم
ن ك دوﺑﺮاﻓﺎ زﻏﺮب.

اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻳﺠﺪد
ﻋﻘﺪ أﺑﻮﻋﻤﺎرة
ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﻲ
ﻃ ـ ـ ﱠـﺒ ـ ــﻖ اﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد ﻛ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻘـ ــﺪم
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
) ،(VARأﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟ ـﻤــﺮﺣــﻮم ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟـﺒـﻜــﺮ،
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد  -رﺋﻴﺲ
ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﺎم ﺻ ـﺒ ـﻴ ــﺢ أﺑ ـ ــﻞ،
وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﺎم ﻋـﺒــﺎس
دﺷـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ،وﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆول اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن ،واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﻒ ﺻ ــﻼح

اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ،وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
وﺟ ـ ــﺎء ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ
ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ودﻳ ـ ـ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت
ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ أدارﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ
اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻌﺒﺎت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ " "VARاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ).(٢٠٢٠-٢٠١٩

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻷردﻧﻲ
ﻣﻨﺬر أﺑﻮﻋﻤﺎرة ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن ﺧﺎﻣﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻛــﺎن اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ ﺑﻜﺎﻛﻲ ،واﻟﻐﺎﻧﻴﻴﻦ
أﺑ ــﻮﻛ ــﺎ ،وﻳ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺷﺎدي اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ.
وﺟ ــﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣــﻊ اﻟﻼﻋﺐ
اﻷردﻧ ـ ــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ رﻏ ـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب
ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻌﺪواﻧﻲ وﻓــﻲ ﺣﻀﻮر
رﺋﻴﺲ ﻧــﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺣﻤﺪ
اﻟﺪﺑﻮس.
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ُ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻳﺴﻘﻂ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﻌﺎدل
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻘﻂ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻓﻲ ﻓﺦ
اﻟﺘﻌﺎدل أﻣﺎم ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺪف ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻪ
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺎﻏﺘﻪ ﺑﻠﺪ
اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎدل.

ﺗﻘﺪم رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻬﺪف ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟ ـﻤــﻪ ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ ﺑ ـﻨــﺰﻳ ـﻤــﺔ وﻛ ــﺎن
ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ ــﻮزه اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﺒﺎﻏﺘﻪ ﺿﻴﻔﻪ رﻳﺎل
ﺑـﻠــﺪ اﻟــﻮﻟ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻬــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﻓﻲ
اﻟـﻠـﺤـﻈــﺎت اﻻﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
اﻣﺲ اﻻول ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺐ "ﺳ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﻮ
ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ" ﺳﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
ﻛــﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،82ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺮﻳﺎل ،ﺣﺎﻣﻞ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ  33ﻣ ـ ــﺮة )رﻗـ ـ ــﻢ ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ(،
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم ﻣ ـ ـﻜ ـ ــﺮرا ﻣ ـ ــﺎ ﺻ ـﻨ ـﻌ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻻوﻟــﻰ ﺿﺪ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ
 1-3ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف اﻟﺴﺒﻖ.
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎﺟـ ــﻢ ﺳ ـﻴ ــﺮﺧ ـﻴ ــﻮ
ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ اﻟﺒﺎﻟﻎ  28ﻋﺎﻣﺎ ﺻﺪم
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪرﻳ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑـﻤــﺮﺗــﺪة
ﺧ ــﺎﻃ ـﻔ ــﺔ وﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ارﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻲ اﻟﺤﺎرس
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮرﺗﻮا ).(88
وﺑــﺮﻏــﻢ اﻟ ـﻔــﺮص اﻟـﺘــﻲ ﺳﻨﺤﺖ
ﻟﻪ ،ﻋﺠﺰ اﻟﺮﻳﺎل ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺒﻄﻞ
ووﺻﻴﻔﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻗﺎل ﻣﺪرب "اﻟﻤﻠﻜﻲ" اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
زﻳ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ زﻳ ــﺪان إن "ﻫ ــﺬا اﻷﻣــﺮ
ﻳ ـﺘ ــﺮك ﻃـﻌـﻤــﺎ ﻣـ ــﺮا ﻷﻧ ـﻨ ــﺎ ﺳﺠﻠﻨﺎ
وﻗ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺰء اﻻﺻـ ـﻌ ــﺐ ،ﺑـﻌــﺪ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ان ﻧﻜﻮن اﻛﺜﺮ
ﺑــﺮاﻏـﻤــﺎﺗـﻴــﺔ وﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻗـﻨــﺎﻋــﺔ أﻛـﺒــﺮ
ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب".
وﻳ ـ ـﺨ ـ ــﻮض اﻟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎل ﻣ ــﻮﺳ ـﻤ ــﻪ
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋــﻦ ﻣﺤﻮ ﺧﻴﺒﺘﻪ
اﻟ ـﻤــﻮﺟ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري ودوري
اﺑ ـﻄــﺎل اوروﺑ ـ ــﺎ اﻟ ــﺬي ﺗ ـﻨــﺎزل ﻋﻨﻪ

ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺛﻼث ﻣــﺮات ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ﺑﻘﻴﺎدة ﻻﻋﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺑـﻌــﺪﻣــﺎ دﻓ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ
زﻳﺪان ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎح
اﻟ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺰي ﻏ ــﺎرﻳ ــﺚ ﺑ ـﻴــﻞ اﺳــﺎﺳ ـﻴــﺎ
ﺑ ـﻌــﺪ ﻓ ـﺸــﻞ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ اﻟ ــﻰ اﻟـ ــﺪوري
اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﺗﻮاﺟﺪ ﻻﻋــﺐ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺠــﺪدا ،وﻫــﺬه اﻟﻤﺮة ﻣﻊ
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﺧﺎﻣﻴﺲ
رودرﻳـﻐـﻴــﺰ ،اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻳﻀﺎ ﻟﺘﺮك
"اﻟﻤﻠﻜﻲ".
وﻫـ ـ ــﺬه أول ﻣ ـ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﺳـﻨـﺘـﻴــﻦ
ﻳـﺴـﺘـﻬــﻞ ﺑ ـﻴــﻞ وﺧــﺎﻣ ـﻴــﺲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة
ﻟﺮﻳﺎل ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
وﻗـ ــﺪ ﻧـ ــﺎﻻ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ــﺎن ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﻗـ ــﺎل زﻳـ ـ ــﺪان" :ﻟ ـﻌ ــﺐ ﺧــﺎﻣـﻴــﺲ
ﺟ ـﻴ ــﺪا ،ﺗ ــﺮك اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ ﻷﻧ ــﻪ ﻋــﺎﻧــﻰ
ﻣـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻄـ ــﺔ ،وﻻ ﻧ ــﺮ ﻳ ــﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ،ﻟﻌﺐ ﺟﻴﺪا ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻻول".
وﻏــﺎب ﻣــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋــﻦ اﻟﺮﻳﺎل
ﻧـﺠـﻤــﻪ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ادﻳــﻦ
ﻫـ ـ ـ ــﺎزارد ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻻﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ
اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ان ﻳـﻌــﻮد اﻟ ــﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ
ﺑﻌﺪ ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ
اﻓ ـﺘ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎل ﻇ ـﻬ ـﻴ ــﺮه اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﺮﻻن ﻣﻨﺪي اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ
ﻟﻴﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺻﺎﺑﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺒﺪﻻء اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺼﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟ ــﻮﻛ ــﺎ ﻳــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ ﻗ ـﺒ ــﻞ ان ﻳــﺪﺧــﻞ
وﺗﻤﻨﻌﻪ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ إﻳﺪر
ﻣﻴﻠﻴﺘﺎو ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ رودرﻳ ـ ـﻐـ ــﻮ
اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮدﻳﻒ.

ً
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻬﺰم إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺴﻠﺔ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ وﺧﻴﺒﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺮﻳﺎل
وأ ﺻ ـﺒــﺢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ اول ﻓﺮﻧﺴﻲ
ﻳـﺴـﺠــﻞ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  150ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ،وﺳﺎﺑﻊ
ﻻﻋــﺐ ﻣــﻦ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ
ﻫﺬا اﻻﻧﺠﺎز.
وﺳﺪد رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ  22ﻣﺮة ،ﻟﻜﻦ
 4ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺻﺎﺑﺖ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،وﻟﻢ
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﺨﺼﻢ.
وﻻ ﺗ ــﺰال اﻻﻧ ـﻈــﺎر ﻣــﺮﻛــﺰة ﻋﻠﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي ﻓﻠﻮرﻧﺘﻴﻨﻮ ﺑﻴﺮﻳﺰ
وﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎوﻻﺗـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ـﻀـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻧ ـﻴ ـﻤــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻐ ــﺮﻳ ــﻢ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ .وﻳــﺮﻏــﺐ
اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻌ ــﺮض ﻟــﻺﺻــﺎﺑــﺔ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،ﺗـ ـ ــﺮك ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ﺳ ــﺎن
ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ
اﻏﻠﻰ ﻻﻋــﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم
) 222ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪو
ﺣﻈﻮظ ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

زﻳﺪان :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻠﻌﺐ ﺑﺠﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ
اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،أداء ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻌﺎدل
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﺠﺐ أن "ﻳﻠﻌﺒﻮا
ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟ ـ ــ 90دﻗﻴﻘﺔ
وﻟﻴﺲ  50أو 60دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ" ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وﺻ ــﺮح اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ
ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء "اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻔﻘﺪان اﻟﻜﺮة ﻷن ﻫــﺬا ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳـ ـﺤ ــﺪث ﻓـ ــﻲ أي ﻟ ـﺤ ـﻈــﺔ،
وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ،
وﻟـﻜــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﺟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع".
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﺛــﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﺪرك
ﻼﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﻮن ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر
اﻟـ ـ ــﻼ
واﻟﻠﻌﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  90دﻗﻴﻘﺔ،

زﻳﺪان

ﺗﺎﻧﺎك ﻳﻔﻮز ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ راﻟﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺣـﻘــﻖ ﺳــﺎﺋــﻖ ﺗــﻮﻳــﻮﺗــﺎ اﻷﺳـﺘــﻮﻧــﻲ أوت ﺗــﺎﻧــﺎك أﻣ ــﺲ ﻟـﻘــﺐ راﻟــﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺮاﻟﻴﺎت ،ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﻴﻘﺘﺮب ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن أوﺟﻴﻴﻪ )ﺳﻴﺘﺮوﻳﻦ(
واﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﻴﺮي ﻧﻮﻓﻴﻞ )ﻫﻴﻮﻧﺪاي(.
وﺗﻘﺪم ﺗﺎﻧﺎك ) 31ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ
 19واﻟـﺘــﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓــﻲ وادي ﻣﻮﺳﻴﻞ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺣﺎﺳﻤﺎ اﻟﻠﻘﺐ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻓﻮزه ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻊ اﻟﻴﻮم.

ووﺳ ــﻊ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺗــﺎﻧــﺎك اﻟ ـﻔــﺎرق اﻟ ــﻰ  35ﻧﻘﻄﺔ ﻣــﻊ ﻧــﻮﻓـﻴــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺬي أﻧﻬﻰ راﻟﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﻃﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﺄوﺟﻴﻴﻪ اﻟﺬي أﻧﻬﻰ راﻟﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ.
وﺗـﻘــﺪم اﻻﺳـﺘــﻮﻧــﻲ ﺑـﻔــﺎرق ﺿﺌﻴﻞ ﻋــﻦ ﻧﻮﻓﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻌﻨﺐ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺰز
ﺗﻘﺪﻣﻪ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎرات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺮن
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﺑﺎﻧﺰرﺑﻼﺗﻲ" ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺎﻣﻬﻮﻟﺪر.

ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
 80 -82ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﺧﻮض ﻏﻤﺎر
اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل.
وﺣﺴﻤﺖ دﻳﻮك ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻔﻮز أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
ﻓــﻲ ﺷﻴﻨﻴﺎﻧﻎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗــﺄﻟــﻖ إﻳـﻔــﺎن ﻓﻮرﻧﻴﻴﻪ اﻟــﺬي
ﺳﺠﻞ  28ﻧﻘﻄﺔ.
وﻳﺨﻮض اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻮدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣــﺎم ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺷﻴﻨﺰن ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻴﻦ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮم
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)د ب أ(

ﺗﺎﻧﺎك ﺧﻼل اﻟﺴﺒﺎق

اﻟـﻴــﻮم ،ﻟــﻢ ﻧﻠﻌﺐ  50أو  60دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻛﺒﻴﺮ".
وأﺿﺎف "أﺷﻌﺮ ﺑﻐﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻖ ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﻘﻘﻨﺎ اﻷﻣﺮ اﻷﺻﻌﺐ ،وﻫﻮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ واﻟـ ــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ اﻟـﺨـﻴــﺎر
اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ،ﺛﻢ ﺟﺎء ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل
ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ .أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧـﻨــﺎ ﻛـﻨــﺎ ﻧﺴﺘﺤﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
أﻓﻀﻞ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻷول".
وأﺻــﺮ زﻳــﺰو ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺣﻔﺎظ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎن
أﻛ ـﺜــﺮ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻟﺤﺼﺪ
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط اﻟ ـﺜ ــﻼث" :ﻛ ــﺎن ﻳـﺠــﺐ أن ﻧ ـﻜــﻮن أﻛﺜﺮ
واﻗﻌﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫــﺪف اﻟﺘﻘﺪم
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة .ﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﺣ ــﺪث اﻟـﻴــﻮم،
وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻣﺮ".
)إﻓﻲ(

إﻳﻘﺎف اﻟﺪراج اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺑﻴﺘﺎﺗﺸﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮر اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ــﺪراﺟ ـ ــﺎت إﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺎف اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو
ﺑﻴﺘﺎﺗﺸﻲ ﻣــﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت.
وارﺗ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺐ ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎﺗ ـﺸ ــﻲ )45
ﻋﺎﻣﺎ( اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2012
و" ،2013ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺎت إﻧ ـﻔ ــﺎذ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴــﺎ" ،وﻓـﻘــﺎ
ﻟ ـﻤ ــﺎ ذﻛـ ـ ــﺮه اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻟﻠﺪراﺟﺎت أﻣﺲ اﻷول.
وﻛـ ــﺎن ﺑـﻴـﺘــﺎﺗـﺸــﻲ ﻗ ــﺪ ﺗﻠﻘﻰ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺔ ﻣـ ــﺆﻗ ـ ـﺘـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋـﻘــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺪم.
وﻗﺎم اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺪاﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت أواﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـﻬ ــﺮ
ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ إرﻓـ ـ ــﻮرت
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺧ ــﻼل ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﺰﻟﺞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
)اﻟﺘﺰﻟﺞ اﻟﻨﻮردي( ﻓﻲ ﺳﻴﻔﻴﻠﺪ
ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ.

ﺑﻴﺘﺎﺗﺸﻲ

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺄن
أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺪﻳﺮ
ﺷﺒﻜﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪم وﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻤﻴﻮﻧﺦ .وﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ
أن ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ  21رﻳﺎﺿﻴﺎ
ﻣــﻦ  8دول وﺧـﻤــﺲ رﻳــﺎﺿــﺎت
ﺗﻌﺎﻃﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻨﺸﻄﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪم.

ﺻﺮاع ﻧﺠﻮم اﻟﺘﻨﺲ ﻳﺘﺠﺪد ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ »ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز«
ﻳﻌﻮد "اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺒﺎر" ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب ،اﻟﻤﺼﻨﻒ
أول ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ،
واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال ،واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر ،ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟـ"ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ
ﻣـ ـﻴ ــﺪوز" ﻣ ــﻊ اﻧـ ـﻄ ــﻼق ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺒﺎرﻳﺎت آﺧﺮ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻞ ﺗﺮﻣﺰ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﻮة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻜﺮة اﻟﺼﻔﺮاء ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،اذ أﺣ ــﺮزوا ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ آﺧــﺮ  11ﻟﻘﺒﺎ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم ،و 54ﻣﻦ آﺧﺮ  65ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة )وﻫﻲ
إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣ ـﻴــﺪوز ،أﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
وروﻻن ﻏﺎروس اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ووﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ(.
أﺑ ـ ـ ـ ــﺮز اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺎل
دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ،اﻟﻤﺘﺮﺑﻊ ﺑﺄرﻳﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،واﻟﻤﺘﻮج ﺑﺄﻟﻘﺎب أرﺑﻊ
ﻣﻦ آﺧــﺮ ﺧﻤﺲ ﺑﻄﻮﻻت ﻏﺮاﻧﺪ ﺳــﻼم .وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻮز
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺼﺮﺑﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  32ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ
وﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺪرر ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت.
رﻓ ــﻊ دﻳــﻮﻛــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ رﺻ ـﻴــﺪه ﻣــﻦ اﻷﻟ ـﻘ ــﺎب اﻟـﻜـﺒــﺮى
اﻟ ــﻰ  ،16وﺑ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﻟﻘﺒﻴﻦ ﻣــﻦ ﻧـ ــﺎدال ،اﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟــﺬي ﻛﺴﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻠﻘﺐ روﻻن
ﻏﺎروس .2019
وﻳﺪﺧﻞ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺮز
ﻟﻘﺒﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ) 2015 ،2011و ،(2018ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻟﻰ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ،وﻣﺆﻛﺪا أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﺧﺒﻴﺮا ﻓﻲ
"ﺗﺤﺪي اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮاﻧﺪ ﺳﻼم".
وأﺿــﺎف "ﻫــﺬه ﻫﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺒﺮوز ﻓﻴﻬﺎ".
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ ﻧ ـ ـ ــﺎدال ) 33ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻮج ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ) 2010و(2013

ﻼﺛــﺔ أﻟ ـﻘ ــﺎب ،وذﻟــﻚ
ﻣــﺮﺗــﺎﺣــﺎ اﻟ ــﻰ ﻣــﻮﺳــﻢ أﺣ ــﺮز ﻓـﻴــﻪ ﺛــﻼ
ﻓﻲ روﻻن ﻏ ــﺎروس ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ دورﺗــﻲ روﻣــﺎ وﻛﻨﺪا
)ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل( ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮز.
وﻗﺎل اﻟﻤﺎﺗﺎدور اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ "ﺑﻠﻮغ اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﺑﺸﻌﻮر ﺟﻴﺪ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ" ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻫﺬا ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ".
وأﻛ ــﺪ ﻧ ـ ــﺎدال ،اﻟ ــﺬي ﺳـﺒــﻖ ﻟ ــﻪ أن ﻋــﺎﻧــﻰ إﺻ ــﺎﺑ ــﺎت،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أﻧﻪ
ﺗﺪرب "ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع .اﻵن ﻳﺘﺒﻘﻰ وﻗﺖ
ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑــﺪء اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ".
وﻳﺒﺪأ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ روﺑﺮﺗﻮ ﻛﺎرﺑﺎﻟﻴﺲ ﺑﺎﻳﻴﻨﺎ ،ﻓﻲ ﻳﻮم
ﻳﺸﻬﺪ أﻳﻀﺎ ﺧﻮض ﻓﻴﺪرر ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ اﻟﻬﻨﺪي
ﺳﻮﻣﻴﺖ ﻧــﺎﻏــﺎل .أﻣــﺎ ﻧ ــﺎدال اﻟــﺬي أوﻗﻌﺘﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ،ﻓﻴﺨﻮض اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺟﻮن ﻣﻴﻠﻤﺎن.

وﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﺳ ـﻴــﺮﻳ ـﻨــﺎ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم
ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﺿــﺪ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟ ــﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﺷﺎراﺑﻮﻓﺎ ،ﺗﺨﻮض أوﺳﺎﻛﺎ
ﻏﺪا ﻣﺒﺎراﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺿﺪ اﻟﺮوﺳﻴﺔ آﻧﺎ ﺑﻠﻴﻨﻜﻮﻓﺎ.
وﺗﻮﺟﺖ أوﺳﺎﻛﺎ ﻓﻲ  2018ﺑﻠﻘﺐ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز،
وأﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻄﻠﻊ  2019ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ أداؤﻫﺎ وﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮوﻻن
ﻏ ــﺎروس اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﻷول ﻟﻮﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﺑــﺔ أﻛـ ــﺪت أن اﺳـﺘـﻌــﺪاداﺗـﻬــﺎ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺟـﻴــﺪة .وﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟﺼﺪد "اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﺴﺮت ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻲء اﻟﻰ ﻫﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻨﺖ
أرﻳﺪ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﺒﺎراة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻟﻜﻦ
اﻷﻣــﻮر ﺳــﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ" ،ﻓﻲ
إﺷﺎرة اﻟﻰ ﺗﺘﻮﻳﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

أوﺳﺎﻛﺎ وﻫﺎﻟﻴﺐ

وﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟـﺴـﻴــﺪات ﺗـﺨــﻮض ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎوﻣﻲ أوﺳﺎﻛﺎ ،واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ ﺑﻄﻠﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺻﺮاع
ﺛﻘﺔ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،آﺧــﺮ اﻟـﺒـﻄــﻮﻻت اﻷرﺑ ــﻊ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻓــﻲ ﻛﺮة
اﻟﻤﻀﺮب ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ
وﻟـﻴــﺎﻣــﺲ ﻣـﺠــﺪدا ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ ﻋﺪد
اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ﻓــﻲ ﺻـﻴــﻒ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،أﺣ ــﺮزت أوﺳــﺎﻛــﺎ )21
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﺑ ــﺎﻛ ــﻮرة أﻟـﻘــﺎﺑـﻬــﺎ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺬات ،ﻓــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﺟــﺪﻟـﻴــﺔ ﺿــﺪ ﺳـﻴــﺮﻳـﻨــﺎ،
ﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎدة ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮس راﻣــﻮس اﻟﺬي ارﺗــﺄى اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﺪم إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺒﺎراة ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ
أو ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻴﻨﻮس ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم.

ﻓﻴﺪرر
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

أﻏﻮﻳﺮو ﻳﻘﻮد اﻟﺴﻴﺘﻲ
ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻐﻤﺔ اﻟﻔﻮز
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﻼح ﺗﻀﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ،
اﺳﺘﻌﺎد ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ﻧﻐﻤﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻮرﻧﻤﻮث ً ،١-٣
ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻮزا
ﻓﻲ ً
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ أرﺳﻨﺎل
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .١-٣

اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻧﻐﻤﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات
ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻮرﻧﻤﻮث
 1-3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أﻣﺲ.
وا ﺳـﺘـﻬــﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻘﻮة وﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮر اﻷوﻛﺮاﻧﻲ أوﻟﻜﺴﻨﺪر
زﻳﻨﺘﺸﻨﻜﻮ اﻟﻜﺮة داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
إﻟـ ــﻰ ﻛ ـﻴ ـﻔــﻦ دي ﺑـ ــﺮوﻳـ ــﻦ ،اﻟ ــﺬي
ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻬﻴﺄت أﻣﺎم اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳـﻴــﺮ ﺧـﻴــﻮ أ ﻏ ــﻮ ﻳ ــﺮو ﻟﻴﺘﺎﺑﻌﻬﺎ
زاﺣﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ داﺧﻞ
اﻟﺸﺒﺎك.
وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن دﻓﻊ ﺑﻮرﻧﻤﻮث
ﺛ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﻀــﺎﺋ ـﻌــﺔ ﻷن
ﺳﻴﺘﻲ أﺿــﺎف اﻟـﻬــﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ
واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ داﻓﻴﺪ ﺳﻴﻠﻔﺎ ﻗﺒﻞ
أن ﻳ ـﻤ ــﺮر اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ــﺮة ﻣــﺎﻛــﺮة
ﺑ ــﺎﺗـ ـﺠ ــﺎه رﺣـ ـﻴ ــﻢ ﺳ ـﺘ ـﻴــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻎ،
ﻓﻐﻤﺰﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك
ورﻓـ ـ ـ ــﻊ رﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺪه إﻟـ ـ ــﻰ ﺧـﻤـﺴــﺔ
أﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف ﻟـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺤ ــﻖ ﺑـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
ﻧ ــﻮرﻳ ـﺘ ــﺶ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻠ ـﻨــﺪي
ﺗﻴﻤﻮ ﺑﻮﻛﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻎ ﺳ ـﺠ ــﻞ

ﺛــﻼﺛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ وﺳ ــﺖ ﻫــﺎم
ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﻗﺒﻞ
ً
أن ﻳ ـﻀ ـﻴــﻒ ﻫـ ــﺪﻓـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣــﺮﻣــﻰ
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ً
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺎ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺰ ﺷ ـﺒ ــﺎك ﺑ ــﻮرﻧ ـﻤ ــﻮث ﻷن
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﻪ اﻟـ ـﻴ ــﻮم
ﻫــﻮ اﻟ ـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺴﻊ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
وﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻹﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻷول ﺳ ـﺠ ــﻞ ﻫـ ــﺎري
وﻳﻠﺴﻮن ﺑﺪﻳﻞ ﺗﺸﺎرﻟﻲ داﻧﻴﻴﻠﺰ
اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،37ﻫﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻟـ ـﻔ ــﺎرق ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪه رﻛ ـﻠــﺔ ﺣــﺮة
ـﺎل ﺳﻜﻨﺖ
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑ ـﺘ ـﻘــﺎن ﻋـ ـ ٍ
اﻟﻤﻘﺺ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﻣﻰ ﺳﻴﺘﻲ.
وﻫ ـﺒــﻂ اﻹﻳ ـﻘ ــﺎع ﻓ ــﻲ اﻟـﺸــﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة وﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ
أي ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺧﻄﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺑﻌﺪ أن ﻃﺎﻟﺐ
ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺮﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺴﺒﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "ﻓﻲ أﻳﻪ آر" ،ﺗﻮﻏﻞ داﻓﻴﺪ
ً
ﺳﻴﻠﻔﺎ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮاوﻏﺎ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺪاﻓــﻊ ﻗـﺒــﻞ أن ﺗﺼﻞ
اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ــﻰ أﻏ ــﻮﻳ ــﺮو ﻟﻴﺘﺎﺑﻌﻬﺎ
داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك ).(63
واﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻷﻏﻮﻳﺮو
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،أي أﻧﻪ وﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ

ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﺗﻤﻨﺢ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻓﻮزه اﻷول

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺎﻳﺮن ﺑﻬﺪف ﻟﻴﻔﺎ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
ﺛــﻼﺛـﻴــﺔ ﻣـﻨـﺤــﺖ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ﻓ ــﻮزه اﻻول ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ ﺷ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻪ  -3ﺻ ـﻔ ــﺮ ،اﻣـ ــﺲ اﻻول
ﺿﻤﻦ اﻃﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺷﻬﺪت ﻇﻬﻮر ﻻﻋﺐ
ﺑــﺎﻳــﺮن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻛﺎن ﺑﺎﻳﺮن اﺳﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻄﻼ
ﻟ ـﻠــﺪوري ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎدل
ﻣﺨﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎل ﻋﻠﻰ ارﺿﻪ اﻣﺎم ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ .2-2
وﻳﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﻓﺎري ﺑﺎﻟﻔﻮز أﻣﺎم ﺷﺎﻟﻜﻪ اﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺠﻢ اﻟﻠﻘﺎء وﺳﺠﻞ
أﻫﺪاف ﻓﺮﻳﻘﻪ ) 20ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء و 50و ،(75ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳـﺠــﻞ ﻫــﺪﻓــﻲ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟ ـ ــﺪوري ،ﻟﻴﺮﻓﻊ

رﺻ ـﻴــﺪه ﻓــﻲ ﺻـ ــﺪارة اﻟـﻬــﺪاﻓـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ  5اﻫـ ــﺪاف ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻮز ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﺑ ـﻌــﺪ ﻳ ــﻮم ﻣ ــﻦ ﻓ ــﻮز ﻏــﺮﻳـﻤــﻪ
ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻤﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺎم ﻛﻮﻟﻦ
 1-3اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،وﺗ ـﺼ ــﺪره ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ اﻟـﻔــﺮق
ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ  6ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺎ ﺑـ ـﻔ ــﺎرق اﻻﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻋﻦ
ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ وﺑﺎﻳﺮن ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺤﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻓــﻮز اﻻول ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑــﺎدرﺑــﻮرن  ،1-3واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوﺳﻠﺪورف ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ.
وﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﺷﺎﻟﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8اﻋﻮام
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻣـﻨــﺬ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "أﻟﻴﺎﻧﺰ أرﻳﻨﺎ" ﻓﻲ
 2ﻣﺎرس  2011اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻔﻮزه ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ راوول.

أﻏﻮﻳﺮو ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﻮرﻧﻤﻮث
ﺳﺠﻼ  9ﻣﻦ أﺻﻞ أﻫﺪاف ﺳﻴﺘﻲ
اﻟﻌﺸﺮة ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وأرﺳﻨﺎل
اﻧ ـﻔــﺮد ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﺑـﻄــﻞ أوروﺑ ــﺎ
ﺑﺼﺪارة اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻤﻪ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﻣ ــﺎم ﺿﻴﻔﻪ ارﺳ ـﻨــﺎل  1-3ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ ا ﻟـﻤـﺼــﺮي ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻼح.
وﻗ ـ ــﺪم ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل اداء ﺟـﻤـﻴــﻼ
وواﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة
أﻣﺎم ﻧﺎدي ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺪن

ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻻﺧـﻴــﺮة ،اذ ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ
رﺟ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺪرب اﻻﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻳــﻮرﻏــﻦ
ﻛﻠﻮب ﻓﻲ آﺧﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم أرﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري،
وﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ اﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
ﻛﺒﻴﺮة أﺳــﻮة ﺑــ-4ﺻـﻔــﺮ و 1-5ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻻﺧﻴﺮﻳﻦ.
وﺣ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺟ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮﻻ
ﺑ ـﻴ ـﺒــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎدم ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ ﻣﻦ
ﻟﻴﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻻرﺳﻨﺎل ﺑﻠﻐﺖ  72ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻤﻜﺎن ﻓــﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻻﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻻوﻟـ ـ ــﻰ ،ﻋﻠﻰ
ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﻲ اﻟـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪر
ﻻﻛﺎزﻳﺖ.

أﻳﺎﻛﺲ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎن
دي ﺑﻴﻚ أﻣﺎم أﺑﻮﻳﻞ
ﺗﻌﺮض ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺸﺎب دوﻧﻲ ﻓﺎن دي ﺑﻴﻚ ،اﻟﺬي
ﻳﺴﻌﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ،ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻠﺔ
اﻟﻔﺨﺬ ﺧــﻼل ﻣــﺮان ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﻟﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺎب اﻟﺪور اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺪور
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دوري اﻷﺑﻄﺎل ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻻرﺑﻌﺎء أﻣﺎم اﺑﻮﻳﻞ
ﻧﻴﻘﻮﺻﻴﺎ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه اﻟﻨﺎدي اﻟﺴﺒﺖ" :أﺷﻌﺮ
ﺑﺈﺣﺒﺎط ﺷﺪﻳﺪ ،ﺳﺄﻋﺮف ﺧﻼل أﻳﺎم ﻣﺪى ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﺪة اﻟﻐﻴﺎب".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ) (De Telegraafاﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أن اﻵﻣﺎل داﺧﻞ أروﻗﺔ ﺑﻄﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻻ
ﺗ ـﻄ ــﻮل ﻣ ــﺪة اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎب ﻋﻦ
أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﻦ أو ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب
أﻳـ ــﺎﻛـ ــﺲ إﻳـ ــﺮﻳـ ــﻚ ﺗـﻴــﻦ
ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎج ،اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ
ﻋﻼﻧﻴﺔ رﻓﻀﻪ ﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻼ
ﻋﻼ
اﻟ ـ ــﻼﻋ ـ ــﺐ ،ﻗـ ــﺪ أﺷـ ــﺮك
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـ ـ ــ 22ﻋــﺎﻣــﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت
اﻟـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻣـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺬ ﺑ ـ ـ ـ ــﺪاﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
واﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺖ
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب
ﺑـ ـﻴ ــﻦ أﻳ ــﺎﻛ ــﺲ
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﻓــﻲ ﻗ ـﺒــﺮص ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎدل
اﻟﺴﻠﺒﻲ.
)إﻓﻲ(

وﺷﻜﻞ ﺑﻴﺒﻲ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻻول ،اوﻻ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻤﻘﺺ اﻻﻳﻤﻦ ) (30وأﺻﺒﺢ اول
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ  18ﺷﻬﺮا ﻳﺮاوغ اﻟﻤﺪاﻓﻊ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓﺎن داﻳﻚ ﻓﻲ
اﻟـ ــﺪوري ،ﺛــﻢ اﻧـﻔــﺮد ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼﻗﺔ
ﺑـﻌـﻴــﺪة ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺳ ــﺪد ﻛ ــﺮة ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ أدرﻳﺎن ﺑﺪﻳﻞ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ أﻟﻴﺴﻮن ﺑﻴﻜﺮ اﻟﻤﺼﺎب
).(34
ورد ﺻـ ـ ــﻼح ﺑ ـ ـﻜـ ــﺮة ﺧ ــﺎ ﻃ ـﻔ ــﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﺎﺋﻢ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻴﻨﻮ
) ،(39ﻗ ـﺒ ــﻞ ان ﻳ ـﻔ ـﺘ ـﺘــﺢ "اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮ"
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣــﻦ رﻛﻨﻴﺔ ار ﺗـﻘــﻰ ﻟﻬﺎ

ﺑﻮردو ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻮزه اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺣ ـﻘــﻖ ﺑ ـ ــﻮردو ﻓـ ــﻮزه اﻷول ﻓ ــﻲ دوري
اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ  -2ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﻪ دﻳﻐﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ أﻣﺲ ﺑﻔﻀﻞ
ﻫﺪﻓﻲ ﻫﻮاﻧﻎ أوي-ﺟ ــﻮ وﻟــﻮرﻳــﺲ ﺑﻨﻴﺘﻮ
ﺑﻮاﻗﻊ ﻫﺪف ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻮط.
وﺗﻘﺪم ﺑﻄﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺖ ﻣﺮات ،واﻟﺬي
ﻗــﺎم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪرﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ  ،14ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  11ﻋﺒﺮ ﻫﻮاﻧﻎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ
ﺻـﻤــﻮﻳــﻞ ﻛــﺎﻟــﻮ .وﻫ ــﺬا ﻫــﻮ ﻫ ــﺪف اﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻷول ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﺒﺎ أوﺳﺎﻛﺎ.
وﺳـ ـ ـ ــﺪد ﺑ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ــﻮ ﻛ ـ ــﺮة ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺑـﻌــﺪ
دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﺘﻜﺒﺪ
دﻳﻐﻮن اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ذاﺗﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺗﻘﺪم أﻧﺠﻴﻪ ،اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ
 -6ﺻـﻔــﺮ أﻣ ــﺎم أوﻟـﻤـﺒـﻴــﻚ ﻟـﻴــﻮن اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻟــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎره
 -3ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺘﺰ ﺑﺄﻫﺪاف ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻤﻼﻟﻲ
وﺑﺎﺑﺘﻴﺴﺖ ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﺎرﻳﺎ ورﺷﻴﺪ ﻋﻠﻮي.
واﺣ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻧ ــﺎﻧ ــﺖ إﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺪف ﻣ ــﻮزﻳ ــﺲ
ﺳــﺎﻳ ـﻤــﻮن ﻗـﺒــﻞ ﺳ ــﺖ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ
ﻟﻴﺘﻐﻠﺐ  1-2ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﻪ أﻣﻴﺎن اﻟﺬي
ﻟﻌﺐ ﻧﺤﻮ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺸﺮة ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﻃﺮد
ﺑﺎﻛﺎي دﻳﺒﺎﺳﻲ.
وﻣﻨﺢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻛﻮﻟﻴﺒﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻨﺎﻧﺖ
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  53ﻟـﻜــﻦ ﺑــﻮﻧـﺠــﺎﻧــﻲ زوﻧـﺠــﻮ
أدرك اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .71
وﻫﺰ ﺟﺎﻳﺘﺎن ﺷﺎرﺑﻮﻧﻴﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎك ﻗﺒﻞ
أرﺑــﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻴﻤﻨﺢ ﺑﺮﻳﺴﺖ
اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺼﺎره اﻷول ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻮز  1-ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد راﻧﺲ.

اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮوﻧ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺎرع
اﻟﻄﻮل ﺟﻮﻳﻞ ﻣﺎﺗﻴﺐ وزرﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﺎك ).(41
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ،ارﺗـﻜــﺐ
اﻟــﻮاﻓــﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻓﻴﺪ
ﻟ ــﻮﻳ ــﺰ ﺧ ـﻄ ــﺄ ﻣ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺷــﺪ
ﺻـ ــﻼح ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻤ ـﻴ ـﺼــﻪ ،ﻓــﺎﺣـﺘـﺴــﺐ
اﻟﺤﻜﻢ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﺻﻼح
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻼ وﻗﻮﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺺ اﻻﻳﻤﻦ ).(48
وﻋـ ـﻤ ــﻖ ﺻ ـ ــﻼح ﻣ ــﺂﺳ ــﻲ ﻟــﻮﻳــﺰ
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ راوﻏ ـ ــﻪ ﺑ ــﺬﻛ ــﺎء واﺧ ـﺘ ــﺮق
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ،ﻟـ ـﻴ ــﺰرع ﻛ ــﺮة
ارﺿـﻴــﺔ اﻟــﻰ ﻳﻤﻴﻦ ﻟﻴﻨﻮ ﻣﺴﺠﻼ
ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ).(59

وﺳﺠﻞ ارﺳـﻨــﺎل ﻫﺪﻓﺎ ﺷﺮﻓﻴﺎ
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻻﻋــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻻوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ ﻟــﻮﻛــﺎس ﺗــﻮرﻳــﺮا،
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎر اﻳﻤﺮﻳﻚ اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ
) ،(85ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﺠـﻨـﺒــﻪ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ
اﻻوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻳﻦ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻛ ـ ـﻠـ ــﻮب "ﻛ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻣـﻠـﻴـﺌـﻴــﻦ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﻮة ،واﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ واﻟـ ـﺠـ ـﺸ ــﻊ،
واﻟ ـﺸ ـﻐــﻒ وﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ اﻧ ـﺘــﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻴﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻮي ﻣﺜﻞ ارﺳﻨﺎل".
وﺗﺎﺑﻊ "ﻛﻨﺎ ﺟﺸﻌﻴﻦ زﻳﺎدة ﻋﻦ
اﻟ ـﻠــﺰوم وﻟــﻢ ﻧﻘﻢ ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟـﻜــﺮات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻞ ﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة".

ﺴﻘﻂ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ أﻣﺎم ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه
ﺑﻮرﺗﻮ ُﻳ ِ

زي ﻟﻮﻳﺲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ
ﺗـﺠــﺮع ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻷوﻟ ــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﻮرﺗﻮ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ دون رد ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ اﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ )اﻟﻨﻮر( ووﺳﻂ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه ،وﺟﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  22ﺑﻬﺪف ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﺮأس
اﻷﺧﻀﺮ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻟﻮﻳﺲ )زي ﻟﻮﻳﺲ(.
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  86أﻃﻠﻖ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺎرﻳﺠﺎ رﺻﺎﺻﺔ
اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﻣﺎل ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻮدة ﺑﻬﺪف آﺧﺮ.
وﺛﺄر ﺑﻮرﺗﻮ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ذﻫﺎﺑﺎ
وإﻳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﻮج
ﺑﻪ ﺑﻮرﺗﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﻬﺬا ﻳﺴﻘﻂ "اﻟﻨﺴﻮر" ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻴﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ  6ﻧﻘﺎط ﻳﻈﻞ ﺑﻬﺎ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺣﺼﺪ "اﻟﺘﻨﺎﻧﻴﻦ" اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ
ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة أﻣﺎم اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺟﻞ ﻓﻴﺴﻨﺘﻲ ،ﻟﻴﺮﻓﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  6ﻧﻘﺎط ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ.
)إﻓﻲ(

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﻔﻮز دون ﺳﺎري وﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ
اﺳﺘﻬﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺣﻤﻠﺔ
دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺑﺎرﻣﺎ  -١ﺻﻔﺮ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﺨﺎرق
ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻗﻤﻪ ً
وإﺣﺮاز ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﺑ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻣــﺪاﻓ ـﻌــﻪ
ﺟ ــﻮرﺟـ ـﻴ ــﻮ ﻛ ـﻴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻞ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺣﻤﻠﺔ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ
اﻣﺲ اﻻول ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺑ ــﺎرﻣ ــﺎ -1ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ،ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣـﻬـﻤــﺔ
ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻗﻤﻪ اﻟﺨﺎرق
وإﺣﺮاز ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺣـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻖ وﺻـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﻪ وأﺑـ ـ ـ ـ ــﺮز
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻓﻮزا ﻣﺸﻮﻗﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓـﻴــﻮرﻧـﺘـﻴـﻨــﺎ 3-4
اﻟ ـ ــﺬي ﺷ ـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔــﻮﻓــﻪ ﻓﻲ
اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟـﻘــﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻀ ــﺮم اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﻓ ــﺮاﻧ ــﻚ
رﻳﺒﻴﺮي.
وﻏـ ـ ــﺎب ﻋ ــﻦ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ "اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪة
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز" ﻣ ـ ـ ــﺪرﺑ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻣـ ــﺎورﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎري اﻟـ ـ ــﺬي
ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب رﺋﻮي.
وﺳﻴﻐﻴﺐ ﺳــﺎري ) 60ﻋﺎﻣﺎ(
اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻫﺬا
اﻟﺼﻴﻒ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻤﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
أﻟﻴﻐﺮي ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ وﺣﻴﺪ ﻣﻊ
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة
اﻟـ ـﻘـ ـﻤ ــﺔ ﺿ ـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ 31
اﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﻨﻮ.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻇـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺚ ﻋ ــﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻧﻬﺞ ﺳﺎري
اﻟـﻬـﺠــﻮﻣــﻲ ،ﺑــﺪا "ﺑﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮو"
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻻوﻟﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ "ﺳﻴﺮي أ".
وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﺟﻮﻓﺎﻧﻲ
ﻣ ــﺎﺗ ــﺮوﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻠ ــﻮ" :ﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺖ ﻣــﻊ
ﺳـ ـ ــﺎري ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﻮﻃ ـﻴ ــﻦ وﻓ ــﻲ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،وﻛ ــﺎن ﺳﻌﻴﺪا
ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ا ﻧــﻪ ﻳﺤﺐ
اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺼﺒﻴﺎ ﻗﻠﻴﻼ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺗﺤﺴﻦ )ﺳﺎري( ﻣﻨﺬ
ﻋﻤﻠﻲ اﻻﺧـﻴــﺮ ﻣﻌﻪ ،ﻳﺪﺧﻦ أﻗﻞ
وﻫ ـ ــﺬا ﺗ ـﺤ ـﺴــﻦ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ! ﻳـﺘـﻔــﺎﻋــﻞ
اﻛﺜﺮ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻮﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻷﻣﻮر ﺻﻐﻴﺮة ان ﺗﺸﺘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰه
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ اﺻﺒﺢ ﻳﺮﻛﺰ
أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ".
وﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪف اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻮز
ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻗﻠﺐ دﻓﺎﻋﻪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻀــﺮم ﻛـﻴـﻴـﻠـﻴـﻨــﻲ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎ
ﻛ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺔ ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ اﺛ ــﺮ
رﻛﻨﻴﺔ ) ،(21وﻫــﺬا اﻟﻬﺪف اﻟـ27
ﻟﻜﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻓــﻲ  14ﻣــﻮ ﺳـﻤــﺎ ﻣﻊ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وﺳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻞ روﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺪو اﻟ ـ ـ ــﺬي
ﻟـﻌــﺐ اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻻرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ
ﻏــﻮﻧــﺰاﻟــﻮ ﻫـﻴـﻐــﻮاﻳــﻦ ،ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻻول اﻟﻐﺎه اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ
"ﻓﻲ اﻳﻪ آر" ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻞ
دﻗﻴﻘﺔ.
وﺑﻘﻲ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺑ ــﺎوﻟ ــﻮ دﻳ ـﺒ ــﺎﻻ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟـﺘــﺮك
ﻋ ـﻤ ــﻼق ﺗ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﻮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ
اﻟﺒﺪﻻء.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣــﺎﺗــﺮوﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻠــﻮ" :ادى
اﻟ ـﻄ ـﻘ ــﺲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎر اﻟـ ـ ــﻰ ارﺗـ ـﻜ ــﺎب
ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻷول ﻛﺎن اﻻداء ﺟﻴﺪا اﻣﺎم ﻓﺮﻳﻖ

ﻗ ــﻮي ﻣـﺜــﻞ ﺑــﺎرﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ ارﺿ ــﻪ"،
ً
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ" :اﻻﻫـ ــﻢ اﻧ ـﻨــﺎ ﺗـﻔــﺎدﻳـﻨــﺎ
ﺣ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤــﺮﺗــﺪات اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻬﺎ ﺑﺎرﻣﺎ ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺣــﺔ ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣـﺒــﺎراة
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ".
و ﻋ ــﻦ ﺧـﻴــﺎر اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻏـ ــﺎب ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻮن اﻟ ـﺠــﺪد
"ﻫ ـ ـ ــﺬا ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻳ ـﻌ ــﺞ ﺑ ــﺎﻻﺑـ ـﻄ ــﺎل،
ﻳﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻴﺎرات ،وﻫﺬه
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻟ ـﺠ ــﺄﻧ ــﺎ اﻟ ـ ــﻰ ﻻﻋ ـﺒــﻲ
اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﻃــﻮﻳــﻞ
وﺳﻨﺤﺘﺎج ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".
وﻗ ــﺎرن ﺑﻴﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ
ودﻳﺒﺎﻻ" :ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺧﺒﺮة
اﻛ ـﺒــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ رأس اﻟ ـﺤــﺮﺑــﺔ،
اﻟـﻤـﻘــﺎﻣــﺮة ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻻوﻟ ــﻰ
ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ان ﺑﻴﺒﻴﺘﺎ
ﺗ ـ ـ ــﺪرب ﺟـ ـﻴ ــﺪا ﺟ ـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ اﻻﻳ ـ ــﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻫ ـﻴ ـﻐــﻮاﻳــﻦ
ﺑـﻨـﻔــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣ ــﻊ دﻳ ـﺒــﺎﻻ،
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻳﺘﻮﻗﻒ
اﻻﻣ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺰج ﺑـﻴــﻦ ﺻﻔﺎت
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ".
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
أﻟﻴﻜﺲ ﺳﺎﻧﺪرو" :ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎراة
ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺪﻧ ـﻴــﺔ،
ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺤﺴﻦ ﺑﺪﻧﻴﺎ ،ذﻫﻨﻴﺎ
وﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎ ،ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺢ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ -1ﺻﻔﺮ،
ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ
أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﺮة ،ودﻓــﻊ ﻻﻋﺒﻲ
ﺑـ ــﺎرﻣـ ــﺎ اﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺾ ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻬــﺎ،

ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻴﻮﻓﻲ ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء
أﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ ان ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎري ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن
ﺳﻌﻴﺪا ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺜﻼث".

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ وﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
وﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻪ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ
اﻟــﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻧــﻪ ﻟﻦ
ﻳـﻜـﺘـﻔــﻲ ﺑـﻠـﻘــﺐ اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﺬي
اﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺮزه اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،

ﺑ ـﻔــﻮزه اﻟـﻤـﺸـ ّـﻮق ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ .3-4
و ﻫـ ـ ـ ـ ــﻮ اول ﻓـ ـ ـ ـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺎدي
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﺑ ـ ــﻲ اﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻣــﻮ ﺳــﻢ -1950
 1951ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﻓـ ـ ــﺎز  2-3ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻠﻌﺒﻪ.
وﻛﺎن ﻣﺪرب ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻟﺨﺒﻴﺮ
ﻛ ـ ــﺎرﻟ ـ ــﻮ أﻧـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮﺗ ــﻲ أﻛ ـ ـ ــﺪ ﻓــﻲ
ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻧﻪ
ﺗﻌﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ "اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻲ"

اﻷول ،ﻣﻮﺿﺤﺎ" :ﺳﺤﺒﻨﺎ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ )ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷول(،
واﻵن ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻹﻃﻼﻗﻪ".
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪه ،ﻋﺰز
أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑﻀﻤﻪ ﻋﺪة
ﻻﻋﺒﻴﻦ ،أﺑــﺮزﻫــﻢ ﻻﻋــﺐ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻫـﻴــﺮ ﻓـﻴـﻨــﻎ ﻟــﻮزا ﻧــﻮ
ﻣﻦ إﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑـ 42ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻠﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻓ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻚ رﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮي ) 36ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ(

اﻟـﻤـﻨـﺘـﻘــﻞ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺎ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟﺘﻮﺳﻜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪه
ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ اﻻﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪﻻء ،ﻗ ـﺒــﻞ ان
ﻳــﺪﻓــﻊ ﺑ ــﻪ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب ﻓﻴﻨﺘﺸﻨﺰو
ﻣــﻮﻧ ـﺘ ـﻴــﻼ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻣـ ـﻜ ــﺎن رﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎردو ﺳ ــﻮﺗ ـﻴ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،77ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ادﺧــﻞ
ً
اﻟﻐﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﺑﻮاﺗﻨﻎ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟـ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ دوﺷـ ـ ــﺎن
ﻓﻼﻫﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .62
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دراﻳﺶ

اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺰرﻋﺔ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺸﻮارع
)ﻣﺘﻰ ﻳﺠﻴﻨﺎ اﻟﺪور؟!(

أ .د .ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻨﺠﺎر

ً
اﻃﻠﻌﺖ أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻣﺎت ﺗﺨﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن راﻟﻒ ﺳﺘﻴﺪﻣﺎن
ﻋﻦ رواﻳﺔ ﺟﻮرج أوروﻳﻞ "ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت" ،وﻗﺪ أﻋﺎدت ﺗﻠﻚ
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ واﻗﻌﻬﺎ ،دون إﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎلُ .ﺗﻌﻴﺪﻧﺎ
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﺸﺮت
ﺗﻠﻚ ُ
أول ﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ .١٩٤٥
ﻛﺘﺐ ﺟﻮرج أوروﻳﻞ رواﻳﺘﻪ "ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت" ،ﻓﻲ زﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟــﺰﻣــﻦ ،ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ أﺷـﻴــﺎء أﺧ ــﺮى ،وﻟـﻜــﻦ ﻳـﺒــﺪو أﻧــﻪ ﻛﺎن
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻮة .ﺗﻌﺪ
ً
اﻟــﺮواﻳــﺔ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮا ﻓــﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ،وﺗــﺄﺗــﻲ ﻣــﻊ رواﻳ ــﺔ " "١٩٨٤ﻛــﺄﻫــﻢ ﻋﻤﻠﻴﻦ ﻣــﻦ أﻋﻤﺎل
أوروﻳﻞ ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ً
اﻟﻤﺘﺴﻠﻂ "ﻣﺴﺘﺮ ﺟﻮﻧﺰ" .وﻧﻈﺮا ﻟﺘﺴﻠﻄﻪ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﺛﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺴــﺎن ،وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات
اﻷﻣ ــﻮر .ﻛــﺎن ﺣﻜﻴﻢ اﻟـﺜــﻮرة اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ اﻟﻌﺠﻮز "أوﻟ ــﺪ ﻣﺎﺟﻮر"
ﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻣﻌﺎداة اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻤﺘﺴﻠﻂ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ
أرﺑﻊ ،أو ﻟﺪﻳﻪ ﺟﻨﺎﺣﺎن".
ﻣــﺎ إن اﻧـﺘـﺼــﺮت "اﻟ ـﺜ ــﻮرة" ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﺨـﻨــﺰﻳــﺮﻳــﻦ "ﻧــﺎﺑـﻠـﻴــﻮن"
و"ﺳﻨﻮﺑﻮل" ،وﺗﻢ ﻃﺮد اﻹﻧﺴﺎن "ﻣﺴﺘﺮ ﺟﻮﻧﺰ" ،وﻣﺎت ﺣﻜﻴﻢ
اﻟ ـﺜــﻮرة "أوﻟ ــﺪ ﻣ ــﺎﺟ ــﻮر" ،ﺣـﺘــﻰ ﺑ ــﺪأت ﻣ ـﺒــﺎدئ اﻟ ـﺜــﻮرة ﺗﺘﺴﺮب
ً
ً
ﺷـﻴـﺌــﺎ ﻓـﺸـﻴـﺌــﺎ ،وﻟ ــﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﻲ" اﻟﺠﺪﻳﺪ
ً
أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ﻳﻄﺮد رﻓﻴﻖ درﺑﻪ "ﺳﻨﻮﺑﻮل"
وﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼب اﻟﺘﻲ
درﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﺘﻜﻮن ﺟﻬﺎز أﻣﻨﻪ اﻟﺨﺎص ،وﻗﺎم
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ "ﺳﻜﻮﻳﻠﻴﺮ" ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ،وإﻗﻨﺎع اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺤﻜﻤﺘﻪ ُ
ورﺷﺪ
ﻗــﺮاراﺗــﻪ ،وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﺳــﻮأ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي أﻃﻴﺢ ﺑﻪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ.
اﺳﺘﻤﺮ "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻪ اﻟﻤﺘﺴﻠﻂ ،ﻟﻴﺒﺪأ ﺑﻠﻌﺐ ﻧﻔﺲ
اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ "ﺑﻠﻴﻜﻨﻐﺘﻮن" ،وﻫﻮ إﻧﺴﺎن
ً
ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،واﺗﻔﻘﺎ ﻣﺼﻠﺤﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﺻﻮل اﻟﻠﻌﺒﺔ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،اﻟﻤﻔﺴﺪة،
اﻟﻔﺎﺳﺪة.
ّ
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﺰﻳﻦ اﻟﻤﻜﺮر ﻟﺨﺼﻪ أوروﻳﻞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺮواﻳﺔ:
" ...ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻــﻮات ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﺆال اﻵن ﻋﻤﺎ ﻗﺪ
ﺣﺪث ﻟﻮﺟﻮه اﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ ...ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﻟﻴﻬﻢ،
ﻣﻦ ﺧﻨﺰﻳﺮ إﻟﻰ إﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ إﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺧﻨﺰﻳﺮ ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﺧﻨﺰﻳﺮ
ً
إﻟﻰ إﻧﺴﺎن ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻦ
ﻫﻮ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ".
ً
ﺣﻘﺎ ﻟﻘﺪ ﺻــﺎر ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺴــﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻼب ،أن ُﻳ ّ
ﻔﺮق.
ﻳﻤﻮت اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﺴﺎن ،أو ﻳﻤﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ
ً
اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ،ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ.
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻜﺮرة ،وﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﺴﻠﻂ وﻗﻬﺮ اﻵﺧﺮ وﻗﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺻﺎرت ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﺑﻴﺪه ﺳﻠﻄﺔ وﻧﻔﻮذ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻳﺠﻴﻬﺎ اﻟ ــﺪور ﻓــﻲ داﻳ ــﺮ اﻟـﺤــﻮل!
ﱠ
ْ
ِﺳ ــﻠ ـﻨ ــﺎ و"ﺗ ـﻘ ــﺸ ــﺮﻧ ــﺎ" وﻗ ــﺎﻟ ــﻮا ﺗـﺴــﺎﻫـﻴــﻞ
وراﺣ ــﺖ ﺳـﻴــﻮل وﻗـ ّـﺮﺑــﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻴﻮل
ﻃ ــﺎﻟ ــﺖ وﺑـ ــﺎن ﺳـﻬـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻔ ــﺮق اﻟـﻠـﻴــﻞ
وﻫـ ــﺬي اﻟـ ـﺸ ــﻮارع ﺑــﺎﻗـﻴــﻪ ﻣــﺎﻟـﻬــﺎ ﺣـﻠــﻮل
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "ﺟ ـ ـﻨـ ــﺎن" أﻳـ ـ ــﺎم وﻳ ـﺼ ـﻴ ــﺮ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ
وﻳ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻼم وﻟـﻴــﺖ ﻟــﻮ ﻳـﺼــﺪق اﻟ ـﻘــﻮل؟!
واﻗـ ـ ــﻮل ﺑـ ــﺎن ﺳـﻬـﻴــﻞ ﻻ ﺗــﺎﻣ ـﻨــﻲ اﻟـﺴـﻴــﻞ
ﻣــﺎ ﻛــﻞ ﻣ ـ ّـﺮه "اﻟ ـﻜ ــﺎرﺛ ــﻪ" ...دون ﻣـﺴــﺆول!

أﻛﺒﺮ رﻗﺼﺔ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ...ﻣﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
أﺣ ـ ـﺼـ ــﺖ ﻣ ــﻮﺳ ــﻮﻋ ــﺔ ﻏ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺲ ﻟـ ــﻸرﻗـ ــﺎم
ً
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  882ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ رﻗﺼﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻐﺎم ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻤﺎرﻳﺎﺗﺸﻲ أﻣﺲ اﻷول
ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻏـ ــﻮاداﻻﺧـ ــﺎرا ،ﻏ ــﺮب اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ،

ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺤﺪث ﻫﻮ أﻛﺒﺮ رﻗﺼﺔ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺳ ـ ّـﺠ ــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺎرﻳــﺎﺗـﺸــﻲ ﻓﻲ

ﻏ ــﻮاداﻻﺧ ــﺎرا ،ﺣﻴﺚ ﺿــﺮب اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻣ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﺳ ـﻨ ــﺔ  2011ﻣــﻊ
ً
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  457ﺷﺨﺼﺎ.
وﻗــﺎل ﻣﻮﻓﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ،ﻛﺎرﻟﻮس ﺗﺎﺑﻴﺎ:
إﻧ ــﻪ "ﺗـ ـ ّـﻢ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻏــﺎﻳــﺔ
ّ
ً
اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ؛ أوﻻ ّأن ﻳﻜﻮن ﻛــﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻗﺪ
ّ
رﻗﺼﻮا ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،
ً
وﻣــﻦ دون اﻟـﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،وﺛﺎﻧﻴﺎ أن
ً
ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮاﺗﻬﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ،وأﺧــﺬﻧــﺎ أﻳﻀﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻷزﻳﺎء اﻟﻤﺨﺘﺎرة".
وﻗــﺪ ّ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟــﺮاﻗ ـﺼــﻮن ،وأﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣ ــﺪارس اﻟــﺮﻗــﺺ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮري ،ﺗﺤﺖ ّ
أﺷﻌﺔ
اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺤﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻮﺳﻂ
ﻏﻮاداﻻﺧﺎرا ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﺧﺎﻟﻴﺴﻜﻮ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻏـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎرة ﻓ ــﻲ
ﻏﻮاداﻻﺧﺎرا ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ
أورﻧـ ــﺪﻳـ ــﻦ" :اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻛــﺎن
ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺒﻨﺎ .وﻳـﺒــﺮز ﻫــﺬا اﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟﺠﺪﻳﺪ
ا ﻟـﺠـﻬــﻮد ا ﻟـﺘــﻲ ﻧﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ
أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب" .وﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﻟﻠﻤﺎرﻳﺎﺗﺸﻲ ﻓﻲ ﻏﻮاداﻻﺧﺎرا  11إﻧﺠﺎزا ﻓﻲ
)أ ف ب(
"ﻏﻴﻨﻴﺲ".

ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء!

اﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻗ ـﺒ ــﻞ 230
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻨ ــﺔ .واﻛ ـﺘ ـﺸ ــﻒ ﻋــﺎﻟــﻢ
اﻹﺣـ ــﺎﺛـ ــﺔ رﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎردو ﻣــﺎرﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺰ
ﺑـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ
إﻳـﺴـﺘـﺸـﻴـﻐــﻮاﻻﺳـﺘــﻮ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺳ ــﺎن ﺧـ ــﻮان ﺳ ـﻨــﺔ  ،2006وﻓــﻖ
ﻣﺎ أﻓﺎدت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﻣﺎﺗﺎﻧﺰا ﻓﻲ
ﺑﻮﻳﻨﻮس آﻳﺮﻳﺲ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ".
)أ ف ب(

ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻖ وﻛـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺎﺳﺎ( ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺄن
راﺋــﺪة ﻓﻀﺎء اﺧﺘﺮﻗﺖ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﻜ ــﻲ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻜـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ
اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺧﻼل وﺟﻮدﻫﺎ
ﺑﻤﺤﻄﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻗــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن أول ادﻋـ ــﺎء ﺑــﺎرﺗـﻜــﺎب
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء!
وذﻛـ ــﺮت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك
ﺗﺎﻳﻤﺰ ،اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أن
آن ﻣﻜﻠﻴﻦ أﻗﺮت ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺤﺴﺎب

ً
اﻟﺒﻨﻜﻲ إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎء اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻧﻔﺖ
ارﺗﻜﺎب أي ﺟﺮﻳﻤﺔ.
وأﻓﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن ﺷﺮﻳﻜﺘﻬﺎ
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺳﻮﻣﺮ ووردن،
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺖ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻮى إﻟـ ـ ــﻰ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ.
وﻋــﺎدت ﻣﻜﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ
اﻷرض.
)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ(

أزﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳﺜﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋــﺪد اﻟﺴﺮﻗﺎت
واﻻﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاءات اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ــﻖ ﻓ ــﻲ
ّ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﻈﻢ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ "دورﻳ ــﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ"
ّ
ﻟﻠﻨﺸﺎﻟﻴﻦ.
ﻟﻠﺘﺼﺪي
ّ
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬرت ﻗ ـﻨ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻛ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺪن اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ،
ً
أﺧـ ـﻴ ــﺮا ،رﻋ ــﺎﻳ ــﺎﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
"اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ" ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ،
ﻣــﻮﺻـﻴــﺔ ّإﻳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺪم ارﺗـ ــﺪاء
ﺳﺎﻋﺎت أو ﻣﺠﻮﻫﺮات ّﻗﻴﻤﺔ.
وﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮةّ ،
ﺗﻌﺮض
ﺳﻔﻴﺮ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻻﻋـﺘــﺪاء ُ
وﺳــﺮﻗــﺖ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــ91
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
إﺛـ ــﺮ ﺳ ـﻘــﻮﻃ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ اﻧ ـﺘــﺰع
ﻟﺼﻮص ﻗﻼدة ﻣﻦ رﻗﺒﺘﻬﺎ.
وأﺣ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺖ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ  8ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻗـﺘــﻞ ،وﻫﻲ

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻣ ـﻌ ــﺮض ا ﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب

اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﺮاﺑﻊ.
ً
ﻣﺴﺎء.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ــﺎن :ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -ﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر.

وﻓﻴﺎت
ﺑﺎﺷﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي

أﻧﻴﺴﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺣﻤﺪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﺳﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ

ﺑﻠﺪة ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺔ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ!
ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت.
وﺗ ـﺨ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺨﺘﻮﻓﻮﻳﻴﻪ ﻣﻊ
ّ
ﺑﺎﻟﺠﺮارة،
زوﺟﻬﺎ "ﻋﻬﺪﻧﺎ اﻟﺬﻫﺎب
ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺛﻼث
ً
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻘﻄﻊ  16ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا".
ﻏ ـﻴــﺮ أن ﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺒ ـ ّـﺪﻟ ــﺖ ﻗﺒﻞ
ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﻗﺪم ﻟﻬﺎ اﺑﻨﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺣﺘﻰ ان اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺳﻮى ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة

ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻠﺪة إﻣﺸﻴﻐﺎل ،اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ  100ﻧﺴﻤﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت ،ﻛـ ــﺎن ﻧـﺤــﻮ
ً
 450ﺷ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
ﺑـﻴـﺨـﺘــﻮﻓــﻮﻳـﻴــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﺣــﻮاﻟــﻲ
 300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣــﻦ ﺷﻤﺎل أوﻣﺴﻚ
أﻛﺒﺮ ﻣﺪن ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ّ
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺴﻨﻮات
ﻟــﻢ ﻳـﺒــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪة ﺳ ــﻮى اﻟﻜﺒﺎر
ّ
ﻓﻲ اﻟﺴﻦ.

ﻣﺪرﺳﺔّ ،
ﻋﻤﻠﺖ ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ ّ
ﺛﻢ أﻣﻴﻨﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﻓﺒﺎﺋﻌﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ "اﻧﺪﺛﺮت
ّ
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪة ،اﻟﺘﺤﻘﺖ
ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪ" ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮوي.
وﻏﺎﻟﻴﻨﺎ وزوﺟـﻬــﺎ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع ﺣــﺮاﺳــﺔ اﻟـﻐــﺎﺑــﺎت ،ﻫﻤﺎ
اﻟﻮﺣﻴﺪان ﻓﻲ ﺑﻴﺨﺘﻮﻓﻮﻳﻴﻪ اﻟﻠﺬان
ً
ﻣﺎ زاﻻ ﻳــﺰاوﻻن ﻋﻤﻼ .وﻫﻲ ﺗﻘﻮل
"ﻟﺴﻨﺎ ﺳﻮى ﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص ﻫﻨﺎ.
ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻨﺎس".

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

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

ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻏ ــﺎﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ ﻫـ ـ ــﻲ أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺳــﺎﻋـﻴــﺔ ﺑــﺮﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺮ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ،
ّ
ﻓـﻬــﻲ ﺗﺠﻠﺐ ﺑـﻌــﺪ ﻛ ــﻞ رﺣـﻠــﺔ ﺑﺮﻳﺪ
ً
اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت وأﺧﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻓ ــﻼدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺮ ﻧـﻴــﻮﻏــﻮﻳـﻴــﻒ
ً
) 58ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( "ﻛ ـﻴ ــﻒ ﻟ ـﻨــﺎ أن ﻧـﻌــﺮف
ﻣ ــﺎ ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﻮار ﻟ ــﻮﻻﻫ ــﺎ،
ّ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻠﻔﺎز ﻓﻴﻪ 120
ﻗﻨﺎة؟".
)أ ف ب(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﻇــﺎﻫــﺮة ﻧـ ــﺎدرة ﻣـ ّـﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ .وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺖ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﺟـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﻣ ـﺘــﺄﺛــﺮة ﺑـﺠــﺮوﺣـﻬــﺎ،
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ.
وأﻋـ ــﺮﺑـ ــﺖ ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ أﺻ ـﺤ ــﺎب
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎدق اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ــﺬة ﺟـ ـ ـ ـ ّـﺪا ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﻣﻦ "أوﺟــﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺨﻄﻴﺮة"
ّ
"ﺗﻀﺮ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ّ ً
ﺟﺪﻳﺎ ﺑﺴﻤﻌﺔ" ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
ّ
وﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮادث
اﻟـﻤـﺘـﻌـ ّـﺪدة اﻟـﺘــﻲ ﻟﻘﻴﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،اﻋﺘﺮف أﻟﺒﺮت
ﺑﺎﺗﻠﻪ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑ ـﺸــﺆون اﻷﻣ ــﻦ ﺑــﻮﺟــﻮد "أزﻣ ــﺔ
ً
ّ
اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ
أﻣﻨﻴﺔ" ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ
أﺳﺒﺎب ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.
)أ ف ب(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء

زوﺟــﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺼﺒﺎح

ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﺳﻮى  6أﺷﺨﺎص ﻓﻲ
ﺑﻴﺨﺘﻮﻓﻮﻳﻴﻪ ،وﻫﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﻌﺰوﻟﺔ
ﻓــﻲ روﺳـﻴــﺎ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ﻣــﻦ اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت واﻟـﻤـﺴـﺘـﻨـﻘـﻌــﺎت ﻋﻦ
ﺑ ــﺎﻗ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻏ ـﻴ ــﺮ أن ﺳــﺎﻋ ـﻴــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ ،ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ إرﻣﻮﻟﻮﻓﺎ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ــﺄﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺣ ـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ــﺎت أﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء
ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ.
ّ
ﻛ ــﻞ أﺳـ ـﺒ ــﻮع ،ﺗ ــﺮﻛ ــﺐ إرﻣــﻮﻟــﻮﻓــﺎ
ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻄﻊ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺒﻴﺮﻳﺔ
ّ
ﺑﺎﺗﺠﺎه أﻗﺮب ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻳﺪي ﺗﺠﻠﺐ

nashmi22@hotmail.com

َ
اﻟﻈﻬﺮ /واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ/

ﺣﻴﻮان ﻗﺪﻳﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺠﺎب
ُﻋـ ـﺜ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻏ ـ ــﺮب اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ــﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻮان ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻃ ــﻮﻟ ــﻪ 25
ً
ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا  ،و ﻳـﺸـﺒــﻪ اﻟﺴﻨﺠﺎب
ﺳﻜﺮات اﻟﻌﺴﻴﺮ اﻟﺤﻆ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ "آﻳــﺲ إﻳ ــﺪج" )اﻟﻌﺼﺮ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺪي( ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺶ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ  230ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ،
وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮع ،اﻟـ ـ ــﺬي
اﺧﺘﻴﺮ ﻟﻪ اﺳــﻢ "ﺑﺴﻮدوﺛﻴﺮﻳﻮم
أرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻮس" ،ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ ﺧ ــﻼل

ّ
وﺿﺎح

ً
 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان
أﺳــﺮة آل اﻟـﺼـﺒــﺎح ،ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن،
)اﻟـ ـﻌ ــﺰاء اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓ ـﻘ ــﻂ( ،اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء:
اﻟﺸﻬﺪاء ،ق ،2ش ،205م ،82ت:
25231525 ،25398888
ً
 79ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷـ ـﻴـ ـﻌ ــﺖ ،اﻟ ــﺪﻋـ ـﻴ ــﺔ،
ﺣـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ آل ﺑ ـ ــﻮ ﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ،ت:
99703599 ،99545106
ً
 39ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان
اﻟﺠﺎﺳﺮ ،اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ،اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ،
ق ،1ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرع ﺣ ـ ـﻤـ ــﻮد اﻟـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮ
اﻟﺼﺒﺎح ،م ،27اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻴﺤﺎء،
ق ،7ش ،74م ،11ت،96622271 :
99758887 ،99013081
 85ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ
اﻟـ ــﻮزان ،ﻏ ــﺮب ﻣ ـﺸــﺮف ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ،
ق ،9ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ج،93
م ،38ت99990045 ،97373456 :

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:59

اﻟﻌﻈﻤﻰ 44

اﻟﺸﺮوق

05:22

اﻟﺼﻐﺮى 28

اﻟﻈﻬﺮ

11:50

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  06:18ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:24

 09:44ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

06:17

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  00:40ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:38

 02:31ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

