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اﻟﻌﺪد  - ٤٢٠٧اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
 ٢٨ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

داﺧﻞ اﻟﻌﺪد

ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ًاﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻻﻧﻐﻔﻮردً :
ﻳﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻣﺰﻳﻔﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ ص ١٥

ﻗﻤﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

اﻗﺘﺼﺎد

١٣

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ
وﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات
وأﺟـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻣـ ـﻠـ ـﺒ ــﺪة ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻠ ــﺰم ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬ ــﺎ،
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ أﻣﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻪ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ أﻧ ـﺒ ــﺎء اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ،
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ أﻣﺲ ،إن ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،

ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ أن زﻳـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
ً
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة » ﻧـﻈــﺮا إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك« ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﺗﺆﻛﺪ
ً
داﺋـﻤــﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ووﻗﻮﻓﻬﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
ً
ً
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ.
٠٣

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﺘﺴﻠﻢ
ﻃﺎﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
»ﻛﺎﻇﻤﺔ« ﻣﻦ »إﻳﺮﺑﺎص«

ﺳﻴﺎرات

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن  ١٢اﻟﺠﺎري
ﻳﺰور ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
ً
اﻷﺣﻤﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﺳ ـﻤــﻮه ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ

اﻟـﺘـﻄــﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟـﺘـﻌــﺎون اﻷﻣﻨﻲ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ،أن
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻓــﻲ 12

ً
اﻟﺠﺎري ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣــﺪ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻷﻣﻨﻴﺔ.

»اﻟﺰراﻋﺔ« :ﺻﻴﺪ اﻟﻬﻮاة ﺳﺒﺐ
ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻤﻜﻲ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﺣــﺬرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟــﺰراﻋــﺔ
واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﺻﻴﺪ
ً
اﻟﻬﻮاة ،ﻣﻌﺘﺒﺮة إﻳﺎه أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻤﻜﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »اﻟـ ــﺰراﻋـ ــﺔ« ،ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ أرﺳـﻠـﺘــﻪ

١٤

إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ،وﺣـﺼـﻠــﺖ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة«
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،إن »ﻋــﺪد ﻗ ــﻮارب اﻟﻨﺰﻫﺔ
اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺒﺤﺮي
ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﻘﻄﺎع ﺻﻴﺪ اﻟﻬﻮاة
ﺑﻠﻎ  26.041أﻟــﻒ ﻗــﺎرب ﺧــﻼل ﻋــﺎم ،«2015
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺿﺨﺎﻣﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﺪاد 04

»اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﺮاﻛﺘﻪ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ إدارة Visa
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
١١

ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﺞ
ّ
ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ

دوﻟﻴﺎت

٢٣
اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ أﻣﺲ

اﻟﻬﻨﺪ ﺗﺸﻄﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن
وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ

دلبلا

•
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺴﻲ واﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ أﻣﺲ

اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﻧﻈﺮا
ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت
ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك

)أ ش أ(

وﺻ ـ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ﻣ ـﺴــﺎء
أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ واﻟــﻮﻓــﺪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ زﻳﺎرة
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﻛــﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟـﻤـﻄــﺎر
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻠ ــﺖ ﺑـ ـﻌـ ـﺜ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮف
اﻟ ـﻤــﺮاﻓ ـﻘــﺔ ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻠﻴﺞ.
وﻳ ـ ـ ــﺮاﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ وﻓـ ــﺪ
ً
رﺳـ ـﻤ ــﻲ ﻳ ـﻀ ــﻢ ﻛ ـ ــﻼ ﻣـ ــﻦ وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺢ ﺷ ـﻜ ــﺮي
ورﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﻠــﻮاء ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺷ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻒ وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺎر
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺴﺎم
واﻋﺘﺒﺮت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ "ا ش ا"
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ أﻣ ـ ــﺲ ،أن

ً
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻴﺴﻲ

اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﻤﺪد ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ »اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ« ﺷﻬﺮﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ
●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أن وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
ً
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ أﺻــﺪر ﻗــﺮارا
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ  606ﻟﺴﻨﺔ ،2019
ً
ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  15أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم "اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت" اﻟﺬي ﺷﺎﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻹدارﻳــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة رﺻــﺪت ﺗﺠﺎوزات
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ
اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻛﺘﺸﻔﺖ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت،
ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻮد أﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻋﺘﻤﺎدات
ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ :ﻛﻤﺎ رﺻﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻼﻋﺒﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿﺖ
رواﺗﺐ دون وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ إدارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻤﺎء وﻫﻤﻴﺔ ،أو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﻊ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف ﻣﺘﻨﻔﺬة ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ان ﺑﻌﺾ اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳـﻤــﺎء دون
وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﻛ ــﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟـﻘــﺮار اﻟــﺬي أﺻ ــﺪره اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ إﺟ ــﺮاء اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺤــﺚ واﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺻــﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺳﺮﻋﺔ
إﻋﺪادﻫﺎ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ إدارة ﻣﻜﺘﺒﻪ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿﻌﺖ
ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ
ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ إدارات ﻣﺤﺪدة أو ﻣﻦ ﺗﻢ إﻋﻔﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻫﻢ دﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎر أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي

 ...ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺗﺮاﻣﺐ  ١٢اﻟﺠﺎري
واﺷﻨﻄﻦ :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
ﻳﺰور ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ  12اﻟﺠﺎري.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ  12اﻟـﺠــﺎري,
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن أﻣـ ــﺲ اﻷول ،أن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻜﻮﻳﺖ" ،وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ".
وأﺿﺎف أﻧﻪ "ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﺎﺋﺪان
اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب".
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﻠــﻚ ﻣــﺎﻟـﻴــﺰﻳــﺎ اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
زﻳـ ــﺎرة اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة "ﻧـﻈــﺮا
إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﺠـﺴــﺎم اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌـﺼــﻒ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
واﻹﺳـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﻲ وﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪد
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ وﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت".
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
"اﻟـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ" ﺑـﻴــﻦ

ﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﺷﺎهّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻦ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗــﺮﻏ ـﻴــﺰﺳ ـﺘــﺎن اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﺳ ــﻮروﻧ ـﺒ ــﺎي
ﺟﻴﻨﺒﻴﻜﻮف ،ورﺋﻴﺴﺔ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﺑﺎوﻻ
ﻣــﻲ وﻳـﻜـﻴــﺲ ،ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻣــﻮ ﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ً
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ازدادت رﺳﻮﺧﺎ
وﻣﺘﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ.
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أن ز ﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺼــﺮي ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ  2014ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
اﻟـﻨـﻬــﻮض ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﻣ ـ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰ ﻋ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ

 ...وﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ

واﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺠﺬرة
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن ا ﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼ ﻗـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺬرة
ﻋ ـﺒــﺮ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ "ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ" ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮة إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
ً
ﻣ ـﺼ ــﺮ ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗــﺄﻳ ـﻴــﺪﻫــﺎ
ووﻗـ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺐ ﻛ ــﻞ

ﻣـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺄﻧ ـ ــﻪ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻣـ ــﻦ
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ً
ً
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ أن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ داﺋـ ـﻤ ــﺎ دﻋـﻤـﻬــﺎ
اﻟـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻒ واﻷزﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺑﻮﻗﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪوان
ﻳﻮﻧﻴﻮ  1967وﻓﻲ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻋ ــﺎم  1973وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﻓ ــﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ارادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺛﻮرة
 30ﻳﻮﻧﻴﻮ .2013
واﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ــﻰ ان اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻤﻄﺮد ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻋﻼن
اﺳـﺘـﻘــﻼل اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻋــﺎم
 1961وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ان ا ﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼ ﻗـ ـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺪأت ﻣﺒﻜﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل
"اﻟ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻲ" ﻟـﻠـﺒـﻌـﺜــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧﻼل أرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋﺼﺮ
اﻟـﺘـﻨــﻮﻳــﺮ واﻟـﻨـﻬـﻀــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واوﺿـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ ان
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻨﻮﻋﺖ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح

 ...وﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
ﻟـﻴـﻤـﺘــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟ ــﻰ اﻟ ــﺮواﺑ ــﻂ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ أﻳـﻀــﺎ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻛـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻔ ـﻘ ـﻬ ــﺎء اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ.
واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ  -اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪا
ﻷﻃـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
ﻣﺪى ﻋﻤﻖ وﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
"اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ واﻟـﻤـﺜـﻤــﺮة"
ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻋﺎم .1961
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
أن اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛــﺬﻟــﻚ أﺣــﺪ

أﻫــﻢ رواﻓ ــﺪ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ "ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻀﻄﺮد اﻟﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ" ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة
ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﻓﺮاد ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
واﺷﺎرت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﻰ
ان اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ "ﻳﻌﺪ ﺣﺠﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ" ﻣــﺆﻛــﺪة اﻟـ ــﺪور اﻟﻤﻬﻢ
اﻟﺬى ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﻘﻮد وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻲ
ورﺳﻤﻲ.

 ...وأﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ

وﺻﻮل أول ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان

ً
اﻟﺴﺎﻳﺮ :إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﺨﺮﻃﻮم
أﻣ ــﺲ اﻻول أول ﻃــﺎﺋــﺮة إﻏــﺎﺛــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﺴــﺮ اﻟ ـﺠ ــﻮي اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﻬـ ــﻼل اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ
ﻟﻤﺘﻀﺮري اﻟﺴﻴﻮل واﻷﻣـﻄــﺎر
اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺴﻮدان أﺧﻴﺮا.
وﻗ ـ ــﺎل ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﺪى
اﻟـ ـﺴ ــﻮدان ﺑ ـﺴــﺎم اﻟـﻘـﺒـﻨــﺪي ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ" ان اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﺣ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺘ ـﻨ ـﻬــﺎ  40ﻃـﻨــﺎ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاد اﻻﻏــﺎﺛ ـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﻟﻤﺘﻀﺮري اﻟﺴﻴﻮل واﻷﻣﻄﺎر،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻃﺎﺋﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺼﻞ
اﻳ ـﻀــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ان ا ﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮد
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﺷـﻌــﺐ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮدان ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑـﺘــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت
ﺳــﺎﻣـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳـﻤــﻮ اﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻻﺣ ـﻤــﺪ )ﻗــﺎﺋــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻻﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ( ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪ ﻳﺪ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮن وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎة
ﻣﺸﻴﺮا ا ﻟــﻰ ان ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل
اﻻﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداﻧـ ــﻲ ﺳـﺘـﻨـﻘــﻞ

اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪات ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎر
وﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺑـ ــﺈﻳ ـ ـﺼـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ
اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﻘـﺒـﻨــﺪي ان اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻋــﺎدﺗـﻬــﺎ ﻣــﻦ أوﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪاءات ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟﺴﻮدان واﻟﻬﻴﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻏ ـ ـ ــﺎﺛ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﺎﺟﻠﺔ اﻟﻰ ﻣﺘﻀﺮري
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣــﻦ اﺟــﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ
وﻃﺄة ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ.
واﻋﺘﺒﺮ ان اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ودﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻻﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ ﻳﻌﻜﺴﺎن
"ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ" اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻳﺆﻛﺪان ﺣﺮص
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ أداء اﻟ ــﻮاﺟ ــﺐ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

واﺟﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻬ ــﻼل اﻻﺣ ـﻤ ــﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻣ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻞ ﻟـ ـ ـ "ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ" ان اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ

ﻗﻴﺎدات اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻳﺘﻔﻘﺪون اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺟﺮاء اﻟﺴﻴﻮل
ﻟ ــﻢ ﺗـ ـﺘ ــﻮان ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ وإﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﻒ ﻣــﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺟــﺐ
اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﺳـ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ

ﺧــﻼل اﻟـﻤـﺒــﺎدرات واﻟـﺠـﻬــﻮد إﻟﻰ
دﻋـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻀ ــﺮرﻳ ــﻦ وﺿ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ
اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺟ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺖ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮدان ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ وﻗ ــﻮف
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ أزﻣﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ورﻓــﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
وﺗﺨﻔﻴﻒ آﻻم ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﻮل
واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ أن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧــﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳـﻌـﻤــﻞ اﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ

ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻏﺎﺛﻴﺔ
واﻻﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻷﻫـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻜــﻮﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ رﻋــﺎﻳــﺔ أﻛ ـﺒــﺮ ﻟـﻬــﻢ واﻟـﺤــﺪ
ﻣ ــﻦ وﻃـ ــﺄة اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻧــﺎة وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ أﻋـ ــﺮب
اﻻﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻬــﻼل
اﻻﺣﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
ﻋﻮن وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺜﻤﻨﺎ اﻟﺪور واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮدان.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻻﺛـ ـﻨ ــﺎء ،ﻗ ــﺎم وﻓــﺪ
اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻘﺒﻨﺪي
وﻃ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ﺑ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪات
ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ﺑـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
"اﻟﺸﻌﺐ" وﺳﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﻮاﺟﻪ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻴﻮم
دلبلا

•
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اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ﻟـ   :ﻣﺴﺘﻌﺪون ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٩٥وﻓﺮق اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻗﺎل وﻛﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ إن ﻓﺮق
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 ٪٩٥وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺠﺎري.

ﺗﻮاﺟﻪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم
اﺧـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻧــﻮع آﺧــﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻣـ ــﺪارﺳ ـ ـﻬـ ــﺎ وﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺔ اﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺒﺪء اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .2020/2019
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،ﻋﻤﻠﺖ
ﻓــﺮق اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وﺳــﻂ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ وﻗ ـﻴــﺎدﻳــﻲ اﻟ ـ ــﻮزارة،
ﻋ ـﻠــﻰ اﺻـ ــﻼح اﻻﻋـ ـﻄ ــﺎل وﻋـﻤــﻞ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ﻟـﻀـﻤــﺎن اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺪء دوام اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأﻛ ــﺪ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
وإﺗ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎم اﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻴ ـﻴــﻒ وﺑـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻊ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻻدارات ا ﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪ ﺳـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻻﺻـ ـ ــﻼﺣـ ـ ــﺎت اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ﺧـ ــﻼل اﻟـﻌـﻄـﻠــﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ أﻓﻀﻞ
اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات ﻗ ـﺒــﻞ ﺑ ــﺪء اﻟـ ــﺪوام
اﻟﻤﺪرﺳﻲ.

وﻗﺎل اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ً
ً
إﻧـ ــﻪ ﻟ ـﻤــﺲ ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﺎ واﺿ ـﺤ ــﺎ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وا ﻟـﻘــﺎ ﺋـﻤـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـﻤــﺪارس
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ واﻻﺑ ـ ـ ــﻼغ ﻋﻦ
اﻻﻋ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺪارﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ
ﻟﻀﻤﺎن اﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ً
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ
ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﻮا
ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﻢ اﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزه ﻣﻦ
أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴــﻒ
اﻟﻤﺪارس وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺛﺎث واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺧﺮى.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن
ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻃﻮال أﻳﺎم
ً
اﻻﺳﺒﻮع ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ
ﻓ ــﻲ أﻳـ ــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻄــﻞ واﻻﺟـ ـ ــﺎزات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻻﻋـﻴــﺎد اﺳﺘﻤﺮت
اﻻﻋ ـﻤــﺎل واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺳﺮﻋﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﺑــﺪء
اﻟﺪوام ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وأﺿـ ــﺎف أﻧ ــﻪ "ﺑ ـﻌــﺪ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻃـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل
إن ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎز أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وﺻﻠﺖ
إﻟ ــﻰ ﺣــﻮاﻟــﻲ  ،%95وﻳﺒﺘﻘﻰ

اﺷﻴﺎء ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري
وﻫـ ـ ــﻲ ﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪى اﻟـ ـ ـ ـ ،"%5
ﻣﻨﻮﻫﺎ إﻟــﻰ أن وﺟــﻮد وﺣــﺪة
ﺗﻜﻴﻴﻒ وا ﺣ ــﺪة ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ
أﺻﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100أﻟﻒ وﺣﺪة
ﺗ ـﻜ ـﻴ ـﻴــﻒ أﻣـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎدي وﻳـﻤـﻜــﻦ
ﺗﺪارﻛﻪ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣــﻦ ﺳــﻼﻣــﺔ اﺟـﻬــﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻮى
ﻋ ـﻠــﻰ أﺟـ ـﻬ ــﺰة ﺗ ـﺒــﺮﻳــﺪ ﺑـﻨـﻈــﺎم
"اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻠ ــﺮات" ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﻋﻤﻞ
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﻼزﻣ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ
وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
ﻃ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،اﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ وﺣـ ــﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل
اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ ﻛــﺈﺟــﺮاء اﺣ ـﺘــﺮازي
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎرف ﻋـﻠـﻴــﻪ أن
اﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﺘـﺒــﺮﻳــﺪ "اﻟـﺘـﺸـﻠــﺮات"
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ
اﻟ ــﺮﻃ ــﻮﺑ ــﺔ ،وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ ﻫﻮ
ﻣـ ـﻌ ــﺮوف ﻓـ ــﺈن ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوام
ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﺑﺪء ﻓﺼﻞ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ،
"وﻫﺬا اﻻﻣﺮ دﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻋﺪد ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﺼﻮل ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮاﺣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ" ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ واﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻤﺎ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس
وﻣـ ــﺪرﺳـ ــﺔ ﺷ ــﺮﻳ ـﻔ ــﺔ اﻟـﻌـﻴـﺴــﻰ
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻢ اﺻـ ـ ـ ــﻼح ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻋ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ وﺿـ ـﻤ ــﺎن ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋ ــﻦ
أ ﻣ ـ ـﻠ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻻدارات
اﻟ ـﻤــﺪرﺳ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻻول
ﻟ ـﻠ ــﺪوام ،وﺳــﺮﻋــﺔ اﻻﺑ ــﻼغ ﻋﻦ
أﻳ ــﺔ ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ أو ﻣ ـﻌــﻮﻗــﺎت أو
ﻋ ـﻄــﻞ ﻓ ــﻲ اﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد أرﻗﺎم ﺗﻮاﺻﻞ
ﺳــﺎﺧ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ
ﻟـﺘـﻠـﻘــﻲ أي ﺷ ـﻜ ــﺎوى ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا

»اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ« ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات
ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻄﻴﻊ
اﻟﻌﺠﻤﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وأﻫﻞ اﻟﻤﻴﺪان
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺑـ ــﺪء اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  ،2020/2019واﻧﺘﻈﺎم
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  86أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأﻋــﺮﺑــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻟـﻬــﺎ ،ﻋﻦ
ﺗـﻬـﻨـﺌـﺘـﻬــﺎ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
ﻣــﺆﻛــﺪة رﻏـﺒـﺘـﻬــﺎ وﺣــﺮﺻـﻬــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون واﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻔﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ

رأي أﻫﻞ اﻟﻤﻴﺪان وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎدت ﺑ ـﻤ ــﺎ اﺗ ـﺨ ــﺬﺗ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣــﻦ
ﻗ ـ ــﺮارات إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر
اﻟﻤﻮﻓﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
أﺳــﺎﻣــﺔ ﺳـﻠـﻄــﺎن واﻷﺧ ــﺬ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات
اﻟـ ــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ وﻓــﻲ
اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟﺪراﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪارس واﻟ ـﺘــﻲ ﺻــﺎﺣـﺒـﻬــﺎ ﺑــﺬل
ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ.
وﺟﺪدت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ وﻗﻮﻓﻬﺎ
اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ اﻷﺳـ ـ ــﺮة اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ وﺟ ـﻨــﻮد
ا ﻟـﻤـﻴــﺪان ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
وﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ
وﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻞ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫــﺪاﻓـﻬــﺎ
اﻟﻤﻨﺸﻮدة.

ﻣﻄﻴﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ

»اﻟﺰراﻋﺔ« :ﺻﻴﺪ...
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮارب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس
اﻟﺼﻴﺪ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻸﺳﻤﺎك.
وﻋﺰت اﻟﻬﻴﺌﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد دراﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺻـﻴــﺪ اﻟ ـﻬــﻮاة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻤﻜﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻴ ــﺪ واﻷﻧ ـ ـ ـ ــﻮاع
اﻟـﻤـﺼـﻄــﺎدة وﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟـﺼـﻴــﺪ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن دراﺳــﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ــﻸﺑـ ـﺤ ــﺎث
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ـﻠـ ـﺼ ــﺖ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
ﻛﻤﻴﺎت ﺻﻴﺪ اﻟـﻬــﻮاة ﺑﺎﻟﺨﻴﻂ
واﻟـﺼـﻨــﺎرة ﺗـﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ %10
ﻣـ ـ ــﻦ إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأ ﺿـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﺖ أن ا ﻟ ـ ـ ــﺪرا ﺳ ـ ـ ــﺔ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أن  %60ﻣـ ــﻦ ا ﻟـ ـﻬ ــﻮاة
ﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻮ ن ا ﻷ د و ا ت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮح ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،وﻫـ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻴ ـ ــﻂ واﻟ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎرة ،أﻣ ـ ــﺎ
اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أدوات
ﻏ ـﻴــﺮ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺜــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك
اﻟﺨﻴﺸﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﻚ وﺷﺒﺎك
اﻟﺠﺮ اﻟﺨﻠﻔﻲ واﻟﻘﺮاﻗﻴﺮ وذﻟﻚ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣـﺘـﻔــﺎوﺗــﺔ ،وﻳـﺘــﻢ إﻧ ــﺰال
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻴ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ أو
ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت واﻟﻤﻨﺎزل.
وأﻛﺪت »اﻟﺰراﻋﺔ« أﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﺳـ ـﺒ ــﻖ أن ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﺻـﻴــﺪ
اﻟﻬﻮاة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻤﻜﻲ
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻌ ــﺮوف ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ دﻗ ـﻴ ــﻖ،
و ﻟـﻜــﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻓﺈﻧﻪ
ً
ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ.
وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻒ أﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎب
اﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎض اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺰون ﻋ ـﻨــﺪ
»ﻫ ــﻮاة اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ« ،إذ أوﺿﺤﺖ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ أن ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎورة ﺗــﺆﺛــﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون
ً
اﻟـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻜ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ،ﻧـ ـﻈ ــﺮا
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ ،إذ إن ا ﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻷﻧ ــﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺎه
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻲ أﺳﻤﺎك
ﻣﻬﺎﺟﺮة.
وذﻛﺮت أن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺰون ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ،
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻴﺎه ،وﻣﻨﻬﺎ »ردم اﻟﺴﻮاﺣﻞ
واﻟ ـﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮ« ،أو
ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺘﻢ ﻓﻲ دول ﺧﺎرج
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﺳﺪود
ﻋﻠﻰ ّ ﻧﻬﺮي دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات ،وﻫﻮ
ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
ﻣﻦ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب.
٠٥

اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
ً
واﻻدارات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻻﺟـ ـ ـ ــﺮاء اﻻﺻـ ــﻼﺣـ ــﺎت
اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ وﺣـ ــﻞ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس ،وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ
أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ﺟﻮﻻت ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ آﺧـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻛـ ـ ــﺪت
ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﺗ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ
ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ان وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﺟﻮﻻت
ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺪارس وﻓﻲ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻔــﺮﻗــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺪى ﺟ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس وإﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺎم اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
واﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤــﻊ ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪان
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻟ ـﻠ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓــﻲ
ﻣﺪارﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺰورﻫﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن وﻛﻴﻞ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة د .ﺳ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﺤــﺮﺑــﻲ

واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ﻳﺎﺳﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ وا ﻟــﻮ ﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
وﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣــﺪﻳــﺮي اﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻻدارات
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ ﺳـﻴـﻌـﻤـﻠــﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗـﻔـﻘــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس وﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺘـﻬــﺎ
ﻃـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻻﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺪارس
»اﻟﺘﺸﻠﺮات«
وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ
ﺑﻮﺣﺪات
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﺈﺟﺮاء
اﺣﺘﺮازي ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ »رﻳﺎض
اﻷﻃﻔﺎل« ﺣﺘﻰ  ١٩اﻟﺠﺎري
أ ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪر و ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻧﺸﺮة ﻋﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣ ـ ـ ــﺪارس رﻳـ ـ ــﺎض اﻻﻃـ ـﻔ ــﺎل
واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻻﻃـ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ
اﻟﺮﻳﺎض ﻛﻔﺘﺮة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ أوﻟ ـﻴ ــﺎء
أﻣﻮرﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮات اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ا ﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺪا ﻳ ــﺔ دوام
اﻟـﻴــﻮم وﺣـﺘــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ دوام
ا ﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ  19ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ
اﻟﺠﺎري.

»دﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ« :إﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑـ»اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«  ١٤اﻟﺠﺎري
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب،
إﻏـ ـ ـ ـ ــﻼق ﺑـ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴــﺔ
"اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" اﻟﺘﻲ
أﻃـﻠـﻘـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ  14ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻻﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر واﻹﺑ ـ ــﺪاع ،واﻛـﺘـﺸــﺎف
اﻷﻓ ـﻜ ــﺎر واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎرات اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة
أن إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻼل
ﺣﻔﻞ ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ  14ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﺜــﻼب ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ أ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑــﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺤﺺ

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
وﻓـ ــﻖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺎت ﺑ ـ ـﻜـ ــﻞ ﺣـ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ

ً
وﺷ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴ ــﺪا ﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﺳـﻴـﺤـﺼــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ وﺷﻬﺎدة
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮ و"ﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮق اﻟـ ـﻤـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮ"،
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﺼــﺪ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
ً
ً
اﻟﻔﻀﻲ وﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ وﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ
وﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟـﺒــﺮوﻧــﺰي ،وﺟــﺎﺋــﺰة
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ وﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ
و"داﻧﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻢ رﻣﺰي ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻃﺮح
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ.

دلبلا

•
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٥

ً
»اﻟﺰراﻋﺔ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٤و ٢٠١٧واﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ...ودلبلا• ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ذﻛﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ أﻧﻪ
ً
ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﻓﺈن دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ
 ٢٠١٤و.٢٠١٧

ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻞ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

أﻛ ــﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ واﻟ ـﺜ ــﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻧﻬﺎ
ﺗ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻲ اﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ
ا ﻟـﻐــﺬا ﺋــﻲ وﺗﻌﺘﺒﺮه اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻀﻲ ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐــﺬاﺋــﻲ ﺑـﻜــﻞ أﺑـﻌــﺎده
ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ أﻣـ ـ ـ ــﺎن ووﻓـ ـ ـ ــﻖ آﻟ ـﻴ ــﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺧﻄﻂ وأﺑﺤﺎث
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ وﺿ ـﻌــﺖ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻓﻲ
ﺻﺪارة اﻟﺪول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "اﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ" ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ارﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺔ،
وﺣﺼﻠﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻪ ،إن اﻻﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ،ﺑﻞ
ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﺴــﻼﻣـﺘــﻪ وإﻧ ـﺘــﺎﺟــﻪ واﺳـﺘــﺪاﻣـﺘــﻪ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت أﻧ ـ ــﻪ ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـﻐــﺬاﺋــﻲ،
ﻓﺈن دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ 2014
و.2017
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻷﻣ ــﻦ
اﻟ ـﻐــﺬاﺋــﻲ ﻳـﺤـﺘــﻞ ﻣــﻮﻗـﻌــﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ
ﺿﻤﻦ اوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ
ذﻟــﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻻﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻢ اﻟﺬي
ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻤـﺠــﺎل ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
)ﻓـ ـ ــﺎو( ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺧـﺒــﺮﺗـﻬــﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت وﺧ ـ ـﻄـ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ ﺑـ ــﺄن ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷﻣ ــﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫــﻲ :اﻟـﺜــﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ،
واﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮوة اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺜـ ــﺮوة
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
دوره ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ذﻟ ـ ــﻚ اﻷﻣ ـ ــﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ.

ً
أوﻻ :دور ﻗﻄﺎع اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﻧﻮﻟﻲ »اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ«
أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ

ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻢ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺰراﻋــﺔ
واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎج
اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﻲ ،وﻫ ــﻮ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﻫﻤﻴﺘﻪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ واﻟـﻤــﺮﺑـﻴــﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺎج واﺳﻠﻮب
اﻟﺤﻴﺎة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻧﺘﺎج
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـﺤـ ــﻮم ﺣـ ـﻤ ــﺮاء
ودواﺟ ــﻦ وﺑـﻴــﺾ ﻣــﺎﺋــﺪة وﺣﻠﻴﺐ
ﻃﺎزج وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ.
وﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
ﺣﻮاﻟﻲ  %48ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻄ ــﻮرت
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻻﻧ ـﺘ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻄﻮرا ﻣﺸﻬﻮدا
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،إذ ﻳﻘﻮم
اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
اﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ،وﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻧـﺘــﺎج اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ذات اﻻﺻﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗــﺮاﺧـﻴــﺺ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
واﻟﻤﺰارع وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ دراﺳﺎت
اﻟـﺠــﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻗﺘﺮاح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة،
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ــﺎم ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم
اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ:
 -1ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﺪ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻏﻨﺎم
واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ.
 ﻳﻘﻊ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺑﻤﻨﻄﻘﺔﻛﺒﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
) (5843ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ ﺑ ـﻐ ــﺮض ﺗــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻻﻏ ـﻨــﺎم واﻻﺑ ـﻘــﺎر واﻹﺑ ــﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء.
وﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )ﻃﺮق
 ﻛﻬﺮﺑﺎء  -ﻣﻴﺎه ....اﻟﺦ( ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎكﻗﺴﺎﺋﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ )ﺑﻴﻊ وﺟﺮش
اﻻﻋــﻼف -ﺟﺰ اﻟﺼﻮف -ﺟﻤﻌﻴﺎت
اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ-
ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ -ﺻ ـﻴ ــﺪﻟ ـﻴ ــﺔ  -ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
ﺑﻴﻄﺮي -ﻣﺴﺎﺟﺪ ....اﻟﺦ(
 -2وﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع )(25
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
 -3ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺮة ﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻷﻏﻨﺎم واﻹﺑﻞ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ:
ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات

ﻋﺪد اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻮﻓﺮة

اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻋﺪد ﻣﺰارع اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

3242

2194

ﻋﺪد ﻣﺰارع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة

240

560

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

3482

2754

ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ  ٢٠١٣إﻟﻰ ٢٠١٦
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻄﺎزج
ﻟﺤﻮم دواﺟﻦ
ﺑﻴﺾ اﻟﻤﺎﺋﺪة

اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻃﻦ
%
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻃﻦ
%
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻃﻦ
%

2013
73000
%25
58080
%26
53540
%108

2014
74367
%26.5
58200
%27.5
76355
% 116

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٨/٢٠١٧- ٢٠١٢/٢٠١١
اﻟﻤﺤﺼﻮل
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﻔﻠﻔﻞ
اﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن
اﻟﺨﺲ
اﻟﻔﻮل
اﻟﺰﻫﺮة
اﻟﻤﻠﻔﻮف
اﻟﺒﺎﻣﻴﺎ
اﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ
اﻟﻜﻮﺳﺔ
اﻟﺬرة
اﻟﺠﺰر
اﻟﻘﺮع
اﻟﺒﻄﻴﺦ
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
اﻟﺒﺼﻞ
اﻟﺜﻮم
اﻟﺮﻗﻲ
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ
اﻟﺒﺮوﻛﻠﻲ

اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺠﻢ
2012/2011
39688897
47023996
8254245
12973552
4980295
150789
3420623
6783015
835046
1902976
1177120
798075
54645
2326948
447356
12499978
3747196
52330
449
18389
536823

اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺠﻢ
2018/2017
82056007
69892980
11758067
19011974
11743307
114941
6182786
6973980
1333192
4044646
3804301
1311814
94468
6232420
1521786
20574948
1837707
77923
69551
114365
1317359

2015
83433
%28
59520
%30
78558
%112

2016
85226
%29
61430
%30
80500
%116

اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋـ ــﺪة ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ورﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻻﻛﺘﻔﺎء
اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮوﺗـﻴــﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
)ﻟ ـﺤ ــﻮم ﺣـ ـﻤ ــﺮاء -ﻟ ـﺤ ــﻮم دواﺟـ ــﻦ-
ﺑـﻴــﺾ ﻣــﺎﺋــﺪة  -اﻟـﺤـﻠـﻴــﺐ اﻟ ـﻄــﺎزج
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ(.
وأﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -1ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ وﺗـﺴـﻤـﻴــﻦ
اﻷﻏﻨﺎم وزراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء:
 وﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻨﻄﻘﺔاﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪﻟ ــﻲ اﻟـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
) (500ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﺔ
) 50000م  (2ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻐ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
)10000م (2ﻟ ـﺘ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺔ و ﺗـﺴـﻤـﻴــﻦ
اﻷ ﻏـ ـ ـﻨ ـ ــﺎم و)40000م (2ﻟ ــﺰرا ﻋ ــﺔ
اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼف اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻀ ـ ــﺮاء ﻟ ـﺘ ـﻐ ــﺬﻳ ــﺔ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم
ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﺔ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ )(800
رأس ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم.
 وﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوعﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ً
ﺣﻮاﻟﻲ ) (3500-3000ﻃﻦ /ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء
اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ.
 -2ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺗ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺑ ـ ـﻘـ ــﺎر
وﺗﺴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺠﻮل وإﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ
وزراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء:
 ﻳﻘﻊ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺑﻤﻨﻄﻘﺔاﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺪﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﻛ ـﺒ ــﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺎ ﺣ ــﺔ )11100000م(2
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻋـﻠــﻰ
ﺣ ــﻮا ﻟ ــﻲ ) (58ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺎﺣﺔ )150000م (2ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺷ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻗ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ـﺼ ـﻨــﻊ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎن -ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
ـﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ...اﻟــﺦ وﺟ ـ ٍ
وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع واﻟ ـﺒ ــﺪء ﻓـﻴــﻪ،
وﻋ ـﻨــﺪ اﻛ ـﺘ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺳﻮف ﻳﺮﺑﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺰارع
ﺣــﻮاﻟــﻲ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ )(42000-40000
رأس ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎ
ً
ﺑـﻴــﻦ ) (220-200ﻃ ــﻦ /ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟـﻄــﺎزج ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻄﺎزج ﻣﻦ  29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟـ ــﻰ  55ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ إﻧ ـﺘــﺎج
ً
ﺣــﻮاﻟــﻲ ) (4000ﻃــﻦ /ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء.
 -3ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ــﻲ
ﻟﻠﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺮة.
 ﻳﻘﻊ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺑﻤﻨﻄﻘﺔاﻟــﻮﻓــﺮة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
) (15ﻣﺰرﻋﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ )32000م(2
ﻟﻜﻞ ﻣﺰرﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﺔ
ﺣـ ـ ــﻮا ﻟـ ـ ــﻲ )  (650000د ﺟ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺔ/
ً
ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ وﻋـﻨــﺪ اﻛـﺘـﻤــﺎل اﻟـﻤـﺸــﺮوع
ﺳ ـ ــﻮف ﺗ ــﺮﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻧـ ـﺴ ــﺐ اﻻﻛـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎء
اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻟ ـﺤــﻮم اﻟ ــﺪواﺟ ــﻦ ﻣﻦ
 28ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  37ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺰرﻋﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺰراع ﻣﻦ ارﺷﺎدات
ودورات ﺗﺪرﻳﺐ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب

واﻷﺑﺤﺎث وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ.
 -4ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺔ ﻗ ـﺴــﺎﺋــﻢ
)ﺟــﻮاﺧ ـﻴــﺮ( ﻛـﺒــﺪ ﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻷﻏ ـﻨــﺎم
واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ:
ـﺎر ﺗ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰ وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ
 ﺟــــــ ٍﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع إذ ﺗـ ــﻢ ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺬا
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﺑـ ــﺈﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﺪد )(3
ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت أﺧـ ــﺮى ﻟ ـﺠــﻮاﺧ ـﻴــﺮ ﻛﺒﺪ
ً
وﺟﺎر
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﺪد  16ﻗﻄﺎﻋﺎ
ٍ
اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣـﻨــﻪ ﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ وﻣـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ ﻛ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻬــﺎ
)1250م (2ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻦ ﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط
واﻟـ ـﻀ ــﻮاﺑ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
 -5ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻣـ ـ ــﺮك اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ــﺢ
اﻻﺻـ ـ ـﻄـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻲ وﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻞ اﻻﺟ ـ ـﻨـ ــﺔ
وﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻫ ـ ــﺎ ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ــﺢ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ:
 ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـ ـ ــﺪرج ﻣــﻦﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 2019 /2018و ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻎ ا ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ) (3ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺳﻴﻨﻔﺬ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺳﻴﻮﻓﺮ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺑﻌﺪ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ) (250ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
ً
اﻟــﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳــﺆدي دورا
ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ وأﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﻲ ،ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺤــﺪ
ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ.
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ذﻛـ ـ ــﺮه ﻧـ ـﺠ ــﺪ أن
اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ذي اﻟـﺒــﺮوﺗـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧــﻲ )ﻟﺤﻮم
ﺣـ ـﻤ ــﺮاء  -ﻟ ـﺤ ــﻮم دواﺟ ـ ـ ــﻦ -ﺑﻴﺾ
ﻣــﺎﺋــﺪة -ﺣﻠﻴﺐ ﻃ ــﺎزج وﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻷﻟﺒﺎن ...إﻟﺦ(.
 ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻧـ ـﺠ ــﺪ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـ ـ )(3ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة زاد اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺐ
اﻻﻛ ـﺘ ـﻔــﺎء اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :دور ﻗﻄﺎع اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻬــﻮض
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 - 1ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ووﺿﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻣــﻊ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷراﺿ ــﻲ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ.
 - 2اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻣ ــﻊ اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮر
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ،وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﺄﺻﻴﻞ
ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل
اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ وﻋ ـﻤــﻞ ﺣﺼﺮ

وﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻒ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮارد اﻟ ــﺰراﻋـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام.
 - 3وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻫــﺪﻓــﺎ ﻟﻬﺎ
ﻧـﻈــﺮا ﻟـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﻜــﺎن
وﻣ ـﺤ ــﺪودﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟ ــﺰراﻋـ ـﻴ ــﺔ واﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﺧـﺼــﻮﺑــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺔ وﻧ ـﻘ ــﺺ ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ.
 - 4ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮا ﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
ﻟ ـﻤــﺮاﻋــﺎة اﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ ﺑـﻴــﻦ اﻻﻫ ــﺪاف
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎﻻﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ )أﻫ ـ ــﺪاف
ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪى( وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﺳ ـﻠــﻮب
إدارة اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺰراﻋــﻲ وﺿﻮاﺑﻄﻪ
ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﻟـﺘـﺨـﺼــﺺ واﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﻲ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ
ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟ ـﻤــﺰارﻋ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.
 - 5اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺴﺎرات
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت وﻧ ـﻈ ــﺎم
اﻹﻧ ـ ـﺘ ـ ــﺎج واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ ﻣ ـ ــﻊ دﻋ ــﻢ
ﻗﺪرات اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻟﺘﺒﻨﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ
اﻟـﺒـﺤـﺜــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻫــﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ،
وإﺑ ــﺮاز دور اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻓﻲ
اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
 - 6ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺨﺎص ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﺮورة
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻣ ـﻨــﺎخ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري ﻣــﻼﺋــﻢ
وﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﺠﺬب اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻟ ــﻸﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
 - 7اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ اﻷﻓـﻘــﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2011ﺣﺘﻰ  2017ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزات
ﺳ ــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت أو اﻻﻓ ــﺮاد،
ﺑﻬﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
اﻟ ــﺰراﻋ ــﻲ ،واﻟـ ــﺬي ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟ ـﻐ ــﺬاء وﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮاد ﻣــﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺎرج وزﻳ ـ ــﺎدة ﻧـﺴــﺐ اﻻﻛـﺘـﻔــﺎء
اﻟ ـ ــﺬاﺗ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ أﻏ ـ ـﻠـ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ـﺘــﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﺑﺎﻷﺳﻮاق.
 - 8اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺮأﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻟ ــﺰراﻋ ــﻲ
واﻟـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓـ ــﻲ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻮت
اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ
ﺧــﻼل زﻳ ــﺎدة ﻣـﻌــﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟ ـ ـ ــﺰراﻋ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰارع اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺔ
واﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻨﺎف
ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ،
واﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﺑ ــﺎﻹرﺷ ــﺎد اﻟ ــﺰراﻋ ــﻲ،
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮل اﻹرﺷﺎدﻳﺔ.
 - 9أ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺄت ا ﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻗ ـﺴ ـﻤــﺎ
ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ
ﺑـﻬــﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟــﺰراﻋــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮﻳــﺔ وﺗــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺰارﻋ ـﻴــﻦ
ﺑــﺎﻹﻗ ـﺒــﺎل ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻷﺳ ـﻤــﺪة اﻟـﻜـﻴـﻤــﺎوﻳــﺔ واﻟـﻤـﺒـﻴــﺪات
وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎرة
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼﻻت اﻟﻤﺤﻮرة
وراﺛـﻴــﺎ ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻹﺷـﻌــﺎع اﻟﻤﺆﻳﻦ
واﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻋ ــﺪاد أو اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﻞ اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﺤ ـﺘ ــﻪ ،وﻗ ــﺪ
ﺑ ــﺎدر ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺑ ـﻠــﺪان اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـ ــﺰراﻋـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ،إﻻ
أن ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻌـﻀــﻮي
ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
وﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ وﺗ ـﺼ ــﺪﻳ ــﻖ
ﻟﻤﻜﺎن اﻹﻧـﺘــﺎج ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻌﻀﻮي ،وﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ،وﻳـﺘــﻢ ذﻟــﻚ
وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط وﺿــﻮاﺑــﻂ ﻣﺤﺪدة،
وﻗــﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
 - 10ﺗـ ـ ــﻮ ﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ اﻷ ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﺤـﻴــﺎزات اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
اﻟـ ـﺼـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮة واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت داﺧ ــﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي
ﻧ ـﺸــﺎﻃ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﻮاد
اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أو ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت وﺳ ـﻄ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼل وزﻳــﺎدة دﺧﻞ
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ
ﺷ ـﻤــﻮﻟ ـﻴــﺔ واﺳ ـ ـﺘـ ــﺪاﻣـ ــﺔ ،وﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺗـﺠـﻔـﻴــﻒ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺨﻀﺮاوات،
وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﻣـﻌـﺠــﻮن اﻟـﻄـﻤــﺎﻃــﻢ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.
 - 11ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ا ﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ا ﻟ ــﺪ ﻋ ــﻢ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ،
ﺑـﻬــﺪف ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺎج،
وذﻟ ــﻚ ﻧـﻈــﺮا ﻟـﻠـﻈــﺮوف اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺧ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻫـ ـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
 - 12ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ ا ﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
زﻳ ــﺎدة اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟــﺰراﻋــﻲ ﻣــﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

ً
 ٣٤٥ﻧﻮﻋﺎ ﻟﻸﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻗــﺎﻟــﺖ »اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ« ان اﻻﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﺴـﻤـﻜــﻲ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﻳﻀﻢ ﻋ ــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﻷﻧ ــﻮاع ﺗﺒﻠﻎ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 345
ً
ﻧﻮﻋﺎ ،وﻳﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻨﻮع اﻻﺣﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻳﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻧﻮاع
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ  23ﻧﻮﻋﺎ ﻓﻘﻂ.
واﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺒﺎك اﻟﺠﺮ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﺎﻋﻲ )اﻟـﻜــﺮاف( ﻟﺼﻴﺪ اﻟﺮوﺑﻴﺎن،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺨﻴﺸﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﺮاﻗﻴﺮ ﻟﺼﻴﺪ
اﻷﺳ ـﻤــﺎك ،وﺗ ــﺪار اﻟﻤﺼﺎﻳﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ أﺳﻄﻮل ﻳﻀﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ  782ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ.
وذﻛﺮت ان إﻧﺘﺎج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻳﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز  8.500ﻃــﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ
ً
وﺗﺮاوح ﺣﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪره  5.600ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺰﻋﻨﻔﻴﺔ أﻗﺼﻰ ﻛﻤﻴﺔ
ﻟﻪ ،وﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ  7.000ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1995وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺨﻔﺾ وﺗﺮاوح ﺣﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪره  3.900ﻃﻦ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻟﺠﺮ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﺮوﺑﻴﺎن ،ﻓﻘﺪ وﺻﻞ

إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ  1989إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  3.900ﻃﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ  1994ﺣﺘﻰ  2016ﺗﺮاوح اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻮل ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.800ﻃﻦ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ »اﻟﺰراﻋﺔ« :وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺨﺰون
اﻟﺴﻤﻜﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖّ ،ﺑﻴﻨﺖ أﺣﺪث اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم
ً
ً
ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻧﻮاع ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ،ﻣﺜﻞ اﻟﺰﺑﻴﺪي
واﻟـﺼـﺒــﻮر ) (%90واﻟـﻬــﺎﻣــﻮر ) (%70واﻟـﻨــﻮﻳـﺒــﻲ )(%50
واﻟﺤﻤﺮا ) (%97واﻟﻨﻘﺮور ) (%60واﻟﺮوﺑﻴﺎن ).(%55

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺴﺄل اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ
"ﺗﺪاوﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
ﺧﻼل اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻋﺰم
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺤﺰﻣﺔ
ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ورﻓﻊ
اﻻﻋﺒﺎء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻮاﻃﻦ".
وأﺿﺎف :وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻫﺪﻓﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻬﻞ
ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺪﻋﻮم وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳﻌﺎر
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أوﻏﻴﺮ ذﻟﻚ،
ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ؟
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻤﻀﺎﻣﲔ
ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﳌﺰﻣﻊ ﻻﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ
ﻻﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ.
وﺗﺴﺎءل :ﻫﻞ ﻫﻨﺎك
دراﺳﺎت اﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪراﺳﺔ
اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وآﻟﻴﺎت
ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺜﻞ ﻏﻼء
اﻻﺳﻌﺎر وأزﻣﺔ اﻟﻘﺮوض؟
وﻫﻞ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﺻﺪار ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
رﻓﻊ اﻻﻋﺒﺎء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ أم ﻻ؟

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻟـ »اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ«

ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ أﻣﺲ ،ﻗﺎل
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
"ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺰوﺑﻌﺔ
اﳌﻔﺘﻌﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ،ﻳﺠﺐ
اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
وزﻋﺰﻋﺔ اﻻﻣﻦ وﺑﺚ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄن
ﺻﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﺘﺼﺪي
ﳌﺸﺮوﻋﻬﻢ اﻟﺨﻄﻴﺮ
واﳌﺪﻣﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن".
وأﺿﺎف :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث
ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﻔﻰ ﺧﻠﻔﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﻨﺪات
ﺧﺒﻴﺜﺔ وﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻳﺨﺮج ﻟﻨﺎ
ﻣﺘﺤﺬﻟﻘﻮن ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ
ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺮأي ،اﻣﺎ اﻧﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ،او
اﻧﻬﻢ ﻣﺘﻮﻫﻤﻮن.

اﻟﺪﻻل ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻤﻼت
اﻹﺳﺎءة ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻘﺎء

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
"ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ دورا
ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ
ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺷﻘﺎء
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﺗﺼﺮﻳﺤﺎ
ﻗﻄﺮﻳﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻻﻣﺲ
ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ".
وأﺿﺎف اﻟﺪﻻل :ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ان
ﺗﺼﺪق اﻟﻨﻮاﻳﺎ وﺗﻘﻒ
ﺣﻤﻼت اﻹﺳﺎءة واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
وﻳﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ
ﻃﺎوﻟﺔ واﺣﺪة ﺑﻼ ﺷﺮوط
او ﻣﺴﺎوﻣﺎت.

٦
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
» «GUSTﺗﺤﺘﻀﻦ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي اﻟﺴﻨﻮي
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4207اﻷﺣﺪ  1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  2 /اﻟﻤﺤﺮم 1441ﻫـ

academia@aljarida●com

ﺑﻮﺣﻤﺮا :ﻧﻮﺟﻪ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي

ﺑﻮﺣﻤﺮا وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) (GUSTاﻟﻠﻘﺎء
اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﺮي اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺎء اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﻣﺸﺮف ،ﺑﺤﻀﻮر
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .وﻟﻴﺪ ﺑﻮﺣﻤﺮا،
وﻗﻴﺎدات اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻟﻌﻤﺪاء
ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪدّ ،
رﺣﺐ ﺑﻮﺣﻤﺮا
ً
ﺑــﺎﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪد ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن "ﻛــﻞ

دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ
ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ـﻨ ــﺎ ﻻﺣـﺘـﻀــﺎﻧـﻬــﻢ
وﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻫ ــﺪﻓ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة ،وﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن ذﻟــﻚ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺪد وﺗﺼﻘﻞ
ﻃـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ .وﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬا
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ﻧﺆﻛﺪ أن رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة ﻛــﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻣﺴﺘﻌﺪون
ً
دو ﻣـ ــﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧـﺤــﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ وأﺣﻼﻣﻬﻢ".

ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮ وﻟﻘﺎءات ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
َ
ﺗـﻤـ ّـﻴــﺰ ﻟـﻘــﺎء اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﺘـﻨــﻮﻳــﺮي ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﺑﻄﺎﺑﻊ
ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻫﺪف اﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺲ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ وﻣﺘﻌﺔ
ﻟـﻠـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ اﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗــﻮﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد وأﻫﺎﻟﻴﻬﻢ.
وﺑـ ــﺪأ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﺮي ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪﻳــﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮم اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﻲ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ وﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ـﻬ ــﻢ اﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋﻠﻰ

ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
د .ﻓ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﻂ" :ﻧ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻴﺎة
ﻋ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ــﺎﺟ ـ ـﺤـ ــﺔ ،وﻛـ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـﻨــﺔ
دراﺳﻴﺔ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛـ ــﻞ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓـ ــﻲ ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎﺗـﻬــﻢ
ﻟﻴﻜﺘﺴﺒﻮا اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ
ﻧ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻓــﻲ
ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﺳـ ـﺘ ــﺪﻳ ــﻮ ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح ،وﺑ ـ ـ ــﺪأ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻓــﻮر ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﻫ ــﺎﻟ ــﻲ ،واﺣـﺘــﻮى
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻋــﺪد ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ،وﺗﻢ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ودار ﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺄﺳﻠﻮب ودي.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﻋـ ــﺮض ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ ﺗ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻣــﻦ
إﻋ ــﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛــﺎن اﻟـﻬــﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ

وﺗـ ـﻌ ــﺎون ﻣـﺜـﻤــﺮ ﻳـﻔـﻴــﺪ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ،
ً
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ داﺋﻤﺎ وﻣﺎ
ﻳﻤﻴﺰ ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ وﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت".
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ذﻛـ ـ ــﺮت ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪة
ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ د .رﻏﺪ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ" :ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻋﻤﻴﺪة ﺷﺆون
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،ﻣ ــﻦ واﺟـ ـﺒ ــﻲ أن أﺿـﻤــﻦ
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺎة
اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻜﻞ ﺳﻼﺳﺔ.
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻳ ـﻘــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﺎﺗـﻘـﻨــﺎ

ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻃــﻮال ﻓﺘﺮة دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ
أﻗﺴﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء
دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻋﺪ ) ،(OSCوﻣﻜﺘﺐ
ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻗﺴﻢ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻠــﺰم ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺳ ــﻮاء أﺛ ـﻨــﺎء ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
أو ﺑﻌﺪﻫﺎ".
أﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ
أﻧ ـ ــﻮار اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ،ﻓ ـﺼ ــﺮﺣ ــﺖ ﺑ ــﺄن
"ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
أن ﻧ ـﻤ ـﻬــﺪ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻧـﺘـﻴــﺢ
اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ وأﻣــﺎم ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أﻓ ـﻀ ــﻞ،
واﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
واﻟﻠﻘﺎء ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،
واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت
واﻷﻗﺴﺎم ﻓﻴﻬﺎ".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح" :ﻧـﺤــﺮص
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم أن ﻧﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء
ً
اﻟـﺘـﻨــﻮﻳــﺮي ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻤـﻴــﺰا،
وﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻗﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ً
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ
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»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ  ٤وﺣﺪات ﺑـ »اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ«

ّ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﺑﺨﻂ ﻫﻮاﺋﻲ أدى ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء أن اﻟﻮزارة
ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ 4
وﺣ ـ ـ ـ ــﺪات ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـ ّﻄ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﺣـ ــﺔ
اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺖ،
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺧ ـﻠــﻞ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﻂ ﻫ ــﻮاﺋ ــﻲ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮق ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑـ ـﻜ ــﻞ ﻃ ــﺎﻗـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻹدﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ
اﻟﻮﺣﺪات إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر »إن ﻗـﻄــﺎع
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻮى ﻧﺠﺢ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣـ ـ ــﻊ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع ﻣـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ

واﻟﺘﺤﻜﻢ ،ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﺘﻴﺎر إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﺑ ــﺪأت
اﻟﻔﺮق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻠــﻞ وإﺻـ ــﻼﺣـ ــﻪ« ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﻘـﻄــﺮات ﺗــﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻔﺎﺋﺖ.
وأﺷ ـ ــﺎدت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ﺑﺠﻬﻮد
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ،
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺗـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻴ ــﻞ وﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺎت
اﻟـﻘــﻮى ،اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻫﻴﺜﻢ اﻟﻌﻠﻲ،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ـ ــﻰ أن وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ

إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر إﻟﻰ  ٥ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة
ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن اﻟﻮزارة اﻟﺘﺰﻣﺖ
ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻗﺒﻞ

ً
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﻲ ،ﻣ ـﺜ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـﻬــﻮد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻹﻧﺠﺎز اﻻﻋﻤﺎل
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪارس ﻫﻲ :ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ )اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ( ،ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أم زﻳﺎد اﻷﺷﺠﻌﻴﺔ
)إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ( ،روﺿﺔ أم ﺣﻴﺎن )اﻷﺣﻤﺪي( ،روﺿﺔ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ )إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ( ،وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ )ﺑﻨﻴﻦ(.

وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔـ ـ ــﺎ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وو ﻛـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻞ ا ﻟ ـ ــﻮزارة
م .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﺎﺑﻌﺎن
أوﻻ ﻓـ ــﺄوﻻ ﺳ ـﻴــﺮ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ــﻢ إﺻــﻼﺣ ـﻬــﺎ ووﺿـ ــﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺷ ـ ـﻜ ـ ــﺮت ﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻮى،
م .ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﺞ ،إﻟــﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ
ﻋﻘﺐ وﺻﻮﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ
واﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻣــﻦ إﻋ ــﺪاد ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣﻔﺼﻞ
ﻳ ــﻮﺿ ــﺢ ﻣ ــﻼﺑـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﻴﻮم
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺎﺿﻞ.

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﻠﻴﺐ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،أﻛ ــﺪ رﺋـﻴــﺲ
ﻓــﺮ ﻳــﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟ ـﻤـ ّـﺎء ،ﻋﺪﻧﺎن
دﺷ ـﺘ ــﻲ ،أن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻧــﻔــﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓــﻲ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
اﻟـﺠـﻠـﻴــﺐ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺣـﺼـﻴـﻠـﺘـﻬــﺎ 15
ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ .وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل دﺷ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ،إن اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺿﺒﻄﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﺐ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺒﺚ ﺑـ »اﻟﻤﺼﻬﺮات« ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺤﺠﻢ أﻛـﺒــﺮ دون ﻋـﻠــﻢ اﻟـ ــﻮزارة،
واﻟـﻌـﺒــﺚ ﺑ ـ »اﻟـﻘــﺎﻃــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«،
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺑ ــﺄﺣـ ـﻤ ــﺎل زاﺋ ـ ــﺪة
ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة واﺣ ـﺘ ــﺮاق

ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﻟﻰ ١٠
»اﻟﺼﺤﺔ« :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ ﺻــﺎدر
ﻋــﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋــﻦ ارﺗـﻔــﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ــﻲ ﻟــﻮﻓ ـﻴــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إ ﻟــﻰ  10وﻓﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن  9وﻓﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم .2012
وﺟـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي
ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«،
أﻧ ــﻪ ﻟــﻮﺣــﻆ وﺟ ــﻮد ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪل اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎت ﻓــﻲ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺎت وزرة ا ﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
ﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﺳـﻨـﺘــﻲ  2012و2016
وﺳـ ـ ـﺠ ـ ــﻞ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﻰ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرك
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮي
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل ﻟـ ـﻠ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳﺠﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل ﻟـ ـﻠ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔـﻴ ـ ــﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
ﺑـ  803.5ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮوج.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ وﺟ ـ ــﻮد
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺎت إﻟ ــﻰ  %5.2ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ  %7.5ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 .2012وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﺪد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻠﻎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح
 61أﻟﻔﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ ) %38.4ذﻛــﻮر(
و) %61.6إﻧﺎث(.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
أﻣــﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟ ــﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
واﻟ ـ ـﺤـ ــﻮادث ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺣ ــﻮادث
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ واﻷورام ﻫ ــﻲ اﻻﺳـ ـﺒ ــﺎب
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮﻓ ــﺎة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻫ ــﺬه اﻟ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ.
وأوﺿــﺢ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻟـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮر ﻣ ـ ــﻦ أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻘ ـﻠ ــﺐ
وﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻹﻧ ـ ــﺎث ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟــﻮﻓ ـﻴــﺎت
أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻹﻧﺎث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﻮر
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷورام اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ،
ﺳﻮاء ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت أو ﻏﻴﺮﻫﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى.

ً
 8434ﻃﺒﻴﺒﺎ

وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء
اﻟـﺒـﺸــﺮﻳـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ وزارة

اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻠﻎ  8434ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ
 5189ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 .%61.5وأﺷﺎر إﻟﻰ أن  %26.6ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓـ ــﻲ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﻮزﻋﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح اﻟ ـﻌــﺎم
واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﺧﺮى
ذات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد أﻃ ـﺒــﺎء اﻷﺳ ـﻨ ــﺎن 1859
ﻃﺒﻴﺒﺎ %70 ،ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن.
وأﻛــﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«

اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻷﻃ ـ ـﺒـ ــﺎء ﻟـﻜــﻞ
 1000ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ 204
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎن  207ﻋ ــﺎم  2012ﻣﻊ
وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻴﺐ.
وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض
ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻷﻃـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ أﻃﺒﺎء
اﻷﺳ ـﻨ ــﺎن اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮادث ﺷﻜﻠﺖ %72.2
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮع اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %6.1وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5.7
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻌﻴﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %3.6و %2.4ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ا ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ــﺮ أن ﻋـ ـ ــﺪد
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻫ ــﻮ  5ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ واﺣ ــﺪ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح
و 9ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗـﺨـﺼـﺼـﻴــﺔ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد  95ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ و 84ﻋﻴﺎدة ﻷﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي.

اﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﺒ ــﻼت .وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺚ ﺑـﻌــﺪادات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺑ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟ ــﻮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻐــﺬي ﻟ ـﻠ ـﻌــﺪاد،
أو ﻛـﺴــﺮ اﻟ ــﺰﺟ ــﺎج ،أو اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﻟـﻠـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء دون ﻋ ــﺪاد،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺚ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪادات
اﻟﻤﻴﺎه.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻋ ـﻨــﺪ ﺿﺒﻂ

ﻛ ــﻞ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻳ ـﺘــﻢ ﻗﻄﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر ،وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـ ــﻮزارة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻣ ــﺮ اﻟـﺼـﻠــﺢ ﺑـﻤـﺒـﻨــﺎﻫــﺎ ،وﻋ ــﺮض
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
 ،2005 /48ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ا ﻟـﻘـﻀــﺎ ﺋـﻴــﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ،وﻟ ــﻦ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻴﺐ ﻓﻘﻂ.

أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺤﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء »اﻟﺒﻴﺌﺔ« و»اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ«
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ و ﺣــﺮ ﺻــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺠﺎد ﻣﻊ وﻓﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﺘﺤﺎر ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﻼم

ﺧﻼل اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮت أﻧ ــﻪ ﻗــﺪ ﻳـﺘــﻢ اﻻﺗ ـﻔــﺎق
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ

»اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ – اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﻲ« ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ودور
اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺎﺿﻞ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،أن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ  50أﻟﻒ
دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻗﺎل أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺈﻳﺪاع
ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺘﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ وﺗﺼﺮف
ﻟﻌﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﻮى.
وأﺿﺎف أن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ
ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮي ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم  2018اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ
اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ً
وﺗﺎﺑﻊ :إذا ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑــﺈﻳــﺪاع ﻣﺒﻠﻎ  50أﻟ ــﻒ دوﻻر ﻓــﻲ ﺣـﺴــﺎب وزارة
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ أن ﺗﻔﺮض
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ  50اﻟﻒ
ً
دوﻻر ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ً
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻫــﺮوب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ أو اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ.

ﻧﺎﺷﺪ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻨﺰي
وزﻳ ــﺮ اﻹﻋـ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻜﻼب
اﻟـﻀــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﺘــﻮﻟــﻰ ﺣـﺼــﺮ اﻋــﺪادﻫــﺎ
وﺗ ــﺮﻓ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻹﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ
وﺗﻀﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووزارة
اﻟﺼﺤﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء وﺟﻬﺎت
أﺧﺮى.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــﻪ ان اﻟ ـﻜــﻼب
اﻟﻀﺎﻟﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻟﺦ
وﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺈﻃﻌﺎﻣﻬﺎ اﻣــﺎ ﻋــﻦ ﻗﺼﺪ
او ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋــﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﺤﻮم او
اﻷﻃﻌﻤﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم.
وﻛﺸﻒ ا ﻧــﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ

ﺷ ـﻜ ــﺎوى واﺳ ـﺘ ـﻐــﺎﺛــﺎت ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﻛﺘﺴﺎح اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧﻪ
اﺟﺮى ﺟﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ورﺻﺪ
وﺟ ــﻮد أﻋـ ــﺪاد ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟ ـﻜــﻼب اﻟـﻀــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﻴﻢ واﻟﺤﺪﻳﺪة واﻟﻘﺼﺮ
ﺷـ ـﻤ ــﺎل ﻏ ـ ــﺮب اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﺨــﺎت وﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ
وﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻛــﺬ ﻟــﻚ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت واﻟﺪوﺣﺔ وﻏﺮﻧﺎﻃﺔ واﻟﺸﻮﻳﺦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻨﺰي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺬي
وﺿ ــﻊ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
أﻋﺪاد اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻄﺮق ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺎﻵﻻم ﻟﻠﻜﻼب.

ً
ﺣﺮﻳﻘﺎن ﻳﻠﺘﻬﻤﺎن ﻣﺨﺰﻧﺎ وﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﺑﺄﻣﻐﺮة واﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ
اﻷﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ وﻻ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ
●

ﻟﻘﻄﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻊ
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
وﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،ورد ﺑــﻼغ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﺠﺮ
ً
اﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﺘﺤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﺮ اﻟﻤﺸﺎة اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴﺮوان ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻒ
ً
ً
ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﺪي زﻳــﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎ أﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮ وﻫــﺪد ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻜﻴﻦ ﻛﺎن ﺑﺤﻮزﺗﻪ.
وﺑـﻌــﺪ ﺗﻌﺜﺮ ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﻔﺮ ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋــﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺸﺨﺺ »ﺳﻼﺣﻪ اﻻﺑﻴﺾ« واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ
اﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎدث ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻓــﺮق اﻹﻃـﻔــﺎء ﻣﺴﺎء اﻣــﺲ اﻻول ﻣﻊ
ﺣــﺮ ﻳـﻘـﻴــﻦ ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠـﻴــﻦ؛ ا ﻟ ـﺘ ـﻬــﻢ اﻻول ﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ
ﻣﺘﻮﻗﻔﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺪﻟﻊ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻻﺧﺮ
ﺑﻤﺨﺰن ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳـﻜــﺮاب اﻣ ـﻐــﺮة ،وﻟﻢ
ﻳﺴﻔﺮ اﻟﺤﺎدﺛﺎن ﻋﻦ وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت واﻗﺘﺼﺮت
اﺿﺮارﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴـ ـ ـ ــﻞ اﻟﺤﺎدث اﻻول اﻟـ ـﺘـ ـ ــﻲ رواﻫ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻟ ـ ـ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ادارة اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ
اﻻﻣ ـﻴــﺮ ،ان ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ ﺑــﻼﻏــﺎ ﻳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
اﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي إﻃﻔﺎء
اﻟﻤﻨﻘﻒ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ اﻻﻣ ـﻴ ــﺮ ان رﺟـ ــﺎل اﻻﻃ ـﻔــﺎء
ﻓــﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ان اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻧﺸﺐ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ أﻳﻀﺎ
ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻤﻌﺪات ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ وورﻗ ـﻴــﺎت ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
ان رﺟـ ــﺎل اﻻﻃ ـﻔ ــﺎء اﻛـﺘـﺸـﻔــﻮا ان اﻟ ـﺤــﺮﻳــﻖ اﻣـﺘــﺪ

ﻟﻼﺷﺠﺎر اﻟﻤﺠﺎورة ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﻌﻤﺪ رﺟﺎل اﻻﻃﻔﺎء
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﺧ ـﻤــﺎده .وذﻛ ــﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻻﻣـﻴــﺮ ان
ﺿـﺒــﺎط وﺣ ــﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ـﺤ ــﻮادث اﻧـﺘـﻘـﻠــﻮا اﻟــﻰ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎﻳـﻨــﺔ وﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ أﺳ ـﺒــﺎب
اﻧﺪﻻﻋﻪ.

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« :اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

وﺟﻬﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت ،ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب،
إدارة اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﻔﻨﻲ ،ﻋﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﺪة ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﺘﻢ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﺷﻜﺎواﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 9
ً
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺣﺘﻰ اﻟـ 12ﻇﻬﺮا
ﺑﺎﻟﺪور اﻷول ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻮزارة،
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﻠﻮﻛﻴﻠﺔ
اﻟﺸﻬﺎب ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﺸﻜﺎوى ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﻋﺪادﻫﺎ
ورﻓﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ.

ﺑﻨﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﻳﻄﻠﻖ
»ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ«

أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻄﻌﺎم
واﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺨﻴﺮي
ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 1000ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻤﻦ ﻓﻘﺪوا آﺑﺎءﻫﻢ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ.
وﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻤﺮ أن ﻣﺸﺮوع ﻛﻔﺎﻟﺔ
اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻳﺘﺎم ﻣﻦ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ
وﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺪرﺳﻴﺔ وأﻟﺒﺴﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ وأﺳﺮﺗﻪ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎم
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻼت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﺑﻴﺖ.

»اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم« اﺣﺘﻔﻠﺖ
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ  ٢١ﻣﻬﺘﺪﻳﺔ

اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻹدارة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم،
ﺑﻔﺮع اﻟﺮوﺿﺔ ،ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ 21
ﻣﻬﺘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺸﺮوع »ﻋﻠﻤﻨﻲ
اﻹﺳﻼم« ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺣﻀﺮت
اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﺧﻮﻟﺔ اﻟﺒﺴﺎم،
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻦ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﺨﺮج،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺪاﻋﻴﺎت
وﻣﺴﺆوﻻت اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم
ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة اﻹدارة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻔﺮع اﻟﺮوﺿﺔ ،ﻧﺠﺎة اﻟﻄﻮﻳﻞ،
إن اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ درﺳﻦ دورة
»ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم« ﺑﻠﻐﺔ
اﻟﺘﻐﺎﻟﻮغ ﻣﺪة  4أﺷﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ
اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد
اﻟﻔﻘﻪ ،واﻟﻌﻘﻴﺪة ،واﻟﺴﻴﺮة،
واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻔﻈﺖ
اﻟﺪارﺳﺎت ﺧﻼل اﻟﺪورة ﺑﻌﺾ
ﻗﺼﺎر اﻟﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺨﻔﺮ ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻴﻮم

ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺨﺰن
وﻓ ــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ ـﺤــﺎدث اﻻﺧ ــﺮ ،ﻗ ــﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻻﻣﻴﺮ ان رﺟﺎل إﻃﻔﺎء ﻣﺮﻛﺰي اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺤﺮﻓﻲ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺮاﺋﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻤﻜﻨﻮا
ﻣﻦ إﺧﻤﺎد ﺣﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ ﻇﻬﺮ اﻣﺲ اﻻول ﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﻤﺨﺎزن ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أﻣﻐﺮة ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ اﻟﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺧﺸﺎب وادوات ﺻﺤﻴﺔ.
واﺿﺎف ان رﺟﺎل اﻻﻃﻔﺎء ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ
ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺤــﺮﻳــﻖ ﺷــﺮﻋــﻮا ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ وﺣﺼﺮ
اﻟﻨﻴﺮان ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪودة ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎورة وﺗـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣــﻦ اﺧـﻤــﺎد
اﻟﻨﻴﺮان دون وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
ان ﺿﺒﺎط وﺣﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮادث اﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

»اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ« ﺑﺤﺜﺖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ »اﻟﺒﻴﺌﺔ« ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻨﺰي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ

اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ً
اﻻﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ ،وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟـﺤـﻘــﻮﻗـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ ﺳ ـ ـﺒـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ أﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﺳ ــﺮ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮﻗ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻔ ــﻮدري
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـﻬ ــﺎ ،إن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺟـﻬــﻮد ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ،
وﺑ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺼ ـ ــﺐ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأﺷــﺎدت اﻟﻔﻮدري ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أﺑﺪاه اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺤﻠﻴﺎت

آﺛﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰن

ذﻛﺮت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻻﻋﻼم اﻻﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻧﻪ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻴﻮم
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﻔﺮ ﺻﺒﺎح
اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮدوس ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
وﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
وﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺠﺎز ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ
اﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﺮز ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ
ً
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.
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ثالث ركائز للصمود
في فلسطين

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :أمير مكة ...وأمير حملتنا
في ضيافة الرحمن تنسى
األوجاع واألمراض
والعلل واألسقام،
تحملك األرض المقدسة
بجاذبيتها المغناطيسية
التي تختلف فيها عن كل
بقاع األرض ،في الحرم
المكي ،في الطواف حول
الكعبة ،أو السعي بين
الصفا والمروة ،قبل أن
تحملك قدماك.

على جبل
عرفات سمت
عقول ماليين
الحجاج على
كل مباهج
الحياة
وزخرفها

في ضيافة الرحمن
لم أكن أو أحلم ،وقد بلغت من العمر
عـتـيــا وأوشـ ـك ــت ع ـلــى ل ـق ــاء رب كــريــم،
أنني سوف أكون في ضيافته في بيته
ً
ال ـحــرام ،عندما خاطبني هاتفيا األخ
الفاضل صــاح المضف أكثر الله من
أمثاله ،في موضوع يأخذ رأيي فيه ،أن
األمر يقتضي قطع إجازتي ،ألعود إلى
الكويت ،ولم يبق على عيد األضحى إال
أيام معدودة ،لم أكن أحلم أنني سأكون
فــي ضيافة الــرحـمــن فــي بيته الـحــرام،
م ــؤدي ــا ف ــري ـض ــة الـ ـح ــج ،ألل ـت ـم ــس مــن
المولى عز وجل ،قبل أن ألقاه ،المغفرة
من ذنوب كثيرة ،يعلم الله الكثير منها
الذي ال أعلمه ،فهو «الحي القيوم الذي
ال تــأخــذه سنة وال ن ــوم» يعلم مــا بين
أيدينا وما خلفنا وال نحيط بشيء من
علمه إال بما ش ــاء ،وقــد زادت ذنوبي
وك ـثــرت ،بـعــد أن استطعت إل ــى الحج
سبيال ،من ربع قرن.
لــم أكــن أحلم أو أتخيل أنني سوف
أقف بعد أيام ال تزيد على عدد أصابع
ال ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،عـ ـل ــى جـ ـب ــل ع ــرف ــات
م ــع ال ـمــاي ـيــن م ــن مـخـتـلــف ال ـث ـقــافــات
وال ـج ـن ـس ـي ــات واألط ـ ـ ـيـ ـ ــاف واألل ـ ـ ـ ــوان،
ومختلف اللغات واللهجات ،من مشارق
األرض وم ـغــارب ـهــا ،عـلــى ه ــذا الـجـبــل،
وق ـ ــد س ـم ــت الـ ـعـ ـق ــول عـ ــن كـ ــل م ـبــاهــج
الحياة وزخرفها ،وصفت النفوس إال
من عبادته ،والتقت القلوب وارتجفت
األبدان والتهبت الحناجر ،في التهليل

د .مصطفى البرغوثي*

والـتـكـبـيــر لـلــه ال ــواح ــد ال ـص ـمــد ،ل ــه ما
فــي الـسـمــوات واألرض ،وهــو على كل
شيء قدير.
ح ـ ـتـ ــى إذا تـ ــو ج ـ ـهـ ــت ألداء ب ــا ق ــي
المناسك ،تجد الماليين من المسلمين
يتوجهون في جنح الظالم إلى المزدلفة
لجمع الحصاة ،ومنها على منى ثم إلى
عرفات ،يسيرون الهوينى يقطعون هذه
األميال الطويلة دون ملل أو ضجر ،بل
في فرحة غامرة ،لم يفرحوا مثلها قط،
يبتغون ثوابا مضاعفا عند المولى عز
وجل ،رب العرش العظيم.

في ضيافة الرحمن تنسى كل شيء
تنسى األوج ــاع واألمـ ــراض والعلل
واألس ـ ـقـ ــام ،تـحـمـلــك األرض الـمـقــدســة
بجاذبيتها المغناطيسية التي تختلف
فيها عــن كــل بـقــاع األرض ،فــي الـحــرم
الـمـكــي ،فــي ال ـط ــواف ح ــول الـكـعـبــة ،أو
الـسـعــي بـيــن الـصـفــا وال ـم ــروة ،قـبــل أن
ت ـح ـم ـلــك قـ ــدمـ ــاك ،وت ــأب ــى الـ ـسـ ـم ــاء إال
أن ت ـش ــارك ه ــذه الـجـمــاهـيــر فــرحـتـهــا،
فتهطل األمطار ،ويصدع البرق والرعد
مهلال مع هذه الماليين مكبرا مع تلك
الجماهير.
وت ـ ـفـ ــاجـ ــأت ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن رجـ ــال
ال ـش ــرط ــة ي ـق ـفــون ع ـلــى سـ ــور ل ـتــوديــع
حجاج بيت الله الحرام وهم يغادرون
م ـنــى ،كـمــا سـبــق أن فــوجـئــت بـهــم في
الحرم ،يرشونك بالمياه للتخفيف من
شدة الحر والزحام ،لقد أصبح الجميع

فــي خــدمــة الـحــرمـيــن ،فــالـمــاء ال يسيل
عل.
إال من ٍ

أمير مكة يغسل قاطع طرق
وفــي هــذا الخضم مــن الــروحــانـيــات
ف ــي طـ ــواف الـ ـق ــدوم وال ـس ـع ــي ،تــذكــرت
قـصــة مــن ال ـت ــراث اإلس ــام ــي أن قاطع
طريق كان يسطو على القوافل وينهب
األم ــوال التي تحملها الجمال ،ويقتل
أصحابها ويغتصب النساء ،وعندما
مــات رفــض أهــل مكة جميعا تغسيله
أو الصالة عليه ،فقام أمير مكة بنفسه
وغسله والصالة عليه ،فأثار ذلك دهشة
أهل مكة وتساؤلهم ،كيف يحظى هذا
القاتل قاطع الطريق ،بتكريم لم يسبق
إل ـيــه أح ــد مــن أخ ـيــار مـكــة ووجـهــائـهــا
وأمرائها؟ فتأتي اإلجابة من كبيرهم
وإمــامـهــم ،لعل قاطع الـطــريــق ،قــد رأى
في أثناء سطوه على القوافل كلبا ضاال
ظمآن فقدم له شربة ماء.
ه ــي ق ـص ــة م ــن ال ـ ـتـ ــراث اإلس ــام ــي،
قرأتها من سنوات طويلة ،وهي ترسخ
فــي أذهــان ـنــا ،إن الـلــه واس ــع الـمـغـفــرة،
يـ ـض ــاع ــف الـ ـحـ ـسـ ـن ــات وال ي ـض ــاع ــف
السيئات ،فالحسنة بعشرة أمثالها،
فـكــانــت الـحـسـنــة ال ـتــي ارتـكـبـهــا قاطع
الـ ـط ــري ــق ل ـك ـلــب ض ـ ــال هـ ــي الـ ـت ــي ك ــرم
بسببها فــي وفــاتــه ،ولـكــن الـلــه شديد
ال ـع ـقــاب ،فـســوف يلقى قــاطــع الطريق
جزاءه في جهنم وبئس المصير.
وتذكرت هذه القصة وأمير حملتنا

م ـن ـصــور الـخـلـيـفــي ي ـصــر ع ـلــى دفـعــي
بــالـكــرســي الـمـتـحــرك فــي ال ـط ــواف كله
والـسـعــي كـلــه ،بـعــد أن أعـيــانــا البحث
عــن واح ــد مــن ه ــؤالء الــذيــن يحترفون
هذه المهنة ،ولما شاهدنا أحدهم في
الشوط الرابع رفض إال أن يستمر في
دفعي إلى نهاية الطواف ،رغم تحذيري
له ،بأننا قد ال نجد غيره أثناء السعي،
فأصر على أن يدفعني طوافا وسعيا،
ً
ً
فشكرا لألخ منصور وشكرا لألخ فواز
ال ـخــزيــم مــديــر ع ــام الـحـمـلــة ،فـقــد بــذال
كــل مــا فــي وسـعـهـمــا مــن جـهــد وطــاقــة
وم ــال ،لرعاية حـجــاج الحملة وحسن
ً
معاملتهم ،وشـكــرا لكل أف ــراد الحملة
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـت ـســاب ـقــون ف ــي تـقــديــم
الـعــون لــي ،وكـنــت قــد روي ــت لمنصور
قصة التراث اإلسالمي السابقة فضحك
عندما شبهته بأمير مكة في مكرمته
ل ــي ،واس ـت ــدرك ــت فـقـلــت ل ــه ،أن ــت أمـيــر
الحملة ،وأنا لست بقاطع طريق.
وال يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى
القامات الرفيعة التي أتاحت لي بضع
س ــاع ــات ال ـح ـص ــول ع ـل ــى فـ ـي ــزا ال ـحــج
و ه ــم س ـعــادة سفير المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـكــويــت س ـمــو األم ـيــر
سـلـطــان بــن سـعــد آل سـعــود وسـعــادة
ال ـس ـف ـي ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـ ـشـ ــارخ مــديــر
المعهد الدبلوماسي بالكويت ،وسعادة
الـقـنـصــل ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ال ـســويــد،
وسـ ـع ــادة ال ـع ـضــو ال ـم ـن ـتــدب بالهيئة
العامة لالستثمار فاروق بستكي.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

تغييب التنوع
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

من الغريب أن نتجاهل التنوع االجتماعي الذي َبنى الكويت
في أوقات ُ
العسرة وزمن ًالشح ،حينما بدأت الهجرات
األولى ،ومن الغريب أيضا تغييب تأثير هجرات الذهاب
والعودة على كثير من الكويتيين بعد استقرار المجتمع.
أول العمود ١١٥ :ألف مخالف لإلقامة في الكويت
رغم حمالت التفتيش والمالحقة ...هل نحن نصنع
مجرمين ومخالفي قوانين؟
***
من بين أكثر النتائج السلبية التي برزت بعد الغزو
العراقي للبالد فقر االهتمام بالهوية الوطنية ،ومن
بين المشاهدات التي تسيدت ،المشهد االجتماعي
والسياسي والذي تلخص في :تغييب تقديم صورة
المجتمع الكويتي كونه وعــاء هـجــرات بشكل رائــع
ونــادر ،وتركيز الحمالت الحماسية في المناسبات
الــوطـنـيــة عـلــى أع ـمــال غنائية تفتقد للفهم الــواعــي
لطبيعة التكوين االجتماعي الكويتي وموازين التأثير
فيه وقت النشأة ،ونمو موجة سطحية مبتذلة تدعو
إلى ُ
تميز فئة على أخرى بشكل ينم عن جهل بجذور
تكوين المجتمع الفريد في تشكيله.
ال ـم ـك ـت ـبــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـي ـســت ف ـق ـي ــرة بــال ـمــؤل ـفــات
والـ ــدراسـ ــات ،وجــام ـعــة ال ـكــويــت ومــؤس ـســات أخ ــرى
ح ـ ــذرت ف ــي دراس ـ ـ ــات م ــن خ ـطــر م ــا ي ـج ــري لـلـهــويــة
الوطنية الدرع الواقي للمجتمع والذي تم إخضاعه
للتجربة إبان الغزو العراقي الكارثي ،لكن المشكلة
كانت والت ــزال فــي عــدم قــدرة مؤسسات الــدولــة على
تنشيط الذاكرة الكويتية بما يجب على الناس فهمه
عن «شخصيتهم» التي تكونت قبل اكتشاف النفط،
والحقا بعد والدة الدستور.
اليوم يقوم كثير من السياسيين الفشلة َ
بجر الحوار
السياسي– االجتماعي نحو تأييد فئة معينة وتجاهل
أخرى في «أحسن األحوال» أو مهاجمتها ،ويلحقهم–
ُ
بكل أسف -بعض الكتاب ومدعي الثقافة والعلم بهذا
النهج الهدام والجاهل.
من الغريب أن نتجاهل التنوع االجتماعي الذي َبنى
الكويت في أوقات ُ
العسرة وزمن الشح ،حينما بدأت
ً
الهجرات األول ــى ،ومــن الغريب أيـضــا تغييب تأثير
هجرات الــذهــاب والـعــودة على كثير من الكويتيين
بعد اسـتـقــرار المجتمع كما حــدث فــي الـتــرحــال إلى
ً
الهند وعدن وزنجبار لشخصيات مؤثرة اقتصاديا
ً
واجتماعيا ،فهذه الحركة االقتصادية واالجتماعية
ً
أضفت على الكويت روح ــا منفتحة على اآلخ ــر ،بل
جعلت المجتمع وال ــدول ــة الحـقــا م ــاذا مــن البطش
والتنكيل لكثير من الشخصيات المشهورة.
ً
تخيل عزيزي القارئ أن من بيننا اليوم أشخاصا–
ُ
ممن تفتح لهم وسائل اإلعــام الرسمي– يحاولون
جهدهم مسح هــذا التاريخ المتنوع وتوجيهه بكل
غباء نحو عنصريات وزوايــا ضيقة ُمميتة! وتخيل
ً
أيضا كم اإلهمال الرسمي في اإلمعان في التجهيل
مــن خــال الــرســائــل اإلعــامـيــة ،والمناهج التربوية،
والـتــدخــل الـســافــر فــي االنـتـخــابــات لــ»تـعـيـيــن» جهلة
وســاقـطـيــن لتمثيل الـشـعــب ال يـعــرفــون عــن دسـتــور
ً
شيئا!
البالد
ُ
ُ َ
حـيـنـمــا ش ـ ـ ِـرع ق ــان ــون ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة الــمــغـلــظ
العقوبات ،كانت تلك وقفة للتكفير عن ذنب االستهتار
بالمشهد السياسي واالجتماعي الكويتي ،والجذور
المتنوعة لسكان الكويت لسنوات مضت مع األسف.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
«»edhafat@aljarida.com
َ
لنشرها يوم الجمعة ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسمين سيرهان وهيلين لويس وتوم ماكتاغ*

ّ
بوريس جونسون يعلق عمل البرلمان البريطاني ...ما مصير خطة «بريكست»؟
حتى لو تمسك خصوم
جونسون بمحاوالت
حجب الثقة عن حكومته،
سيحصل رئيس الوزراء
على أكثر من خمسة
أسابيع بقليل للتفاوض
على اتفاق جديد
لالنسحاب من االتحاد
األوروبي ،من دون أن
يضطر لتبرير موقفه أمام
البرلمان.

الحكومة
لن تواجه
أي تدقيق
برلماني حتى
منتصف
أكتوبر حين
تنتهي مدة
تعليق عمل
البرلمان

قبل شهرين مــن مــوعــد خ ــروج بريطانيا من
ً
االتحاد األوروبي ،يبدو البلد غارقا في االختالالت
ُ
جمع القادة السياسيون على نقاط
السياسية ،ال ي ِ
ً
كثيرة (إذا ُو ِجدت أصال) ،ولم يتم االتفاق بعد على
ً
شروط «بريكست» .الوقت مناسب إذا كي يفرض
بوريس جونسون كلمته! كيف ستتطور األحداث
خالل األسابيع المقبلة؟
ف ـي ـمــا ي ـل ــي ث ــاث ــة س ـي ـن ــاري ــوه ــات مـحـتـمـلــة:
ّ
المشرعين
يتعلق أحد الخيارات األساسية أمام
الرافضين خطة «بريكست» ومعسكر المعارضة
بحجب الثقة عن حكومة جونسون ،وإذا خسر
رئيس ال ــوزراء فستكون الحسابات البرلمانية
محورية لتحديد مسار األحداث الالحقة.
ب ـم ــوج ــب «قـ ــانـ ــون ال ـب ــرل ـم ــان ــات ذات ال ـف ـتــرة
المحددة» الذي يرسم خطوات الحكومة في حال
حجب الثقة عنها ،يتوقف عمل الحكومة طوال 14
ً
يوما ،فيحاول زعيم المعارضة (في هذه الحالة
رئيس «حزب العمال» جيريمي كوربين) تشكيل
حكومة خالل هذه الفترة.
لــن ت ـكــون ه ــذه الـعـمـلـيــة سـهـلــة ب ــأي ش ـكــل ،إذ
يحتاج كوربين إلــى دعــم مجموعة من األحــزاب
ً
األصغر حجما ،على غرار «حزب الديمقراطيين
الليبراليين» ،و«ال ـحــزب الوطني االسكتلندي»،
ً
و«ح ــزب الـخـضــر» ،و«ح ــزب ويـلــز» ،علما أن هذه
األحزاب كلها تعارض ،مثل «حزب العمال» ،خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون اتفاق .لم
تستبعد أي جماعة منها تشكيل حكومة وحدة
ً
وطنية موقتة منعا لتطبيق خطة «بريكست بال
اتفاق» ،وتريد المطالبة بوقت إضافي لمتابعة
التفاوض.
ُيعتبر نشوء حكومة وحــدة وطنية ،حتى لو
ً
ً
ً
كانت موقتة ،حدثا ن ــادرا جــدا .يقول تيم بايل،
أستاذ في السياسة في جامعة «كوين ماري في
لندن»« :نشأت آخر حكومة مماثلة في عام ،1940
ّ
حـيــن تـشــكــل ائ ـتــاف ل ـخــوض ال ـحــرب العالمية
ّ
الثانية» .لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت جهود
منع خطة «بريكست بــا ا ت ـفــاق» ستتفوق على
السياسات الحزبية الضيقة.
وف ـ ــق ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــان ــي ،ي ـم ـكــن أن ي ـعــوق
البرلمان أو المحاكم عمل جونسون عبر منعه من
تطبيق خطة «بريكست بال اتفاق» ،إذا عجز رئيس
الــوزراء عن رسم مساره بنفسه ،قد يقرر تنظيم
ّ
المشرعون الوقت
انتخابات جــديــدة ،فــا يملك
أو الصالحيات الدستورية التخاذ قرار مماثل.
لكن ما العمل إذا عجز البرلمان عن إعاقة تلك
الخطة؟ اقترح رئيس الــوزراء المحافظ السابق،
َ
جون ميجور ،طرح ت َح ٍّد قانوني يمنع جونسون
من تعليق عمل البرلمان ،لكن تعتبر الحكومة
ً
ً
خططها جــزء ا روتينيا من واجباتها ،وهــذا ما
ُي ّ
صعب مجادلتها .يسعى النائب إيان موري من
«حزب العمال» إلى اتخاذ إجراء قانوني منفصل
ً
ً
في أسكتلندا التي تتبنى نظاما قضائيا يختلف
عن بقية مناطق المملكة المتحدة.
لكن إذا عجز رئيس الحكومة عن عقد االتفاق

ال شــك أن أه ــداف نتنياهو وح ـكــام إســرائ ـيــل ،كــانــت وم ــا زالــت
االستيالء على األرض وتهجير أصحابها الشرعيين ،وال خالف
على أن المسعى الحقيقي لنظام االحتالل واألبارتهايد اإلسرائيلي
ال يقتصر على ضم وتهويد الضفة الغربية ،بل يمتد إلى محاولة
تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين ،سواء من سكانها أو من سكان
قطاع غزة ،بما في ذلك محاولة تفريغ القدس من أهلها.
وهذا هو التفسير لمحاوالت نتنياهو إيجاد دول تقبل بهجرة
سكان قطاع غزة إليها ،بل وصلت أحالمه إلى بناء مطار خاص في
النقب لتسريع هذه الهجرة.
ويعرف المخططون الصهاينة ،أن نظام األبارتهايد العنصري
أصبح اللعنة التي تالحق اسم إسرائيل في كل مكان ،كما يدركون أن
العامل الديمغرافي ومضمونه أن عدد الفلسطينيين اليوم أكبر من
عدد اليهود اإلسرائيليين على أرض فلسطين التاريخية ،سيؤدي
إل ــى نتيجة واحـ ــدة ،فــي ح ــال نجاحهم فــي قـتــل ف ــرص قـيــام دولــة
فلسطينية مستقلة ،وهو قيام دولــة واحــدة ديمقراطية ،يتساوى
فيها الناس في الحقوق القومية والمدنية ،ولن تكون يهودية كما
يريدون ،وسبب ذلك بسيط :الفلسطينيون لن يرضخوا أبدا لنظام
العبودية واالحتالل واألبارتهايد ،وبالتالي فإن هم نتنياهو الرئيس
ينصب على كيفية كسر العامل الديمغرافي بتهجير الفلسطينيين.
ومعنى ذلك فلسطينيا أن تعزيز صمود الفلسطينيين ،وبقائهم
سواء في أراضي  ،1948أو في القدس وباقي الضفة الغربية ،أو في
قطاع غزة ،هو المهمة الوطنية واإلنسانية األولــى ،ولتحقيق هذا
الصمود يحتاج الفلسطينيون إلــى عناصر عديدة أولها الوعي
بحقيقة المخطط الصهيوني ،وثانيها إنهاء انقساماتهم وتوحيد
صفوفهم حــول استراتيجية مــوحــدة ،وثالثها توفير المقومات
االقتصادية واالجتماعية لبقاء الناس وصمودهم.
هناك ثالث ركائز أساسية لتحقيق ذلك ،األولــى توفير خدمات
صحية نوعية وشاملة ،والثانية توفير تعليم مدرسي وجامعي
نوعي ومتاح للجميع ،والثالثة مكافحة البطالة المستفحلة بين
الشباب ،وخاصة خريجي الجامعات.
يصرف الفلسطينيون ما ال يقل عن  284دوالرا للفرد سنويا
على الخدمات الصحية ،ولكن  %40منها على األقل تأتي من جيوب
المواطنين ،وم ــازال جمهور كبير محروما من التغطية الصحية
الشمولية ،ومــازالــوا يفتقدون للخدمات الصحية النوعية ولذلك
يواصلون التطلع إلى تحويالت خارجية تلبي احتياجاتهم مع أنها
تستغل ،خاصة من قبل المشافي اإلسرائيلية الستنزاف الموارد
الفلسطينية.
ومع بداية كل عام دراسي ،يعاني أهالي الطلبة من أزمات األقساط،
وتلبية احتياجات أبنائهم وبناتهم في المدارس ،ويالحظ الجميع
خطورة تدهور مستوى التعليم المدرسي والجامعي ،وتصل نسبة
البطالة إلى  %52من القوة العاملة في قطاع غزة وهي األعلى في
العالم ،وال تقل نسبة البطالة عن  %78من خريجي جامعات غزة
وأكثر من  %40من خريجي جامعات الضفة الغربية.
الصحة النوعية تعني تأمينا صحيا شامال لكل الناس ومساهمة
عــادلــة حسب الــدخــل فــي نفقات التأمين الصحي ،وإع ــادة توزيع
للموازنة الفلسطينية بإعطاء األولوية للصحة ،والتعليم ،والزراعة،
ومكافحة البطالة.
والتعليم الالئق يعني تطبيق ما نفذته كل دول العالم المتحضر،
بإقرار وإصدار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي سيحرر
األهالي والطلبة من عبء األقساط حتى يتخرج أبناؤهم ويبدؤون
بالعمل ،وهو ما سيوفر دخال ثابتا للجامعات يرفع مستوى التعليم،
ورواتب المعلمين ،ويخصص موارد جدية لتطوير البحث العلمي.
والتركيز على المشاريع اإلنتاجية واالستثمار فيها ،بدل القروض
االستهالكية التي أصبحت كابوسا يرهق معظم الناس ،هو السبيل
إلنعاش مشاريع اقتصادية عصرية ،وتشجيع مبادرات إنتاجية
شبابية لمكافحة البطالة.
الصحة النوعية والشمولية للجميع ،والتعليم النوعي المتوافر
للجميع ،ومكافحة البطالة ،هي ركائز الصمود الوطني وسالحنا
إلفشال مخطط التهجير الصهيوني.

المنشود وأعـيـقــت خطة «بريكست بــا اتـفــاق»،
َ
خيارين :المطالبة بمهلة إضافية
فسيكون أمام
م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،أو ال ــدع ــوة إل ــى إج ــراء
انتخابات .سبق أن رفض الخيار األول على اعتبار
أن الموعد المحدد في أكتوبر «مصيري» (لكن لن
تكون المرة األولى التي يتراجع فيها َعن وعده).
أما الخيار الثاني ،فيتطلب تصويت ثلثي مجلس
العموم ،ومن المتوقع أن يتم تمرير القرار.
ً
ً
س ـي ـكــون ال ـتــوق ـيــت ع ــام ــا م ـح ــوري ــا ف ــي تلك
الظروف .تتطلب أي حملة انتخابية قصيرة ستة
أسابيع ،وإذا جرى التصويت في مجلس العموم
في األسبوع المقبل ،سيتحدد يوم االقتراع حينها
ً
بحلول  17أكتوبر تقريبا .لن تنعقد أي جلسات
فــي البرلمان خــال هــذه الـفـتــرة ،مما يمنعه من
إع ــاق ــة خ ـطــة «بــري ـك ـســت ب ــا ات ـ ـفـ ــاق» .يستطيع
جــونـســون حينها أن يـخــاطــب الناخبين الــذيــن
سئموا من التجادل حول «بريكست» منذ سنوات،
فـيـطــرح نـفـســه كــزعـيــم ال ـحــزب الــوح ـيــد الملتزم
بمغادرة االتحاد األوروبي بأي ثمن.

ال مهرب من «بريكست»!
ً
م ــاذا يحصل إذا فشلت الـخـطــوتــان مـعــا (أي
ح ـجــب ال ـث ـقــة ومـ ـح ــاوالت إع ــاق ــة ال ـح ـكــومــة عبر
التشريعات أو قرارات المحاكم)؟
ً
عمليا ،لن تواجه الحكومة أي تدقيق برلماني
حتى منتصف أكتوبر ،حين تنتهي مدة تعليق
عمل البرلمان ،وسيكون جونسون حينها على
ُبـعــد أسبوعين فقط مــن تحقيق هــدفــه بــإخــراج
بريطانيا من االتحاد األوروبي .إنه وقت قصير
إلج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات أو إطـ ــاق م ـح ــاوالت أخ ـيــرة
إلقالته من منصبه.
وحتى لو تمسك خصوم جونسون بمحاوالت
حجب الثقة عن حكومته ،سيحصل رئيس الوزراء
على أكثر من خمسة أسابيع بقليل للتفاوض على
اتفاق جديد لالنسحاب من االتحاد األوروبي ،من
دون أن يضطر لتبرير نفسه أمام البرلمان .وإذا
أثبت أي ّ
تقدم في هــذا اإلط ــار ،قد يشعر النواب
المحافظون الــذيــن يعارضون خطة «بريكست»
وك ــان ــوا ي ـف ـكــرون بــالـتـنـحــي أو ال ـت ـصــويــت ضد
حكومته بأن الواجب يدعوهم إلى عدم التصدي
له عند انعقاد مجلس العموم.
يخطط جونسون لحضور آخــر قمة لالتحاد
األوروبـ ــي قبل «بــريـكـســت» فــي  17و 18أكتوبر،
قبل طرح أي اتفاق ُم ّ
عدل (إذا ُو ِجد) أمام البرلمان
فــي  21و 22أ ك ـتــو بــر .ر ب ـمــا يتسنى للمشرعين
أن ي ـحــاولــوا إق ــال ــة جــون ـســون م ــن مـنـصـبــه قبل
 31أكتوبر ،لكن سيكون األوان قــد فــات فــي تلك
الـمــرحـلــة وسـيـعـطــي جــون ـســون ال ـن ــواب حينها
خيار الموافقة على االتفاق أو رفضه .في مطلق
األحوال ،ستصبح خطة «بريكست» قيد التنفيذ
بـحـلــول  31أكـتــوبــر وسيبقى جــونـســون رئيس
الوزراء البريطاني!
* «ذي أتالنتيك»

خالد الجارالله رجل
الدولة ...الصحافي
ناصر الخمري
تميزت الكويت عن مثيالتها من الدول بركيزتين أساسيتين في
عملها الخارجي ،هما ارتفاع سقف الحرية الصحافية ،والدبلوماسية
الدولية التي تتمتع بها ،ومثلت خط الدفاع الرئيس واألول ،مما ميز
مكانة هذا البلد الصغير في جغرافيته ،والفعال في السياسة اإلقليمية
ً
والدولية ،وال نكشف سرا حين نقول إن هذه الدبلوماسية الناضجة
هي نتاج خبرة كبيرة ،لحكيم المنطقة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الذي أرسى دعائمها على مر عقود من الزمن.
بالعودة الى ركيزة الصحافة الكويتية التي تعد ،إلى وقت قريب،
إحــدى أدوات الـقــوى الناعمة التي نخاطب بها العالم والمجتمع
الــدولــي ،فمن ينسى صحيفة «الـقـبــس» ومجلتي «عــالــم المعرفة»
و»العربي» ،وتلك المواد اإلعالمية والصحافية الكويتية التي عملت
ً
ً
مكمال ومساندا للجهد الدبلوماسي؟
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـي ــدان ،وخ ـ ــال ت ـلــك الـ ـسـ ـن ــوات ،تـمـيــز ال ـك ـث ـيــر من
الصحافيين والدبلوماسيين كل في مجاله ،إال أن هناك من رجال
السياسة الكويتيين من أبدع في ممارسة الصحافة باحترافية ،ومن
أهم هؤالء خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتية ،وهنا لن
أتحدث عن سيرة هــذه القامة الدبلوماسية الكبيرة في ممارسته
السياسية التي يشهد على تميزها البعيد قبل القريب ،بل سأتناول
ً
جانبا آخر نعرفه نحن معشر الصحافيين.
فـمــن عـمــل مــع «ب ــو حـ ــازم» مــن الصحافيين ي ــدرك أن وراء هــذه
الشخصية صاحبة الكاريزما العالية والحضور الطاغي في مجال
ً
ً
السياسة صحافيا المعا يتعامل مع المواد الخبرية واإلعالميين بكل
ً
حرفية ،فكثيرا ما كنا أنا والزمالء نجتمع قبل اللقاءات المرتقبة مع
«بوحازم» في احتفاالت السفارات أو المناسبات الرسمية للتنسيق
على طرح األسئلة وانتزاع تصريح منه في موقف معين ،إال أن تلك
اآلمــال والخطط سرعان ما كانت تتحطم عندما يبدأ الـحــوار (مع
بوحازم) ،فنجده هو من يدير العملية ،وكأننا أضحينا تحت تأثير
التنويم المغناطيسي ،فيذهب وهــو «طاقنا عشرة صـفــر» ،يخرج
ً
منتصرا من كل معارك اقتناص التصريحات والسبق الصحافي،
بل إنه في بعض األحيان يمعن في نشوة االنتصار ،فيصحح لنا
ً
كتابة الخبر ،ويقترح علينا كلمات معينة غالبا ما تكون هي األدق
في وصف الحدث الذي ننقله إلى القراء  .
وإلى جانب فنياته العالية في إدارة الصحافة والصحافيين فإنه
ً
ً
يولي اهتماما كبيرا بالعنصر الكويتي من الصحافيين ،ويقدر ندرة
شباب الكويت في هذه المهنة ،لذا يحرص على تقريبهم والشد على
أيديهم وإعطائهم مكانة مميزة.
لرجل الدولة الفريد ،والصحافي واإلعالمي
ذلك المزيج النادر
ِ
بالفطرة ،والذي حبا الله الكويت وسياستها الخارجية به ،لم يخالطه
أحد إال تأثر به إيجابا.
ً
على الصعيد الشخصي ال أجــد إال أمــرا واح ــدا يمكننا فيه أن
ننتصر على الصحافي خالد الجارالله وهو «مغافلته» واقتناص
لقاء صحافي موسع ،وهو األمر الذي لم يفعله حسب علمي منذ فترة
طويلة ،عل وعسى أن يكون بهذا اللقاء أول انتصارات الصحافيين،
ولتكون لحظة تفوق التلميذ على معلمه.
* آخر الكالم:
لكم نحتاج إلى استنساخ شخصيات بقدرة وأخــاق «بوحازم»
في باقي جهات الدولة.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.941

6.527

٤.789

2.704 2.990 3.288

تنظيف السوق على رأس أولويات هيئة األسواق

خطة موسعة للتفتيش الميداني في  2019على فئات محددة من الشركات المدرجة
عيسى عبدالسالم

هيئة أسواق المال وضعت
أنظمة وبرامج عمل لتصنيف
كل الشركات المدرجة إلى
فئات محددة تتعلق بمدى قوة
وضعف هذه الشركات على
مستوى أدائها.

تقديم خطة في
حالة التعثر توضح
مدى التأثير على
السمعة والتشغيل
والوضع القانوني

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
لـ «الجريدة» أن الفترة الحالية
تشهد استكمال هيئة أسواق
الـ ـ ـم ـ ــال خـ ـط ــواتـ ـه ــا ال ــرامـ ـي ــة
إلـ ـ ــى «ت ـن ـظ ـي ــف» ال ـ ـسـ ــوق مــن
الشركات المخالفة ألنظمتها
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــاتـ ـه ــا وقـ ــانـ ــون ـ ـهـ ــا
رق ــم  7ل ـع ــام  2010والئـحـتــه
التنفيذية وتعديالتهما ،في
ح ـي ــن وضـ ـع ــت «أي ال ـه ـي ـئــة»
خ ـ ـطـ ــة ع ـ ـمـ ــل اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
للرقابة الميدانية على فئات
محددة من الشركات المدرجة،
السـيـمــا شــركــات االسـتـثـمــار،
إضافة إلى شركات الوساطة
المالية و مــد قـقــي الحسابات
والمدققين الشرعيين.
وأكــدت المصادر ،أن هيئة
ً
أس ـ ــواق ال ـم ــال مــاض ـيــة قــدمــا
نـ ـح ــو ت ـن ـظ ـي ــف الـ ـ ـس ـ ــوق مــن
الشركات التي تحوم حولها
الشبهات ،إضافة إلى التأكد
م ــن مـ ــدى تـ ـج ــاوب ال ـشــركــات
المدرجة مع عملية تصويب
المخالفات التي تم توقيعها
خالل الفترة الماضية.
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ف ـت ـح ــت ت ـح ـق ـي ـق ــات مــوس ـعــة
خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة حــول
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـش ـ ـب ـ ـهـ ــات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــوم حـ ـ ـ ــول ب ـع ــض
تعامالت الـشــركــات المدرجة
وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن الـمـخــالـفـيــن
ل ـت ـع ـل ـم ـيــات ـهــا ،وت ـم ــت إح ــال ــة
بـ ـع ــض مـ ـنـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة
ل ـل ـف ـص ــل ف ـي ـه ــا بـ ـع ــد ال ـت ــأك ــد
م ـ ـ ـ ــن إلـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
ً
ت ـح ــوي ـل ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
ارتـكــابـهــا مـخــالـفــات جسمية
لـقــانــونـهــا رق ــم  7ل ـعــام 2010
وتعديالتهما.
وذكرت المصادر ،أن هيئة
أســواق المال وضعت أنظمة
وب ــرام ــج ع ـمــل لـتـصـنـيــف كل
الشركات المدرجة إلى فئات
مـ ـح ــددة ت ـت ـع ـلــق بـ ـم ــدى ق ــوة
وضـعــف ه ــذه الـشــركــات على
مستوى أداء هــذه الشركات،
وأسـعــار األسـهــم ،إضــافــة الى
ح ـجــم دي ـ ــون ال ـش ــرك ــة وم ــدى
تـ ـ ــوفـ ـ ــر سـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة أص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا،
وقدرتها على تحقيق األرباح،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن إلـ ـ ـ ــزام ال ـش ــرك ــات

المستثمرين في سوق األسهم،
ً
خصوصا الصغار منهم ،ألن
ً
أسـعــارهــا قليلة ،فـبــدال مــن أن
يـ ـع ــود وه ـ ــو فـ ــي ج ـع ـب ـتــه مــن
السوق إلى بيته وإلى ضيوف
الديوانية الديوانية ويتحدث
عـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــراء  100سـ ـه ــم ف ــإ ن ــه
يـتـغـنــى أن ــه اش ـت ــرى  10آالف
سهم من هذه األسهم.

تنظيف السوق

المتعثرة بتقديم دراسة فنية
معتمدة لقياس ومتابعة الحد
من المخاطر التي قد تترتب
على عدم نجاح خطة الهيكلة.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ــه
تــم إل ــزام الـشــركــات المتعثرة
ب ـت ـقــديــم دراسـ ـ ــة ف ـن ـيــة بـشــأن
ق ـي ــاس وم ـتــاب ـعــة وال ـح ــد من
ال ـم ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي قـ ــد ت ـتــرتــب
على عــدم نـجــاح خطة إعــادة
ج ــدول ــة مــديــون ـيــات الـشــركــة،
ً
ف ـضــا ع ــن م ــدى تــأث ـيــر فشل
الخطة المذكورة على المركز
الـمــالــي لـلـشــركــة ،إضــافــة إلــى
دراسـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــدائ ـ ــل ال ـم ـم ـك ـن ــة
لـ ـتـ ـل ــك ا لـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ،إذ ف ــر ض ــت
عـ ـل ــى إدارة ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــر ل ــدى
ه ــذه الـشــركــات وض ــع دراس ــة
مفصلة تتعلق بشأن الديون،
ي ـ ـتـ ــم فـ ـيـ ـه ــا تـ ــوض ـ ـيـ ــح مـ ــدى

تأثير خطة الهيكلة في حال
ع ــدم نـجــاحـهــا ع ـلــى مـخــاطــر
السمعة ،ومخاطر التشغيل،
وال ـم ـخــاطــر ال ـقــانــون ـيــة الـتــي
قد تواجهها الشركة في حال
لجوء الجهات الدائنة للقضاء
السـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــاع األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي
منحها لهذه الشركات.
ك ـمــا يـتـعـيــن ع ـلــى الـشــركــة
تــو فـيــر إدارة مستقلة إلدارة
المخاطر تتولى العمل على
تـ ـح ــدي ــد وقـ ـ ـي ـ ــاس وم ـت ــاب ـع ــة
الـمـخــاطــر الـتــي تـتـعــرض لها
ال ـشــركــة ،حـســب نــص ال ـمــادة
 3-6مـ ــن ح ــوك ـم ــة ال ـش ــرك ــات
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة وضـ ـ ـ ــع األنـ ـظـ ـم ــة
واإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـف ـعــالــة إلدارة
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،كـ ــي ت ـ ـكـ ــون ه ــذه
الـ ـش ــرك ــات قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى أداء
مهامها الرئيسية والمتمثلة

في قياس ومتابعة كل أنواع
الـمـخــاطــر الـتــي تـتـعــرض لها
ال ـش ــرك ــة ،إذ ت ـتــم مــراجـعـتـهــا
ً
دوريـ ـ ـ ــا ب ــاس ـت ـم ــرار وت ـعــديــل
األنـ ـظـ ـم ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات عـنــد
الحاجة.

األسهم الرخيصة
على صعيد متصل ،تساءلت
المصادر حول المبررات التي
تـ ـ ـ ــؤول إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود نـ ـح ــو 57
ً
س ـه ـم ــا ت ـ ـتـ ــداول ت ـح ــت سـقــف
ً
ا لـ ـ ـ  50ف ـل ـس ــا  ،ب ــل إن بعضها
ً
يـنـحــدر حـتــى دون  20فـلـســا؟
هـنــاك فــريــق يــرى أن اسـتـمــرار
وجــود هــذه الـشــركــات ال يليق
ً
ب ـ ـس ـ ــوق ب ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
مؤشرات األسواق العالمية بعد
انضمامه إلى مؤشر «فوتسي

راسـ ــل» «وس ـتــانــد أن ــدر ب ــورز»
واق ـ ـتـ ــراب تــرق ـي ـتــه م ــن مــؤشــر
«مورغان ستانلي».
وف ــي الـمـقــابــل ،ه ـنــاك فــريــق
آخر يرى أن أسعار هذه األسهم
رخـيـصــة وتـسـتـحــق الـشــركــات
ً
خ ـص ــوص ــا أن ه ـن ــاك شــركــات
ً
ض ـم ـن ـهــا م ـغ ــري ــة جـ ـ ــدا حـســب
أداء ه ـ ـ ـ ـ ـ ــا وتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـه ــا ب ـعــض
ً
األرباح لها ولمساهميها ،علما
أن أغلبها غابت عن توزيع أي
أرباح لمساهميها عدة سنوات
ماضية.
ووف ـ ــق مـ ـس ــؤول ف ــي إح ــدى
الجهات الرقابية ،فإن وصول
أسعار هذه الشركات إلى هذه
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـس ـع ــري ــة الب ــد
لــه مــن و ج ــود تفسير حقيقي
ً
خصوصا أن تــداعـيــات األزمــة
ا لـمــا لـيــة العالمية ا نـتـهــت منذ

سنوات ،والعديد من الشركات
تـعــافــت وأثـبـتــت قــدرتـهــا على
مـجــابـهــة ك ــل الـمـشـكــات الـتــي
واجهتها خالل تلك الفترة ،لكن
أس ـع ــار بـعــض ه ــذه الـشــركــات
ً
ً
ً
تعتبر م ــؤش ــرا ودل ـي ــا دامـغــا
على معاناة هذه الشركات من
م ـش ـكــات حـقـقـيــة س ـ ــواء عـلــى
م ـس ـت ــوى هـيـكـلـهــا ال ـم ــال ــي أو
ً
االداري ،خصوصا أن مالكها
ف ـ ـقـ ــدوا ال ـث ـق ــة ب ـه ــا وس ـم ـح ــوا
بوصولها إلى هذه المستوبات
السعرية ر غــم المكاسب ا لــذي
حققها السوق خالل السنوات
القليلية الماضية.

عامل نفسي
مسؤول آخــر ،يشير إلــى أن
هناك عوامل نفسية لدى بعض

م ـ ــدي ـ ــرو اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أك ـ ـ ــدوا
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن ال ــوق ــت حــان
لـعـمـلـيــات الـتـنـظـيــف ،السيما
أن ه ـن ــاك ش ــرك ــات ت ـع ـلــن إلــى
الـ ـي ــوم خ ـس ــائ ــر ك ـب ـي ــرة ت ـفــوق
ال ــ 75فــي المئة مــن رأسمالها
بشكل مـفــاجــئ ،مــا يشير إلــى
أن هناك شركات مازالت تعاني
مـ ـشـ ـك ــات ح ـق ـي ـق ـي ــة ،إض ــاف ــة
إل ــى رص ــد ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
ت ــوق ــف ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات عــن
مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة أنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا خـ ــال
ا لـفـتــرة ا لـمــا لـيــة المنتهية في
 31د ي ـس ـم ـب ــر  2018و ط ـل ـبــت
مـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــض اإليـ ـ ـض ـ ــاح ـ ــات
الـمـتـعـلـقــة ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص،
إض ــاف ــة إل ــى تـكـبــدهــا خـســائــر
ك ـب ـيــرة خـ ــال ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
ال ـم ـن ـصــرمــة ،رغـ ــم أن طـبـيـعــة
أنشطة هذه الشركات تشغيلية
ومرتبطة بإنجاز ما لديها من
مشاريع لتحقيق إيــرادات لها
ولمساهميها.
وطالبت المصادر بضرورة
وض ــع آلـيــة م ـحــددة لإلفصاح
عـ ــن أوضـ ـ ـ ــاع هـ ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
بـشـكــل س ــاب ــق ،دون االنـتـظــار
إلى إعالنها بعد وصولها إلى
هذه الحجم من الخسائر.
ف ـخ ـس ــائ ــر هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
م ــن خـ ــال إف ـص ــاح ــات مـبـكــرة
تعطي إ ن ــذارات لمستثمريها
ومساهميها من بداية تكبدها
خسائر تصل إلى  50في المئة
م ـ ــن رأس ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ،ك ـ ــي ال ي ـقــع
م ـس ـت ـث ـمــروهــا ف ــي «ش ــرب ــاك ــة»
الـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ولـ ـيـ ـك ــون ــوا عـلــى
خلفية تامة بأوضاع الشركة
قبل أن تدخل إلى دائــرة الشك
وال ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة ف ـ ــي قـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـلــى
االستمرارية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين واسع في األداء ...والسعودي يسجل أعلى خسارة بـ %5
مكاسب كبيرة لسوق قطر بـ  %3.2وخسائر محدودة لبورصة الكويت نسبتها %1
تراجع مؤشر السوق
السعودي لألسبوع الخامس
على التوالي وحقق أكبر
وتيرة تراجع منذ عام 2016
على الرغم من اكتمال
ترقيته في مؤشر األسواق
الناشئة «إم إس سي اي»
بنهاية الشهر الذي أطاح
معظم مكاسب هذا العام.

●

علي العنزي

استمر التباين الواسع في أداء مؤشرات
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي ف ــي األس ـب ــوع األخ ـي ــر م ــن شهر
أغسطس المنصرم ،وكــان عدد الخاسرين
أكـبــر إذ تــراجـعــت مــؤشــرات أرب ـعــة أس ــواق
ب ـي ـن ـم ــا رب ـ ـحـ ــت ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ،وأبـ ـ ــرز
التغيرات كانت في السوق السعودي األكبر
ً
عربيا ،إذ خسر نسبة كبيرة هي األعلى منذ
مايو الماضي تجاوزت  5في المئة.
وت ــراج ــع مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت الـعــام
ً
بـنـسـبــة  1ف ــي ال ـم ـئــة وحـ ــل ث ــان ـي ــا ث ــم جــاء
م ــؤش ــرا س ــوق ــي دبـ ــي وال ـم ـنــامــة بـخـســائــر
محدودة كانت على التوالي بنسبة  0.4و0.3
فــي المئة على الـتــوالــي ،واسـتـطــاع مؤشر
سوق قطر ولالسبوع الثاني على التوالي
ً
أن ينفرد بالنمو الكبير محققا  3.2في المئة،
تــاه مــؤشــر ســوق أبــوظـبــي بــارتـفــاع كبير
كذلك بنسبة  2.5في المئة ،واكتفى مؤشر
سوق مسقط بتجاوز مستوى  4آالف نقطة
ً
لـلـمــرة األولـ ــى ه ــذا ال ـع ــام مـحـقـقــا مكاسب
بنسبة  0.4في المئة.

األوضاع
االقتصادية
العالمية ال تزال
تراجع مستمر وسط مخاطر عديدة
في قلق ...وتحسن
تراجع مؤشر السوق السعودي لألسبوع
في األجواء
الخامس على التوالي وحقق أكبر وتيرة
الجيوسياسية
تراجع منذ عام  2016على الرغم من اكتمال

ترقيته في مؤشر األسواق الناشئة «إم إس
سي اي» بنهاية الشهر الذي أطاح بمعظم
مكاسب هذا العام ولم يبق منها سوى  3في
المئة وبالكاد تماسك على مستوى  8آالف
ً
نقطة وتحديدا أقفل عند النقطة 8019.77
نقطة بـعــد أن فـقــد عـلــى م ــدى خمسة أيــام
 425.89نقطة تعادل  5في المئة هي خسارته
خالل األسبوع األخير من الشهر األسوأ أداء
هذا العام.
وكــانــت نـهــايــة األس ـب ــوع ش ـهــدت دخــول
سيولة ام سي اس اي وهي  28مليار ريال
وكـ ــان ال ـس ــوق ف ــي ح ــال م ــن تـقـيـيــم أسـعــار
أ سـهـمــه بـعــد نـتــا ئــج فصلية متباينة بين
قـطــاعــاتــه ،كــذلــك مخاطر بــدائــرة خماسية
تبدأ بالحرب التجارية ثم تالحق تقارير
مــؤشــرات الــركــود االقـتـصــادي العالمي أو
أزمة مالية جديدة وكذلك أسعار النفط التي
تؤثر باقتصادات المنطقة بشدة واألجواء
الجيوسياسية ،التي تراجعت إلى مستويات
غير مقلقة لكنها تبقى في أذهان المستثمر
عند بناء مراكزه المالية الجديدة.
ول ـل ـع ـلــم ف ـ ــإن م ــؤش ــر «ام اس س ــي اي»
لــأســواق الناشئة محا كــل مكاسب العام
وأنهى شهر أغسطس في حالة تعادل عاد
بها إلى نقطة األساس التي انطلق بها في
بــدايــة ال ـعــام بينما أس ـعــار الـنـفــط مــازالــت
رابـ ـح ــة  14ف ــي ال ـم ـئــة هـ ــذا الـ ـع ــام وبـلـغــت
مكاسب الذهب  20في المئة وكذلك واصل
مؤشر داو جونز احتفاظه بأكثر من  10في

المئة وبعض مــؤشــرات األس ــواق الناشئة
كــالـصـيــن وروس ـي ــا األف ـضــل بـيــن األس ــواق
العالمية بنمو بلغ  17و 15في المئة على
الـتــوالــي ه ــذا ال ـعــام عـلــى الــرغــم مــن تــراجــع
مؤشر اإلنتاج الصيني للشهر الرابع على
التوالي.

ً
الكويتي مستقرا على اللون األحمر

تــراج ـعــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
لبورصة الكويت كذلك متغيراته الرئيسية
إذ مــؤشــر الـســوق الـعــام  1فــي المئة تعادل
حوالي  59نقطة ليقفل على مستوى 5941.13
ً
نقطة فــاقــدا مستوى  6آالف نقطة ،وخسر
مؤشر السوق األول نسبة  1.2في المئة هي
 82.37نقطة ليتراجع إلى مستوى 6527.81
نقطة وسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة
محدودة ُ
بعشري نقطة مئوية هي  10.6نقاط
ليقفل على مستوى  4789.35نقطة.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت سـ ـي ــول ــة ونـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـس ــوق
بنسب متفاوتة إذ خسر ا لـنـشــاط حوالي
ً
 12في المئة قياسا على األسبوع األسبق
وتراجعت السيولة بنسبة محدودة كانت
 0.3فــي المئة فقط وخـســر عــدد الصفقات
ً
نسبة  1في المئة وشهد السوق حراكا على
األسـهــم التي أعلن عــن دخولها مؤشر «ام
اس سي اي» لألسهم الصغيرة ومتناهية
الـصـغــر وك ــان ع ــدده ــا  8أس ـهــم إذ نشطت
وخفضت خسارة السوق األول إذ يتركز 6
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منها هناك ،وارتفعت وتيرة الحذر وسط
تراجع المحفزات وانتظار شهر سبتمبر مع
بداية حسابات جديدة ومراقبة أكبر ألداء
االقتصاد العالمي وأسعار النفط واألجواء
الجيوسياسية الخليجية.
وس ـجــل م ــؤش ــرا ســوقــي دب ــي والـمـنــامــة
خ ـس ــارة مـتـقــاربــة إذ ت ــراج ــع مــؤشــر ســوق
دب ــي بـنـسـبــة  0.4ف ــي الـمـئــة ت ـع ــادل 10.25
نقاط ليقفل على مستوى  2758.6نقطة بعد
ميل إلى األداء السلبي األسبوعي والذي لم
يستفد من نمو مؤشرات األسواق األميركية
والتي جاءت بنهاية األسبوع .وخسر كذلك
مؤشر سوق البحرين لكن بنسبة محدودة
ً
جدا لم تتجاوز  0.03في المئة تعادل نصف
نقطة فقط من مؤشر سوق المنامة ليبقى
على مستواه السابق عند  1533.09نقطة
ً
محتفظا بنمو عام خالل هذه السنة بنسبة
 14.7في المئة كثاني أفضل نمو بعد مؤشر
السوق الكويتي العام.

مكاسب في قطر
سـجــل مــؤشــر ال ـســوق ال ـق ـطــري مكاسب
كبيرة خالل األسبوع الماضي استعاد على
أثرها مستوى  10آالف نقطة الذي فقده قبل
ً
ً
أربعة أشهر وسجل نموا كبيرا بنسبة 3.2
ً
في المئة تعادل  314.25نقطة ليقفل تحديدا
ً
على مستوى  10232.85نقطة مستفيدا من
االستقرار العام في األجواء الجيوسياسية

كــذلــك ت ــراج ــع ح ــدة الـتـصــريـحــات م ــن قبل
الرئيس األميركي دونالد ترامب على هامش
ً
قمة « »G 7التي سجلت تقاربا بين الواليات
المتحدة والصين هــدأ االس ــواق العالمية
ً
وبلغ بسعر النفط مستوى  60دوالرا لمزيج
ً
برنت مساعدا عوامل أخرى قد يكون أبرزها
تــراجــع مـخــزونــات النفط األميركية الخام
بويترة أعلى من تقديرات المراقبين التي
ظهرت مساء األربعاء الماضي.
ً
وسجل مؤشر سوق أبوظبي كذلك نموا
ً
ً
ك ـب ـيــرا ح ــل ثــان ـيــا م ــن خــالــه كــأفـضــل أداء
خليجي وربح مؤشر سوق اإلمارة النفطية
ً
الخليجية ار ت ـفــا عــا بنسبة  2.5فــي المئة
ً
مستعيدا نغمة األداء اإل يـجــا بــي ومحققا
مكاسب بـ  126.58نقطة ليصل إلى النقطة
ً
 5165.57نـقـطــة م ـب ـت ـعــدا ف ــوق م ـس ـتــوى 5
آالف نقطة.
واستعاد مؤشر سوق عمان مستوى 4
آالف نقطة وبعد نضال طويل استمر طيلة
الشهرين الماضيين بعد أن فقده بنهاية
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ورب ـ ــح ب ـن ـهــايــة األس ـب ــوع
الماضي نسبة  0.4في المئة تعادل 17.21
نقطة كافية بعودة مؤشر السلطنة المالي
إل ــى م ـس ـتــوى  4آالف نـقـطــة إذ أق ـف ــل على
مستوى  4004.86نقاط وبعد أن انتهى من
مرحلة طويلة من التراجع بلغت بخسائره
لهذا العام ببلوغ مستوى  16في المئة غير
أنه عاد وقلصها بنهاية الشهر المنصرم
إلى  8.1في المئة فقط.

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2019/08/29

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

األسبوع
المنتهي في

2019/08/22
2019/08/29
الفرق
التغير ()%

6.000.1
5.941.13
 58.97%1 -

8.445.66
8.019.77
 425.89%5.0 -

9.918.6
10.232.85
314.25
%3.2

3.987.65
4.004.86
17.21
%0.4

1.533.6
1.533.09
 0.51%0.03

5.038.99
5.165.57
126.58
%2.5

2.768.85
2.758.6
 10.25%0.4 -

2019/08/22
2019/08/29
الفرق
التغير ()%

عدد
إقفال المؤشر إقفال المؤشر إقفال المؤشر عدد جلسات
الكمية المتداولة القيمة المتداولة
الصفقات
التداول
الرئيسي
األول
العام
(مليون سهم) (مليون دينار)
(ألف صفقة)
5
4.799.94
6.610.18
6.000.1
29.76
131.78
721.96
5
4.789.35
6.527.81
5.941.13
28.68
131.35
636.35
 10.59 82.37 58.97 1.08 0.43 85.61 %0.2 %1.2 %1 %3.6 %0.3%11.9 -

اقتصاد
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 3.5مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة 2020/2019

ً
 60.2دوالرا معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم أغسطس الماضي
وفق «الشال» ،يفترض
أن تكون الكويت حققت
إيرادات نفطية في شهر
أغسطس بما قيمته نحو
 1.3مليار دينار ،وإذا
افترضنا استمرار مستويي
اإلنتاج واألسعار على
حاليهما  -وهو افتراض قد
ال يتحقق -فمن المتوقع
أن تبلغ جملة اإليرادات
النفطية بعد خصم تكاليف
اإلنتاج لمجمل السنة المالية
الحالية نحو  17.1مليار
دينار.

ذكر تقرير «الشال» االقتصادي
األسبوعي أنه بانتهاء أغسطس
الماضي انتهى الشهر الخامس
م ـ ــن الـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة
 ،2020/2019و بـلــغ مـعــدل سعر
بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي لمعظم
ً
ذ لـ ــك ا ل ـش ـهــر ن ـحــو  60.2دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،مـمــا يــزيــد بـنـحــو 5.2
دوالرات للبرميل أي بما نسبته
نحو  9.5فــي المئة على السعر
االفـتــراضــي الـجــديــد الـمـقــدر في
ال ـم ــوازن ــة ال ـحــال ـيــة وال ـب ــال ــغ 55
ً
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،وأي ـض ــا يــز يــد
بنحو  10.2دوالرات على معدل
سعر البرميل االفتراضي للسنة
ً
المالية الفائتة البالغ  50دوالرا.
فــي الـتـفــاصـيــل ،كــانــت السنة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة ا ل ـف ــا ئ ـت ــة 2019/2018
التي انتهت بنهاية شهر مارس
ال ـفــائــت ،حـقـقــت لـبــرمـيــل الـنـفــط
الـكــويـتــي مـعــدل سـعــر بـلــغ نحو
ً
 68.5دوالرا  ،و م ـ ـ ـعـ ـ ــدل س ـعــر
ا لـبــر مـيــل لشهر أ غـسـطــس 2019
أد ن ــى بنحو  12.1فــي المئة من
م ـ ـعـ ــدل سـ ـع ــر الـ ـب ــرمـ ـي ــل ل ـل ـس ـنــة
الـمــالـيــة ال ـفــائ ـتــة ،وأدنـ ــى بنحو
ً
 19.8دوالرا للبرميل مــن سعر
التعادل للموازنة الحالية البالغ
ً
ً
 80دوالرا وفقا لتقديرات وزارة
ال ـم ــال ـي ــة وبـ ـع ــد اقـ ـتـ ـط ــاع ال 10
ف ــي ال ـم ـئــة لـمـصـلـحــة احـتـيــاطــي
األجيال القادمة.
وي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ال ـكــويــت
حققت إ يــرادات نفطية في شهر
أغـسـطــس بـمــا قـيـمـتــه نـحــو 1.3
م ـل ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار ،وإذا ا ف ـتــر ض ـنــا
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار مـ ـسـ ـت ــوي ــي اإلن ـ ـتـ ــاج
واأل سـعــار على حاليهما  -وهو
اف ـ ـتـ ــراض ق ــد ال ي ـت ـح ـق ــق -فـمــن
المتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات
ال ـن ـف ـط ـيــة ب ـع ــد خ ـص ــم ت ـكــال ـيــف
اإل ن ـتــاج لمجمل ا لـسـنــة المالية
الحالية نحو  17.1مليار دينار،
وهـ ـ ــي ق ـي ـم ــة أع ـ ـلـ ــى ب ـن ـح ــو 2.6
مليار دينار عن تلك المقدرة في

الموازنة للسنة المالية الحالية
ً
والبالغة نحو  14.5مليارا.
و م ــع إ ضــا فــة نـحــو  1.9مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار إي ـ ـ ـ ـ ــرادات غـ ـي ــر ن ـف ـط ـيــة،
ستبلغ جملة إ ي ــرادات الموازنة
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة نـحــو
ً
 19مليارا  ،وبمقارنة هــذا الرقم
باعتمادات المصروفات البالغة

ً
نحو  22.5مليارا فمن المحتمل
أن تسجل الموازنة العامة للسنة
ً
المالية  2020/2019عجزا قيمته
 3.5مليارات دينار ،لكن بيانات
خ ـم ـس ــة أش ـ ـهـ ــر فـ ـق ــط ال تـصـلــح
ً
س ـ ـ ــوى السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا مـ ــؤشـ ــرا
عـلــى الـحـجــم االف ـتــراضــي لعجز
الموازنة ،ويبقى العجز الفعلي

ً
ً
م ـت ـغ ـيــرا ت ــاب ـع ــا ل ـحــركــة أس ـعــار
وإنتاج النفط خالل ما تبقى من
السنة المالية.

ً
 20.5مليارا إيرادات الدولة
خالل السنة المالية المنتهية
قــال تقرير «ال ـشــال» إن وزارة
المالية تشير في تقرير المتابعة
الشهري لإلدارة المالية للدولة
ل ـغ ــاي ــة ن ـه ــاي ــة ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
وال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي ش ـه ــر مـ ــارس
 2019والمنشور على موقعها
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،إل ـ ـ ــى أن ج ـم ـلــة
اإليرادات المحصلة حتى نهاية
السنة المالية  2019/2018بلغت
نـحــو  20.559مـلـيــار دي ـن ــار ،أو
أعلى بما نسبته  36.2في المئة
ع ــن ج ـم ـلــة اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـم ـقــدرة
للسنة المالية بكاملها والبالغة
نحو  15.089مليار دينار.
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،بـ ـلـ ـغ ــت
اإليرادات النفطية الفعلية حتى
 ،2019/03/31نحو  18.428مليار
دينار أو أعلى بما نسبته 38.4
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن إيـ ـ ـ ــرادات الـنـفــط
والـغــاز المقدرة للسنة المالية
بكاملها والبالغة نحو 13.317
مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،وب ـ ـمـ ــا نـسـبـتــه
نحو  89.6فــي المئة مــن جملة
اإليرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط
ً
الكويتي نحو  68.5دوالرا للسنة
المالية  2019/2018وتم تحصيل
م ــا قـيـمـتــه ن ـحــو  2.130مـلـيــار
دينار إيرادات غير نفطية خالل
الفترة نفسها وبمعدل شهري
ً
ب ـل ــغ ن ـح ــو  177.513م ـل ـيــو نــا ،
بينما كان المقدر في الموازنة
لـلـسـنــة الـمــالـيــة بـكــامـلـهــا نحو

 1.772م ـل ـيــار ،أي أن ا لـمـحـقــق
أ ع ـلــى للسنة ا لـمــا لـيــة بكاملها
ً
بـنـحــو  358.6مـلـيــونــا ع ــن ذلــك
الـ ـمـ ـق ــدر ،وه ـ ــو أم ـ ــر ط ـي ــب رغ ــم
انخفاض أهميته النسبية.
وكانت اعتمادات المصروفات
للسنة المالية  2019/2018قد
قـدرت بنحـو  21.5مليار دينار،
ل ـك ــن ت ـم ــت زي ــادتـ ـه ــا إلـ ــى نـحــو
ً
 22.773مـ ـلـ ـي ــارا أي ب ــار ت ـف ــاع
بلغ  14.4في المئة عن مستوى
اعـتـمــادات الـمـصــروفــات للسنة
المالية  2018/2017البالغة نحو
 19.9مليار دينار كويتي.
ً
ً
وصرف فعليا  -طبقا للنشرة-
حتى  2019/03/31نحو 21.849
م ـل ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،وبـ ـل ــغ ال ـم ـع ــدل
الـ ـشـ ـه ــري ل ـل ـم ـص ــروف ــات نـحــو
 1.821مليار دينار.
وتذهب النشرة إلــى خالصة
مــؤداهــا أن الـمــوازنــة فــي نهاية
الشهر الـثــانــي عشر مــن السنة
ً
المالية  ،2019/2018حققت عجزا
بـلــغ نـحــو  1.290مـلـيــار ديـنــار
قبل خصم الـ ـ  10فــي المئة من
اإل ي ـ ــرادات لمصلحة احتياطي
األجـيــال الـقــادمــة ،ونحو 3.346
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ديـ ـ ـن ـ ــار بـ ـع ــد خ ـصــم
احتياطي األجيال القادمة ،وهو
ما يتسق مع ما ورد في اإليجاز
الصحفي لــوزيــر الـمــالـيــة حــول
الحساب الختامي للسنة المالية
.2019/2018

 5.٣مليارات دينار سيولة البورصة منذ بداية العام
حظي السوق األول بنحو
 386.4مليون دينار أو ما
نسبته  %78.8من سيولة
البورصة خالل شهر
أغسطس ،وضمنه حظيت
 9شركات ،نحو  %50من
شركاته ،على  %84.3من
سيولته ونحو  %66.4من
كامل سيولة البورصة.

أفـ ــاد «ال ـ ـشـ ــال» ،ف ــي ت ـق ــري ــره ،ب ــأن أداء
ً
شهر أغسطس كــان أ قــل نـشــا طــا مقارنة
بـ ـ ـ ــأداء شـ ـه ــر ي ــولـ ـي ــو ،حـ ـي ــث ان ـخ ـف ـضــت
الـقـيـمــة الـمـتــداولــة أي سـيــولــة الـبــورصــة
مع أداء سالب للمؤشرات ،فقد انخفض
مؤشر السوق األول بنحو  3.2 -في المئة
وم ــؤش ــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي بـنـحــو 1.9 -
في المئة.
ً
وانخفض أيضا ،مؤشر السوق العام،
وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.9 -
في المئة ،وكذلــك انخفــض مؤشــر الشــال
بنحــو  2.6 -في المئة.
انخفضت سيولة البورصة فــي شهر
أغسطس مـقــار نــة بسيولة شهر يوليو،
حـيــث بلغت نـحــو  490.3مـلـيــون ديـنــار،
ً
هـبــوطــا مــن مـسـتــوى  979مـلـيــون ديـنــار
ً
لسيولة شهر يوليو ،ربما تأثرا بالهبوط
الكبير لمؤشرات األسهم العالمية.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر

أغ ـس ـطــس ب ـح ــدود  27.2م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـحــو  36ف ــي ال ـم ـئ ــة عــن
مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو
حين بلغ  42.6مليونا.
وب ـ ـلـ ــغ حـ ـج ــم سـ ـي ــول ــة ال ـ ـبـ ــورصـ ــة فــي
الشهور الثمانية األولى من العام الحالي
(أي فـ ــي  162ي ـ ــوم عـ ـم ــل) نـ ـح ــو 5.316
مليارات دينار.
وب ـل ــغ م ـع ــدل ق ـي ـمــة ال ـ ـتـ ــداول ال ـيــومــي
ً
للفترة نحو  32.8مليونا ،مرتفعا بنحو
 119.6فــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـمـعــدل قيمة
ال ـت ــداول ال ـيــومــي لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن عــام
ً
 2018البالغ نحو  14.9مليونا ،ومرتفعا
ً
أيضا بنحو  94.7في المئة إذا ما قورن
بمستوى ذ لــك المعدل لكامل عــام 2018
البالغ نحو  16.8مليونا.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية
الـ ـع ــام ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ن ـص ــف ال ـش ــرك ــات
الـمــدرجــة لــم تحصل ســوى على  0.8في

المئة فقط من تلك السيولة ،ضمنها 50
شركة حظيت بنحو  0.1فــي المئة فقط
مــن تـلــك الـسـيــولــة ،و 3شــركــات مــن دون
أي تداول.
أ مــا ا لـشــر كــات الصغيرة السائلة ،فقد
حظيت  12شركة قيمتها السوقية تبلغ
 4.5في المئة من قيمة الشركات المدرجة
ع ـل ــى ن ـح ــو  6.9فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن س ـيــولــة
البورصة ،ذلك يعني أن نشاط السيولة
الكبير اليزال يحرم نحو نصف الشركات
المدرجة منها ،وعلى النقيض ،يميل إلى
شركات قيمتها ضئيلة وإن خفتت حدة
ذلــك االنـحـيــاز ،أمــا تــوزيــع السيولة على
األس ـ ــواق ال ـثــاثــة خ ــال ش ـهــر أغـسـطــس
 ،2019فكانت كالتالي:

السوق األول ( 19شركة)
حظي بنحو  386.4مليون دينار ،أو

مــا نسبته  78.8فــي ا لـمـئــة مــن سيولة
البورصة ،وضمنه حظيت نحو  50في
المئة من شركاته ( 9شركات) على 84.3
فــي المئة مــن سيولته ونحو  66.4في
المئة من كامل سيولة البورصة ،بينما
حظي نحو نصف شركاته األخرى (10
شركات) على ما تبقى أو نحو  15.7في
المئة من سيولته.
وب ـ ـلـ ــغ م ـ ـعـ ــدل تـ ــركـ ــز الـ ـسـ ـي ــول ــة ف ـيــه
مستوى عاليا ،حيث حظيت  8شركات
ضـمـنــه ع ـلــى ن ـحــو  79.6ف ــي ال ـم ـئــة من
سيولته.

السوق الرئيسي ( 144شركة)
و حـظــي بنحو  103.9مليون د يـنــار،
أو ن ـح ــو  21.2ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن سـيــو لــة
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،وضـ ـمـ ـن ــه ح ـظ ـي ــت  20فــي
المئة من شركاته على  83.4في المئة

من سيولته ،بينما اكتفت  80في المئة
مــن شركاته بنحو  16.6فــي المئة من
س ـيــول ـتــه ،وال بـ ــأس م ــن ال ـتــذك ـيــر بــأن
ض ـعــف س ـيــولــة ش ــرك ــات ــه كـ ــان ال ـعــامــل
األساسي في تصنيفها ضمن السوق
الرئيسي ،وهو تصنيف قابل لالرتقاء
مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات ( 12شركة)
وح ـظــي بـنـحــو  39أل ــف دي ـن ــار فقط
أو ن ـحــو  0.008ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـيــولــة
ً
الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك أيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي ح ـ ــدود
المتوقع ،فالهدف األ ســاس هو إعطاء
تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة،
حتى وإن لــم يتحقق ألي منها تــداول
سـ ـ ــوى عـ ـل ــى فـ ـ ـت ـ ــرات مـ ـتـ ـب ــاع ــدة ،وم ــن
الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة
تداوالته بين الحين واآلخر.

 %24نمو موجودات «وربة» لتبلغ  2.72مليار دينار
تشير البيانات المالية
إجمالي
لـ «وربة» إلى أن
ً
الموجودات سجل ارتفاعا
بلغ قدره  525.8مليون
دينار ونسبته  ،%24ليصل
إلى نحو  2.720مليار دينار
مقابل 2.194مليار في
نهاية عام .2018

تـ ـن ــاول الـ ـش ــال إعـ ـ ــان بـنــك
ورب ــة نتائج أعـمــالــه للنصف
األول من العام الحالي ،والتي
تـشـيــر إلـ ــى أن ص ــاف ــي أربـ ــاح
البنك (بعد خصم الضرائب)
بلغ نحو  6.50ماليين دينار
م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  5.20مـلـيــون
دي ـنــار لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن عــام
 ،2018أي أن البنك استمر في
ً
أدائ ـ ــه ال ـمــوجــب وح ـقــق ن ـمــوا
في أرباحه بنحو  1.30مليون
دينار أي بنسبة .%25
وي ـعــود الـسـبــب فــي ارتـفــاع
صافي أرباح البنك إلى ارتفاع
إجمالي اإليــرادات التشغيلية
ب ــال ـم ـط ـل ــق ب ـق ـي ـمــة أعـ ـل ــى مــن
ارتـفــاع إجمالي المصروفات
التشغيلية ،حيث ارتفع الربح
التشغيلي للبنك بنحو 2.07
ً
مليون دينار وصوال إلى نحو
 16.36مليون دي ـنــار ،مقارنة
ب ـن ـحــو  14.29م ـل ـيــون دي ـنــار
لنفس الفترة من العام الفائت.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ارتـ ـف ــع
إجمالي اإليــرادات التشغيلية
ل ـل ـب ـنــك ب ـن ـحــو  4.04مــا ي ـيــن
ً
دينار أو نحو  ،%17.7وصوال
إلى نحو  26.88مليـون دينار
مقارنة مع نحو  22.84مليون
دينار للفترة نفسها من عام
 .2018و ت ـح ـقــق ذ لـ ــك نتيجة
ارتـ ـف ــاع ب ـنــد ص ــاف ــي إي ـ ــرادات
ت ـمــويــل بـنـحــو  3.21مــايـيــن

د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار أو بـ ـنـ ـح ــو ،%19.8
ً
وصوال إلى نحو  19.41مليون
دينار مقارنة مع نحو 16.20
ً
مـلـيــون دي ـنــار ،وارت ـفــع أيـضــا
بند صافي إيرادات االستثمار
وبـنــد صــافــي إي ـ ــرادات أتـعــاب
وعـ ـم ــوالت ب ـمــا مـجـمـلــه 1.01
مليون دينار.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع إجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة

بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي
اإلي ــرادات التشغيلية ،إذ بلغ
ارتـ ـف ــاع ــه ن ـح ــو  1.98مـلـيــون
دي ـنــار أو مــا نسبته ،%23.1
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو 10.52
ماليين دينار ،مقارنة مع نحو
 8.54مــاي ـيــن ديـ ـن ــار .وشـمــل
االرت ـف ــاع ب ـنــدي بـنــد تكاليف
م ــوظ ـف ـي ــن وبـ ـن ــد االس ـت ـه ــاك
ب ـن ـحــو  2.51م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،

بينما انخفض بند مصروفات
عمومية وإداريـ ــة بنحو 529
ألف دينار.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت نـ ـسـ ـب ــة إجـ ـم ــال ــي
الـمـصــروفــات التشغيلية إلى
إجمالي اإليــرادات التشغيلية
ن ـحــو  ،%39.1ب ـعــد أن كــانــت
ن ـح ــو  .%37.4وار تـ ـ ـف ـ ــع بـنــد
م ـخ ـصــص ان ـخ ـف ــاض الـقـيـمــة
بنحو  701ألــف دينار ،ليبلغ

نـ ـح ــو  9.55م ــا يـ ـي ــن د يـ ـن ــار
م ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ع ـن ــدم ــا بـلــغ
نـ ـح ــو  8.85م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار،
وه ـ ــذا ي ـف ـســر ارتـ ـف ــاع هــامــش
صافي الربح إلى نحو %24.2
ل ــأشـ ـه ــر ال ـ ـسـ ــت األول ـ ـ ـ ــى مــن
الـعــام الـحــالــي ،مـقــارنــة بنحو
 %22.8للفترة نفسها من العام
السابق.
وتـشـيــر ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
لـ ـ ـ «وربـ ـ ـ ـ ــة» إلـ ـ ــى أن إج ـم ــال ــي
ً
ال ـم ــوج ــودات س ـجــل ارت ـفــاعــا
بلغ قدره  525.8مليون دينار
ون ـس ـب ـتــه  ،%24ل ـي ـصــل إل ــى
نحو  2.720مليار دينار مقابل
2.194مليار دينار في نهاية
عام  ،2018في حين بلغ ارتفاع
إج ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات نـحــو
 773.8م ـل ـيــون د يـ ـن ــار أو مــا
نسبته  ،%39.8عند المقارنة
بالفترة نفسها من عام 2018
حين بلغ  1.947مليار دينار.
وارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـنـ ـ ــد "م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــو
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل" حـ ـ ــوالـ ـ ــي 322.7
مليون دينار أي نحو ،%20.1
ً
وصوال إلى نحو  1.931مليار
د يـ ـ ـن ـ ــار ( %71م ـ ــن إ ج ـم ــا ل ــي
الـ ـم ــوج ــودات) م ـقــارنــة بنحو
 1.608مـلـيــار دي ـنــار (%73.3
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات)
فــي نهاية عــام  ،2018وارتفع
بنحو  %39.1أو نحو 543.2

مليون دي ـنــار ،مـقــارنــة بنحو
 1.388مـلـيــار دي ـنــار (%71.3
من إجمالي الـمــوجــودات) في
الفترة نفسها من عــام ،2018
وبلغت نسبة إجمالي مدينو
تـمــويــل إل ــى إجـمــالــي الــودائــع
ن ـحــو  %80.9م ـقــار نــة بنحو
.%79.9
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام إل ـ ـ ــى أن
م ـط ـل ــوب ــات ال ـب ـن ــك (مـ ـ ــن غـيــر
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب إج ـ ـمـ ــالـ ــي ح ـق ــوق
ً
الملكية) قــد سجلت ار تـفــا عــا
بـلـغــت قـيـمـتــه  515.1مـلـيــون
ديـنــار أي مــا نسبته ،%26.8
لتصل إلى نحو  2.439مليار
دي ـن ــار م ـقــارنــة بـنـحــو 1.924
مليار دينار بنهاية عام .2018
ً
وحققت ارتفاعا بنحو 670.4
مليون دينار ،أي بنسبة نمو
 ،%37.9ع ـنــد ا ل ـم ـق ــار ن ــة بما
ك ــان عـلـيــه ذل ــك اإلج ـمــالــي في
نهاية الفترة نفسها من العام
الفائت عندما بلغ آنذاك نحو
 1.768مـلـيــار دي ـن ــار ،وبلغت
ن ـس ـبــة إج ـم ــال ــي ال ـم ـط ـلــوبــات
إلى إجمالي الموجودات نحو
 ،%89.6ب ـعــد أن كــا نــت نحو
.%90.8
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر ن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـح ـل ـيــل
البيانات المالية المحسوبة
ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي إل ــى أن
معظم مؤشرات ربحية البنك
ً
قد سجلت انخفاضا مقارنة

مع الفترة نفسها من عام
 ،2018إذ انخفض مؤشر
الـعــائــد على مـعــدل حقوق
المساهمين الخاص للبنك
(R OE) إ لـ ـ ــى نـ ـح ــو %6.5
م ـ ـقـ ــار نـ ــة ب ـن ـح ــو ،%10.3
وان ـخ ـفــض مــؤشــر الـعــائــد
على معدل رأسـمــال البنك
(R OC) إ لـ ـ ــى نـ ـح ــو %8.7
مقارنة بنحو .%10.4
وانخفض مؤشر العائد
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـع ـ ــدل مـ ـ ــوجـ ـ ــودات
ً
ا ل ـب ـن ــك (R OA) ا ن ـخ ـفــا ضــا
ً
طـ ـفـ ـيـ ـف ــا ،حـ ـي ــن بـ ـل ــغ ن ـحــو
 %0.53مـ ـ ـق ـ ــار ن ـ ــة ب ـن ـحــو
 ،%0.56ب ـي ـن ـمــا ار ت ـف ـع ــت
ربحية السهم (E PS) حين
بـلـغــت  2.69ف ـلــس مـقــارنــة
ب ـن ـحــو  2.54فـ ـل ــس .وب ـلــغ
م ــؤش ــرم ـض ــاع ــف ال ـس ـعــر/
الــربـحـيــة (P/E) نـحــو 46.1
ض ـع ــف مـ ـق ــارن ــة مـ ــع نـحــو
 42.5ضعف ،وذلــك نتيجة
ارتفاع ربحية السهم بنحو
 %5.9مـقــابــل ارت ـف ــاع أكبر
لسعر السهم السوقي بنحو
 %14.8مقارنة بمستواهما
فــي نفس الـفـتــرة مــن العام
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــت .وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ مـ ــؤشـ ــر
م ـضــاعــف ال ـس ـع ــر /الـقـيـمــة
الــدف ـتــريــة ( )P/Bن ـحــو 1.3
ضـعــف م ـقــارنــة بـنـحــو 1.2
ضعف.
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اقتصاد

ً
ً
• الصقر :نحرص ًعلى التعاون مع المؤسسات العالمية للحفاظ على ريادتنا محليا وإقليميا
• كيلي :نعمل معا من أجل تسريع عملية تبني خدمات الدفع المبتكرة في الكويت

نسعى إلى
تطوير
حلول الدفع
اإللكتروني
ضمن التزامنا
بخطة التحول
الرقمي

الصقر

عقدت اإلدارة التنفيذية في
ً
بنك الكويت الوطني اجتماعا
مــع الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
 Visaالعالمية واإلدارة اإلقليمية،
وتناولوا كل الجوانب المتعلقة
ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الـ ـن ــاجـ ـح ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت بـيــن
المؤسستين على مدار سنوات
ط ــوي ـل ــة ،وأث ـ ـمـ ــرت ال ـع ــدي ــد مــن
النجاحات ،كما ناقشوا كيفية
العمل على ترسيخ تلك الشراكة
فــي المستقبل ،وذل ــك فــي إطــار
ح ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى االس ـت ـمــرار
في تقديم الخدمات والمنتجات
الـمـصــرفـيــة الـمـتـمـيــزة وح ـلــول
ً
الدفع اإللكتروني األكثر تطورا.
وح ـض ــر االج ـت ـم ــاع الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني عصام الصقر ،ونائب
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي شيخة
البحر ،ورئـيــس مجلس اإلدارة
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـ ـ Visa
ال ـعــال ـم ـيــة أل ـفــريــد ك ـي ـلــي ،ال ــذي
انضم إليه الرئيس اإلقليمي لـ
 Visaفــي منطقة وس ــط وشــرق
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
وأفريقيا أندرو توري ،والمدير

ال ـعــام لمنطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا م ــارش ـي ـل ــو
بـ ــاري ـ ـكـ ــوردي ،والـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لشركة  Visaفــي الكويت وقطر
وال ـب ـح ــري ــن وعـ ـم ــان شــاشــانــك
سينغ ،ومدير  Visaفي الكويت
انكوش ديفاداسون.
وبهذه المناسبة ،قال الرئيس
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني عصام الصقر« :نحرص
على بناء شراكات استراتيجية
مع المؤسسات العالمية الرائدة
بـهــدف تـقــديــم أفـضــل الـخــدمــات
ً
ال ـم ـص ــرف ـي ــة وأكـ ـث ــره ــا تـ ـط ــورا
ً
وأم ـ ــان ـ ــا ،وهـ ــو م ــا ي ـس ــاه ــم فــي
الحفاظ على ريادة بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
ً
ً
محليا وإقليميا».
وأك ـ ــد ال ـص ـق ــر أن االج ـت ـم ــاع
يأتي ضمن سعي البنك لتطبيق
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـلـتـنــويــع على
صـعـيــد الـمـنـتـجــات والـخــدمــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ال ـت ــي
ي ـقــدم ـهــا ل ـل ـع ـم ــاء ،وك ــذل ــك فــي
إطار التزام المجموعة بالتحول
ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي ب ـ ـمـ ــا ي ـ ــؤه ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك
لمواصلة النمو واالزده ــار في
المستقبل.

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ش ـ ــراكـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا مــع
مؤسسة  Visaالعالمية راسخة
وممتدة على مدار سنوات ،وقد
أثمر ذلك التعاون تقديم العديد
من الخدمات المتميزة وإطالق
ال ـح ـمــات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ولـقــد
نــا قـشـنــا مــع اإلدارة التنفيذية
ل ــديـ ـه ــم سـ ـب ــل االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
تقديم تلك الخدمات والحمالت
لعمالئنا في المستقبل وكذلك
توفير طرق دفع إلكتروني أكثر
ً
تـطــورا بما يلبي احتياجاتهم
المتنوعة».
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة وا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـ ـ  Visaال ـعــال ـم ـيــة
ألفريد كيلي« :سعداء بتعاوننا
االستراتيجي المستمر مع بنك
الـكــويــت الــوطـنــي ،فالنجاحات
ً
ال ـ ـتـ ــي حـ ـقـ ـقـ ـن ــاه ــا م ـ ـعـ ــا خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ه ــي أكـبــر
دليل على فاعلية التعاون بين
المؤسستين».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ـي ـ ـلـ ــي« :ت ـم ـت ـل ــك
ً
المنطقة فرصا هائلة من حيث
نـمــو ال ـمــدفــوعــات اإللـكـتــرونـيــة
ونتطلع إ لــى ترسيخ شراكتنا
مع بنك الكويت الوطني ،حيث

لقطة جماعية لقيادات «الوطني» و VISAخالل اللقاء
ً
نعمل معا من أجل تسريع عملية
تبني خدمات الدفع المبتكرة في
الـكــويــت .وه ــذا يتضمن إطــاق
العديد من الخدمات المصرفية
المميزة والحمالت التي تلبي
احتياجات العمالء».
وت ـم ـت ــد الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن بـنــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي وم ــؤس ـس ــة
 Visaالعالمية سنوات طويلة،
والتي أثمرت عن تقديم خدمات

«بيتك» يشارك في حفل متفوقي «الهندسة والبترول»
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك بـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي (بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك) لـ ـلـ ـع ــام
الثامن على التوالي ،في حفل
ت ـكــريــم م ـت ـفــوقــي طـلـبــة كلية
الهندسة والبترول بجامعة
الكويت ،ضمن إطار الشراكة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع جـمـعـيــة
الهندسة الطالبية ،واستمرارا
لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرات وال ـم ـس ــاه ـم ــات
الـ ـت ــي ت ــؤك ــد ريـ ـ ـ ــادة «ب ـي ـت ــك»
فــي المسؤولية االجتماعية
وتـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــزه ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـط ـل ـب ــة
والشباب.
وتـ ــأتـ ــي مـ ـش ــارك ــة «ب ـي ـت ــك»
ف ــي ح ـف ــل ال ـم ـت ـفــوق ـيــن ال ــذي
أقيم في فندق الراية ،وشهد
حـضــور أكـثــر مــن  200طالب
وطالبة ،ضمن إطار الحرص
على رعاية الطلبة والشباب
ودع ـ ــم ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة،
وإيمانا بأن الشباب هم عماد
المستقبل والثروة الحقيقية
ل ـل ــوط ــن واألصـ ـ ـ ــل ال ـح ـق ـي ـقــي
ف ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
والمجاالت الحيوية األخرى،
وهـ ــم ال ـل ـب ـنــة األس ــاسـ ـي ــة فــي
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـط ــوي ــر وت ـح ـق ـيــق
التنمية في البالد.

و ف ــي كلمته خ ــال ا فـتـتــاح
ح ـف ــل ال ـت ـف ــوق ال ـ ــذي نـظـمـتــه
جمعية الهندسة وا لـبـتــرول،
أشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـلـشــؤون الـطــابـيــة ،د .خالد
ال ـ ـ ـهـ ـ ــزاع ،ب ـ ـ ــدور «بـ ـيـ ـت ــك» فــي
رعاية ودعم حفل المتفوقين،
وكذلك دعم مشاريع التخرج
واألنشطة الطالبية في أكثر
من مجال.
مــن جــانـبــه ،ن ـ ّـوه مــديــر أول
اإلعــام والعالقات الحكومية
فــي «ب ـي ـتــك» ،مـحـمــد ال ـفــارس،
خــال تسلمه در ع ــا تكريمية
مــن ر ئـيــس جمعية الهندسة
والـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرول عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز
الـ ـه ــاج ــري ،بـ ـح ــرص «ب ـي ـتــك»
ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة س ـن ــوي ــا فــي
حفل خريجي ومتفوقي كلية
الهندسة والبترول ،مشيرا الى
ال ـم ـشــاركــة ف ــي دع ــم مـشــاريــع
ال ـ ـت ـ ـخـ ــرج ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـط ـل ـبــة
الكلية في جامعة الكويت من
مـخـتـلــف أق ـســام ـهــا الـعـلـمـيــة،
إذ ي ـع ـت ـبــر «ب ـي ـت ــك» م ــن أك ـبــر
ال ــداع ـم ـي ــن ل ـم ـشــاريــع ت ـخـ ّـرج
«الهندسة والبترول» ألكثر من
ّ
 9سـنــوات ،األمــر الــذي يشكل

ً
ً
محمد الفارس متسلما درعا تكريمية من عبدالعزيز الهاجري
حـ ــافـ ــزا ل ـل ـط ـل ـبــة ودف ـ ـعـ ــة لـهــم
للمثابرة والـمـضــي قــدمــا في
اإلبداع واالبتكار.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» رائـ ـ ـ ــدا
وس ـ ـ ّـب ـ ــاق ـ ــا ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـط ـل ـب ــة
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وي ـت ـم ـي ــز بـسـجــل
حافل من اإلسهامات ،بما في
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ذل ــك دع ــم ال ـن ــوادي الطالبية،
وم ـش ــاري ــع ال ـت ـخــرج لـلـطـلـبــة،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ــدوات
وحلقات بحثية ،وورش عمل
ومحاضرات تساهم بتطوير
األداء ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــي وا لـ ـمـ ـهـ ـن ــي،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي م ــؤتـ ـم ــرات

ات ـ ـحـ ــادات ال ـط ـل ـب ــة ،وح ـف ــات
ت ـ ـخـ ــريـ ــج ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة وتـ ـك ــري ــم
الـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن ،ودع ـ ـ ـ ــم ط ـل ـبــة
ال ـث ــان ــوي ــة وط ـل ـب ــة الـ ـم ــدارس
بمختلف فئاتهم.

أع ـل ــن ب ـنــك وربـ ــة ع ــن ال ـفــائــزيــن الـخـمـســة في
سحب السنبلة االسبوعي الثالث والثالثين ،في
تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الخميس،
بـحـضــور مـمـثــل عــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة إلــى العمالء الــذيــن حالفهم الحظ
خالل سحب السنبلة الثالث والثالثين ،فقد توج
 5رابحين من عمالء «وربة» ،حصل كل منهم على
 1000دينار كويتي ،وهــم :ســرور عايض سرور
العتيبي ،عـبــدالـلــه شليويح عـبــدالـلــه العجمي،
مشعل علي نهابه حـمــاده ،مـشــاري ماجد البيد
العنزى ،وهليل صنت هليل الحربي.
يـمـثــل ح ـس ــاب الـسـنـبـلــة ال ـخ ـيــار األم ـث ــل لكل
الراغبين بتوفير األمــوال وتحقيق عوائد مالية
ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،باالضافة
الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته
وح ـل ــول ــه ال ـم ـصــرف ـيــة ب ـمــا ي ـت ــواف ــق م ــع تحقيق
ً
ال ـم ـصـل ـحــة والـ ـف ــائ ــدة األكـ ـب ــر ل ـع ـمــائــه ،ون ـظ ــرا
لتنامي قــاعــدة عمالئه والـتـجــاوب الكبير الــذي
ل ـقــاه ال ـح ـســاب ،يـعـيــد بـنــك ورب ــة إط ــاق حساب
ّ
«السنبلة» بحلة جديدة ومتطورة في  2019تطوي
في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ،حيث قام
بتعديل وتـيــرة الـسـحــوبــات والقيمة اإلجمالية

تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ الحق ،أجاب
الرئيس األميركي «لقد تم تثبيتها».
وتشمل البضائع المستهدفة مجموعة
واسعة من البضائع ،السيما في قطاعات
األغذية والنسيج واألثاث.
وقــالــت بكين ،إن لديها «مــا يكفي» من

صناعة الصين تسجل رابع انكماش
شهري مع الرسوم األميركية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«وربة» يعلن الرابحين الـ  5في سحب
«السنبلة» األسبوعية
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
الـتــي يحصل
ع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء
ل ـ ـت ـ ـصـ ــل ال ـ ــى
أكثر من مليون دينار كويتي!
يستمر البنك بالسحوبات األسبوعية على
خمسة رابحين  1000دينار لكل منهم ،وتتميز
السنبلة في  2019بالسحوبات الكبرى (Mega
 ،)Drawsال ـتــي ت ـقــام كــل رب ــع سـنــة لتكشف عن
خمسة رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول
 100ألف دينار كويتي ،وأربعة رابحين بسيارات
 .Land Cruiser VXRولمنح العمالء المزيد من
ال ـفــرص لـلــربــح ،ق ــام بـنــك ورب ــة بــزيــادة الـجــوائــز
بـسـحــب ال ـ ـ  Mega Drawاألخ ـي ــر ل ـع ــام ،2019
بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
وأم ــا فيما يتعلق بـفــرص الــربــح ،فيحق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل  10دنانير
ً
في الحساب .وقدم بنك وربة حال استثماريا آخر
باسم وديعة السنبلة التي تعد المودعين بعوائد
متوقعة تصل الى  %3.5وفرص ربح في سحوبات
السنبلة طوال فترة االستثمار.

ترامب :رسوم جديدة على بضائع صينية اليوم
أكــد الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
ً
أمــس األول ،أن رســومــا جمركية إضافية
بالغة  15فــي المئة على بضائع صينية
بقيمة مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات سـتــدخــل حيز
التنفيذ اليوم.
ً
وردا على أسئلة صحافيين بشأن إمكان
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وم ـن ـت ـجــات م ـصــرف ـيــة مـتـمـيــزة
وحـ ـل ــول دفـ ــع إل ـك ـت ــرون ــي أكـثــر
ً
تطورا.
كـمــا أط ـلــق الـبـنــك بــالـتـعــاون
مــع  Visaالـعــديــد مــن الحمالت
االستثنائية ،والتي كان آخرها
م ـك ــاف ــأة عـ ـم ــاء ب ــاق ــة ال ـش ـبــاب
بالفوز بواحدة من أربع رحالت
لحضور نهائي FIFA eWorld
 ™Cup 2019في لندن.

ول ـ ـقـ ــد نـ ـج ــح بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ــوط ـن ــي ب ــال ـت ـع ــاون م ــع Visa
ف ــي ت ـطــويــر وتـنـمـيــة مـنـتـجــات
تــرتـكــز فــي مـحــورهــا الرئيسي
عـلــى خــدمــة ال ـع ـمــاء مــن خــال
تـصـمـيـمـهــا ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع
م ـت ـط ـل ـبــات ـهــم واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ول ـت ــوف ـي ــر أف ـضــل
حـلــول الــدفــع اإللـكـتــرونــي على
م ـس ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت ،وال ـ ـتـ ــي تــم

ً
تصميمها وفقا ألعلى معايير
التقنيات المصرفية الحديثة،
ه ــذا إل ــى جــانــب تــوف ـيــر أفـضــل
الـمــزايــا والـمـكــافــآت والـعــروض
الحصرية على مدار العام ،بما
ف ــي ذلـ ــك االسـ ـت ــرج ــاع ال ـن ـقــدي
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــات والـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات
الـمـمـيــزة وال ـفــريــدة مــن نوعها
لحضور البطوالت الدولية.

ً
سجل النشاط الصناعي الصيني انكماشا للشهر الرابع على
التوالي في أغسطس ،بحسب ما أظهرت بيانات رسمية ،أمس ،في
حين شددت الواليات المتحدة ضغوطاتها بفرض رسوم جمركية
إضافية على بكين ،ومع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي،
وهــو مـقـيــاس ألوض ــاع الـصـنــاعــة فــي الـصـيــن ،إلــى  49.5الشهر
الماضي ،في انخفاض ضئيل عن يوليو حين بلغ المؤشر ،49.7
وفق المكتب الوطني لإلحصاءات.
ّ
لكن المؤشر يبقى دون مستوى  ،50الحد الفاصل الذي يدل
على نمو القطاع أو انكماشه .وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم
ّ
يسجل المؤشر .49.6
شبكة بلومبرغ قد توقعوا أن
وانخفض كذلك المؤشر الفرعي الجديد لطلبات التصدير
واالستيراد من يوليو ويبقى في حالة انكماش.
وقال المحلل في مكتب اإلحصاءات الوطني في الصين تشاو
كينغي في بيان ،إنه رغم تباطؤ الطلب العالمي «واصلت الشركات
الـكـبــرى الـنـمــو ،وانـتـعـشــت األع ـمــال الـصـغـيــرة» ،فــي إش ــارة إلــى
قطاعات ،مثل األدوية والنسيج التي نما نشاطها.
ً
وتــراجــع الـيــوان الصيني الجمعة ،متجها صــوب أس ــوأ أداء
شهري له منذ إصالح الصين نظام سعر الصرف في  ،1994بسبب
تــوتــرات التجارة مــع الــواليــات المتحدة وتباطؤ فــي االقتصاد
المحلي.
وفي ختام التداوالت المحلية ،أغلق السعر الفوري لليوان عند
ً
 7.1452للدوالر انخفاضا من  7.1430في إقفال الجلسة السابقة.
وإذا ختم السعر الفوري لليوان تداوالت أواخر الليل عند سعر
اإلغالق المحلي ،فسيكون قد فقد  3.7في المئة أمام الدوالر في
أغسطس ،ليتحرك باتجاه أكـبــر انخفاض شـهــري منذ وحــدت
الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في .1994
وق ـطــع ال ـي ــوان مــوجــة خ ـســائــر ،دام ــت ع ـشــرة أيـ ــام ،الخميس
الماضي ،هي األطــول منذ ديسمبر  ،2015مع صــدور مؤشرات
عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات
المباشرة في سبتمبر ،مما عزز اآلمــال في إنهاء حرب التجارة
باهظة التكلفة بينهما.

وسائل للتصعيد ضد الواليات المتحدة،
ً
لكنها دعت أيضا إلى عودة الجانبين إلى
مائدة المفاوضات.
ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــرك وس ـ ــط ت ـصــاعــد
التوترات بين واشنطن وبكين على مستوى
الشأن التجاري.

وبنهاية العام الحالي ،تستهدف اإلدارة
األميركية تغطية جميع واردات الواليات
المتحدة من الصين بالتعريفة الجمركية.

اقتصاد
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هيئة األسواق تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم
واستكمالها لدى «المعلومات المدنية»
ً
تمهيدا لطرح  %50من أسهم شركة البورصة لالكتتاب العام

تعتبر خصخصة البورصة
خطوة مهمة نحو تحقيق
األهداف التنموية الوطنية
الطموحة المحددة في رؤية
ستعزز
«كويت ً ،»2035
إذ ً
مكانة ًالكويت مركزا ماليا
وستمنح القطاع
إقليمياً ،
الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر
لتطوير االقتصاد الوطني.

دع ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـم ـ ــال
المواطنين إلــى التأكد مــن تحديث
واس ـت ـك ـم ــال ب ـي ــان ــات ج ـم ـيــع أفـ ــراد
أسرهم والمواليد الجدد وذلك لدى
الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
للمشاركة فــي عملية االكـتـتــاب في
أسهم شركة بورصة الكويت لألوراق
المالية المشغل الوحيد للبورصة
في الكويت.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي
ً
أمــس ،إن ذلــك يأتي تمهيدا إلطالق
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات خ ـص ـخ ـص ــة الـ ـب ــورص ــة
والمتمثلة بطرح حصة هيئة أسواق
ال ـمــال فــي الـشــركــة والـبــالـغــة  50في
المئة لالكتتاب العام للمواطنين.
وأوضـحــت أنــه سيتم فــي الثامن
مــن سبتمبر الـجــاري حصر أسماء
المواطنين الكويتيين المسجلين

«غرفة التجارة» :خدمات إلكترونية
جديدة للتسهيل على األعضاء
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت ،أنه في إطار مساهمتها
بالجهود الرامية إلى تحسين بيئة األعمال في الكويت ،وسعيها
لتحديث الخدمات التي تقدمها ألعضائها وتحسينها باستمرار،
فإنه بإمكان أعضائها اعتبارا مــن مطلع الـعــام المقبل ،2020
ً
تجديد العضوية السنوية والحصول على شهادة التسجيل آليا
( )Onlineعبر موقع الغرفة اإللكتروني www.Kuwaitchamber.
 ،org.kwحيث يمكنهم سداد االشتراكات واستخراج الشهادة من
تلقاء أنفسهم وتقديمها لجميع الجهات الحكومية والخاصة
التي تطلبها.
وأضافت الغرفة أنه باستطاعة الراغبين في االنضمام إلى
عضويتها من الحاصلين على التراخيص اإللكترونية الجديدة
الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ،والتي تحمل الرقم المدني
ً
للجهة ،االنتساب إليها آليا ( ،)Onlineوالحصول على شهادة
التسجيل السنوي ،دون أن يتطلب ذلك الحضور الشخصي.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،تـلـفــت الـغــرفــة عـنــايــة أعـضــائـهــا إل ــى أنها
ً
ستتوقف اعتبارا من األحد  15الجاري ،عن قبول الدفع النقدي
ّ
لمختلف الخدمات التي تقدمها ،وسيقتصر تسلم مستحقاتها
على الدفع اآللي ( ،)Payment Onlineوبواسطة البطاقات البنكية،
ً
سواء الخصم المباشر ( ،)Knetأو البطاقات االئتمانية (،)Credit
إضافة إلى الدفع بالشيكات المصرفية المصدقة كالمعتاد.

لدى هيئة المعلومات المدنية ،كما
سـيـتــم عـلــى أســاســه احـتـســاب عــدد
األسهم المخصصة لالكتتاب العام
بالتساوي ،وستقوم الهيئة باإلعالن
عن فترة ســداد مقابل االكتتاب في
وقت الحق.
وت ـع ـت ـبــر خ ـص ـخ ـصــة ال ـب ــورص ــة
خطوة مهمة نحو تحقيق األهــداف
التنموية الوطنية الطموحة المحددة
فــي رؤيــة "كــويــت  ،"2035إذ ستعزز
ً
ً
ً
مكانة الكويت مركزا ماليا إقليميا،
ً
وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى
ً
وف ــرص ــة أك ـب ــر ل ـت ـطــويــر االق ـت ـصــاد
الوطني.
ً
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة م ـك ـم ـلــة
ل ـمــراحــل خـصـخـصــة ال ـب ــورص ــة ،إذ
انتهت الهيئة في  14فبراير  2019من
المرحلة األولى لخصخصة الحصة
الـبــالـغــة  44ف ــي الـمـئــة م ــن رأس ـمــال

شركة البورصة ،بترسية المزايدة
عـلــى الـتـحــالــف ال ـم ـكــون م ــن ك ــل من
بورصة أثينا لألوراق المالية وشركة
االستثمارات الوطنية وشركة األولى
لالستثمار ومجموعة أرزان المالية
للتمويل واالستثمارز
ك ـم ــا ق ــام ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي 18
فبراير  2019باالكتتاب في الحصة
ال ـبــال ـغــة  6ف ــي ال ـم ـئــة م ــن رأس ـم ــال
شركة البورصة المخصصة للجهات
العامة ،استيفاء ألحكام المادة ""33
من القانون رقم " "7لسنة  2010بشأن
إنـشــاء هيئة أس ــواق الـمــال وتنظيم
نشاط األوراق المالية وتعديالته.
ّ
وأسـســت شركة بــورصــة الكويت
فــي ع ــام  ،2014وح ـلــت مـحــل ســوق
ال ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة لـتـكــون
البورصة الرسمية للكويت في عام

 2016ومنها ب ــدأت مسيرة تطوير
السوق عبر اتخاذها إجــراء ات ّ
عدة
ٍ
مـنـبـثـقــة ع ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـطــويــر
البنية التحتية واألنظمة التنظيمية
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فــي
السوق.
كـمــا تــولــت وض ــع ال ـس ــوق الكلي
حتى يرتقي إلى مستوى المعايير
الــدولـيــة المعمول بها فــي األســواق
العالمية ،وتلبية احتياجات السوق
من خالل توفير األدوات االستثمارية
وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة هـ ـيـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ل ــرف ــع
قــدرتــه الـتـنــافـسـيــة وض ــخ الـسـيــولــة
ف ـي ــه ،وت ـعــزيــز ال ـش ـفــاف ـيــة واإلدارة،
وتــدعـيــم ثـقــة الـمـسـتـثـمــريــن وجــذب
االستثمارات.
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،تـ ـط ـ ّـورت شــركــة
بورصة الكويت بين األسواق األخرى
فــي المنطقة ونــالــت عــوامــل جــاذبــة

ّ
ساهمت بتدفق السيولة إلى السوق
ذي البنية التحتية القوية المدعمة
بتوجيهات ورقــابــة حصيفة قــادرة
على مواجهة التحديات.
وتـ ــم إدراج ال ـك ــوي ــت ف ــي مــرجــع
م ــؤش ــر ف ــوت ـس ــي راس ـ ـ ــل ل ــأس ــواق
الناشئة " "FTSEفي سبتمبر ،2017
وفي مؤشر األسهم العالمية إس آند
بي داو جونز " "S&Pضمن تصنيف
األسواق الناشئة في ديسمبر .2018
وج ـم ـيــع هـ ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات كــانــت
أساسية لبداية مسيرة خصخصة
ّ
شركة بورصة الكويت ،التي ستتكلل
بقيام هيئة أسواق المال بطرح أسهم
شــركــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت لــاكـتـتــاب
العام للمواطنين.

الكويت والعراق يتشاوران لوضع اللمسات
األخيرة حول الحقول المشتركة
•

أشرف عجمي

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" مــن م ـصــدر مـطـلــع أن
ا لـكــو يــت ،ممثلة بالمسؤولين فــي القطاع
النفطي ،تتشاور حاليا مع الجانب العراقي
ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات االخـ ـي ــرة ل ـب ــدء االن ـت ــاج
النفطي من الحقول النفطية المشتركة على
الحدود بين البلدين ،خاصة أن الكويت قد
انتهت تماما من إعداد دراساتها الخاصة
بالحقول المشتركة بين البلدين.
وقــال المصدر إن الـعــراق م ــازال يــدرس
الوضع الحالي للحقول المشتركة ،السيما
أن هناك حقوال مشتركة مع ايــران ،خاصة
حقل الــدرة ،الــذي لم تتخذ إيــران أي إجراء
ً
نحوه حتى اآلن ،الفتا إلى أن الكويت تنوي
من خــال تحديد الحقول المشتركة البدء
فــي إنـتــاج النفط الثقيل مــن تلك الحقول،
حسب استراتيجية تعكف عليها مؤسسة
ً
البترول حاليا.

وذكر ان الجانبين يبحثان بجدية حاليا
طرح المزيد من رقع وحقول نفطية مشتركة
ل ـت ـط ــوي ــره ــا ب ـم ـش ــارك ــة ش ــرك ــات اقـلـيـمـيــة
ً
وع ــال ـم ـي ــة؛ م ـض ـي ـفــا ان ال ـك ــوي ــت والـ ـع ــراق
عـ ّـي ـنــا م ـس ـت ـشــارا نـفـطـيــا ل ــدراس ــة الـحـقــول
المشتركة بين البلدين من أجل تدوين اي
مالحظات حول االنتاج وتحديد حصة كل
جانب بنسب عادلة ،حسب امتداد كل حقل
نفطي على مستوى البلدين بنسب عالمية
متعارف عليها.
وأوضــح ان النفوط الثقيلة في الشمال،
وهـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــول الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة ،تـ ـ ـت ـ ــراوح
احتياطياتها ما بين  60و 70مليون برميل
ن ـفــط ث ـق ـيــل ،الف ـت ــا الـ ــى ان اتـ ـم ــام االت ـف ــاق
سـيـضـيــف الـ ــى ال ـك ــوي ــت وس ـي ـك ــون عــامــا
مساعدا لوصول انتاج الكويت الى  3ماليين
برميل يوميا ،طبقا الستراتيجية البالد
الرامية الى زيادة االنتاج بحلول .2020
ويرى مصدر نفطي آخر أن ذلك التعاون

بين البلدين في االنتاج المشترك لن يختلف
عــن عمليات الــوفــرة الـمـشـتــركــة ،مــؤكــدا ان
الكويت تمتلك خبرة واسعة في مثل تلك
العمليات.
وأوضح المصدر أنه دائما ما تكون تكلفة
البحث واالستكشاف بين الدول المجاورة
مناصفة فيما بينها ،ويتم توزيع الحصص
عـ ـ ــادة ف ــي م ـث ــل ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــاالت ،ك ــل حـســب
مساحة الحق داخل حدود أي من البلدين،
وع ـلــى ه ــذا االس ـ ــاس يـتــم ح ـســاب التكلفة
والحصص النفطية المتوقعة.
وأشــار إلــى أن من الممكن إقامة منشأة
مشتركة تقوم على االشراف واالنتاج فيما
بين الطرفين حتى تقل الكلفة.

«األمان» و«البيت» يرفعان
مسودة «االندماج» إلى الهيئة
•

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة ،أن كال
من شركة األمان لالستثمار وبيت األوراق المالية
رفعا الى هيئة أسواق المال مشروع مسودة عقد
ً
االنــدمــاج ،متضمنا تقرير مستشار االستثمار
المستقل.
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن الـشــركـتـيــن ف ــي انـتـظــار
الحصول على موافقة هيئة أسواق المال للمضي
قدما نحو إتمام عملية االندماج فيما بينهما،
خصوصا بعد موافقة مجلس إدارة الشركتين
على تقييم األصــول بشأن معدل تبادل األسهم،
وذلــك في إطــار االنــدمــاج المحتمل ،بواقع 1.40
سـهــم مــن أسـهــم شــركــة الـبـيــت ،مـقــابــل سـهــم من
أسهم شركة األمان.
وذكرت أن شركة بروتيفتي أتمت تقييم أصول
الشركتين على تحديث تقرير التقييم في ضوء
المراكز المالية المحدثة ،بعد االنتهاء من هيكلة
حقوق ملكية مساهمي الشركتين.
ولفتت الى أن "بيت األوراق المالية" تستحوذ
على  50في المئة من األمان لالستثمار ،مشيرة
الى أن عملية االندماج ستعظم من حقوق ملكية
مساهمي الشركتين ،حيث إن االندماج سيخلق
ً
ً
ً
كـيــانــا مـجـمـعــا يـضــم خ ـبــرات وأصـ ــوال متنوعة
جغرافيا.

البرميل الكويتي يرتفع ً18
ً
سنتا ليبلغ  60.58دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  18سنتا في تــداوالت أمس
األول ،ليبلغ  60.58دوالرا مقابل  60.40دوالرا للبرميل في تداوالت
الخميس ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية هبطت عقود النفط ،وأغلق الخام األميركي
منخفضا حوالي  3في المئة قبيل إعصار يقترب من ساحل فلوريدا
قد ّ
يقوض الطلب ،لكن األسعار سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ
أوائل يوليو بدعم من انحسار لهجة التصعيد في النزاع التجاري
بين الواليات المتحدة والصين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول
منخفضة  65سنتا ،أو  1.1بالمئة ،لتبلغ عند التسوية 60.43
دوالرا للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 1.61
دوالر ،أو  2.8بالمئة ،لتسجل عند التسوية  55.10دوالرا للبرميل.
واستجمع اإلعصار دوريــان قوة بينما يزحف باتجاه ساحل
فلوريدا ،وهو ما يثير خطرا بأن أجزاء من تلك الوالية األميركية
ستضربها ريــاح قوية وأم ــواج عاتية وأمـطــار غــزيــرة لفترة غير
قصيرة ،بعد أن يصل إلى اليابسة في منتصف األسبوع القادم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية ،في تقرير نشر أمس ،إن
إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة تراجع لثاني شهر على
التوالي في يونيو ،مع انخفاضه  33ألف برميل يوميا إلى 12.08
مليون برميل يوميا.
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اقتصاد

• الجاسم :نشهد قفزات واسعة في أعداد الركاب ونتوقع أن تقارب  5ماليين مع نهاية 2019
• العطار :من المقرر إدخال  15طائرة «إيه  320نيو» خالل السنوات المقبلة

ً
يوسف الجاسم متحدثا خالل حفل تسلم الطائرة

أكد رئيس مجلس إدارة
"الكويتية" يوسف الجاسم أن
الشركة تشهد قفزات ًواسعة
في أعداد الركاب ،متوقعا أن
تقارب خمسة ماليين راكب
مع نهاية العام الحالي ،بزيادة
نحو نصف مليون راكب عن عام
 2018و 900ألف راكب عن
عام .2017

تـ ـسـ ـلـ ـم ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة ،أم ــس األول،
طائرتها الجديدة من طــراز "إيه
 320ن ـ ـيـ ــو" م ـ ــن م ـص ـن ــع ش ــرك ــة
إيــربــاص ،وذل ــك فــي حفل خاص
أق ـ ـيـ ــم بـ ـمـ ـق ــر ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـم ــدي ـن ــة
هامبورغ األلمانية.
ووقع على تسلم الطائرة التي
أطلق عليها اسم "كاظمة" رئيس
مجلس الخطوط الجوية الكويتية
يوسف الجاسم ،بحضور المدير
ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
المدني المهندس يوسف الفوزان
والمدير العام لـ "إيرباص الشرق
األوسـ ـ ــط" فـ ــؤاد ال ـع ـطــار وسـفـيــر
الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر.
وقال الجاسم ،في كلمته خالل
الحفل ،إن تسلم طائرة "كاظمة"
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة مـ ـ ــن مـ ـصـ ـن ــع ش ــرك ــة
إيرباص بهامبورغ ونقل ملكيتها
إل ــى "الـكــويـتـيــة" لحظة فــي غاية
األهمية في تاريخ الشركة.
وأع ــرب الـجــاســم عــن سعادته
بـتـسـلــم أول ط ــائ ــرة م ــن األج ـيــال
الجديدة المتطورة ،لما يتوافر
لها من كفاء ة تقنية واقتصادية
ع ــالـ ـي ــة فـ ــي ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،خ ــاص ــة

توقيع عقد تسلم الطائرة الجديدة ونقل ملكيتها إلى الخطوط الكويتية

 ...وفؤاد العطار

تبادل الدروع التذكارية بين «الكويتية» وشركة «إيرباص»

جانب من الحفل
فــي تــوفـيــر تـكــالـيــف الــوقــود لكل
ساعة طـيــران بين نظيراتها من
الطائرات األخرى.
وأضـ ـ ــاف" :ل ـع ــل م ــا ي ــزي ــد مــن
س ـع ــادت ـن ــا ج ـم ـي ـعــا ت ــزام ــن ه ــذا
الـحــدث مــع مــا زفـتــه لنا األخـبــار
ب ـت ـعــافــي ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد ،قائد
نهضتنا وراعـ ــي مـسـيــرتـنــا ،من
العارض الذي تعرض له سموه،
ونقول له خطاك السو يا صاحب

السمو وحفظك ّالله ذخرا للوطن
والـشـعــب الـمـلـتــف مــن حــولــك أبــا
وقائدا وأميرا".
وأوض ــح أن "طائرتنا أطلقنا
عـلـيـهــا اسـ ــم ك ــاظ ـم ــة ،وهـ ــو ذلــك
الموقع المهم على أرض الكويت،
وا ل ــذي يكتسب أهمية تاريخية
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـتــاري ـخ ـيــن الـعــربــي
واإلسالمي ،فضال عن انه االسم
الــذي حملته أول طائرة اقتنتها
الخطوط الجوية الكويتية ،حين

تأسست قبل  65عاما ،وكانت من
طراز داكوتا (دي سي .")3
وبين أن انضمام  28طائرة
حتى عــام  2026من الـطــرازات
المتقدمة والحديثة إلى عشر
طائرات من طراز بوينغ ،777
العاملة أصال ضمن أسطولنا
الـ ـح ــال ــي ،ي ـت ـم ــاه ــى مـ ــع روح
الـ ـ ــريـ ـ ــادة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم عـلـيـهــا
احتفالنا هذا العام ببلوغ 65
عاما من الريادة ،منذ تأسيس

هذه المؤسسة العريقة.
وذك ــر أن "إج ـمــالــي أسطولنا
ع ـ ــام  2026س ـي ـب ـلــغ  38ط ــا ئ ــرة
ق ــاب ـل ــة ل ـل ــزي ــادة ك ـل ـمــا اس ـتــدعــت
الـحــاجــة ذل ــك ،مــن واق ــع التوسع
في حركة الــركــاب المنقولة على
متن طائراتنا ،وكذلك التوسع في
شبكة التشغيل مستقبال".
وقـ ــال ال ـجــاســم" :ن ـحــن نشهد
ق ـف ــزات واس ـع ــة ب ــأع ــداد ال ــرك ــاب
الـمـنـقــولـيــن ،ون ـتــوقــع أن تـقــارب

ً
«الطيران المدني» :تسهيل إجراءات تشغيلها وإدخالها الخدمة قريبا
أك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة للطيران
المدني المهندس يوسف الفوزان ،أمس األول،
أن اإلدارة ستبذل قصارى جهدها بغية تسهيل
إجـ ـ ـ ــراءات تـسـلـيــم وت ـش ـغ ـيــل ط ــائ ــرة ال ـخ ـطــوط
الجوية الكويتية الجديدة (كاظمة) وإدخالها
الخدمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الفوزان لـ "كونا"
عـلــى هــامــش الـحـفــل ال ـخ ــاص لـتـسـلــم الـطــائــرة
الجديدة.
وأضاف الفوزان أن مشاركة "الطيران المدني"،
في حفل تسلم الطائرة الجديدة تأتي انطالقا من
حرص "اإلدارة" على التعاون المشترك مع الناقل
الوطني ،موضحا أن فريقا من "الطيران المدني"
من قطاعي السالمة والشؤون القانونية أشرف
على اإلج ــراء ات الخاصة بالتدقيق واالستالم
والتشغيل للطائرة الجديدة.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش ال ـح ـف ــل ،ب ـح ــث الـ ـ ـف ـ ــوزان مــع
رئيس "إيرباص للشرق االوسط" سبل التعاون

الـمـشـتــرك فــي مـجــال تــدريــب وتـنـمـيــة العنصر
البشري لالدارة.
من ناحيته ،عبر سفير الكويت لدى ألمانيا
نجيب البدر ،في تصريح مماثل لـ "كــونــا" ،عن
سعادته لحضور حفل توقيع تسلم أول طائرة
م ــن مـصـنــع "إي ــرب ــاص" وال ـت ــي تــأتــي ف ــي إط ــار
اه ـت ـمــام وزارة ال ـخــارج ـيــة بــدعــم الـمــؤسـســات
الوطنية.
وقال البدر إن مثل هذه الخطوة تساهم في
تعزيز التعاون في مجال خدمات الطيران بين
ال ـكــويــت وأل ـمــان ـيــا ،عـ ــاوة عـلــى إسـهــامـهــا في
تطوير العالقات االقتصادية واالستثمارية بين
البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب.
ورأى أن تسلم الطائرة سيمثل مرحلة جديدة
ومـسـتـمــرة لـتـطــويــر أس ـطــول "الـكــويـتـيــة" التي
تعد شركة وطنية متميزة متمنيا لها التوفيق
وتحقيق طموحاتها المنشودة وأن تصل لكل
عواصم العالم.

الخمسة ماليين راكــب مع نهاية
عــامـنــا ه ــذا ،بــزيــادة نـحــو نصف
مليون راكب عن عام  2018و900
ألف راكب عن عام ."2017
وأك ــد أن هــذه التحديثات في
األسـطــول تتجاوب مــع أحــد أهم
األهــداف والمبادئ التي رسمها
م ـج ـلــس اإلدارة ل ـل ـشــر كــة ضمن
خطط عمله المعتمدة ،وهو هدف
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء والـ ــوصـ ــول بها
أعلى الدرجات والعمل على ربط
الــوجـهــات على شبكة الخطوط،
من خالل أكفأ الطائرات المنتجة
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ب ـم ـخ ـت ـل ــف طـ ــرازات ـ ـهـ ــا
وإمكانيات تشغيلها.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـج ــاس ــم ع ــن ش ـكــره
لشركة إيــربــاص "عـلــى جهودها
م ـع ـنــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ــذي
ش ــاب ــه تــأخ ـيــر ل ـيــس بــالـقـصـيــر،
وكنا نتمنى االلـتــزام بالمواعيد
األصلية للتسليم ،ولكن الظروف
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ال ـ ـتـ ــي أخـ ـب ــرن ــا عـنـهــا
ال ـم ـص ـنــع اس ـت ــدع ــت ال ـت ــأخ ـي ــر"،
م ــؤك ــدا الـتـطـلــع إل ــى ال ـمــزيــد من
التعاون مع الشركة مستقبال" ،من
أجــل تحقيق أهــدافـنــا المشتركة
في تطوير أسطولنا وعملياتنا
التشغيلية".
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أع ـ ـ ـ ـ ــرب رئـ ـي ــس
الطائرات التجاري في "إيرباص
إفريقيا وال ـشــرق األوس ــط" فــؤاد
الـ ـعـ ـط ــار ،ف ــي ك ـل ـمــة م ـمــاث ـلــة عــن
فخره واعتزازه بتسلم "الكويتية"
طائرتها الـجــديــدة ،مما سيعزز
التعاون الثنائي بين الشركتين
بشكل أوســع ،مشيدا بالعالقات

الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط ب ـيــن
"إيرباص" و"الكويتية".
وقـ ــال ال ـع ـط ــار إن ه ــذا "يــأتــي
بالتزامن مع احتفاالت الخطوط
الجوية الكويتية بالذكرى الـ 65
على تأسيسها ،وهو يمثل خطوة
م ـه ـم ــة نـ ـح ــو ت ـح ـق ـي ــق خـطـطـهــا
الـطـمــوحــة والــرام ـيــة إل ــى تطوير
وتحديث أسطولها من الطائرات".
وأوضح أن هذا التسليم يأتي
كــذلــك فــي أعـقــاب اتفاقية الـشــراء
التي أبرمتها الناقلة الكويتية مع
ً
الشركة في عام  ،2014موضحا أن
"إيــربــاص" ستسعى إلــى تسليم
"الكويتية" بقية الطائرات المتفق
عليها.
وذكر أن طائرة "إيه  320نيو"
انطلقت فــي ديسمبر  2010وتم
تسليم أول طائرة من هذا الطراز
فــي يناير  2016إلحــدى شركات
ً
الطيران ،موضحا أن "إيــربــاص"
تـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى إن ـج ــاز نحو
ً
 5724طلبا من طراز هذه الطائرة.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـطـ ــار أن الـ ـط ــائ ــرة
ت ـعــد ركـ ـي ــزة أس ــاس ـي ــة ألس ـطــول
"الكويتية" من الطائرات أحادية
ال ـم ـمــر ،وم ــن ال ـم ـقــرر إدخ ـ ــال 15
طـ ــائـ ــرة مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـ ـط ـ ــراز خ ــال
السنوات المقبلة ،لمواصلة سجل
النجاحات الــذي حققته طائرات
األسـ ـط ــول ال ـح ــال ــي ال ـم ـك ــون مــن
سبع طائرات (إيه  ،)320مضيفا
أن ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ت ـت ـم ـي ــز ب ـس ــاس ــة
عمليات االنتقال إليها بالنسبة
إلى الطيارين وطواقم الطائرات
والفرق الفنية.

ّ
«كاظمة  -إيه  320نيو» تحلق برؤية الطائر األزرق نحو العالمية

دخلت الطائرة الجديدة (كاظمة) ،وهي
مــن ط ــراز إيــربــاص (إي ــه  320نـيــو) أسـطــول
ال ـخ ـط ـ ّـوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة أم ــس األول،
ويـ ـت ــوق ــع ل ـه ــا أن ت ـس ـهــم ه ــي ون ـظ ـيــرات ـهــا
ّ
المرتقب تسلمها تباعا خالل الفترة المقبلة
في تحقيق رؤية "الطائر األزرق" لجهة تعزيز
حضوره إقليميا ودوليا.
ّ
وجــاء تسلم الطائرة الــذي تم في مدينة
هامبورغ األلمانية كخطوة جادة من الناقل
الوطني ،ورغبة صادقة في تعزيز مسيرة
الـتـنـمـيــة ب ــال ـب ــاد ،ع ـبــر ب ــاب م ـجــال الـنـقــل،
بما يسهم في تحويل الكويت مركزا ماليا
وتجاريا.
ووصلت الطائرة الجديدة إلى البالد عند
السادسة من مساء أمس بالتوقيت المحلي،
على أن تدخل الخدمة الفعلية خــال أيــام،
وذلــك عقب االنتهاء من اإلج ــراءات اإلداريــة
مع اإلدارة العامة للطيران المدني.
ومن المتوقع أن تسهم الطائرة في تعزيز
خ ـطــط ال ـش ــرك ــة ل ـنــاح ـيــة وج ـهــات ـهــا وع ــدد
رحالتها.
ّ
وتــأمــل الـشــركــة فــي أن تمكنها "كــاظـمــة"
مـ ــن اس ـت ـي ـع ــاب ال ـ ــزي ـ ــادة فـ ــي ال ـط ـل ــب عـلــى
وجـهــاتـهــا خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة فــي ضــوء
القفزات الواسعة والزيادة في أعداد الركاب
الـمـنـقــولـيــن الـمـتــوقــع أن يـصــل إل ــى نـحــو 5
ماليين راكب بنهاية العام الحالي.
وتعد هذه الطائرة هي األولى من بين 15
طائرة من نفس النوع ستتسلمها الشركة
تباعا خــال الفترة المقبلة ،في إطــار خطة
تحديث أسطولها التي تشمل شراء  13طائرة
ج ــدي ــدة م ــن ط ـ ــرازات أخـ ــرى م ــن "إي ــرب ــاص"
األوروبية لصناعة الطائرات.

وتتميز الطائرة الجديدة التي تتسع لنقل
نحو  134راكبا موزعين على درجتي رجال
األ عـمــال والسياحية بكفاء تها التشغيلية
ال ـعــال ـيــة ،م ـقــارنــة بـنـظـيــراتـهــا ،إذ تتضمن
محركا جديدا ذا استهالك منخفض للوقود،
مع إضافات فنية على األجنحة تعمل على
الحد من استهالك الوقود بنسبة  15بالمئة
وبنحو  5في المئة تكاليف أقل في صيانة
هيكل الـطــائــرة ،وكــذلــك انخفاض تكاليفها
التشغيلية بنسبة  14في المئة.
وأطـ ـلـ ـق ــت الـ ـش ــرك ــة اس ـ ــم "ك ــاظـ ـم ــة" عـلــى
طائرتها الجديدة لما لهذا االسم من دالالت
في تاريخ الناقل الوطني الذي يعتز ويفتخر
باستمراريته من خالل إعادة طرحه انسجاما
مع تقاليده ،إذ إن مكونات أسطوله دائما ما
تحمل أسماء تعكس الهوية الوطنية.
وك ــان ــت ال ـخ ـطــوط ال ـكــوي ـت ـيــة وق ـع ــت في
 2ديسمبر  2013عـقــدا مــع شــركــة إيــربــاص
األوروبية لشراء  25طائرة جديدة من طرازي
"إي ــه  "350و" 320نـيــو" وتــأجـيــر  12أخــرى
جديدة من طرازي "إيه  "330و"إيه  "320محل
بعض طــائــرات األسـطــول إلــى حين وصــول
الطائرات المشتراة.
وفي  19فبراير  2014وقعت عقدا آخر مع
"إيرباص" استكماال وتطويرا للعقد السابق
الذي تم توقيعه ،وتسلمت "الكويتية" في 18
ديسمبر  2014أول طائرة جديدة مستأجرة
من طراز "إيه  ،"320لتمثل بداية تنفيذ خطة
كبرى لتجديد أسطولها تزامنا مع التطور
الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة.
وبعد ذلــك تسلمت الشركة عــدة طائرات
مستأجرة وصـلــت تباعا على عــدة فـتــرات،
وخ ـ ــال أق ـ ــل مـ ــن سـ ـن ــة ،ت ـس ـل ـمــت ال ـش ــرك ــة،

ً
وفد الطيران المدني يتسلم درعا تذكارية من إدارة «إيرباص»

وت ـح ــدي ــدا ف ــي  29نــوفـمـبــر  2015ال ـطــائــرة
ال ــ 12واألخـيــرة فــي عقد التأجير مــع شركة
إيرباص ،وهي من طراز إيه .200 - 3030
ّ
وأوض ـ ـحـ ــت "ال ـك ــوي ـت ـي ــة" أن ـ ــه م ــع تـســلــم
الـطــائــرة األخ ـيــرة فــي عقد التأجير تنتهي
المرحلة األولى من مراحل تحديث أسطولها
مــن طــائــرات إيــربــاص إلــى أن تبدأ المرحلة
.2019
الثانية من العملية في
ّ
وفي  15أكتوبر  2018وقعت "الكويتية"
اتفاقية جديدة مع "إيرباص" لشراء ثماني
طائرات جديدة من طراز "إيه  800-330نيو"
مـتــوسـطــة ال ــى ب ـع ـيــدة الـ ـم ــدى ،وت ـع ــد هــذه
االت ـفــاق ـيــة ت ـعــديــا وت ـط ــوي ــرا لالتفاقيتين
الـســابـقـتـيــن الـمــوقـعـتـيــن ف ــي ن ـهــايــة 2013
ومطلع .2014
وذكــرت الشركة أنه بموجب هذا االتفاق
حققت وفرا ماليا بما يزيد على  100مليون
دوالر فــي التكاليف الرأسمالية لألسطول
بتركيبته الجديدة ،فضال عن التحسين في
تكاليف تشغيل الطائرات.
وبناء على االتفاقية الجديدة سيتكون
أسـطــول "الكويتية" النهائي مــن  38طائرة
م ــوزع ــة عـلــى  5ط ــائ ــرات "إيـ ــه ،"900 - 350
و 8طــائــرات إيــه  800-330نيو ،و 15طائرة
"إيه  320نيو" و 10طائرات "بوينغ بي 777
 -300آي آر".
ّ
وسيتم تسلم الطائرات عبر جدول زمني
يمتد حتى عام  2026لتحل محل الطائرات
المستأجرة المستخدمة حاليا ،وفقا للجدول
المتفق عليه.
وكشفت الشركة في يوليو الماضي أنها
ستتسلم بــدء ا من شهر أغسطس الماضي
وحـتــى نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،بـيــن  5إل ــى 6

صورة جماعية على هامش حفل تسلم «كاظمة»
ط ــائ ــرات جــديــدة مــن ط ــراز "إي ــه  320نـيــو"،
بينما ستستلم بقية الطائرات تباعا حتى
عام .2026
و س ـ ـي ـ ـكـ ــون عـ ـ ـ ــام  2026مـ ـحـ ـط ــة م ـه ـمــة
وتاريخية للناقل الوطني في مسيرة عمرها
أك ـث ــر م ــن  66ع ــام ــا رفـ ــرف ع ـبــرهــا "ال ـطــائــر
األزرق" في سماء العالم ستسعى من خاللها
إلى التحليق في المقدمة مع أسراب الطائرات
العالمية األخــرى ،بعد استكمال أسطولها
الجديد المكون من  38طائرة وتشغيله.
وت ـت ـم ـيــز ط ــائ ــرات أسـ ـط ــول "ال ـكــوي ـت ـيــة"
ال ـجــديــد م ــن ط ـ ــرازي "بــوي ـنــغ" و"إي ــرب ــاص"
بحسب اإلحصاءات بأنها األوسع من حيث
الـمـقــاعــد وال ـم ـمــرات عـلــى مـسـتــوى شــركــات

الـطــائــرات العالمية ،مما يعطي راحــة أكبر
ل ـلــراكــب ،إذ إن سـيــاســة ال ـشــركــة تستهدف
التضحية بعدد من المقاعد في سبيل توفير
خدمات أفضل للمسافر ،ال سيما فيما يتعلق
براحته.
يــذكــر أن "كــاظـمــة" يــرمــز إل ــى أول طــائــرة
ل ـل ـخ ـطــوط ال ـكــوي ـت ـيــة ع ــام  ،1954إذ تعتز
الشركة بهذا االسم وتجدده بين فترة وأخرى
عند انتهاء خدمة الطائرة التي تتم تسميتها
به يطلق على إحدى الطائرات الجديدة.
وتسلمت "الكويتية" طائرة أخرى جديدة
من طراز "بوينغ" في  31يناير  ،2017وأطلقت
عليها اسم "كاظمة" ،وبذلك يشمل أسطول
"ال ـكــوي ـت ـيــة" ال ـجــديــد ع ـلــى طــائــرت ـيــن بـهــذا

االس ــم واح ــدة مــن ط ــراز إيــربــاص واألخ ــرى
من طراز بوينغ.
ويرمز اسم "كاظمة" إلى منطقة تاريخية
توجد في الجزء الشمالي الغربي من جون
الـكــويــت ،وتـقــع فــي محافظة الـجـهــراء على
بعد  40كيلومترا من العاصمة ،وكانت من
المواقع المعروفة لدى العرب في الجاهلية
وصدر اإلسالم ،حيث سكنتها كبرى القبائل
العربية ،ووقعت فيها معركة ذات السالسل
الـمـشـهــورة ال ـتــي انـتـصــر فـيـهــا المسلمون
بقيادة الصحابي خالد بن الوليد على جيش
الفرس عام .633
(كونا)
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فورد موستانج...

ّ
متوحشة على الطريق
أقوى محركاتها  8سلندرات بسعة
ً
 5.0لترات بقوة  460حصانا
يوسف العبدالله

insta: @Yousfalabdullah

تاهت لغة األرقام في وصف سرعات االنطالق أمام رائدة المركبات الرياضية
األميركية فورد موستانج ،بعد خروجها بمحركات مختلفة كان أقواها  8سلندرات
مرتبطة بناقل حركة ّ أوتوماتيكي من  10سرعات ،بسرعة حصانية
بسعة  5.0لتراتً ،
تصل إلى  460حصانا ،و"الجريدة" تسلط الضوء اليوم عليها من خالل صفحة
السيارات األسبوعية للحديث عن مواصفاتها وتفاصيلها ،بعد تجربة قيادتها في
البالد ،بدعوة خاصة من "فورد الغانم" ،الوكيل الحصري لعالمتها في الكويت.

م ـ ــع ت ـص ـم ـي ــم أك ـ ـثـ ــر انـ ـسـ ـي ــاب ـ ّـي ــة،
ً
وتكنولوجيا أكثر ت ـطـ ّـورا ،والمزيد
مــن ال ـق ـ ّـوة ،خــرجــت رائ ــدة المركبات
الرياضية األميركية فورد موستانج
ال ـجــديــدة بـطــابــع ريــاضــي أك ـثــر ،مع
تصميم جديد للناحيتين األمامية
ّ
انسيابية
والخلفية ،ذي طابع أكثر
ً
وش ــراس ــة وم ــع ديـنــامـيـكـ ّـيــة هــوائـ ّـيــة
ّ
محسنة.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
ال ـت ـح ـس ـي ـن ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـت ـم ــل عـلــى
التكنولوجيا الجديدة والتعديالت
على التصميم ،يحظى العمالء ّ
بعدة
وسائل لتخصيص سيارة موستانج،
ً
تبعا لتفضيالتهم وا لـحـصــول على
ّ
أداء أفـضــل مــن مـحــركــات أكـثــر ق ــوة.
ويـحـظــى الـعـمــاء بــوســائــل أكـثــر من
ّ
أي وقت مضى لتخصيص موستانج
ّ
من أجل إضفاء طابع شخصي عليها،
م ــن خـ ــال أل ـ ـ ــوان الـ ـط ــاء ال ـج ــدي ــدة،
وم ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ـ ّـوع ــة مـ ــن خـ ـي ــارات
ّ
رقمية قابلة
العجالت ولوحة قيادة
للتخصيص.

أداء شرس

موستانج ،مما ّ
يقدم للسائقين متعة
التسارع واالنعطاف الفريدة من أجل
اختبار تجربة القيادة الممتعة التي
ال مثيل لها.
فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــرازات ،ن ـح ـظ ــى
ب ـ ـم ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــات صـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة
ّ
ل ـل ـت ـح ــك ــم ب ـ ــراح ـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ب ـش ـكـ ٍـل
أف ـض ــل ،وم ـفــاصــل ال ــرب ــط ال ـجــديــدة
ُ
ـامــد فــي نـظــام التعليق
بـمـحــور م ـعـ ّ ِ
ّ
الـخـلـفـ ّـي ت ـعــزز الـصــابــة الجانبي ّة،
ّ
وأعمدة التوازن المبتكرة تعزز دقة
ّ
االستجابة وقدرة التحكم.
ّأم ــا الـمـحـ ّـرك ال ــذي أثـبــت جــدارتــه،
ف ـ ـهـ ــو م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـر ك  EcoBoostبـ ــأر بـ ــع
ّ
ّ
التوربيني
الثنائي الشحن
سلندرات
سعة  2.3لتر ،فهو يستمر في تقديم
األداء الهائل .ومن ّخالل تكنولوجيا
التعزيز الزائد المؤقت من فورد التي
ّ
تمت معايرتها بشكل فريد لسيارة
موستانجّ ،
يتم تعزيز عــزم الــدوران
للحصول على التسارع األقصى مع
الفتح الكامل للخانق.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ت ـ ّـم ــت إعـ ــادة
ّ
محرك  V8سعة  5.0لترات
تصميم
ّ
األسطوري بشكل دقيق.

ف ـق ــد أصـ ـب ــح أق ـ ـ ــوى وع ـ ـ ــدد دورات
المحرك أعلى من ّ
ّ
أي موستانج ،GT
ّ
ً
ويــولــد  460حصانا و 570نيوتن/
متر من ّ عزم الدوران.
وتحققت هــذه الــزيــادة في ّ
القوة
م ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة ف ــورد
الـجــديــدة للضخ ال ـمــزدوج للوقود،
ّ
للمرة األولــى في موستانج،
وذلــك
وهــي تشتمل على الضخ المباشر
الـ ـع ــال ــي الـ ـضـ ـغ ــط ،وض ـ ــخ ال ــوق ــود
ال ـم ـن ـخ ـف ــض الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـب ــر مـنـفــذ
ضـمــن م ـحـ ّـرك  ،V8مـمــا يـ ّ
ـؤمــن عــزم
ّ
دوران هــائــا عـنــد دورات الـمـحــرك
المنخفضة ،وقـ ّـوة كبيرة عند عدد
ّ
المحرك المرتفعة ،وتحسين
دورات
التوفير في استهالك الوقود.
وق ــد تـ ّـمــت تــرق ـيــة نــاقــل الـحــركــة
ً
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ّ
ـدوي ال ـ ـم ـ ـتـ ــوافـ ــر اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاريـ ــا
ل ـل ـم ـحــرك ـيــن م ــن أجـ ــل ت ــأم ـي ــن ع ــزم
ّ
محرك
الدوران األمثل .بالنسبة إلى
ّ ،V8
تمت إعادة تصميم ناقل الحركة
ّ
الـيــدوي بالكامل من أجــل تضمين
وحدة تعشيق بأسطوانتين وعجلة
موازنة ثنائية الكتل من أجل تعزيز
ق ـ ـ ــدرة ع ــزم

األداء أفـ ـض ــل مـ ــا ي ـم ـك ــن وص ـفــه
ّ
األساسية
بالشرس ،فهو الركيزة
للخصائص المتوارثة لسيارة

تجربة ةديرجلا.

سرعة تفوق التصورات
وثبات لم يغب لحظة

(تصوير جورج ريجي)

ّ
فعالية
الدوران وتأمين معايرة أكثر
لوحدة التعشيق.
ونـ ــاقـ ــل الـ ـح ــرك ــة األوت ــوم ــات ـي ـك ـ ّـي
الـجــديــد ب ــ 10ســرعــات ،الـمـتــوافــر مع
ّ
محرك ® EcoBoostبأربع سلندرات
ً
ّ
ال ـم ـش ـحــون تــورب ـي ـن ـيــا ومـ ـح ــرك V8
بالسحب الطبيعي ،وهو أفضل ناقل
حركة أوتوماتيكي قدمته موستانج
ع ـ ـلـ ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق .م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ن ـس ــب
الـســرعــات األوس ــع نطاقا والمسافة
ّ
المعززة بين الـتــروس ،يساعد ناقل
ّ
الحركة الجديد كليا على تأمين معدل
قـ ــدرة أع ـل ــى ل ـل ـت ـســارع ،م ـمــا يـحـ ّـســن
االستجابة واألداء.
ً
مقارنة بناقل الحركة السابق بـ 6
ّ
سرعات ،يتميز ناقل الحركة الجديد
بـ  10سرعات بفترات تبديل أسرع،
واس ـت ـجــابــة أف ـض ــل ع ـنــد ال ـســرعــات
الـمـنـخـفـضــة م ــع ال ـت ـخ ـف ـيــف بشكل
ملحوظ مــن فـقــدان الضغط الناتج
عن االحتكاك.
ّ
ّ
اإللكتروني
يشتمل نظام التحكم
ً
ال ـجــديــد ك ـل ـيــا ع ـلــى إع ـ ـ ــدادات فــريــدة
مـضـبــوطــة لمختلف أن ـمــاط الـقـيــادة
وي ـت ـم ـ ّـيــز ب ـع ـم ـلـ ّـيــة ت ـح ــدي ــد ل ـل ـف ـتــرات
ال ـفــاص ـلــة لـنـقــل ال ـحــركــة تـتـكـ ّـيــف في
ال ـ ــوق ـ ــت اآلنـ ـ ـ ـ ـ ّـي م ـ ــن أج ـ ـ ــل ض ـم ــان
استخدام الترس المناسب في
الـ ــوقـ ــت ال ـم ـن ــاس ــب.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات نـ ـق ــل
ّ
المثبتة
الحركة
فـ ـ ـ ـ ــي

ا ل ـم ـقــود تـسـمــح للسائقين بالتحكم
ّ
اليدوي الكامل.

تصميم جذاب
ب ـش ـكــل إج ـم ــال ــي ،أص ـب ــح الـتـصـمـيــم
ال ـ ـخـ ــارجـ ـ ّـي ل ـل ـس ـي ــارة ي ـت ـم ـ ّـي ــز ب ـطــابــع
ّ
رياضي أكثر ،من خــال إعــادة تصميم
ّ
المحرك والشبكة األمامية بشكل
غطاء
أكثر انخفاضا ،مما ّ
يؤمن إطاللة أكثر
شــراســة وديـنــامـيـكـيــة هــوائـيــة م ـعــززة،
إضافة إلى شبكة أمامية علوية
وس ـف ـل ـي ــة ،ووضـ ـع ـ ّـي ــة ج ــدي ــدة
ل ـف ـت ـح ــات اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج الـ ـه ــواء
ع ـلــى غ ـطــاء ال ـم ـح ـ ّـرك .ول ـل ـمـ ّـرة
األولــى ستحظى كافة طــرازات
مــو سـتــا نــج بمصابيح أمامية
بتقنية  LEDبالكامل ،وتشتمل
ع ـ ـلـ ــى اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة،
واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــة،
ومصابيح التأشير ،مع إضاءة
عالية كاشفة فعالة ومصابيح
ضباب متوافرة.
حـظـيــت الـنــاحـيــة الـخـلـفـ ّـيــة للسيارة
بمصابيح خـلـفـ ّـيــة بتقنية ُ LEDمـعــاد
تصميمها للحصول على إطــا لــة ذات
ط ــاب ــع ت ـق ـنـ ّـي أك ـث ــر ،إض ــاف ــة إل ــى مـصـ ّـد
ّ
خلفية جديدين ،وجناح متوافر
وواجهة
مخصص ل ــأداء الـفــائــق .يــأتــي الـعــادم
ّ
قياسية في موستانج
بمخرجين كميزة
® ،EcoBoostبينما تحظى موستانج
ّ
ّ
بمحرك  V8بعادم قياسي
المزودة
GT
بأربعة مخارج.
ّ
وتتميز المقصورة الجديدة بتحسين
ّ
المواد والخصائص البصرية مع مظهر
ّ
ويتميز الكونسول
وطابع فاخرين أكثر.
ّ
المركزي بكسوة جديدة مدروزة يدويا
ّ
م ــع درزات مـتـبــايـنــة وم ـســانــد مـبــطـنــة
للركبة ،بينما تحظى مقابض األبــواب
والـحـلـقــات واألط ــر بلمسة نـهــائـ ّـيــة من
ّ
تتميز أسطح المقاعد
األلومنيوم .كما
ُ
المعاد تصميمها بأنماط وخيارات
ألوان جديدة ،وتشتمل لوحة القيادة
على شعار موستانج مـحـ ّـدث ّ
وثمة
تصميم جديد لوحدة الفتح.

ال يمكن أن تمر تجربة فورد موستانج الجديدة مرور الكرام دون اإلشــارة أوال لسرعة
انطالق هذه المركبة التي فاقت التصورات ،ففي قيادتها السريعة تجد الجمال والثبات
والنغم واألداء مجتمعة في فورد موستانج ،التي يصعب على الحروف أن تصف قيادتها
الرائعة على الطريق.
وبدعوة خاصة من شركة "فورد الغانم" ،كانت تجربة قيادة "الجريدة" لها طعم
آخر مع أقوى محركات موستانج ذات محرك  8سلندرات وبسعة
 5.0لترات ،والتي شهدت لحظات يجب اإلشارة اليها ،فقد
كان من الالفت ذلك الشعور الرياضي الجميل المميز
من موستانج المصحوب بنغم المحرك الرنان
وبثبات لم يترك المركبة لحظة واحدة.
وقبل الختام ،البد من اإلشارة
ال ـ ـ ــى الـ ـمـ ـق ــاع ــد الـ ـم ــريـ ـح ــة فــي
موستانج ،فقد تــم تجهيزها
بمقاعد رياضية مريحة جدا،
ف ـضــا ع ــن الـتـكـيـيــف ال ـب ــارد
الــذي كــان أقــوى مــن صعوبة
الطقس الحار في البالد ،وهو
ما يعكس التجهيزات القوية
من "فورد" لمواصفات الشرق
األوسط من جهة والكويت من
جهة أخرى.

تكنولوجيا وأنظمة
ّ
تقدم سيارة موستانج ّأول شاشة  LCDقياس  12بوصة
ّ
رقمية بالكامل ًمن فــورد في لوحة الـعــدادات ومؤشرات
يمكننا بسهولة أن
القيادة  -مباشرة من سيارة فورد ً .GT
نخصص لوحة القيادة هذه الجديدة كليا القابلة للتهيئة،
وهي ّ
تقدم ثالث شاشات عرض منفصلة.
باستطاعة العمالء تخصيص شاشات العرض وفق
النمط العادي  ،Normalوالنمط الرياضي  Sportونمط
الحلبة ّ .Trackأمــا
مـ ـ ـي ـ ــزة MyMode
ـذاكــرة
مــع وظيفة الـ ً
ال ـجــديــدة كـلـيــا في
مـ ــوس ـ ـتـ ــانـ ــج ،ف ـهــي
ت ـ ـس ـ ـمـ ــح لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء
بـ ـحـ ـف ــظ إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدادات
ا ل ـق ـيــادة المفضلة،
بـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك
تـ ـفـ ـضـ ـي ــات نـ ـظ ــام
التعليق والتوجيه.
ّ
وتتميز سيارة موستانج الجديدة بقدرة هائلة على
ّ
ّ
التخصيص ،حيث إن هدير محركها قابل للتعديل ،حتى
ّ
ّ
لها مــن خــال نظام
وهــي تـقــدم تجربة صوتية ال مثيل ً
ّ
واالخـتـيــاري في
الـعــادم بصمامات نشطة الجديد كليا ً
موستانج  ،GTمع هدير قابل للتعديل كليا ،ليتماشى مع
ّ
وللمرة األولى ،تحظى موستانج
نطاق التسارع الكامل.
بمجموعة واسعة من تكنولوجيا فورد المساعدة للسائق.

ثقة العمالء

ّ
تتعزز ثقة العمالء وراء المقود أكثر من ّ
أي وقت
مضى ،من خالل ّ
الميزات الجديدة على غرار مساعد
استباق االصطدام مع رصد المشاة ،وتنبيه المسافة،
ونظام اإلنــذار بترك خط السير ،ومساعد البقاء في
ّ
خط السير ،ونظام تنبيه السائق.

ثقافات

١٦

مسك وعنبر

١٧

مزاج
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aw
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تصلح قصة حياة األديب
َّ
تتحول
وجدي األهدل ألن
إلى رواية ،فقد كابد الرجل
إلبعاد حبل المشنقة عن
رقبته.
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أفاد المذيع عبدالله الطراح
بأنه مستمر في تقديم
الموسم الخامس من
البرنامج اليومي "ليالي
الكويت".
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مسك وعنبر

أقامت رابطة األدباء
الكويتيين أمسية ثقافية
في مقرها عن الفنان الرائد
عبداللطيف الكويتي.
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أحيت فرقة "نايا النسائية
ً
ً
ً
األردنية" حفال غنائيا طربيا
استقطب عشاق الكلمة القيمة
واللحن العذب.

النغفوردً :عملي في السينما والتلفزيون
كاثرين
ً
يعطي انطباعا مزيفا عن حياتي
ت ـس ـعــى ال ـن ـج ـمــة كــاثــريــن
النغفورد إلى تحقيق شهرة
واس ـع ــة م ــن خ ــال أعـمــالـهــا،
و تـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن ا لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
ال ـتــي تــؤدي ـهــا ف ــي السينما
أو ا لـ ـتـ ـلـ ـف ــز ي ــون ال ت ـع ـيــش
تفاصيلها بالضرورة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الن ـ ـ ـغ ـ ـ ـفـ ـ ــورد ،فــي
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،إن مــا
يــزعـجـهــا اع ـت ـقــاد الـجـمـهــور
أن شـخـصـيـتـهــا ف ــي ال ــواق ــع
ت ـت ـطــابــق م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـ ـت ــي ت ــؤديـ ـه ــا فـ ــي ال ـع ـم ــل،
معتبرة أن إعجاب الناس بها
ً
تفتخر بــه ج ــدا ،وه ــذا دليل
على تفوقها في أداء أعمالها،
ً
ً
لكنه يعطي انطباعا مزيفا
عن واقعها التي تعيشه.
وأفادت النجمة الشابة بأن
شخصيتها ا لـتــي جسدتها
ً
ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل " 13سـ ـبـ ـب ــا "
الشهيرة بـ "هانا بيكر" ،الذي
ً
ً
حقق نجاحا كبيرا في جزأيه

األول والثاني ،ال تتطابق مع
سلوكها في الحياة ،معتبرة
أن العمل يختلف عن الواقع.

سباحة سابقة
يـ ـ ـش ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ك ــاث ــري ــن
الن ـغ ـفــورد مـمـثـلــة وسـبــاحــة
أس ـتــرال ـيــة ســاب ـقــة ،جــاء تـهــا
ف ـكــرة دخـ ــول عــالــم التمثيل
والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ب ـ ـعـ ــد حـ ـض ــور
ح ـ ـفـ ــل لـ ـ ـي ـ ــدي غـ ـ ــاغـ ـ ــا ،وهـ ــي
اب ـن ــة لـلـطـبـيـبـيــن إل ـيــزاب ـيــث
وس ـت ـي ـفــن النـ ـغـ ـف ــورد ،مــديــر
الخدمات الطبية في Royal
 .Flying Doctor Serviceكما
ً
أنها أيضا الشقيقة الكبرى
للممثلة جوزفين النغفورد.
وم ــن الـلـحـظــات المزعجة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي عـ ــاش ـ ـت ـ ـهـ ــا كـ ــاثـ ــريـ ــن
الن ـغ ـفــورد ،حينما شــاهــدت
أحد أفالمها مبتورة ،وعلى
إث ـ ـ ــر ذل ـ ـ ــك أعـ ـلـ ـن ــت غ ـض ـب ـهــا

خ ـ ـ ــال ظ ـ ـهـ ــورهـ ــا ف ـ ــي ح ـفــل
اف ـت ـتــاح فـيـلــم Once Upon
 a T i m eبـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب حـ ـ ــذ ف
مـشــاهــدهــا مــن فـيـلــم مــارفــل:
"لـعـبــة الـنـهــايــة" ،كـمــا أعلنت
أن م ـش ـه ــد انـ ـتـ ـح ــاره ــا فــي
حوض االستحمام في فيلم
 Reasons 13تم تعديله قبل
موسم العرض الثالث.

معلومات مغلوطة
وقـ ــالـ ــت" :أود أن أص ـحــح
بعض المعلومات المغلوطة
ال ـت ــي ي ـت ــداول ـه ــا ال ـج ـم ـهــور،
لـ ــذلـ ــك أن ـ ـ ــا ول ـ ـ ـ ــدت ف ـ ــي ع ــام
 1996ف ــي ب ــرث بــأسـتــرالـيــا.
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوري لـ ـحـ ـف ــل ح ـف ـلــة
ل ـل ـن ـج ـمــة لـ ـي ــدي غ ــاغ ــا ع ــام
 2012دف ـع ـنــي إل ــى الـتـخـلــي
عن السباحة وحبي للعزف
ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــو ،وف ـ ــي 2013
حـصـلــت عـلــى فــرصــة ثمينة

ألداء دور في فيلم hotel
."sorrento
وعـ ـق ــب ذلـ ــك ب ـعــام
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ــي
المدرسة الثانوية،
ولـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــا رغ ـ ـبـ ــة
ب ـ ـ ــأن ت ـع ـم ــل فــي
م ـجــال التمثيل
واش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــت
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي و ر ش
لـلـعـمــل بـمـجــال
التمثيل ،وكانت
تحصل على دروس
ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ،وخ ـ ــاص ـ ــة فــي
النمط الكالسيكي وحصلت
عـلــى دور مــورغــان فــي فيلم
 .g o d s p e l lث ـ ـ ــم ح ـص ـل ــت
على دور البطولة فــي فيلم
 .daughtersو ف ـ ـ ـ ــي عـ ــام
 2017عـ ــرض م ـس ـل ـســل "13
سببا" ،ألول مرة على موقع
نتفليكس الشهير.

رحيل فاليري هاربر الحائزة  4جوائز إيمي

ً
عن  80عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ

فاليري هاربر

كلوي كاردشيان

تــوفـيــت الممثلة فــالـيــري هــاربــر،
التي فازت بأربع جوائز إيمي خالل
مشوارها الفني ،أمس األول عن عمر
 80ع ــام ــا ،ب ـعــد صـ ــراع م ــع ســرطــان
الدماغ.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت اب ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــا ك ــريـ ـسـ ـتـ ـيـ ـن ــا
كاشيوتي إن والدتها توفيت صباح
أم ــس األول (بــال ـتــوق ـيــت الـمـحـلــي)،
ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.
وفـ ـ ـ ــازت هـ ــاربـ ــر ب ـ ـ ــ 3مـ ــن ج ــوائ ــز
إي ـ ـمـ ــي الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ع ـ ــن أدائ ـ ـهـ ــا
دور الـنــاشـطــة الـنـســويــة الصغيرة
رودا مــور جـنـسـتــرن ف ــي المسلسل
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــونـ ــي ال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـكـ ــي ف ــي
سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي "مــاري
تايلر مور".
وكـ ــانـ ــت هـ ــاربـ ــر قـ ــد ك ـش ـف ــت ،فــي
تقارير إعالمية ،في مارس  2013عن
إصابتها بسرطان السحايا ،وهي
خاليا سرطانية في غشاء الدماغ.
ل ـك ـن ـهــا ع ـ ـ ــاودت الـ ـظـ ـه ــور بـشـكــل
مـ ـف ــاج ــئ بـ ـع ــد ت ـش ـخ ـيــص األطـ ـب ــاء
إصابتها بذلك الـمــرض عــام ،2013
وأبلغوها بأنه لم يعد لها في الحياة
سوى شهور فحسب .وبعد  7أشهر

هاندا أرتشيل

كلوي تتعرض النتقادات هاندا أرتشيل سعيدة
بنجاح دالكيليتش
الذعة من متابعيها
أث ـ ـ ــارت ن ـج ـمــة ت ـل ـف ــزي ــون الـ ــواقـ ــع األم ـي ــرك ـي ــةك ـلــوي
ك ــاردش ـي ــان ال ـج ــدل ،ب ـعــد ظ ـهــورهــا بـشـفـتـيــن كبيرتين
للغاية ،مما دفع متابعيها لإلشارة إلى خضوعها لعملية
تجميل جديدة.
وتعرضت كاردشيان النتقادات الذعــة ،عقب نشرها
ُ
ً
عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل ،صورا لها تظهر
بوضوح شفتيها الكبيرتين ،لدرجة أنها اضطرت إلى
إيقاف التعليقات على الصور.


الفنان
حضرت النجمة التركيةهاندا أرتشي ل حفل
ش الــذي أشعل األج ــواء بحضور آالف
مــراد دالكيليت 
األشخاص.
ً
ً
ّ
وقدم مراد حفال مميزا ،وأعربت هاندا عن سعادتها
بالمستوى الذي ظهر به دالكيليتش.
يذكر أن أرتشيل اشتهرت في العالم العربي بدور
حياة في مسلسل "الحب ال يفهم الكالم" ،كذلك اشتهرت
بدور سيلين في "بنات الشمس".

فقط ،شاركت في برنامج "دانسينج
ويــز سـتــارز" (الــرقــص مــع النجوم)،
وفي عام  2015ظهرت في المسرحية
الفكاهية "تو بروك جيرلز" (فتاتان
من بروك).
وظلت هاربر ،التي تم تشخيص
إصابتها عام  2009بسرطان الرئة
أيـ ـض ــا ،م ـن ـش ـغ ـلــة ب ـح ـم ــات ت ـهــدف
إلجراء بحوث عن السرطان والتمثيل
في بعض األحيان حتى وقت مبكر
من هذا العام.
وكانت هاربر تفتقر إلى الخبرة
نسبيا كممثلة في عام  1970عندما
شاركت في مسلسل ماري تايلر مور
 وهو أحد أكثر عروض التلفزيوناألميركي شهرة في السبعينيات.
وفازت هاربر بثالث جوائز إيمي
ألفـ ـض ــل م ـم ـث ـلــة م ـس ــاع ــدة ف ــي ذل ــك
المسلسل من عام  1971وحتى .1973
وف ـ ــي ع ـ ــام  1974ق ــدم ــت عــرضــا
خاصا بها تحت اسم "رودا" ،والذي
استمر  5سنوات ،وفازت عنه أيضا
بجائزة إيمي ألفضل ممثلة فكاهية
عام .1975
(رويترز)

ناعومي هاريس

ناعومي هاريس تنضم
إلى جود لو
انضمت الممثلة ناعومي هاريس إلى سلسلة HBO
و  Skyالمحدودة " ،"The Third Dayجنبا إلى جنب مع
الممثل جود لو.
ً
ووفـقــا ل ـ شبكة  ،HBOسيتم طــرح مسلسل "The
 "Third Dayبــأكـثــر م ــن س ــت حـلـقــات "ف ــي نصفين
متميزين.
وسيطلق على النصف األول " ،"Summerوسيكون
من إخراج .Marc Munden

كاثرين النغفورد

هيفاء المنصور تبكي بمهرجان البندقية

هيفاء المنصور
تـ ــأثـ ــرت ال ـم ـخ ــرج ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ه ـي ـفــاء
المنصور خالل مهرجان البندقية ،وذرفت
دم ــوع ــا ع ـنــد حــديـثـهــا ع ــن ال ـع ــوائ ــق الـتــي
تعترض المرأة في العالم ،متمنية مستقبال
أفضل البنتها.
وقالت المنصور ،خالل مؤتمر صحافي
ل ـت ـقــديــم ف ـي ـل ـم ـهــا "ال ـم ــرش ـح ــة ال ـم ـثــال ـيــة"،
المشارك في المسابقة الرسمية" :أظن أننا
نحن النساء نواجه بالتأكيد أينما كنا في
العالم مقاومة كهذه".
ويـ ـ ـ ــروي ف ـي ـل ــم الـ ـمـ ـخ ــرج ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـ ـعـ ــوائـ ــق الـ ـت ــي تـ ـعـ ـت ــرض ط ـب ـي ـب ــة ش ــاب ــة
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عـ ـن ــدم ــا تـ ـق ــرر ال ـت ــرش ــح
لالنتخابات البلدية فــي مجتمع محافظ
يسيطر عليه الذكور.
وف ـي ـل ـم ـهــا ه ــو واحـ ـ ــد م ــن ع ـم ـل ـيــن فـقــط
مــن إخ ــراج ام ــرأة يـشــاركــان فــي المسابقة
الــرسـمـيــة لـمـهــرجــان الـبـنــدقـيــة فــي دورت ــه
السادسة والسبعين.
و ق ــد س ـبــق لـهـيـفــاء أن عــر ضــت فيلمها
األول الطويل "وجدة" في مهرجان البندقية
عام  ،2012لكن خارج المسابقة الرسمية.
وتـ ـح ــدث ــت الـ ـمـ ـخ ــرج ــة ( 45عـ ــامـ ــا) عــن
ال ـص ـعــوبــات ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا ال ـن ـس ــاء في
المجال المهني في العالم ،ال في السعودية
فقط ،فقالت إن عليهن "الكفاح فعال لتولي
م ــراك ــز مـ ـس ــؤولـ ـي ــة" ،ف ــي ح ـي ــن ال يـضـطــر
ّ
الرجال "إلى شن هذه المعركة".
ّ
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت" :ع ـل ـي ـن ــا كـ ـنـ ـس ــاء أن ن ــوح ــد
ص ـف ــوف ـن ــا ون ـت ـع ــاض ــد ونـ ــؤمـ ــن بـبـعـضـنــا
البعض وبنجاحاتنا".
وأكدت بصوت خنقه التأثر" :ال أريد أن
تختبر ابنتي عالما كهذا في المستقبل"،
وذرفت دموعا ،وسط تصفيق حار.
ورأت المخرجة بعد ذلك أن "المهرجانات
ي ـج ــب بــال ـتــأك ـيــد أن ت ــدع ــم ال ـم ـخ ــرج ــات"،
فــي وق ــت ت ـعــرض فـيــه م ـهــرجــان البندقية
النتقادات الختياره فيلمين فقط من إخراج
امــرأتـيــن مــن أصــل  21عمال فــي المسابقة
الرسمية.

وأضــافــت" :يـجــب أن يـبــدأ ذلــك فعال مع
التمويل وفتح أبــواب االستديوهات أمام
مزيد من النساء والتنوع".
وختمت تقول" :ثمة فرجة تحدث اآلن،
ونرى أن األمور تتغير .لكن يجب أن يبدأ
ذلـ ــك ف ــي م ــراح ــل ســاب ـقــة ول ـي ــس ف ـقــط في
المهرجانات".

أسد ذهبي
ومن جانب آخر ،منح مهرجان البندقية
مساء الخميس جائزة أسد ذهبي للمخرج
اإلسباني بيدرو ألمودوفار ،الــذي وصفه
مدير المهرجان بأنه "األكبر واألكثر تأثيرا"
في السينما اإلسبانية منذ لويس بونويل.
ول ــم يـسـبــق لـلـمـخــرج اإلس ـبــانــي أن فــاز
بــأي جــوا ئــز فــي المهرجانين األساسيين
في أوروبا ،وهما البندقية وكان.
وقال ألمودوفار خالل مؤتمر صحافي
قبل منحه الـجــائــزة" :بـعــد  30عــامــا أمنح
جــائــزة أس ــد ذهـبــي عـلــى فـيـلــم عــائــد لعام
 .1988هي خطوة شاعرية عادلة".
فقد كــو فــئ ا لـمـخــرج عــن فيلمه الشهير
"موخيريس أل بــورده دي أون أتاكيه دي
ن ـيــرب ـيــوس" (ن ـس ــاء ع ـلــى شـفـيــر االن ـه ـيــار
العصبي) الذي أثار استحسان الرأي العام
بشكل وا س ــع .و قــد عــرض مساء الخميس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ـم ـه ــرج ــان
البندقية.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج" :ل ـ ـقـ ــد حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
معمودية النار هنا خــال هــذا المهرجان
عــام  1983مــع فيلم "ا نـتــري تينييبالس".
كانت يومها المشاركة في مهرحان دولي
بمنزلة المعجزة لي".
ّ
وتـســلــم ألـمــودوفــار ال ــذي يحتفل فــي الـ
 25الجاري بعيد ميالده السبعين جائزته
بتأثر ،وهي تضاف إلى جائزتي أوسكار
نــال ـه ـمــا ع ــن "تـ ـ ــودو س ــوب ــري م ــي م ـ ــادره"
و"أبليه كون إيا".
(أ ف ب)
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ُ
«أرض المؤمرات السعيدة» تتناول قصة واقعية لفتاة تسجن بسبب عجوز

إصدار

«الثقافة الجديدة» تحتفي
بعمارة أثرياء الروح

تصلح قصة حياة األديب اليمني المعروف وجدي األهدل ألن َّ
تتحول إلى رواية ًجيدة ،فقد
كابد الرجل إلبعاد حبل المشنقة عن رقبته ،بعد أن الحقته وزارة الثقافة قضائيا بعد صدور
روايته «قوارب جبلية» ،مما دفع األهدل إلى المنفى ،قبل أن يتدخل الروائي األلماني غونتر
غراس ،وينتهي األمر بحفظ القضية وعودة األهدل إلى وطنه.
وفي حوار أجرته «الجريدة» معه من القاهرة ،يتحدث األهدل عن تجربته وقصته الواقعية،
كما أصدر روايته الجديدة «أرض المؤامرات السعيدة ...وإلى نص الحوار:
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

رواية «قوارب
جبلية» كادت
تطيح رأسي
لوال تدخل
غونتر غراس

• م ـ ــا ه ـ ــي م ـن ـط ـل ـق ــات ــك فــي
الكتابة بوجه عام؟
 في المقام األول احترام وقتال ـق ــارئ ،وال ـحــرص عـلــى كتابة
قصة جيدة تمنحه الشعور بأنه
قــد حصل على إضــافــة معينة،
ُوأن وقته لم يذهب ُسدى ،كذلك
أرك ــز على عنصر المتعة ،فــإذا
ُ
شعرت بأن ما أكتبه ممل فإنني
أت ــوق ــف ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة ،وأب ـحــث
ع ــن ال ـخ ـل ــل ،ومـ ــن ح ــق ال ـق ــارئ
أن يتمتع بالنص ،فهو ال يقرأ
ً
ً
ً
ً
كتابا علميا جافا ،بل يقرأ أدبا،
واألدب ال ـج ـي ــد ي ـخ ـلــق ن ـشــوة
روحـ ـي ــة تـ ـط ــرب ل ـه ــا الـ ـح ــواس
وتتطهر بها النفس ،فيتهذب
الـ ـسـ ـل ــوك وتـ ـسـ ـم ــو ال ـم ـش ــاع ــر.
ً
ويـهـمـنــي أي ـضــا أن أكـتــب وفــي
ذهـ ـن ــي بـ ـع ــض األسـ ـئـ ـل ــة ال ـت ــي
تؤرقني ،وهكذا تصبح الكتابة
أداة للبحث عن أجوبة ،فالعقل
الــواعــي اليـعــرف هــذه األجــوبــة،
ولـكــن أثـنــاء عملية الكتابة قد
يتدخل العقل الباطن ويمنحني
لمحات وإشارات إلى الحقيقة.

أول رواية
• بـ ـ ـ ـ ــدأت بـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـق ـص ــة
وأصدرت أول مجموعة لك عام
 ،1997لـمــاذا تحولت بعد ذلك
إلى الرواية؟
 بـ ـ ــدأت ب ـك ـتــابــة الـ ــروايـ ــات،وأول رواية كتبتها كانت رواية
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
ب ـ ـع ـ ـن ـ ــوان

غالف «أرض ال

مؤامرات السعيدة»

«الومضات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
فـ ــي سـ ـب ــأ»،
وسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت
مخطوطتها
لـ ـ ـ ـ ـ ــدار ن ـش ــر
عـ ـ ــام ،1993
ل ـكــن الـنــاشــر
ن ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــي
ً
أن أ بـ ـ ــدأ أوال
بنشر قصص
قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة ف ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــف
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــات
ألصـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــع لـ ــي
ً
ا سـ ـم ــا  ،فعملت
ب ـ ـن ـ ـص ـ ـي ـ ـح ـ ـتـ ــه،
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ــرف
سـ ـ ـن ـ ــوات ق ـل ـي ـلــة
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت ق ـ ــراب ـ ــة

ً
م ـئــة ق ـصــة ،وأح ـ ـ ـ ُ
ـرزت ح ـضــورا
ال ب ــأس بــه فــي الــوســط األدب ــي
لـكــن رؤي ـتــي الـفـنـيــة خ ــال هــذه
ال ـس ـن ــوات ت ـغ ـ َّـي ــرت ،ف ــرأي ـ ُـت أن
ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة – وك ـنــت
ً
مغرما بكتابتها في أول عهدي
بــالـكـتــابــة  -ال تـخــدم أغــراضــي،
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي ن ـ ـقـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
االج ـت ـمــاعــي الـمـعــاصــر وهـكــذا
تـ ــرى أن ال ـب ـي ـئــة ال ـث ـقــاف ـيــة فــي
بلدي – ولعلها كذلك في البلدان
العربية كافة  -هي التي تفرض
ع ـل ــى ال ـك ــات ــب أن ي ـل ـت ــزم ب ـهــذه
ً
التراتبية األدبية ،فيبدأ قاصا
ً
ليجد لــه مــوضـعــا فــي الساحة
األدبـيــة ،ثم يتجه بعد ذلــك إلى
كتابة الرواية.
• فــي ضــوء أزمـتــك مــع وزيــر
الثقافة هل يمكن تصنيفك بأنك
كاتب معارض أو متصادم مع
السلطة؟
 األزم ـ ـ ــة ل ــم ت ـك ــن م ــع وزي ــرالثقافة ،ولكن مع النظام ،الذي
انزعج من رواية «قوارب جبلية»،
ويقول غونتر غــراس« :الكتابة
مهنة خطيرة ،ومــن ال يريد أن
يتعرض للخطر فعليه أن يبحث
ً
عن مهنة أخرى ،فليعمل حالقا
ً
مثال!».
• مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن ق ـ ـصـ ــة ت ــدخ ــل
األل ـم ــان ــي غــون ـتــر غـ ــراس الـتــي
س ـه ـلــت إبـ ـع ــاد ح ـبــل الـمـشـنـقــة
عن رقبتك؟
 عقد في صنعاء أواخر عام 2002مؤتمر أدبي حضره عدد
كبير مــن األدب ــاء الـعــرب وعلى
رأسـ ـ ـه ـ ــم أدون ـ ـ ـيـ ـ ــس وم ـح ـم ــود
دروي ـ ـ ــش ،رح ـم ــه ال ـل ــه ،وكــذلــك
عــدد مماثل من األدب ــاء األلمان
واألوروبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وط ـ ـلـ ــب م ـنــي
الــرئ ـيــس عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح
م ـقــاب ـل ـت ـهــم ،وكـ ـ ــان الـ ـه ــدف مــن
ذل ــك الـلـقــاء تلميع صــورتــه في
وســائــل اإلع ــام الــدولـيــة ،ولكن
اللقاء انقلب إلى امتحان عسير،
حين أراد الرئيس منح غــراس
ً
وس ـ ــام ـ ــا ،فــام ـت ـنــع األخـ ـي ــر عــن
قـبــولــه وط ـلــب أن يـلـبــي مطلبه
ً
أوال ،وهــو الـكــف عــن مالحقتي
ً
ق ـض ــائ ـي ــا والـ ـسـ ـم ــاح ب ـعــودتــي
مــن المنفى ،ولــم يــوافــق صالح
ُ
ب ـس ـه ــول ــة ،وط ـ ــرح ـ ــت ال ـق ـض ـيــة
لـلـنـقــاش ،ف ـقــال غــونـتــر غ ــراس:
ً
«لو كنت محاميا وأتقن العربية
لــدافـعــت عــن ه ــذا ال ــروائ ــي دون

غالف المجلة

●
وجدي األهدل
شــك» .وح ــاول الرئيس كعادته
المناورة بإنكار أن الدولة هي
ُ
ال ـت ــي ت ـق ــاض ــي ال ـك ــات ــب ،ولـكــن
لحسن الحظ كان غونتر غراس
ً
يـحـمــل مـلـفــا يـثـبــت اإلج ـ ــراءات
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،أعـ ـ ــده أدي ـ ـبـ ــان مــن
منظمة القلم األلمانية واألديب
ال ـعــراقــي نـجــم وال ــي ال ــذي كــان
ً
ً
ح ــاض ــرا ال ـل ـق ــاء أيـ ـض ــا ،فطلب
صــالــح مهلة لـلـتـشــاور وخ ــرج،
وبـعــد عشر دقــائــق عــاد وأعلن
موافقته على حفظ ملف القضية
وحماية الكاتب من المالحقات
القانونية.

حادثة حقيقية
• ننتقل إلى روايتك الجديدة
«أرض ال ـمــؤمــرات ال ـس ـع ـيــدة»...
كـيــف يـمـكــن أن يــوظــف الـكــاتــب
الفانتازيا للحديث عن قضايا
معينة؟
 تـتـحــدث ال ــرواي ــة عــن قصةواق ـع ـيــة لـطـفـلــة عـمــرهــا ثماني
سنوات تعرضت لعنف من رجل
كير بالسن و هــي مستمدة من
حادثة حقيقية غطت أحداثها
وســائــل اإلعـ ــام الـيـمـنـيــة ،وفــي
الـ ــواقـ ــع صـ ــدر ح ـك ــم الـمـحـكـمــة
ب ـبــراءة هــذا الـعـجــوز مــن التهم
الموجهة إليه ،ولكن في الرواية
قـمــت بمعالجة فنية مختلفة،
فــالــروايــة تنتهي بــإصــدار حكم
قـ ـض ــائ ــي عـ ـجـ ـي ــب ال يـ ـص ــدق،
ال ـط ـف ـل ــة ُح ـ ـكـ ــم ع ـل ـي ـه ــا ب ـث ــاث
ً
سنوات سجنا!

النشاط الثقافي
• ك ـ ـيـ ــف انـ ـعـ ـكـ ـس ــت أجـ ـ ـ ــواء
ال ـحــرب عـلــى الـمـشـهــد الثقافي
في اليمن؟
 ا ل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرب قـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت عـ ـل ــىال ـن ـش ــاط ال ـث ـق ــاف ــي ف ــي ال ـي ـمــن،
لقد توقف الكثير من الصحف
وال ـم ـجــات عــن ال ـص ــدور ،ودار
النشر الوحيدة أغلقت أبوابها

ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ت ــواف ــر
ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي
لـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل اآلالت،
و نـصــف المكتبات
واألك ـش ــاك انــدثــرت
ً
وظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ـ ـ ــدال
منها مـحــال لبيع
األراجيل والمعسل
وال ـب ـق ــال ــة ون ـحــو
ذلــك ،ومنذ أبريل
 2015م ــا ع ــادت
تصل إلــى اليمن
الكتب والصحف
والـمـجــات التي
تصدر في الدول
ال ـعــرب ـيــة ،وه ــذا
االن ـ ـق ـ ـ ًطـ ــاع أث ـ ًـر غال
ف «قوارب جبلية»
ت ــأثـ ـي ــرا بــال ـغــا
على المكتبات
ا ل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرض اآلن
مخزونها القديم من الكتب فقط،
• ما الذي تعكف على كتابته
وكذلك على المثقفين اليمنيين اآلن؟
ال ــذي ــن ُح ــرم ــوا مـتــابـعــة أح ــدث
 أ ع ـمــل اآلن عـلــى مجموعةاإلص ـ ـ ــدارات ،وال ــوض ــع ال ـمــادي قـصـصـيــة عـنــوانـهــا «الـتـعـبـئــة»
ل ـشــري ـحــة األدبـ ـ ـ ــاء وال ـف ـنــان ـيــن تتحدث عن الدكتاتورية ،وكل
ً
ً
ً
ت ـ ـ ــردى كـ ـثـ ـي ــرا ب ـح ـي ــث أص ـب ــح قصة تتناول دكـتــاتــورا واحــدا
ً
ً
معظمهم فـقـيــرا أو تـحــت خط ممن عاثوا في األرض فسادا في
الفقر ،واضطر عدد كبير منهم القرن الماضي.
إلى الهجرة.

الدراسات النقدية
• إلى أي مدى حظيت أعمالك
بقراءات نقدية جيدة؟
 رأ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ــي أنالـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـي ـســت
موجهة للكاتب ولكنها موجهة
لجمهور المثقفين ،وعليه فإن
هــذا الجمهور هــو الــذي يحكم
مــا إذا كــانــت ال ــدراس ــة النقدية
ف ــي ذاتـ ـه ــا جـ ـي ــدة أم ال ،ب ـهــذا
ً
المعنى لــم يعد الناقد قاضيا
ينطق بــاألحـكــام ،ولكنه مبدع
ً
ً
يقدم نصا موازيا ،وعليه ،فإن
العمل النقدي يصبح هو اآلخر
ً
معرضا لنقد الجمهور وإبــداء
الرأي فيه.

أول رواية
كتبتها كانت
تاريخية
بعنوان
«الومضات
األخيرة في سبأ»

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

خـصـصــت مـجـلــة الـثـقــافــة ال ـج ــدي ــدة ،ف ــي ع ــدده ــا الـجــديــد
ً
ً
(سبتمبر  ،)2019ملفا موسعا عن العمارة الشعبية في مصر،
بعنوان «العمارة الشعبية بين معاول الهدم وجذور الهوية»،
شارك فيه نخبة من المتخصصين.
وكتب رئيس تحرير المجلة ،الشاعر والـبــاحــث مسعود
شومان ،افتتاحية العدد بعنوان «العمارة الشعبية ...عمارة
أث ــري ــاء ال ـ ــروح» ،ال ــذي ب ــدأه بــأسـئـلــة عـمــا آل ــت إلـيــه عمارتنا
الشعبية ،وتساءل« :هل يصمت التاريخ عما فعلنا في بيوتنا
الريفية؟! أال نسمع الذكريات الدامعة حين تحفر بدموعها
العميق على رحيل البيوت الطينية؟!
نهيرات تشفعن الحزن ً
أليست هــذه البيوت تاريخأ وتراثا ومالمح بشر؟! ألــم تكن
موطنا لحرف ومهن وفنون؟! أو لم تكن نقشا للتناغم بين
المبنى والمعنى ،بين المكان والـمـنــاخ ،بين الـجــذور التي
اختارت لنفسها أن ترى الحاضر ،مرة لتسخر منه وأخرى
لتفصح عن نفسها بالحفاظ على ما تبقى من مالمح بدأت
تتالشى»...؟
شارك في الملف المهندس عصام صفي الدين بمقال عنوانه
«عمارة مصر الشعبية بين تحدي البيئة والتناغم معها»،
وطاف بنا د .حنا نعيم في أنواع العمارة الشعبية ،بوصفها
ميراث األجداد لألبناء.
ورصــد أبوالفتوح البرعصي التنوع البنائي فــي عمارة
البوادي المصرية ،بينما ّ
قدم عادل موسى «عرائس السماء
وهي تحرس واجهات البيوت النوبية ،وكتب د .عبدالحكيم
خليل عــن ر مــز يــة المعتقد فــي ا لـعـمــارة التقليدية النوبية،
وكشفت د .نيفين محمد خليل عن أسرار فن المرسمات في
الصعيد ،بينما جــاء رصــد أحــام أبوزيد لــدراســات العمارة
الشعبية في مصر ...نحو مشروع ببليوغرافي مكتمل.
وفي باب «قراءات نقدية» كتبت د .نادية هناوي عن سيولة
النظرية األدب ـيــة ،بينما يـغــوص د .أيـمــن حـمــاد فــي العالقة
بين الشخصية الــروائـيــة والشخصية المغتربة ،وينقب د.
محمد السيد إسماعيل عن الجماليات اإليقاعية في القصيدة
العمودية ،ويكشف محمد علي عزب األقنعة الرمزية وتجليات
الموت في رواية للكاتب محمود أبوعيشة ،أما إبراهيم عاطف
فيكتب عن المسافات الجمالية بين القارئ والنص ،وتأتي
قــراء ة د .أحمد يوسف عزت لنموذج من العامية المصرية،
متناولة تبديد سلطة العنوان ،أما سعيد رمضان علي فيكتب
عن انكسار األحالم في «خطايا مقصودة».

«تالقي األرب في مراقي األدب :ديوان الصفتي» عرضان كويتيان في مهرجان طقوس المسرحي
كتاب جديد تصدره مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي
أصدرت مكتبة البابطين
المركزية للشعر العربي
ً
كتابا بعنوان «تالقي األرب
في مراقي األدب :ديوان
الصفتي» ،وهو الجزء
العاشر من هذه السلسلة.

دأبت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي
ع ـلــى إص ـ ــدار سـلـسـلــة م ـخ ـطــوطــات ق ـ ّـي ـم ــة ،إذ إن
ً
ً
هناك حيزا ال يــزال مخفيا في الشعر العربي كما
يقول مؤسس المكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود
الـبــابـطـيــن ،فــي اسـتـهــالــه لـلـكـتــاب ال ـجــديــد ،الــذي
أصدرته المكتبة بعنوان «تالقي األرب في مراقي
األدب :دي ــوان الـصـفـتــي» ،وهــو الـجــزء الـعــاشــر من
هذه السلسلة.
ويضيف البابطين :ال تزال هناك أسماء كثيرة
أعطت لهذا الفن كل شغفها وهيامها ،وما يزال هناك
الكثير من الروائع بين طيات المخطوطات البعيدة
عن أنظارنا ،فكثير من دواوين الشعر العربي ال تزال
ً
ً
خــارج دائــرة القارئ العربي ،إذ إن عــددا كبيرا من
الشعراء قاموا هم أو أحد خلصائهم بجمع شعرهم
في ديــوان ،ولكن هذا الديوان بقي في عتمة كاملة
يقبع في أحد رفوف المكتبات في بلد ما.

مصر وعكا

الديوان يركز
على عالقات
الشاعر
بأساتذته
وأهل زمانه

ّ
تعرف المديرة العامة للمكتبة سعاد العتيقي
الكتاب الجديد ،في مقدمة اإلص ــدار ،بــأن صاحب
هذا الديوان هو عبدالرحمن الصفتي الشرقاوي،
الذي أمضى حياته في مصر وعكا وتلقى تعليمه
في األزهر ،كما مارس التدريس بعد ذلك في األزهر
الشريف ،وتخرج على يده بعض علمائه ،وتوفي
في عام 1264هـ الموافق 1848م.
ً
ويعد الديوان الذي أصدرته المكتبة نــادرا ولم
تسبق طباعته من قبل ،وقــد سبق أن تحدث عنه
الزركلي بأن محمد عياد الطنطاوي ،أحد تالمذة
الصفتي ،هــو ال ــذي جمعه واخ ـتــار عـنــوانــه ،وهو
شاعر مناسبات فقيه فــي األغ ــراض المألوفة من
مديح نبوي ورثاء ووصف وتأريخ بعض األحداث،
وأكثر شعره جاء في الغرض الديني.

األعالم والشخصيات
يكشف لنا الديوان عن جوانب متعددة من حياة
الشاعر الصفتي وعالقاته بأساتذته وأهل زمانه،
ً
وخصوصا بأمراء تلك المرحلة ووالة بــاده ،فقد
ّ
أكـثــر مــن م ــدح بعضهم وأرخ ألح ــداث ج ــرت مثل

غالف «تالقي األر
ديوان الصفتي» ب في مراقي األدب:
حصار عكا ،وله قصائد في مدح والي عكا عبدالله
باشا ومدح والي مصر محمد علي باشا واألمير
مراد أفندي بي زاده واألمير سليم أفندي الحلمي
الحبشي ،وغيرهم.
ومــن خــال هــذا الــديــوان بإمكاننا التعرف على
ع ــدد مــن األعـ ــام والـشـخـصـيــات ال ـتــي عــاشــت في
تلك الفترة.

دور ثقافي
وال يخلو الديوان من قصائد «اإلخوانيات» في
مـجــالــس األدب والـمـجــالــس الـشـعــريــة بينه وبين
إخــوانــه ومحبيه ،ويميل إلــى الـغــزل الــرقـيــق وقد
ً
ي ـبــالــغ ف ــي ال ـغ ــزل أح ـي ــان ــا ،لـكـنــه ي ـنــزع للتصوف
والمدائح النبوية.
ومن خالل هذا الديوان نستطيع االطالع بشكل
جـلـ ّـي عـلــى حـيــاتــه واهـتـمــامــاتــه ،ومـنـهــا الـجــوانــب
العلمية المتمثلة باهتمامه بطباعة الكتب ،والتي
ً
يذكر في ديــوانــه عــددا منها ،ليفصح لنا الديوان
ً
ً
ً
عــن حـيــاة حــافـلــة لـشــاعــر أدى دورا ثـقــافـيــا كبيرا
ً
خــال حياته ،فكان جــديــرا بتخليد ذكــراه في هذا
الكتاب الــذي أصــدرتــه مكتبة البابطين المركزية
للشعر العربي.

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــدت أم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات
مهرجان «عشيات طقوس
ال ـم ـس ــرح ــي» ال ـ ــذي اخـتـتــم
فـ ـع ــالـ ـي ــات ــه اطـ ـ ــالـ ـ ــة ف ـن ـيــة
ك ــوي ـت ـي ــة راق ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـخــرج
والـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ال ـ ـح ـ ــداد مـ ــن خ ـ ــال ع ــرض
مـ ــونـ ــودرامـ ــي وآخـ ـ ــر فــريــد
مخصص للمكفوفين.
ونـ ــال ال ـع ــرض ــان اش ــادة
واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور
االردن ـ ـ ــي ال ــزائ ــر وال ـعــربــي
الـ ـمـ ـش ــارك ف ــي ال ـم ـهــرجــان
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ـ ــم مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن
واكاديميين متخصصين
مـ ـ ــن ث ـ ـمـ ــا نـ ــي دول قـ ــد مـ ــوا
عـ ـ ــروض ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
الحالية التي حملت عنوان
«مسرح الحكواتي والفرجة
الشعبية».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــداد عـ ـل ــى
هامش حفل الختام اهمية
ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـهــرجــان
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض الـ ـتـ ـج ــرب ــة
ا لـكــو يـتـيــة ا م ــام المهتمين
بــالـفـنــون ع ــاوة عـلــى انها
«ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة» لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـلــى
االعـ ـم ــال ال ـعــرب ـيــة االخ ــرى
وتـبــادل اآلراء واالفـكــار مع
الرواد.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان واالع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ف ـي ــه
والـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع الـ ـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه
فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة
كـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوات الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة
وورش الـعـمــل وال ـع ــروض
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــة
امـ ــام ال ـم ـشــاة والـ ـم ــارة في
اح ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ــوارع الـ ـع ــاصـ ـم ــة
عـ ـم ــان ف ـض ــا ع ــن اخ ـت ـيــار
شخصيات ثقافية عربية
لتكريمها.
وبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص الـ ـ ــذي

لقطة من (قصة األمس)
يوليه لعكس «الوجه المشرق»
لـلـكــويــت ف ــي م ـجــال الـمـســرح
بشكل خاص والثقافة بشكل
اعـ ــم ،مـثـمـنــا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن فــي
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب له للمشاركة
فـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان وت ــوف ـي ــره ــم
السبل واالمكانات والتقنيات
كافة النجاحها.
وحول العمل المونودرامي
«ق ـص ــة االمـ ـ ــس» قـ ــال ال ـح ــداد
ان ال ـم ـس ــرح ـي ــة مـ ــن اع ـ ـ ــداده
وتمثيله وهي شعرية غنائية
تحمل سيرة الشاعر المصري
الراحل أحمد فتحي الذي كتب
قصيدة «قصة األمس» وفيها
درام ـ ــا وف ـي ــض م ــن الـمـشــاعــر
االنسانية ضمن قالب ممزوج
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرات الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
والصوتية ،الفتا ا لــى تفاعل
الجمهور مع العرض باعتبار
واقعية القصة.
ام ــا ع ــن ال ـع ـمــل الـمـســرحــي

اآلخر «حلمي امبارح» ،فاشار
ا لـ ـ ـ ــى ان ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــي
م ـخ ـصــص ل ـل ـم ـك ـفــوف ـيــن عـبــر
رس ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ــور ذهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
الـ ـج ــدار ال ــداخ ـل ــي لـلـعـقــل من
خالل رسائل خطابية صوتية
تـ ـعـ ـتـ ـم ــد كـ ـلـ ـي ــا ع ـ ـلـ ــى ح ــاس ــة
السمع للمتلقي.
وفــي هــذا االط ــار ،لفت الى
ان ادارة ا لـ ـمـ ـه ــر ج ــان د ع ــت
ن ـح ــو  150ك ـف ـي ـفــا م ــن اب ـن ــاء
الـمـجـتـمــع األردنـ ـ ــي لـحـضــور
العرض المسرحي الذي يعد
«الـتـجــربــة االول ــى مــن نوعها
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم» ال ــى
ج ــان ــب ج ـم ـه ــور ال ـم ـب ـصــريــن
«ا لــذ يــن طلبت منهم اغماض
اعينهم لعيش التجربة».
وذك ـ ــر ان االن ـط ـب ــاع ال ـعــام
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــرض ك ـ ــان «ج ـم ـيــا
جدا» ال سيما من المكفوفين
الذين ابدوا تفاعال كبيرا من
خالل النقد وتقديم اقتراحات
ت ـطــويــريــة ل ـل ـع ـمــل ،مـشـيــديــن

ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه بــالــريــادة
الـكــويـتـيــة ف ــي م ـجــال الـفــن
والثقافة.
وع ـ ــن رأيـ ـ ــه ف ــي ال ـحــركــة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام وم ـ ـ ــدى قـ ــدرة
جيل الشباب على استكمال
مسيرة ال ــرواد قــال الحداد
ان ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب ا ل ـك ــو ي ـت ـي ـي ــن
بلغوا مرحلة من «النضج
الـ ـفـ ـن ــي» ي ـس ـت ـط ـي ـعــون مــن
خ ــالـ ـه ــا تـ ـط ــوي ــر ال ـح ــرك ــة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـ ــي ال ـك ــوي ــت
وخـصــوصــا عـلــى مستوى
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح االكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي
الحقيقي.
(كونا)

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺮاح :اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ ﺟﻨﺎﺣﺎن ﻟﻠﻨﺠﺎح
»ﺗﻨﻘﺼﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻤﻴﺰة ﻻ ﻳﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ«
ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺬﻳﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺮاح ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﻴﺮ
»ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ .ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎن ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻌﻪ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار:
ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ

أﺳﺘﻌﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻨﻲ
أﺳﺒﻮﻋﻲ
ﺟﺪﻳﺪ

● ﻣ ـ ــﺎذا ﻟ ــﺪﻳ ــﻚ ﻟـﻠـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟
 أﻧـ ـ ــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢاﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻣـ ــﻲ »ﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ«
وﻫـﻨــﺎك ﻓـﻜــﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
ﻓﻨﻲ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻼ
ً
وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ وأﺗ ــﺮك اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ.
● ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮارك
ﻓــﻲ »ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ« ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺨﺎﻣﺲ؟
 أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮةﺑـﺤـﻴــﺎة ﻛــﻞ إﻧ ـﺴــﺎن ﺗ ـﻜــﻮن ﻫﻲ
ً
اﻷﻓﻀﻞ ،وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ أزال أﻋﻴﺶ
ﻧـﺸــﻮة ﻧـﺠــﺎح وﺗــﺄﻟــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ« وﻫﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻷﺑ ــﺮز ﻓــﻲ ﻣـﺸــﻮاري اﻹﻋﻼﻣﻲ
إذ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﻮاع
اﻟـﻠـﻘــﺎء ات وأﻣـﻴــﺰﻫــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻛــﻞ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻨــﻮع

ﺗﻠﻘﻴﺖ
ً
ﻋﺮوﺿﺎ
ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ وﻻﺑﺪ
أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮﻳﺔ
أو ﻻ ﺗﻜﻮن

اﻟ ـﻄ ــﺮح ﻓ ــﻲ ﺷ ـﺘــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎء
ﺿـﻴــﻮف اﻟﺤﻠﻘﺎت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﻢ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎص
● ﻣـ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﻟﺘﻘﻴﺘﻬﺎ وأﺛﺮت ﻓﻴﻚ؟
 اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴ ــﺖ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦاﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ
ﺧـ ــﺎص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﺨ ـﺼ ــﻲ ،وﻣ ــﻦ
أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎﻣﺎ أﻧﻴﺴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎر وﺑـ ــﺪر
ﺑـ ـ ــﻮرﺳ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻲ وﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﻒ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎي وﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺮج وﻧ ــﻮال
اﻟﺰﻏﺒﻲ وﻧـﺠــﻮى ﻛــﺮم وﻣﺎﺟﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس وزاﻫـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻫـ ـﺒ ــﻲ،
وﻏﻴﺮﻫﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻓﺄﻧﺎ ﻓﺨﻮر
ﺑﻜﻞ ﻟﻘﺎء ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ رﺻﻴﺪي
وﻣﺸﻮاري.
● وﻣ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺬﻫﻨﻚ وﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺴﻴﺎﻧﻬﺎ؟
 اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﺖﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪي »وﻟــﺪ
اﻟ ــﺪﻳ ــﺮة« ﻓ ـﻬــﺬه اﻟـﺤـﻠـﻘــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ
وﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺬﻫﻨﻲ وأذﻫﺎن
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪﻳ ــﻦ ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﺘــﻮﻳــﻪ
ﻣــﻦ ﻗـﻔـﺸــﺎت ﻛــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺔ راﺋـﻌــﺔ،

اﻟﺒﻌﺾ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺿﺎﻳﻘﺘﻨﻲ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ زادت ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﻲ.
● وﻣـ ـ ــﺎ ﻃ ـﻤ ــﻮﺣ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﻲ
اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ؟
 أﻃﻤﺢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮنﻗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴــﻂ
ﺗﻜﻮن ذات ﻣﺤﺘﻮى وﻫﺪف ،ﻛﻢ
أﻃـﻤــﺢ ﻟﻠﻘﺎء اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﻣﺔ
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻰ رﺻﻴﺪ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
● وﻫﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
داﻋﻤﺔ أم ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ؟
 اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎنوﻣ ــﺎزال ﺑــﺎﻟـﺼــﺪارة واﻟﻤﺘﻔﻮق
ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻓـﻜــﺎر واﻟﻤﺤﺘﻮى
ً
ً
َ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻟـﻜــﻦ ﺗـﻨـﻘـﺼـﻨــﺎ ﺑـﻌــﺾ اﻷﻓ ـﻜــﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮار ذات
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻤﻴﺰ ﻻ ﻳﻤﻠﻪ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ.

ﺗﺠﺎرﺑﻲ اﻷوﻟﻰ
● اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻹﺧ ـﻔــﺎﻗــﺎت ...ﻓﻬﻞ
ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ؟
 ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮرت ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦاﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرب ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ﺣـﺘــﻰ
وﺻـ ـﻠ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ
واﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﻧﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرﺑﻲ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ،وﻟ ـ ــﻮ ﻛ ـ ــﺎن ﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ
ً
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻷﻧﻨﻲ ﺑﺪأت ﻣﻌﺪا
وﺗـ ـ ــﺪرﺟـ ـ ــﺖ ﺑـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺤــﻲ أو اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ،
ً
ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺪم اﻟﺸﺨﺺ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻟ ــﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺑ ــﻼ ﺷ ــﻚ ﺻـﻘـﻠــﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
اﻻﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ،وأﻓــﺎدﺗـﻨــﻲ ﺑﺸﻜﻞ
أو آﺧﺮ.

دراﺳﺘﻲ وﺧﺒﺮﺗﻲ
● ﻫﻞ ﺗﺮى ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻌﻴﻦ
ً
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻟـﺠـﻬــﺪك وﻣ ـﺸــﻮارك
اﻹﻋﻼﻣﻲ؟

اﻟﻄﺮاح ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺎﻣﺎ أﻧﻴﺴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺮاح
 أﻧﺎ ﻓﺨﻮر ﺑﺘﺪرﺟﻲ وﺣﺒﻲوﺷﻐﻔﻲ ﺑﺎﻹﻋﻼم ،وﺧﻄﻮاﺗﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻟ ــﻢ أدﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل أو أﺣـﻘــﻖ
اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ،
ّ
إﻧ ـﻤ ــﺎ أﻫ ـﻠ ـﻨــﻲ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ دراﺳ ـﺘ ــﻲ
وﺧـ ـﺒ ــﺮﺗ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻛـﺘـﺴـﺒـﺘـﻬــﺎ
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻋـﻤـﻠــﻲ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ
ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺔ »اﻟـﻴـﻘـﻈــﺔ« وﻋﻤﻠﻲ
ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﺪاد ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص
واﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﻲ ،ﻷﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺑـ ــﺄدواﺗـ ــﻲ ﻛــﺈﻋــﻼﻣــﻲ
ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺷــﺎﺷــﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ــﺔ ،وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺮرت
ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣـﺴــﺆو ﻟــﻲ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣـﻨــﻲ
وﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮري ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ
أﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
● ﻣ ــﺎ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺪد
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﻫـ ـ ــﺐ وﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻌﻜﺲ؟
 ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
واﻟ ـﻜــﺎرﻳــﺰﻣــﺎ ﻫـﻤــﺎ ﻣــﻦ أﺟﻨﺤﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ،وإن وﺟـ ـ ــﺪت ﺳ ــﻮاء
ﺑــﺎﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ أو ﺑـﻤـﻘــﺪم اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
ً
ﻣـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﺠـﻌــﻞ ﻣـﻨــﻪ ﺷــﺎﻣــﻼ

ً
وﻧــﺎﺟ ـﺤــﺎ ﺳ ــﻮاء ﺑــﺎﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ أو
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﻞ وﻫ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ وﺟ ـﻬــﺔ
ﻧـﻈــﺮي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،
ﻓﻤﺘﻰ ﻣــﺎ أﺣــﺐ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬا
اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﻤﻘﺪم ﻓﺴﻮف ﻳﺠﻌﻞ
ً
ً
ً
وﻧﺎﺟﺤﺎ ُ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺎ
ﻣﻨﻪ ﻣﺸﻬﻮرا
ﺳ ـ ــﻮاء أﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﻘ ــﺪم ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ أو
ً
ﻣﻤﺜﻼ.

دور ﻣﺬﻳﻊ
ً
● ﻫ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺖ ﻋـ ـ ــﺮ ﺿـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ دراﻣﻲ؟
ً
 ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻋــﺮﺿــﺎ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاري اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
دور ﻣ ــﺬﻳ ــﻊ ﻓ ــﻲ أﺣ ــﺪ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟــﺪراﻣـﻴــﺔ ،وﻓــﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺛﻨﺎء ﻟﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮة ﻫـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎء ﻋ ـ ـ ـ ــﺎدل ﻓــﻲ
ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ »ﻏـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺮاء«
ً
اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧــﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻟــﻲ ﻋﺮﺿﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ دور ﺷﺎب
ﻣــﻮدرن ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬه
ـﺄن
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮة ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ٍ
ودراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪور اﻟ ـ ــﺬي ﺳــﻮف
أﻗــﺪﻣــﻪ ﻷن دﺧ ــﻮل ﻣ ـﺸــﺮوع أو
ﻣ ـﺠ ــﺎل ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻻﺑـ ــﺪ أن ﺗ ـﻜــﻮن
ﻗﻮﻳﺔ أو ﻻ ﺗﻜﻮن.

ﻋﺮوض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ وﺣﻔﻼت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻫﺮة

ّ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ واﻧﺘﺼﺎر وﻋﻤﺮو دﻳﺎب
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

اﻧﺘﺸﺮت اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ّ
ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻊ »روﺗﺎﻧﺎ«

أﺣﻴﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ،
وﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وراﻣﻲ ﺻﺒﺮي
ﺛﻼث ﺣﻔﻼت ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻴ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،وﺳ ـ ـ ــﻂ ﺣ ـﻀ ــﻮر
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ راﻣﻲ ،اﻟﺬي
اﺣﺘﻔﻞ ﺑﺈﻃﻼق أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
»ﻓﺎرق ﻣﻌﺎك« ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻷﻏﻨﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻟﺒﻮم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
أﻣــﺎ ﺗــﺎﻣــﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﻓـﻜــﺎن ﻧﺠﻢ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ
ﺧـﺘــﺎم ﺣـﻔــﻼت اﻟﺼﻴﻒ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﺣـﻴــﺚ أﺣﻴﺎ
ﺣﻔﻼ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ » ،«Gipsy Kingsوﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وزﻣﻼﺋﻪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻤﻠﺤﻨﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺮص ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ
دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﺮات
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﺧــﻼل اﻟﺤﻔﻞ دﻋﺎ ﺗﺎﻣﺮ ﻓﺮﻳﻖ » «Gipsy Kingsﻟﻠﺼﻌﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺮح ،ﺣﻴﺚ ّ
ﻗﺪم أﻏﻨﻴﺔ »ﺑﻨﺖ اﻹﻳــﻪ« ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺷﺎرﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻏﻨﻴﺔ »ﻓﻬﻤﻲ رﺳﻤﻲ ﻧﻈﻤﻲ«،
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﻴﺐ اﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻨﻴﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح.
وﺣــﺮص ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟــﺮوح اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﺰت
أﺑــﻮﻋــﻮف ،ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ،وﺳــﻂ ﺗﺼﻔﻴﻖ
ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
وﺻﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻣﺪﻳﺮ »روﺗﺎﻧﺎ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺳﻌﻴﺪ إﻣﺎم ،اﻟﺬي
أﻋﻠﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﺎﻣﺮ ﻣﺪة  4ﺳﻨﻮات ،ﻳﻘﺪم ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﺎﻣﺮ أﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻏﻨﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻟﺒﻮم اﻷول ﻓﻲ
ﺻﻴﻒ  ،2020وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﺎدر ﺗﺎﻣﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﻧﺘﺞ
أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺣﻴﺎ اﻟﻔﻨﺎن ﺻﺎﺑﺮ اﻟــﺮﺑــﺎﻋــﻲ ﺣﻔﻠﻪ اﻷول ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ
إﺻﺪار أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ ،وﺳﻂ
ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻛﺒﻴﺮ.

ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻮزاﻧﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة
أوﺳﻜﺎر أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﺟﻨﺒﻲ
ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣــﺮﻳــﻢ ﺗ ــﻮزاﻧ ــﻲ ﺑ ـﻔ ــﺎرغ اﻟـﺼـﺒــﺮ،
ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ إﻋـ ـ ــﻼن أﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻷﻓ ـ ــﻼم
اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺟــﺎﺋــﺰة
اﻷوﺳـﻜــﺎر ،ﺣﻴﺚ رﺷــﺢ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ
»آدم« ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪورة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﺟﻨﺒﻲ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ
اﻟـﻤـﻐــﺮﺑــﻲ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،إن ﻟﺠﻨﺔ
ّ
ﻣـ ـﺸ ــﻜـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج
ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻤﺎري وﻋﻀﻮﻳﺔ 5
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻮزاﻧﻲ
اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرت اﻟﻔﻴﻠﻢ.
»آدم« ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ازﺑـ ـ ــﺎل
وﻧﺴﺮﻳﻦ اﻟﺮاﺿﻲ ،وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ اﻷول ﻟﻤﺨﺮﺟﺘﻪ اﻟﺸﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﻳﻦ.
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ
ﻓﺘﺎة رﻳﻔﻴﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ أﻫﻠﻬﺎ وﺗﻌﺘﺰم اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ
ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ ،وأﺛﻨﺎء رﺣﻠﺘﻬﺎ ﺗﻄﺮق ﺑﺎب اﻣﺮأة أرﻣﻠﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ
اﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ،وﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻔﺘﺎة
ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ.
وﺷ ـ ــﺎرك اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﺿ ـﻤــﻦ ﻗ ـﺴــﻢ »ﻧ ـﻈ ــﺮة ﻣ ــﺎ« ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻛــﺎن
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
وﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ أﺣﺪ أﻓﻼﻣﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﺟﻨﺒﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎر أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻓﻨﻮن وﻋـﻠــﻮم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﺘﻢ إﻋﻼن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻸﻓﻼم ،ﺛﻢ ﻳﺠﺮي إﻋﻼن
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷوﺳﻜﺎر ﻓﻲ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2020
)روﻳﺘﺮز(

»أﻳﺎم ﺻﻔﺮاء« ...اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻤﺼﺮي

اﻧﺘﺼﺎر
اﻧ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻗ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﺧ ــﺎرج
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ ﻋ ـﻴ ــﺪ اﻷﺿ ـﺤ ــﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﺸﻬﺪت اﻟـﻌــﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻌﺮض
»رﻳ ــﺎ وﺳـﻜـﻴـﻨــﺔ ﺗــﺎﻧــﻲ« إﻗ ـﺒــﺎﻻ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻨﺬ أول أﻳــﺎم اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
»ﺗﻴﺎﺗﺮو« ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺑــﺪرﻳــﺔ ﻃﻠﺒﺔ واﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر وﺣ ـﻤــﺪي اﻟــﻮزﻳــﺮ
وﻣـﺤـﻤــﺪ ﻓ ـ ــﺎروق ،واﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻣـﻐــﺎ ﻳــﺮة ﺗـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺷﺎدﻳﺔ وﺳﻬﻴﺮ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ إن
اﻟﻌﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ
ﻳـﻘـﺘــﻼن ﺟ ـﻨــﻮد اﻻﺣ ـﺘ ــﻼل اﻹﻧ ـﻜـﻠ ـﻴــﺰي ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ واﻟﻘﺘﻞ.

اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺰ ّ
ﻗﺪم
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح »ﺑﻴﺮم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«

١٧

ﻣﺰاج

»ﺣﻤﺎم اﻟﺴﺖ«
وﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎب ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻋــﺰ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺟــﺪ ﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣ ـﺴــﺮح »ﺑ ـﻴ ــﺮم اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴــﻲ« ﺑــﺎﺳــﻢ »ﺣـﻤــﺎم
اﻟـﺴــﺖ« ،اﻟـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻳــﺎم
اﻟ ـﻌ ـﻴــﺪ ،وﺳ ــﻂ ﺣ ـﻀــﻮر ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮي ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻷول ﻟﻌﺰ ﺑﺼﻮرة
اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،وﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻫ ــﺎﺟ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮﻧ ــﻮﺑ ــﻲ ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺸــﺮف،
وﻧﺪى ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ،وزﻳﺎد ﻳﻮﺳﻒ ،واﻟﻌﺮض

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧﺮاج ﺟﻤﺎل ﻳﺎﻗﻮت ،وإﻧﺘﺎج
ﻓــﺮﻗــﺔ اﻹﺳ ـﻜ ـﻨــﺪرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟـﻠـﺒـﻴــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺷﻬﺮا ،وﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﺣﻮل اﻛﺘﺸﺎف ﺷﺎب
ّ
ﻟﺤﻤﺎم ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮا ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺗﺤﻮﻟﻪ ﻟﻤﺰار،
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺮ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ.

»ﻣﻴﻤﻲ وﻣﺎﻣﻲ ﺳﻨﺪﺑﺎد«
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮﺣـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺮم اﻟـ ـﺘ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻲ
ﺑ ــﺎﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎُ ،ﻳـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻌــﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻣﻴﻤﻲ وﻣﺎﻣﻲ ﺳﻨﺪﺑﺎد«
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،ووﻓــﺎء
ﻗـﻤــﺮ ،وﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻳﻘﻊ،
وإﻧﺘﺎج ﻓﺮﻗﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﻳﻀﺎ ،واﻟﻌﺮض
ً
ﻣﻘﺪم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮاره  4أﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺮح اﻟﻐﺮدﻗﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ ﺷـ ـ ــﺮق ﻣـ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺮض
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣــﻲ »وﻻد اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ« ،اﻟـ ــﺬي ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻄـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺪان وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
أﺑﺎﺻﻴﺮي.
وﻗ ـ ّـﺪم اﻟﻨﺠﻢ راﻣ ــﻲ ﺻـﺒــﺮي واﺣ ــﺪا ﻣﻦ
أﻗﻮى ﺣﻔﻼت اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
ﺷ ـﻤ ــﺎل ﺷ ــﺮق ﻣ ـﺼ ــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗ ــﺪم اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ
وﻣ ـﻨ ـﻈــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻼت وﻟ ـﻴ ــﺪ ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮر ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﻞ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ

ﻋﻤﺮو دﻳﺎب
أﻗــﻮى ﻣـﻌــﺪات اﻟـﺼــﻮت ،وﻗﺒﻞ ﺑــﺪء اﻟﺤﻔﻞ
ﻧﻔﺪت ﻛﻞ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ﻗـ ـ ـ ـ ّـﺪم راﻣـ ـ ـ ــﻲ ﺻ ـﺒ ــﺮي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺣﺪث
أﻟـﺒــﻮﻣــﺎﺗــﻪ »ﻓـ ــﺎرق ﻣ ـﻌ ــﺎك« ،وﻳــﺄﺗــﻲ اﻟﺤﻔﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻛ ـﻨــﻮع ﻣــﻦ أﻧ ــﻮاع
ﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺔ راﻣ ـ ــﻲ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﻟﻐﻴﺖ إﺣﺪى اﻟﺤﻔﻼت
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ اﻋـﺘــﺬر اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻋــﻦ اﻟﺤﻔﻞ ﻗﺒﻠﻪ
ﺑــﺄﻳــﺎم ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ أﻏ ـﻀــﺐ ﻋ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻃﺎﻟﺒﻮﻫﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻔﻞ
ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ،وﻟــﻢ ﻳﺘﺢ وﻗــﺖ إﻻ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت راﻣ ــﻲ ﺑﺄﻟﺒﻮﻣﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷرﻳﻨﺎ
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮ »اﻟـ ـﻬـ ـﻀـ ـﺒ ــﺔ »ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺮو دﻳ ـ ــﺎب
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷر ﻳـﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮوح ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ،
وﻗــﺎﻣــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣـﻄــﺮوح ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔــﻞ وﺟ ـﻬ ــﺎت اﻷﻣ ــﻦ
ﺑﻌﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻬﻀﺒﺔ اﻟﺬي اﺷﺘﺮى
ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺤﻔﻞ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ،
ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  1000ﺟﻨﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋـﻠــﻰ وﺟـ ــﻮد ﻋـ ــﺮوض ﻧــﺎرﻳــﺔ
وأﻧﻈﻤﺔ ﺻﻮت ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺤﻔﻞ دﻳﺎب واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻬﺎ
ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻟـﻠـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺼــﺮ ،وﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣﻘﺮ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻣـﻘــﺮ اﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟــﺬي
ﺗــﻢ إﻋ ـ ــﺪاده ﻟـﻴـﻜــﻮن أﻛ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻜــﺎن ﻟﻠﺤﻔﻼت
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻋﺘﺬر ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻔﻞ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻟﻪ  15اﻟﺠﺎري ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ ﺣـﻔــﻞ ﺗـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻔﻨﺪق ا ﻟـﻤــﺎ ﺳــﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮوح ،اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
واﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ.
وﺷﻬﺪت ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺤﻔﻞ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺎﻣﺮ
ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻘﺪم ﺗﺎﻣﺮ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﺠﻤﻬﻮره
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل أﻏـﻨـﻴـﺘـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻓـﻴـﻠـﻤــﻪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
»اﻟﻔﻠﻮس« ،اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻃﺎﻗﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﺟــﻮازة
ﻣــﺮﺗــﺎﺣــﺔ« ﻟــﻼﻧـﺘـﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣـﻤــﺮ إﻟــﻰ اﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺳﻢ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧـ ـﺸـ ـﺒ ــﺔ أﺣ ــﺪ
اﻟﻤﺴﺎرح ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺼﻴﻒ ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻘﺖ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﻐﺮدﻗﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﻔﻮت ورﻳﻢ اﻟﺒﺎرودي
وﻫﺸﺎم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ.

ﺣـ ـﺼ ــﺪت ﻣ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ »أﻳـ ـ ــﺎم
ﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮاء« ﻣـ ـ ــﻦ إﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﻬﻨﺎﺟﺮ ﻟﻠﻔﻨﻮن أﺑ ــﺮز ﺟﻮاﺋﺰ
اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح
اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻓــﻲ دورﺗ ــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋ ـﺸ ــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺳ ـ ــﺪل اﻟ ـﺴ ـﺘــﺎر
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
اﻻﺧ ـﺘــﻼﻓــﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺼﺔ زوج وزوﺟــﺔ وﺷﻘﻴﻖ
اﻟــﺰوﺟــﺔ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻛﻞ
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ اﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه ﻓ ـﻜــﺮي
ﻣﻠﺼ
ﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻣ
ﺴﺮ
ﺣ
ﻴﺔ
أﻳ
ﺎم
ﺻﻔﺮاء
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزت اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺔ
ﺑـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ أﻓ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻋـ ــﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻲ ،وأﻓﻀﻞ دﻳﻜﻮر اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎدي ﻓﻮﻛﻴﻪ ،وأﻓﻀﻞ
إﺧﺮاج ،اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺷﺮف ﺳﻨﺪ.
وﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﺎز وﻟﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻋﻦ
ﻋﺮض »ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺴﻌﺎدة« ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وﻓﺎزت ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺑﺪﻳﺮ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﻋﺮض »ﺣﺪث
ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺴﻌﺎدة« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ذﻫﺒﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ إﻟﻰ ﺟﻤﺎل
رﺷﺎد ﻋﻦ ﻋﺮض »اﻟﻄﻮق واﻷﺳﻮرة« ،ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻫﺮ ﺟﻤﺎل ﻋﻦ ﻋﺮض
»أﻳﺎم ﺻﻔﺮاء« .وﻓﺎزت ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ أزﻳﺎء ﻣﺮوة ﻋﻮدة ﻋﻦ ﻋﺮض
»ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل« ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ أﻣﻴﺮة ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻋﺮض »أوﺑﺮا ﺑﻨﺖ ﻋﺮﺑﻲ«،
وﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ إﺿﺎءة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﻋﺮض »أﻳﺎم ﺻﻔﺮاء«
ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﺮن ﻋﻦ ﻋﺮض »اﻟﺒﺆﺳﺎء«.
وذﻫﺒﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ دور ﺛــﺎن رﺟــﺎل إﻟــﻰ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺠﻴﺎر ﻋﻦ ﻋﺮض
»ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺮاﻓﻴﺶ« ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﺑﺪ ﻋﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻋﺮض »أﻳﺎم ﺻﻔﺮاء«.
أﻣﺎ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ دور ﺛﺎن ﻧﺴﺎء ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻓﺘﺤﻲ
ﻋﻦ ﻋﺮض »أوﺑﺮا ﺑﻨﺖ ﻋﺮﺑﻲ« ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺎرﺗﻴﻨﺎ ﻋﺎدل ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ
ﻋﺮض »اﻟﻄﻮق واﻷﺳﻮرة« .وﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ دور أول راﻣﻲ
اﻟﻄﻤﺒﺎري ﻋﻦ ﻋﺮض »أﻳﺎم ﺻﻔﺮاء« ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ أﺣﻤﺪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻋﺮض
»اﻟﺮﻫﺎن« ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.
وﻓ ــﺎزت ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓـﻀــﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ دور أول رﺑ ــﺎب ﻃ ــﺎرق ﻋــﻦ ﻋﺮض
»أﻳــﺎم ﺻﻔﺮاء« ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﻦ ﻋﺮض »ﻃﻘﻮس اﻹﺷــﺎرات
واﻟﺘﺤﻮﻻت« ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
وﻣﻨﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﺮض »ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﺮ« ﻣﻦ
إﺧــﺮاج ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻼل وإﻧﺘﺎج ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻟﻌﺮض »ﺟﺮﻳﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدي« ﻣﻦ إﺧﺮاج أﺷﺮف ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ.
)روﻳﺘﺮز(

١٨ fitness
إﻳﺎس اﻟﺬﻛﻮر ...ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ!
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟـ  ٦٠وﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻋﺮاﺿﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟـ٧٠
ﻳﻮﺻﻲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎول اﻟﺸﻮﻓﺎن ،ﻟﻜﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺰﻧﻚ واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت B
و DوE؛ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ً
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻘﺎرﻧﺎت دو ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﻘﻄﺎع
اﻟـﻄـﻤــﺚ ﻟــﺪى اﻟـﻨـﺴــﺎء وإﻳ ــﺎس اﻟــﺬﻛــﻮر
ﻟ ــﺪى اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻋـﺘـﺒــﺎر
اﻟ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﺸ ــﺎﺑ ـﻬ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ...وﻫ ـﻨــﺎ
ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻈــﺎﻫــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗ ــﺰال
ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
ﻓﻲ أي ﻋﻤﺮ ﻳﺒﺪأ إﻳﺎس اﻟﺬﻛﻮر؟
ﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘﻴﻦ
ً
ﺗـﻘــﺮ ﻳـﺒــﺎ  .ﻟـﻜــﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺑـﻌــﺾ اﻷ ﻋ ــﺮاض
ً
ﺑﺪء ا ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ أو اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﻦ .وﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ إﻳ ــﺎس اﻟــﺬﻛــﻮر
إ ﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ،ﻟﺬا
ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة ،ﻷن اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻻ ﺗ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺑ ــﻞ ﺗـﺘــﻮﻗــﻒ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﺛﻤﺔ ر ﺟــﺎل ﻻ ﻳـﻤـ ّـﺮ ون ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄي
أﻋﺮاض ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ!
ﻣﺎ ﻫﻲ أﺑﺮز اﻷﻋﺮاض؟
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎم اﻷول ،ﻳـ ـﻀـ ـﻌ ــﻒ
اﻻﻧﺘﺼﺎب وﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ً
ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺮﺟﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻃﺎﻗﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ أﺧﺬ
ﻗ ـﻴ ـﻠــﻮﻟــﺔ أو اﻛ ـﺘ ـﺴــﺎب ﻋ ـ ــﺎدات ﻏــﺮﻳـﺒــﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺮز أﻋﺮاض أﺧﺮى ﻛﺎﺿﻄﺮاب
ّ
وﺗﻐﻴﺮﺮ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻌﻜﺮ اﻟﻤﺰاج
وﺗﻐﻴ
اﻟﻨﻮم
وﺣﺘﻰ اﻻﻛﺘﺌﺎب.

ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗ ـﺘ ـﺤـ ّـﻮل ﻫــﺮﻣــﻮﻧــﺎت
اﻷﻧﺪروﺟﻴﻦ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﺳﺘﺮوﺟﻴﻦ،
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺜﺪي .ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻏﺪة اﻟﺜﺪي،
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ــﺪي ﺑ ــﺎﻷﺷ ـﻌ ــﺔ أو
ّ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت ﻓــﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .إذا ﺗﺄﻛﺪ
اﻟـﺘـﺸـﺨـﻴــﺺ ،ﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﻠـﺘــﺰم اﻟــﺮﺟــﻞ
ﺑ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﺒ ــﺔ أو ﻳ ـﺸ ـﻔــﻂ د ﻫ ــﻮن
اﻟﺜﺪي.

ّ
ﻳﺘﻐﻴﺮﺮ ﺟﺴﻢ اﻟﺮﺟﻞ؟
ﻳﺘﻐﻴ
ﻫﻞ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺼﺮه ﺑﺴﺒﺐ
ﺗ ـ ـ ــﺮاﻛ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻫـ ـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ،
ً
وﻳﻔﻘﺪ ﺟﺰء ا
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻛ ـﺘ ـﻠ ـﺘ ــﻪ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻀـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ.
ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ
آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻳ ـ ـ ــﻼﺣ ـ ـ ــﻆ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗـ ـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ـ ــﻊ
ﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮه ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـ ـ ــﺬراﻋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ واﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟﻔﺨﺬﻳﻦ واﻟﻘﻔﺺ اﻟﺼﺪري
وا ﻟــﺬ ﻗــﻦ ،وﺗﺼﺒﺢ ﺑﺸﺮﺗﻪ رﻗﻴﻘﺔ.

ﻫـ ـ ــﻞ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ أﺧـ ــﺬ
اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون؟
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﺣـ ــﺎﺟـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﻞ إﻟ ــﻰ
ا ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺮون ،ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﻳـﻘـﻴــﺲ
ً
أوﻻ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺬا اﻟﻬﺮﻣﻮن ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون
اﻟﻨﺸﻂ .ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻘﻲ أي ﻋﻼج ،ﻳﺠﺐ أن
ً
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺮﺟﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻴﺎدي
ﻟﻠﺒﺮوﺳﺘﺎت واﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ واﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺬﻛﺮي وﻳﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻀﺪ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎت
اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻋ ـ ــﺪم إﺻــﺎﺑ ـﺘــﻪ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎت.
إذا ﻛـ ـ ــﺎن ا ﻟـ ــﺮ ﺟـ ــﻞ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ ﺑ ـﺼ ـﺤــﺔ
ً
ً
ﺟﻴﺪة ،ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ّ
ﻳﺠﺮب ﻋﻼﺟﺎ ﻗﺼﻴﺮا

ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘ ـﻴــﺮون ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ رﻏ ـﺒ ـﺘــﻪ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺔ وزﻳـ ـ ــﺎدة ﻗ ــﻮة اﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎب.
ً
ﻟـ ـﻜ ــﻦ إذا ﻛـ ـ ــﺎن ﻳ ـ ـﻤـ ـ ّـﺮ ﻓ ـ ـﻌـ ــﻼ ﺑ ـﻤــﺮ ﺣ ـﻠــﺔ
إ ﻳ ــﺎس ا ﻟ ــﺬ ﻛ ــﻮر ،ﻓﺴﻴﺴﻤﺢ ﻟــﻪ ا ﻟـﻌــﻼج
ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ.
ﻗــﺪ ﻳﺄﺗﻲ ا ﻟـﻌــﻼج ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻘﻦ ﻓﻲ
ا ﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻼت أو ر ﻗـ ــﻊ أو ﻫ ـ ــﻼم .إذا ﻟــﻢ
ً
ﻳﻜﻦ ا ﻟـﺘـﺠــﺎوب ﻛــﺎ ﻓـﻴــﺎ  ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء
ﺑﻤ ّ
إﻟﻰ ﻋﻼج ُ
ﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
ا ﻟﻤﺸﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون.
ﻫﻞ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ؟
ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻳ ـﻠ ـﺘــﺰم اﻟ ــﺮﺟ ــﻞ ﺑــﺄ ﺳ ـﻠــﻮب
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎة ﺻ ـ ـﺤـ ــﻲ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺗـ ـﺠـ ـﻨ ــﺐ اﻷﻛـ ـ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﺮط وﻋ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك ﻓــﺎﺋــﺾ ﻣﻦ
اﻟﺪﻫﻮن واﻟﺴﻜﺮﻳﺎت واﻟﻤﻠﺢ وﻓﻘﺪان
اﻟــﻮزن اﻟــﺰاﺋــﺪ واﻹﻗــﻼع ﻋــﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
ً
ً
ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺴﻤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ،
ﺳ ـﻴ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺗـﻌـﺒــﻪ وﺗـﺘـﺤـﺴــﻦ ﺑـﺸــﺮﺗــﻪ.
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺐ أﻻ ﻳ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى
ﻫﺮﻣﻮﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻷن ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺒﻂء.
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻳــﻮﺻــﻲ

ﺧـﺒــﺮاء ا ﻟـﻌــﻼ ﺟــﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎول
اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮﻓـ ــﺎن ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻟ ــﺮﺟ ــﻞ
ﻣ ــﻦ أﺧ ــﺬ اﻟ ــﺰﻧ ــﻚ واﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﺎﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت  Bو
ً
 Dو Eﺗ ـﺤ ــﺪ ﻳ ــﺪا  ،و ﻫ ــﻲ ﻣ ــﻦ ا ﻟـﻌـﻨــﺎ ﺻــﺮ
اﻟﺰﻫﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ.
ً
إذا ﻛــﺎن اﻻﻧﺘﺼﺎب ﺿﻌﻴﻔﺎ  ،ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳــﺄ ﺧــﺬ ا ﻟــﺮ ﺟــﻞ ﻋــﻼ ﺟــﺎت ﻛﺎﻟﻔﻴﺎﻏﺮا
ﻛـ ـ ـ ــﻲ ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﻧ ـ ــﻒ ﻋـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻪ وﻳ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪ
إ ﻧ ـﺘــﺎج ا ﻟـﺘـﺴـﺘــﻮ ﺳـﺘـﻴــﺮون ﻓــﻲ ﺟﺴﻤﻪ.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧ ـ ــﺮ ،ﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﺴـ ــﺪي ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدة اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻼت
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون.

ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام اﻟﺮﺟﻞ
ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ
ﺑﺄﺳﻠﻮب
ّ
ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻨﺐ
اﻷﻛﻞ اﻟﻤﻔﺮط

tawabil@aljarida●com

ﻫﻞ ارﺗﻔﺎع
اﻟﻀﻐﻂ ﻳﻬﺪد
اﻟﺬاﻛﺮة؟

د .روﺿﺔ ﻛﺮﻳﺰ

ً
ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺒﺎء ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻟﺘﻔﺎدي
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت أدوﻳﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺾ إﻟﻰ
ﺧﻂ اﻟﻨﺠﺎة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ .وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﻬﺪدﻫﻢ ﻣﻦ
ً
ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ،أو ﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ  .Dementiaوﺑﺪا
وا ﺿـﺤــﺎ أن ار ﺗـﻔــﺎع اﻟﻀﻐﻂ و ﻋــﻼ ﺟــﺎ ﺗــﻪ ﺗـﻬــﺪد ﻛـﺒــﺎر اﻟﺴﻦ
ً
ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺬاﻛﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ واﻟﺨﺮف!
وﻗﺪ وﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻛﺎﺗﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻲ  ،JAMA Networkأن اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ) ،(70-48أو ﻣﺎ
ﺳـﻤــﻲ ﻓــﻲ ا ﻟـﺒـﺤــﺚ ﺑﻤﻨﺘﺼﻒ ا ﻟـﻌـﻤــﺮ إ ﻟــﻰ ﻛـﺒــﺎر ا ﻟـﺴــﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ وﺻﻮل اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﻷو ﻋـﻴــﺔ ا ﻟــﺪ ﻣــﻮ ﻳــﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ ا ﻟــﺪ ﻣــﺎغ ﻓــﻲ ا ﻟــﻮ ﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،
وﻫ ــﺬا ﻳــﺆﺛــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ درﺟ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ وﻋ ـﻤــﻞ ﺧــﻼﻳــﺎ
ا ﻟــﺪ ﻣــﺎغ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ا ﻟــﺬا ﻛــﺮة ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺨﺮف ﺑﻌﺪ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ.
ً
وإن ﻛﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﻬﺬا ُﻳﺴﺮع
ً
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺬﻟﻜﺮة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﺟﺎت .ﻋﻠﻰ
ﻋـﻜــﺲ ﻣــﻦ ﻳـﺘـﺒــﻊ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺤـﻴــﺎﺗــﻲ اﻟـﺼـﺤــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
واﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ واﻟ ـﻨــﻮم ﻟـﻴــﻼ ﻟـﺴــﺎﻋــﺎت ﺻـﺤـﻴــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ ﻳﻌﻤﻞ ذﻟــﻚ
ﻋـﻠــﻰ ا ﻧـﺘـﻈــﺎم ﺿـﻐــﻂ ا ﻟ ــﺪم اﻟﻔﻌﻠﻲ وا ﻟـﺼـﺤــﻲ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﻀﻤﻦ
اﻟﻨﺠﺎة وﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺨﺮف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ،
ﻟﻜﻦ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺼﻞ إ ﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ ا ﻟـﻤــﺮ ﻏــﻮب ﺑـﻬــﺎ ،و ﻣــﺎزا ﻟــﺖ
ا ﻟــﺪرا ﺳــﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣــﻮل ذ ﻟــﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ إن ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أم اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ّ اﻷوﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاب ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪم!
وﺑﺼﺪد اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺮﺿﻰ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
اﻟـﻤــﺮﺗـﻔــﻊ واﻟـﺴـﻤـﻨــﺔ ،أﺻ ــﺪرت إدارة اﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ واﻷدوﻳ ــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺮارا ﺑﺄﻧﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2020ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻜﺮر أو اﻟﻌﺴﻞ أو ﺷﺮاب اﻟﺠﻠﻮﻛﻮز أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت
واﻷﺻﺒﺎغ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﻠﻄﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻟـﻜــﻦ ﻧـﻘــﻒ ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال ﻣـﻬــﻢ ﺟــﺪا ﻟـﻜــﻞ ﻣــﺮﻳــﺾ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻋ ــﻼﺟ ــﺎﺗ ــﻪ ،ﻫـ ــﻞ ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﺞ ﻓـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟــﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ؟ و ﻓــﻲ ﺣﺎل
ﺣـﺼــﻞ وﺗ ــﻮاﻓ ــﺮت ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﺼــﺎﺋــﺮ ﻋـﻠــﻰ أرﻓ ــﻒ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت
واﻟـﺴــﻮﺑــﺮﻣــﺎرﻛــﺖ ،ﻛـﻴــﻒ ﺳـﻴـﻜــﻮن ردة ﻓـﻌــﻞ ﻣــﺮﺿــﻰ اﻟﺴﻜﺮ
ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺴﻤﻨﺔ؟ وإذا ﺣﺬوﻧﺎ ﺣﺬوﻫﻢ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟ ـﻌ ـﺼــﺎﺋــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎزﺟ ــﺔ وﺗ ــﻮاﻓ ــﺮﻫ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ﻣ ـﺒ ــﺮدا وﻣــﻦ
دون ﺗـﺤـﻠـﻴــﺔ؟ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻧــﺮﺟــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ
وﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ،ودراﺳﺔ
ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﻬﺬا وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻛﺒﺎرا وﺻﻐﺎرا ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد
ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺻﺤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮى اﻟﻤﺰﻣﻦ؟
ّ
ﻳﺆدي اﻟﺸﺮى إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﻊ ﺣﻤﺮاء
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻬﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﺒﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻄﻌﺎم ،أو اﻷدوﻳﺔ،
أو اﻟﻤﻮاد.
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻊ ،اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻨﻔﻚ ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺨﺘﻔﻲ إﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ
رد اﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬا.
أﻣﺎ اﻟﺸﺮى اﻟﻤﺰﻣﻦ ،ﻓﺤﺎﻟﺔ ﺗﺪوم
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺒﻘﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
أو ﺗﻌﺎود اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺮ أﺷﻬﺮ أو
ﺳﻨﻮات.
ً
ﻻ ﻳﻬﺪد اﻟﺸﺮى اﻟﻤﺰﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻋ ــﺎدة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺤﻮل
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر إزﻋﺎج ﻛﺒﻴﺮ وﻳﻌﻮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮم
وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ً
ﻧﺠﻬﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺸﺮى ،ﻣﻊ أن اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻣﻨﻪ ُﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ،ﻛﻤﺮض اﻟﻐﺪة
اﻟﺪرﻗﻴﺔ أو اﻟﺬﺋﺒﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﻋــﻼﺟــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷﻋــﺮاض .وﻓﻲ ﺣــﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮةّ ،
ﺗﻘﺪم ﻣﻀﺎدات
اﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻴﻦ أو اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺤﻜﺔ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺸﺮى اﻟﻤﺰﻣﻦ.
ﺗﺸﻤﻞ إﺷﺎرات اﻟﺸﺮى اﻟﻤﺰﻣﻦ وأﻋﺮاﺿﻪ:
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ً اﻟﺒﻘﻊ اﻟﺤﻤﺮاء أو اﻟﺒﻴﻀﺎء )ﻣﺮضﺟﻠﺪي( ﺗﻈﻬﺮ ﻋــﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ ،اﻟﺠﺬع ،اﻟﺬراﻋﻴﻦ ،أو
اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ.
ً
 ﺑﻘﻊ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺸﻜﻞ ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﺮاراإﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ رد اﻟﻔﻌﻞ.
ً
 اﻟﺤﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺎدة.ً
 ّﺗﻮرم ﻳﺴﺒﺐ اﻷﻟﻢ وﺷﻌﻮرا ﺑﺤﺮﻳﻖ )وذﻣﺔ وﻋﺎﺋﻴﺔ(،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ داﺧــﻞ اﻟﺤﻨﺠﺮة وﺣــﻮل اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ،واﻟﺨﺪﻳﻦ،
واﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ،واﻟﻴﺪﻳﻦ ،واﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ،واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ.
 ﻣﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﺞ اﻹﺷﺎرات واﻷﻋﺮاض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺳﺒﺎبّ
واﻟﺘﻤﺮن ،واﻹﺟﻬﺎد.
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮ،
 ﻣﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺠﺪد اﻷﻋﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊً
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻃﻮال أﺷﻬﺮ أو ﺳﻨﻮات.

 اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﺗـ ـ ّـﺪون ﻓﻴﻪ وﻗ ــﺖ ﻇـﻬــﻮر اﻟﺸﺮى
وﻣﻮﺿﻌﻪ ،وﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ،وﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ .ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة أﻧﺖ وﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت.
 ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻛﺄﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎمأو اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،وﻣﺴﻜﻨﺎت اﻷﻟ ــﻢ ،واﻟـﺤــﺮ ،واﻟﺒﺮد،
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻬﺪ ،واﻹﺟﻬﺎد.

اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺪﻳﻞ
ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت،
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض:
 ﻗﻴﻮد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﺨﻤﺎﺋﺮ ،واﻟﻤﻮاداﻟ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺔ ،وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـ ــﻮاد ﺗـﺴـﺒــﺐ ﺗـﻬـ ّـﻴــﺞ اﻟـﺒـﺸــﺮة
)ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ(.
ً
 اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﻴﻦ  B12و،Dوزﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ ،واﻟﻜﻴﺮﺳﻴﺘﻴﻦ.
 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء.ً
 اﻟ ــﻮﺧ ــﺰ ﺑـ ــﺎﻹﺑـ ــﺮ ،أﺣـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻏ ـﺴ ــﻮل ﻋ ـﺸ ـﺒــﻲ ﻣﻦاﻷرﻗﻄﻴﻮن.

ً
اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﺎ

اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺷﺮى ﺣﺎد.ﺧﻄﻮات وﻗﺎﺋﻴﺔ
 ﺷﺮى ﻻ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻼج. ﺷﺮى ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم.ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي ﺗﻜﺮر ردود
ً
ّ
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻮرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺮى اﻟﻤﺰﻣﻦ أو ﺗﺨﻔﻔﻬﺎ:
 ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪوار. ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺲ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ.ً
ً
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﻌﻮرا ﺣﺎدا ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻔﺎدي اﻟﺤﻚ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﺎﺑﻮن ﻗﻮي. ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ،أو ﺗﺴﻠﻴﻂ ﻣﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ. ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻟﺴﺎﻧﻚ أو ﺣﻨﺠﺮﺗﻚ ﻳﺘﻮرﻣﺎن.ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو وﺿﻊ ﺿﻤﺎدات ﺑﺎردة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﻃﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺮﻳﻢ
ﱢ
ﻣﻠﻄﻒ.

٢٠

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ن

د

و

ل

ا

ر

و

م س ت

و

ى ت

ا

ج

ر

ب

ر

ي ط

ا

ن

ي

ا

ك

ا

ق س م

ا

ق

ل

ي

م

ح

م

ل

ة

م

ر

ت ب

ة

م

و

ا

ر

د

ت ن

و

ع

ح ي ث

م س

ا

ح

ة

د

ا

ة

ذ

ر

و

ة

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻛﻨﺪا

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

ّ
ﻳﺼﺪ
 – 6اﺗﻬﻤﻪ وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ –
اﻟﻬﺠﻮم.
أوان
–
ـﺔ
ـ
ﻴ
ـ
ﺴ
ـ
ﻧ
ـﺮ
ـ
ﻓ
ـﺔ
ـ
ﻨ
ـ
ﻳ
 – 7ﻣــﺪ
ٍ
ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻠﻘﻬﻮة.

 – 8ﺳ ـﺌ ــﻢ و ﺿـ ـﺠ ــﺮ – ﻣــﺪ ﻳ ـﻨــﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 – 9ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺔ – ﻣﻌﺒﺮ
– ﺳﻘﻲ.

 – 10دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ – ﺗﻤﺸﻲ.
 – 11ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ – ﻛﺘﺎب
ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
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ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﻻزم ﻣﻜﺎﻧﻚ ﺣــﺎ ﻟـﻴــﺎ وﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣــﻦ أﺟﻞ ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻳـﺘـﻌـﺜــﺮ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻧــﺎﺷــﺊ وﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﻣﻦ
ً
ﻳﺪﻋﻤﻚ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ أو ﻏﻴﺮه.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻣﻮاﻗﻔﻚ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻳﺪﻋﻤﻚ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ّ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ.
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺤﻨﺎﻧﻪ.
ّ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ أﻧﻚ ﻣﺤﺎط ﺑﺄﺻﺪﻗﺎء ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺻﺤﺘﻚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

1
7
9
2
4
5
8
6
3

 – 1ﻓـﻨــﺎ ﻧــﺔ ﺳــﻮر ﻳــﺔ – ﻣﺘﻮﻓﻰ
وﻓﻘﻴﺪ.
 – 2ﺳــﺎ ﺋــﻖ ﺳ ـﻴ ــﺎرات ﻓﺮﻧﺴﻲ
ﺑـﻄــﻞ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﺳ ـﺒــﺎﻗــﺎت اﻟ ـ
»ﻓﻮرﻣﻮﻻ وان » ﻣﺮات ّ
ﻋﺪة.
 – 3اﺳﺘﻤﺮ – ﻣﻨﺼﻒ.
ّ
وﻳﺰﻳﻦ – ﻫﺎﺟﺲ.
 – 4ﻳﺰﺧﺮف
 – 5وﺷﻰ – ﺷﻜﺮت – ورك.

اﻟﺠﻮزاء

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

3
4
6
8
1
9
5
7
2

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

6 8
3 6 9 2 7
6 2
3
1
8
8 3
9
6
9 8

8
2
5
6
7
3
1
9
4

 – 1ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
 – 2ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ – أﻓـﻌــﻰ
ﺿﺨﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻣﺔ.
 – 3ﻣﻈﻠﻢ – ﻃﺮف اﻷﻧﻒ.
 – 4ﻋـﻤـﻠــﺔ آ ﺳـﻴــﻮ ﻳــﺔ – ﺿﻤﻴﺮ
ﻣﻨﻔﺼﻞ – ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 – 5ﻋﻴﻦ اﻟـﻤــﺎء – وﻟــﺪ اﻟﻔﺮس
– ﻛﺬب.
ّ
 – 6ﺧ ـ ـ ــﺎدع وراوغ – ﻋ ــﺾ
ﺑﻤﻘﺪم ﻓﻤﻪ.
 – 7ﻧﺠﻢ ﻏﻨﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
 – 8أﻧﺴﻰ – اﻧﺤﺮف – ﺷﺘﻢ.
 – 9ﺳﻘﻂ اﻟﻮرق ﻋﻦ اﻟﺸﺠﺮ –
أﻏﻨﻰ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻛﻨﺪا.
ّ
 – 10ﺣـ ــﺚ ا ﻟ ـﺨ ـﻄــﻰ – ﻣـﻠـﻌــﺐ
ﺷﻌﺒﻲ.

8

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﻬﻨﻲ أﻗﺼﺎه وﺗﺸﺘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗ ـﻄــﺮأ أﺣـ ــﺪاث ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺗـﺠـﻌـﻠــﻚ ﺗ ـﺨــﺎف ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻚ.
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻗ ـﺼــﺔ ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻮﻟ ــﺪ ،ﻓ ـﻬــﻞ أﻧــﺖ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﻴﺮان اﻟﺤﺐ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻚ ﻓﻼ ﺗﺨﻒ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻬﺎ؟
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاق ﺑﻬﺎ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﺒﻠﺒﻞ أﻓﻜﺎرك ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ وﺗﻌﻴﺶ ﻫﻮاﺟﺲ
أﺣﺪاث ّ
ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

2

5
9
8
3
2
4
6
1
7

أﻓﻘﻴﺎ:

8
1

7
6
3
5
9
1
4
2
8

ًﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

1
4 7

2
1
4
7
6
8
3
5
9

ن

ق

ر

7 5

6
8
1
9
3
2
7
4
5

ق

ر

ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ 9
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة
) ،(3×3ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ
اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف
ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ
ﻣﻦ  1اﻟﻰ ،9
ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار
اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.

اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

9
5
7
4
8
6
2
3
1

ﻗﺎرة
ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻮارد
ﺣﻴﺚ
ذروة
ﺗﻨﻮع
ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻗﺴﻢ
اﻗﻠﻴﻢ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﺮن
ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺎﺟﺮ
ﻧﻔﻂ
و
ﻋﻤﻠﺔ
دوﻻر
ﻋﻦ

ن ف ط ع

م

ل

ة

ع

ﻓﻠﻚ

sudoku

ﻣﻦ  4أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ دوﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

ن

tawabil@aljarida●com

4
3
2
1
5
7
9
8
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:
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ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﻘ ـﺴــﻮ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻚ اﻷﻓ ـ ـ ــﻼك ﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻼ وﺗ ـﻀ ــﻊ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻓﻲ درﺑﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻳـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻴــﻚ ﺷــﺮﻳــﻚ ﺣـﻴــﺎﺗــﻚ وﻳ ـﻌــﺮب ﻟــﻚ ﻋﻦ
ﻣﺤﺒﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
ً
ّ
اﻟﻤﺤﺒﻮن وﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﺋﻠﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻚ
ﻣﻄﻤﺌﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻟﻚ ﺣﺼﺔ ﻓﻴﻪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻴﻜﻤﺎ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺤﻤﻞ إﻟﻴﻚ اﻟﻔﻠﻚ ﺧﺒﺮا ﻣﻔﺮﺣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼج ﻣﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﻘــﻮم ﺑــﺰﻳــﺎرة أﺣــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻷﻣ ــﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺑــﺪأت ﺑﻪ وﺗﻨﺼﺮف إﻟــﻰ آﺧﺮ
ً
ﻓﺘﺨﺴﺮ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ.
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺨﻮض ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗﻨﻘﻠﺐ اﻷﺟـ ــﻮاء اﻟـﻌــﺎﻃـﻔـﻴــﺔ وﻳـﺜـﻴــﺮ ﺑﺮﺟﻚ
اﻟﻐﻴﺮة واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت.
ﻋﺎﺑﺮة.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺑﻌﺾ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻼﺣﻘﻚ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻓﺘﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻷﻣﺎن ﻣﻌﻪ .رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻗﻠﺐ اﻷﻣﻮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻚ .رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ّ
ً
ً
ّ
ﺗﺼﻮب ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﻫــﺪاف ﻓﺘﻨﺠﺢ
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗﻔﺎؤﻟﻚ اﻟﻤﺎﺿﻲ و ﺗـﺨــﻒ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻬﻨﻴﺎ:
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻤﻠﻚ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﻚ.
ً
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻷﻳ ــﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﺟ ــﺪا ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻳـﻬــﺪأ ﺑــﺎﻟــﻚ وﻳ ــﺮوق ﻣــﺰاﺟــﻚ ﻓﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ
أﺣﻼم روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ.
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
ً
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﺴــﻮد اﻟـﻘـﻠــﻖ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟـﻤـﻨــﺰل ﺑﺴﺒﺐ وﻋﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺨﺘﺒﺮ اﻟﻔﻠﻚ إﺣﺪى ﺻﺪاﻗﺎﺗﻚ وﻳﻀﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ .رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
أﺻﺎﺑﺖ أﺣﺪ أﻓﺮادﻫﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ:
ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻔﻠﻚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺎﻋﺮف ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻔﻠﻚ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﻳﺤﻚ
ً
ً
ﺗﻐﺘﻨﻤﻬﺎ.
ﻛﻴﻒ
ﻣﺎدﻳﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪان أﺟﻮاء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻳـﻀـﻌــﻚ اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺿــﻊ اﺗ ـﻬ ــﺎم وﻻ
اﻟﻤﺮﻳﺒﺔ.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ.
ً
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﻌ ـ ّـﺮف إﻟـ ــﻰ أﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻳ ـﺜ ـﻴ ــﺮون ﺑـﻌــﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺤﺬر اﻟﻔﻠﻚ ﻣﻦ وﻗــﻮع ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ً
ً
اﻟﻬﻮاﺟﺲ أو ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﻐﺮاﺑﺔ .رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻜﻦ ﻫﺎدﺋﺎ وﻣﺘﻔﻬﻤﺎ .رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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٢١

»اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر« ﻧﻈﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ
اﻟﺒﺎر ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺧﺪﻣﺔ
وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺿﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﻗﺎﻋﺔ اﻷﺷﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺸﻴﺦ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح،
اﻟﺬي أﻧﺎب ﻋﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻮﻟﻲ د .ﺣﻤﻮد اﻟﺰﻋﺒﻲ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺒﺮة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر،
راﻋﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺒﻐﻠﻲ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺗﻜﺮﻳﻢ إﻳﻤﺎن اﻟﺸﺮاح

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﻋﻠﻲ
ﺣﺴﻦ ،ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺈدارة ﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ ﺑـ "اﻟﺼﺤﺔ" د.
ﻏﻴﺪاء ﻣﻨﺪﻧﻲ ،ورﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪة
اﻟﻤﺮاﻏﻲ ،ورﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ
ﺣﻮﻟﻲ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة
د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﺎدي.

ً
ً
اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻳﻘﺪم درﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ "ﻳﺪا ﺑﻴﺪ" اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،وﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

 ...وﺧﺎﻟﺪة اﻟﻤﺮاﻏﻲ

 ...وﻣﺎﺟﺪة اﻟﺮﺟﻴﺐ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ّ
 ...وأﺧﺮى ﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺤﻔﻞ ،وﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ د .اﻟﺰﻋﺒﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ
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ً
اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ

tawabil@aljarida●com

ﻏﻨﻰ ﻓﻲ إذاﻋﺎت اﻟﻘﺪس و»ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ودﻟﻬﻲ ودﻣﺸﻖ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﻗﺎل د .أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ إن
اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺷﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

أﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـ ــﺖ راﺑـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷدﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ أﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺮح د .ﺳ ـﻌــﺎد
اﻟـﺼـﺒــﺎح ﺑـﻌـﻨــﻮان "ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻲ ...ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ
اﻷﺳ ـﻄــﻮاﻧــﺎت اﻟـﺤـﺠــﺮﻳــﺔ - 1927
 ،"1947ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،د .أﺣﻤﺪ
ا ﻟـ ـﺼ ــﺎ ﻟـ ـﺤ ــﻲ ،وأدارت اﻷ ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺔ
ﻋﻀﻮة راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺑﺮار ﻣﻠﻚ.
وﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ اﻷﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎم ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ،ﻛﺎﻣﻞ
اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟ ـﺠ ـﻠ ـﻴــﻞ ،واﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ د .ﻋﻴﺴﻰ
اﻷﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎري ،واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻔﺮج ،وﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أﻗ ـﻴــﻢ
ﻣﻌﺮض ﺑﻌﻨﻮان "ذاﻛﺮة اﻷﺻﻮات"
ﻟﻠﻤﻄﺮﺑﻴﻦ اﻟﺮواد ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ اﺑﺘﺴﺎم
اﻟﻌﺼﻔﻮر وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﺰف ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻣﻨﻰ ﻣﻨﺼﻮر.
وﻓ ــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺷ ــﺎرك
د .اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻮت ﻋﺮﺑﻲ "ﻓﺎرﻗﺘﻜﻢ وﻓﺆادي
ﻇ ــﻞ وﻟـ ـﻬ ــﺎﻧ ــﺎ" ،وﺻ ـ ــﻮت ﺷــﺎﻣــﻲ
"زﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﻢ" ،وﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ
ﻣﻦ د .ﺑﺴﺎم اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ﻋﻠﻰ آﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﻜﻤﺎن أﺣﻤﺪ
ﺣﻤﺰة ،وﻋﻠﻰ "اﻟﻤﺮواس" ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺠﺪة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل د .اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ :ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻷﻣﺴﻴﺔ
ﺗـﺨــﺺ اﻻﺳ ـﻄ ــﻮاﻧ ــﺎت اﻟـﺤـﺠــﺮﻳــﺔ،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻜ ـﻠــﻢ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،وأﺷﻴﺎء
ﺗ ـﺼ ــﺐ ﻓ ــﻲ إﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻋ ـﺒــﺪاﻟـﻠ ـﻄ ـﻴــﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

واﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮة ﻋـﺒــﺎرة
ﻋــﻦ اﺧـﺘـﺼــﺎر ﻟـﻜـﺘــﺎب أﺻ ــﺪره ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ...ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳ ـﻄــﻮاﻧــﺎت اﻟـﺤـﺠــﺮﻳــﺔ– 1927 ،
 ،"1947ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ رﻛﺰ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟـﻜـﺘــﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ إﻧـﺘــﺎج
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ،وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت
واﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت واﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ،
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
واﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨ ــﻲ ،وﺗ ـﺘ ـ ّـﺒ ــﻊ اﻷﻟـ ـﺤ ــﺎن،
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.
أﻣ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺟـ ــﻮة ﻣــﻦ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ،ﻓـﻬــﻲ ﺣـﺼــﺮ إﻧـﺘــﺎج
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ،وإﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرات
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﺑ ـﻌــﺾ ﺷ ـﻌــﺮاء
اﻟـﻔـﺼـﺤــﻰ واﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛــﺎن
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎء
اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮاء ،وﻣـﻨ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺻــﺮون،
ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣــﻊ ﺷـﻌــﺮاء اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
واﻟـﻨـﺒـﻄـﻴــﺔ ،وﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ إﺷـ ــﺎرات
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻼت اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ،ذﻛﺮ
أﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻌــﺎزﻓ ـﻴــﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺣـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴ ــﻒ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻼﺗـ ــﻪ ،ذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮاﻓـ ــﺮة ﺣ ــﻮل
ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ
ﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﻟ ـ ــﺪ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ

اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻣﻊ ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ وﺣﻤﻴﺪي اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﻋﺎم  1900ﻓﻲ ﻓﺮﻳﺞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق
أو اﻟ ـ ــﺮزاﻗ ـ ــﺔ ،ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺷـ ــﺮق ﻓــﻲ
ّ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺗ ـﻌ ــﻠــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ــﺪ اﻟـﻤــﻼ
زﻛــﺮﻳــﺎ اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري ،وﻻﺣـﻘــﺎ ﺳﻜﻦ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻣــﺪة  5ﺳـﻨــﻮات ،وﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰﻳــﺔ واﻷوردﻳ ـ ــﺔ.
وﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻣﻼزﻣﺎ ﻷﺧﻴﻪ
اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ّ
وﻣﺤﺒﺎ
اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ،وﻛﺎن ﺷﺎﻋﺮا
ﻟﻠﻐﻨﺎء.
ﺗـﻄــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ واﺗﺘﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷن ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻜ ــﺮ ،ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ ﺻــﺪﻳــﻖ
ﻟ ــﻪ ،ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟﺼﺒﺎح.
أﻣـ ـ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻐ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ أﻏ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻪ ،وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻓــﻲ
أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ  ،1927ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫــﺐ إﻟﻰ
ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑ ـﻴ ـﻀــﺎﻓــﻮن اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ .وﺑـﻌــﺪﻫــﺎ

ﺗ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﺖ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻼﺗ ــﻪ ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺪاد وﺣ ـﻠ ــﺐ
واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﻮﻣﺒﺎي.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1936أﻗﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻐ ــﺪاد ،وأﺻ ـﺒ ــﺢ ﻣ ـﻄــﺮﺑــﺎ ﻓﻲ
اﻹذاﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ،وﻛـ ـ ــﺎن ﻳ ـﻘــﺪم
وﺻـﻠـﺘــﻪ اﻟـﻐـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻛﻞ
ﻳﻮم اﺛﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎء ﻋﺒﺮ أﺛﻴﺮ اﻹذاﻋﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺪة ﺳـ ـﻨ ــﻮات .ﻛــﺬﻟــﻚ
ﻗ ـ ّـﺪم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﺻـﻠــﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ إذاﻋ ــﺔ ﺑـﻴــﺮوت ﻣﺪة
ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻧـﺼــﻒ اﻟـﺴـﻨــﺔ ،وﺷــﺎرك
ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﺪة إذاﻋــﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪس ،وﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ،ودﻟﻬﻲ،
ودﻣﺸﻖ.
وﻛــﺎﻧــﺖ آﺧ ــﺮ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﻟ ــﻪ ﻹذاﻋـ ــﺔ ﻋ ــﺪن ﻋ ــﺎم  ،1966وﻗــﺪ
ّ
ﺳﺠﻞ ﻣــﻊ ﻓﺮﻗﺔ إذاﻋ ــﺔ ﻋــﺪن ﻋــﺪدا
ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻤﻦ ﻗﺪر
ﺧﻴﺮا ،وﻳﺎ ﻏــﺰاﻻ رام ﻗﺘﻠﻲ ،وﺷﻲ
ﻋﺠﻴﺐ ﻳﺎ وﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮر.

ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،اﺳﺘﻌﺮض
اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻀﺎﻓﻮن ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻘﺖ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ،وﻫﻴﻤﻨﺖ
ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺳﺠﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻳﻮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼت أودﻳﻮن ﺑﺸﺎرع
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑـﻐــﺪاد ،وذﻟــﻚ
ﺑ ـﻤ ـﺼــﺎﺣ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ،ﻛــﺬﻟــﻚ
ﻇـﻬــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت ،وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا أول
ﻇ ـﻬ ــﻮر ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻼت
ﻣﻄﺮﺑﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﻓــﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،أﺷــﺎر اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ
إﻟ ــﻰ أن ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠـﻄـﻴــﻒ ﻛــﺎن
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ آﻧﺬاك،

وﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻊ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت
اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﻟــﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﻬﻤﺔ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ
ﻣﺤﺘﻮى أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
إﻟﻰ وﺟﻮد ﻫﺎﺟﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺎ ﻫﻮ أﺻﻴﻞ وﻣﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻷﻟﺤﺎن
واﻟ ـﻘــﻮاﻟــﺐ اﻟﻠﺤﻨﻴﺔ واﻹﻳـﻘــﺎﻋـﻴــﺔ،
وأﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗـ ــﺄﺛـ ــﺮة اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ
ﺑﺄﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻐﺪاد
وﺑـ ـﻴ ــﺮوت ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﺣـﺘـﻜــﺎﻛــﻪ
ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺑــﻮﻣ ـﺒــﺎي اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﻳــﺔ .ﻟــﺬﻟــﻚ
ﻧ ـﺠ ــﺢ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴــﻒ وﻏـ ـﻴ ــﺮه ﻣــﻦ
ﻓﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻏﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻏﺎﻧﻴﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ.

ّ
»ﺗﺮﻳﻮ إل ﺟﺮﻳﻜﻮ« ﻗﺪﻣﺖ »ﺑﻴﺘﻬﻮﻓﻦ« ﻓﺮاﺷﺎت »ﻧﺎﻳﺎ« ﺣﻠﻘﻦ ﺑﻤﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

وﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة

ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺮﻳﻮ إل ﺟﺮﻳﻜﻮ

●

ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﺳﺘﻀﺎف ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺎء
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻔﻼ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﺔ "ﺗﺮﻳﻮ ال ﺟﺮﻳﻜﻮ"،
وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺻﻴﻒ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ
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وﺷ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ ﺣـ ـﻀ ــﻮرا ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴــﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﻌﺰوﻓﺎت اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ أﺛﻴﻨﺎ.
وﻋ ـﺒــﺮ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ
ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم إﻟـ ــﻰ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷول ﻣﺮة وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺸﻖ أداءﻫﻢ

اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮف وإﺣـﺴــﺎﺳـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻔـﻌــﻢ ﺑــﺎﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺮح.
وأوﺿﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  3أدوات ﻫﻲ
اﻟﺘﺸﻴﻠﻠﻮ واﻟـﻜـﻤــﺎن واﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ،أن ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻌﻬﺪ ﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ،وﻫـ ــﻢ ﻓ ــﺎﻳ ــﺪون ﻣ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎدﻳــﺲ واﻟـﻜـﺴـﻴــﺲ
ﻛﺎرﻳﺴﻜﺎﻛﻴﺲ وﺛﻮدورﻳﺲ ﻟﻮﺳﻴﻔﻴﺪﻳﺲ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺘــﺮة وﺟ ـﻴ ــﺰة ﺟ ــﺪا ﻣ ــﻦ أﻧ ـﺸــﻂ وأﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟـﻔــﺮق
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت
واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ أﻋ ـﻤــﺎل ﺑـﻴـﺘـﻬــﻮﻓــﻦ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة اﻟﺘﻲ
ﻋﺰﻓﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄداء ﻣﻤﻴﺰ أﺑﻬﺮ اﻟﺤﻀﻮر ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻮا
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﺛﻼﺛﻴﺎت
 op1اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

إﻳﻤﺎ ﺗﺤﺼﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻓﻲ »اﻟﺮوﻣﺒﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ«
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ إﻳ ـﻤ ــﺎ ﻋــﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺤﺼﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮوﻣﺒﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺖ ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﻗﺎﻟﺖ إﻳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص
ﻟ ـ ـ "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" :ﻓ ــﺰت ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻷول ﻣ ــﻊ ﺷــﺮﻳ ـﻜــﻲ ﻓــﻮرﻳـﺴــﺖ
ﻓــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟــﺮوﻣ ـﺒــﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
"ﻛﻠﻮس" ،ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ذا إﻣﺒﺎﺳﻲ
ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ رﻗ ــﺺ اﻟ ـﺒــﺎﻟ ــﺮوم ﻓﻲ
ﻓـ ـﻨ ــﺪق أرﻓـ ــﺎﻳـ ــﻦ ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ،
وﺣـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻨ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﻦ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓــﻲ اﻟــﺮوﻣـﺒــﺎ
اﻟﻔﻀﻴﺔ واﻟﺬﻫﺒﻴﺔ "أوﺑﻦ".
واﺳﺘﻄﺮدت" :إﻧﺠﺎز ﺟﺪﻳﺪ
أﺿﻴﻔﻪ إﻟﻰ رﺻﻴﺪي اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ
ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت اﻟـﻔــﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻃ ــﺮﻗ ــﺖ أﺑ ـ ـ ــﻮاب اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وأﻧ ـ ــﺎ ﺣ ــﺮﻳ ـﺼ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮع ﻷﺛﺒﺖ
وﺟـ ــﻮدي ،وأؤﻛـ ــﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن
اﻟﻤﺒﺪع ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻟﻴﺜﺒﺖ وﺟﻮده.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺖ إﻧ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ
ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﻮارﻫ ـ ــﺎ ﻓــﻲ

إﻳﻤﺎ

ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺺ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ،
ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋــﻦ اﻹﻋ ــﺪاد ﻷﻟﺒﻮﻣﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮى اﻟﻨﻮر
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وأﺿﺎﻓﺖ" :اﻷﻟﺒﻮم ﻳﻀﻢ
ﻣـ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺂت ﻋـ ـ ــﺪة وﻛــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﺎد
ﺳﺄﻧﺘﻘﻲ ﻣﻨﻪ أﻏﻨﻴﺔ أو اﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻷﺻــﻮرﻫـﻤــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻠﻴﺐ.
وﺷ ـ ـ ــﺪدت إﻳـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ
ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﺴــﻖ وﻗ ـﻨــﺎﻋ ـﺘ ـﻬــﺎ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻀـ ـﻴ ــﻒ إﻟـ ــﻰ
رﺻﻴﺪﻫﺎ.

●

اﻣﺘﺰاج اﻟﻜﻤﺎن واﻟﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺖ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﻧﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻋ ـ ــﺎزﻓ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮد وﻣـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﺠ ــﺎرة
ﻋ ــﺎزﻓ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺎص وزﻳ ـﻨــﺐ
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﻋﺎزﻓﺔ اﻟﻜﻤﺎن وﻟﻴﻨﺎ
ﺻﺎﻟﺢ )ﺻﻮﻟﻮ( ودﻧﻴﺎ اﻟﻬﻴﻼت
)ﺻﻮﻟﻮ(.
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺪار ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ وﻧـﺼــﻒ
اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻋ ـﻀ ــﻮات ﻓــﺮﻗــﺔ
"ﻧـ ــﺎﻳـ ــﺎ"  10أﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ،
وﻋﺰﻓﺖ "ﺳﻤﺎﻋﻲ ﺷﺖ ﻋﺮﺑﺎن"،
وﻫ ــﻲ ﻗـﻄـﻌــﺔ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ادﺗ ـﻬــﺎ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺎ
اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ .ﻓـ ـﺠ ــﺎءت اﻻﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑـ"ﻳﺎ ﺟﺎرﺣﺔ ﻗﻠﺒﻲ" وﻫﻲ
أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺴﻮري أدﺗﻬﺎ
ﺑ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ــﻦ دﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﻼت ،ﻗـﺒــﻞ

ان ﺗـﺘـﻘــﺪم ﻟـﻴـﻨــﺎ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻟﺘﺸﺪو
ﺑــ"ﻗـﺘــﺎﻟــﺔ ﻋـﻴــﻮن اﻟ ـﻬــﻮى" ﻟﻠﻔﻨﺎن
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺼﺮي ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ،
وﺗﻌﻮد اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟــﻸداء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺠﺪدا ﺑﻤﻮﺷﺢ "ﻟﻤﺎ ﺑﺪا ﻳﺘﺜﻨﻰ"
ﻟﻴﻨﺘﺰﻋﻦ اﻵﻫﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺟﺮ.
وﺗ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻘــﺪم ﻟـﻴـﻨــﺎ ﺻﺎﻟﺢ
"ﻣ ــﺮﺳ ــﻮل اﻟ ـﺤ ــﺐ" وﻫ ــﻲ واﺣ ــﺪة
ﻣﻦ أﺑﺮز أﻏﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟــﻮﻫــﺎب اﻟﺪوﻛﺎﻟﻲ،
ﺛ ــﻢ ﺗـ ـﻌ ــﻮد دﻧـ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻬ ـﻴ ــﻼت إﻟ ــﻰ
اﻟﻈﻬﻮر ﻣﺠﺪدا ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ "ﺣﻠﻮﻳﻦ
ﻣ ـ ــﻦ ﻳ ــﻮﻣـ ـﻨ ــﺎ واﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻪ" ،ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﺳ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﻜ ــﺎوي ،وﻣــﻦ

أم اﻟــﺪﻧ ـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﺸــﺪو
ﻟـﻴـﻨــﺎ ﺻــﺎﻟــﺢ ﺑ ــﻮاﺣ ــﺪة ﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮز
أﻏﻨﻴﺎت اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺳﻤﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ،واﻟﺘﻲ أﻫﺪاﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻳﺎ ﻫﻠﻲ".
وﻣ ـ ــﻦ إرث اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﺷـ ــﺪت دﻧ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻬ ـﻴ ــﻼت ﺑــﺄﻏـﻨـﻴــﺔ
"ﻫﺎﻟﻠﻴﻠﺔ ﺣ ـﻠــﻮة" ﻗـﺒــﻞ أن ﺗﻌﻮد
ﺑـ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺼــﺮ
ﻣـ ـﺠ ــﺪدا ،وﺗ ـﺨ ـﺘــﺎر ﻣ ــﻦ أﻏـﻨـﻴــﺎت
ﻛﺎرم ﻣﺤﻤﻮد "ﻋﻨﺎﺑﻲ" ،وﺗﺨﺘﺘﻢ
ﺟــﺮادات اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻮﺻﻠﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻷردن.

ً
ّ
ﻣﻌﺮض ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺪﻳﻤﺎ

ﻳﺮﻛﺰ ﻣﻌﺮض ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﺎرﻫﺎ.

روﺗﺮدام ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
»ﻳﻮروﻓﻴﻐﻦ« ٢٠٢٠

ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ روﺗﺮدام
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
)ﻳﻮروﻓﻴﻐﻦ( ،ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ )إن .ﺑﻲ .أو( ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻴﻠﻔﺮﺳﻮم.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ روﺗﺮدام
أﺣﻤﺪ أﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ،إن اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻓﺎزت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﺴﻨﻮي،
ﻷﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ "اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا".
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﻘﺎم اﻟﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻮﻣﻲ  ١٢و١٤
ﻣﺎﻳﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺠﺬب اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
 ١٦ﻣﺎﻳﻮ ﻧﺤﻮ  ١٨٠ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻈﻰ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻗﺎل ﺳﻴﺘﺲ ﺑﺎﻛﺮ ،ﻣﻨﺘﺞ
ﻳﻮروﻓﻴﻐﻦ  ،٢٠٢٠إن روﺗﺮدام
"اﳌﻜﺎن اﻷﻧﺴﺐ" ،ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻮروﻓﻴﺠﻦ،
وﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺪن
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ :ﻫﻴﻠﻔﺮﺳﻮم )(١٩٥٨
وأﻣﺴﺘﺮدام ) (١٩٧٩وﻻﻫﺎي
) (١٩٧٦و).(١٩٨٠
)د ب أ(

أوﺑﺮا ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻼﺳﻴﺪو دوﻣﻴﻨﻐﻮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أﺣـﻴــﺖ ﻓــﺮﻗــﺔ "ﻧــﺎﻳــﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
اﻷردﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ" ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول
ﺣﻔﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﻃﺮﺑﻴﺎ اﺳﺘﻘﻄﺐ
ﻋـﺸــﺎق اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ واﻟﻠﺤﻦ
اﻟـﻌــﺬب ﻟﺘﺤﻠﻖ ﻓــﺮاﺷــﺎت اﻷردن
ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻤ ــﺎء اﻹﺑـ ــﺪاع
وﻳـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮات اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﺗـ ـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ـ ــﺪوا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺮح ﻋ ـﺒــﺪ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺿــﺎ إﻟــﻰ زﻣﻦ
اﻟﻔﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ.
وﻟﻬﺬه اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺳﻤﻌﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﻟــﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻔﻼ ﻣﻤﻴﺰا ﻗﺒﻞ
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ﻧـﻔـﺴــﻪ
وﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﺻﻴﻔﻲ
ﺛ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ" ﻟ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻷﻳـ ـ ــﺎم وﺗـﻌـﺘـﻠــﻲ
ﻓــﺮاﺷــﺎت اﻷردن اﻟﻤﺴﺮح ﻧﻔﺴﻪ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟـ 14ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻋـﻴـﻨــﻪ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﺑﺤﻠﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻏـﻨــﺎﺋــﻲ ﺛــﺮي
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺒﻖ ﺗﺮاث اﻷردن وﻣﺼﺮ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻐـ ــﺮب وﺳـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن
ﻳﻐﻨﻴﻦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ "ﻳﺎ ﻫﻠﻲ".
وﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﺻـ ـﻌ ــﺪت ﻋـ ـﻀ ــﻮات "ﻧـ ــﺎﻳـ ــﺎ" إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح اﻣ ـ ــﺎم ﺣ ـﻀ ــﻮر ﻛـﺒـﻴــﺮ،
ﻟ ـﻴ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﺧ ــﺎص
ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺔ ﻣـ ــﻦ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ
اﻟﻔﺮﻗﺔ وﻋﺎزﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﻛﺘﻮرة
رﻟ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ـ ــﺮادات وﻧ ــﺪﻳ ــﻦ ﻗـﺒـﻌـﻴــﻦ
ﻋ ــﺎزﻓ ــﺔ اﻹﻳـ ـﻘ ــﺎع وآﻻء ﺗ ـﻜــﺮوري
ﻋــﺎزﻓــﺔ اﻟﻔﻠﻮت ودﻳـﻤــﺔ ﺳﻮﻳﺪان
ﻋ ــﺎزﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮد وﻣ ـ ـ ــﺮوة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ

●

ﺧﺒﺮﻳﺎت

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
"ﺻ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ﺛـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ" ﻓـ ــﻲ دورﺗ ـ ــﻪ
اﻟـ ـ ـ  14ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺟــﺪﻳــﺪ
وﻳ ـ ـﻬـ ـ ّـﻢ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ،ﻓ ـﻘ ــﺪ أﻗ ـﻴــﻢ
ﻣـ ـﻌ ــﺮض "ﺟـ ــﺰﻳـ ــﺮة ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻜــﺎ" ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻷﻓـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻮز ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اﻷﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
وا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وا ﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن واﻵداب ،د.
ﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ،
م .ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻼف .وﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧـ ـﺤ ــﻮ  32ﺻ ـ ــﻮرة
ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ وﺗﺮﺻﺪ
آﺛﺎر ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ.
وﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
إن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺠﺴﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻵﺛﺎر
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة داﺧـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻵﺛــﺎر
ﻣﺴﺘﻤﺮ.
أﻣ ـ ـ ــﺎ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻗـ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻢ
واﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟﺘﺎرﺧﻴﺔ ،وﻟﻴﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪي ،ﻓﺬﻛﺮ
أن اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﻳـ ــﻮﺿـ ــﺢ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺟــﺰﻳــﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻊ ﺷﻤﺎل
ﺷ ــﺮق ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﺠﺰر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻮاء ﻣﻌﺮض »ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ«
ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰت
ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻧﺊ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗـﺴــﺎﻋــﺪ ﻋـﻠــﻰ رﺳ ــﻮ اﻟـﺴـﻔــﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺨﺼﻮﺑﺔ اﻷرض ،ﺣﻴﺚ
اﻋﺘﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ.
وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺼﻮر زوار اﻟﻤﻌﺮض
ﻓــﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق،
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣ ــﺄﻫ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻐــﺰو
اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋــﺎم  1990واﻷﺳــﺎﻟـﻴــﺐ
اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻌﻤﺎرﻫﺎ.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،أﻗﻴﻤﺖ ورﺷــﺔ
"ﻓ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﺪ" ﻓ ــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ ﻣﻌﺠﺐ
اﻟ ـ ــﺪوﺳ ـ ــﺮي ﺑ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻤﺸﺮفّ ،
وﻗﺪ ﻣﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺟــﺎﺑــﺮ أﺣ ـﻤــﺪ ،وﺣﻀﺮ
اﻟﻮرﺷﺔ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا
اﻟﻔﻦ.
وﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪد ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
ﺟﺎﺑﺮ أﺣﻤﺪ إﻧﻪ ّﻗﺪم ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺔ
ﺧﺒﺮات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻴﻚ
ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺤﺎور
اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻣ ــﺰج اﻷﻟ ـ ــﻮان،
واﻟﺠﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
وأوﺿـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﻳـﻔـﻀــﻞ أن ﻳﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ﻟﺪﻳﻪ

ﺧـﺒــﺮة ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﺪ وﻋــﻦ
ﺧﺎﻣﺔ اﻹﻛــﺮﻳـﻠــﻚ ،وﻳـﻜــﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎ
ﻟﻠﻔﻦ ،وذﻛﺮ أن اﻟﻮرﺷﺔ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت .أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻮرﺷﺔ
ﻓـﻴـﻘــﻮل ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ" :أﻧ ــﺎ ﺣــﺮﻳــﺺ ﺟــﺪا
ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻜﺮة
ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ".
وأﻛﺪ أن ﻓﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة وﻛﻞ ﻓﻨﺎن ﺑﺨﻴﺎﻟﺔ وﺗﻔﻜﻴﺮة
ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .وﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺄن ﻓﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﻮرة
ﻛﺒﻴﺮة ،وﻟﻴﺲ اﻟﻜﻞ ﻳﻄﺒﻘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ أوﺑﺮا ﻓﻴﻴﻨﺎ ّ
ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
ﻧﺠﻢ اﻷوﺑﺮا ،اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ّ
ﺑﻼﺳﻴﺪو دوﻣﻴﻨﻐﻮ ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش
اﻟﺠﻨﺴﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻷوﺑﺮا دوﻣﻴﻨﻴﻚ
ﻣﺎﻳﺮ أﻣﺲ اﻷول" :إﻧﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ
ﻟﻌﺪم اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ّ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻳﻬﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن
ﻳﺪﻳﻦ دوﻣﻴﻨﻐﻮ ﻣﺴﺒﻘﺎ".
وذﻛﺮ ﻣﺎﻳﺮ أن اﻟﻌﺮوض
اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ
دوﻣﻴﻨﻐﻮ ) ٧٨ﻋﺎﻣﺎ( ،ﻣﺜﻞ
ﻣﺎﻛﺒﺚ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،أو
ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺮرة
ﻓﻲ  ،٢٠٢٠ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
)د ب أ(

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎت ﺗﻜﺮم ﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮي

ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎت ،اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻨﺪ
ﺻﺒﺮي ﺟﺎﺋﺰة STARLIGHT
 CINEMA AWARDﻟﻬﺬا
اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي
ﺑﺮرﺗﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﳌﻮﻫﺒﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﻜﺮﻳﻤﴼ
ﳌﺸﻮار ﺻﺒﺮي اﻟﻔﻨﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ،
ﻟﺘﺼﺒﺢ أول ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻋﻠﻰ أن
ﻏﺪ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﻌﺪ ٍ
وﺗﺸﺎرك ﺻﺒﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻓﻴﻨﺴﻴﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ
اﻟـ ٧٦ﻛﻌﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷول اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ أﺧﻴﺮا.
وﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
اﳌﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻌﺮض
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻷول ﻟﻔﻴﻠﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﻮرا ﺗﺤﻠﻢ ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺮض ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻘﺴﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف.
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دوليات
الهند «تشطب» مليونين أغلبهم مسلمون وتستعد لمواجهة
باكستان تحذر من هجمات والجيش يحفر مالجئ ...وخان يصف مودي بالفاشي ويقارنه بهتلر
قررت السلطات الهندية
شطب نحو مليونين من
سكان والية آسام ذات
األغلبية المسلمة ونشرت نحو
عشرين ألف عنصر أمن إضافي
التجمع في بعض
وحظرت ً
المناطق خوفا من ردود فعل
عنيفة على القرار ،في وقت
حذرت باكستان من توجه
حكومة ناريندرا مودي القومية
الهندوسية إلبادة مسلمي
كشمير.

وسـ ـ ـ ــط اتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ل ـ ـحـ ــزب رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء ن ــاريـ ـن ــدرا م ـ ــودي "ب ـهــارت ـيــا
جانتا" الحاكم باستهداف المسلمين،
أصدرت السلطات الهندية أمس ،قائمة
نهائية للمواطنين بوالية آســام ،ذات
األغلبية المسلمة على حدود ميانمار
وب ـن ـغ ــادي ــش م ـم ــا ن ـت ــج ع ــن تـجــريــد
الجنسية عــن نـحــو مليوني شخص
وتخطط لتطبيق نفس اإلجراءات في
الواليات األخرى لمكافحة الهجرة .
وأوضح مكتب السجل الوطني ،أنه
أدرج خالل حملته  31.1مليون شخص
واستبعد  1.9مليون آخرين أغلبيتهم
ً
مـ ـسـ ـلـ ـم ــون ،م ـ ــؤك ـ ــدا إص ـ ـ ـ ـ ــداره أوامـ ـ ــر
لسكان الوالية لتثبيت وطنيتهم من
خالل تقديم وثائق تؤكد أن أسالفهم
استوطنوا الهند قبل عام .1971
ونشرت السلطات الهندية كإجراء
ً
اح ـ ـتـ ــرازي ن ـحــو  80ألـ ـف ــا م ــن ال ـق ــوات
ً
األمنية في والية آسام خوفا من ردود
ال ـف ـعــل وحـ ـظ ــرت ال ـت ـج ـمــع ف ــي بعض
ً
ال ـم ـنــاطــق وأس ـس ــت عـ ـ ــددا م ــن مــراكــز
االحتجاز في الوالية ،التي تعد بؤرة
للتوتر االثني والديني على مدار عدة
عقود.
فــي ظــل تـصــاعــد الـتــوتــر بكشمير،
الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى جـ ـب ــال ال ـه ـي ـم ــاالي ــا إث ــر
ت ـج ــري ــده م ــن ق ـبــل م ـ ــودي م ــن الـحـ ّكــم
الذاتي في  5أغسطس الماضي ،حذر
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
من هجمات هندية محتملة على "آزاد
كشمير" ،الجزء الخاضع لسيطرته من
ً
اإلقليم المتنازع عليه ،متوعدا بالرد
حال وقوع أي هجمات.
وف ــي ّكـلـمــة أم ـ ــام ح ـشــد ف ــي إس ــام
آبــاد ،حذر خان ،المجتمع الدولي من

إمكان شن الهند هجمات على الجزء
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي م ــن ك ـش ـم ـيــر لـتـحــويــل
االنتباه من انتهاكات حقوق في الجزء
الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو
وكشمير.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـقـ ــوم بـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ــرد
ال ـم ـنــاســب" عـلــى أي ه ـج ــوم .ووص ــف
خان نظيره الهندي بـ"اإلنسان الفاشي"
ً
وقارنه بأدولف هتلر قائل إنه يخشى
من "إبادة المسلمين في كشمير".

المصنع .بعض الضحايا من المزارعين والسكان
في المناطق المجاورة" .وأضاف "أن برميال يحتوي
على كيماويات انفجر ،ما تسبب فيما يبدو ،في وقوع
سلسلة من االنفجارات المماثلة".
وذكرت تقارير أن االنفجارات كانت مدوية جدا إلى
حــد أنــه كــان يمكن سماعها فــي دائ ــرة نصف قطرها
خـمـســة ك ـي ـلــوم ـتــرات ،وتـسـبـبــت ف ــي اهـ ـت ــزاز ال ـم ـنــازل
والمباني بالمنطقة المجاورة.

وتلبية لنداء "الساعة" الــذي أطلقه
خ ــان ،خ ــرج آالف الـبــاكـسـتــانـيـيــن من
جميع األنحاء ،أمس األول ،للتعبير عن
تضامنهم مع مواطني كشمير وإيصال
رسالة واضحة أنهم كلهم معهم ضد
القمع والحظر والعنف الهندي.
وتم إطالق صفارات اإلندار والنشيد
الوطني لباكستان ثم النشيد الوطني
للقطاع الذي تديره من كشمير .وتقدم
المشاركون في هذه الوقفة التضامنية
الــرئ ـيــس ع ــارف ع ـلــوي وع ـم ــران خــان
وجميع القيادة السياسية.
وف ــي خـطــابــه أمـ ــام مـكـتـبــه بــإســام
آبـ ــاد ،طــالــب خ ــان الـحـكــومــة الـهـنــديــة
بإنهاء حظر التجول في القطاع الذي
تديره الهند من كشمير .وقال" :اليوم،
ج ـم ـيــع ال ـبــاك ـس ـتــان ـي ـيــن وقـ ـف ــوا وقـفــة
ت ـضــام ـن ـيــة م ــع ال ـك ـش ـم ـيــري ـيــن ال ــذي ــن
ً
يعيشون في وقت عصيب جدا".
وف ــي  5أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،ألـغــت
الـحـكــومــة الـهـنــديــة بـنــود ال ـمــادة 370
من الدستور ،التي تمنح الحكم الذاتي
لوالية "جامو وكشمير".
ك ـمــا تـعـطــي الـ ـم ــادة الـكـشـمـيــريـيــن

ً
الكباشي يؤكد تسمية عمر وزيرا للدفاع والطريفي للداخلية

البشير داخل القفص خالل محاكمته أمس (ا ف ب)
مسؤولين أجانب ،إال أنــه أكــد أنــه لم يتصرف
بها بشكل شخصي أو خاص.
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،أعـ ـل ــن ع ـض ــو مجلس
السيادة شمس الدين الكباشي اختيار جمال
ً
إبراهيم عمر وزيرا للدفاع وإدريس الطريفي
ً
لـ "الداخلية" ،مؤكدا وجود أسماء أخرى في حال

تحفظ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عنهما.
وذكــر كباشي أن هناك مـشــاورات مع قوى
ً
الحرية والتغيير على أسماء ال ــوزراء ،معربا
عن تقديره لموقف الجبهة الثورية وتحفظاتها
حول تشكيل الحكومة.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

مصرف لبناني على الئحة واشنطن السوداء
الحريري وغوتيريس تابعا الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد
●
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لــم يـكــد لـبـنــان يتنفس ال ـص ـعــداء ج ــراء االع ـتــداء
الدرون،
اإلسرائيلي على الضاحية الجنوبية بطائرتي
ّ
اللتين ما زال حتى الساعة يعالج ذيولهما ،حتى تلقى
صفعة إدراج واشنطن مصرف ّ
"جمال تراست بنك" على
الئحة عقوباتها الممتدة من إيران إلى لبنان.
وأك ـ ــد ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ـ ــاض س ــام ــة ،أن
"ال ـم ـصــرف ال ـمــركــزي يـتــابــع عــن كـثــب قضية جـ ّـمــال
ً
تراست بنك بعد إدراجه على الئحة أوفاك" ،موضحا
أن "البنك لديه وج ــود فــي المصرف الـمــركــزي ،وكل
ً
الودائع الشرعية ّ
مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا
على مصالح المتعاملين مع المصرف" .وقال سالمة:
"السيولة ّ
مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين
للمصرف".
وكـ ــان نــائــب وزيـ ــر ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة مــارشــال
بيلينغسلي ،أعلن أن "جـ ّـمــال ترست بنك هــي جهة
مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان ويتمتع بتاريخ
طــويــل ومستمر فــي تقديم مجموعة مــن الخدمات
ً
المالية لهذه الجماعة اإلرهابية" ،مشيرا إلى أن "جمال
ترست بنك ح ــاول إخـفــاء عالقاته مــن خــال العديد
من الواجهات التجارية لمؤسسة الشهيد التي سبق
للواليات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات".
ولفت إلى أن "كافة أقسام جمال ترست بنك تشهد
ً
ارتكاب المخالفات" ،متهما النائب في كتلة "حزب الله"
أمين شري" ،بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك
مع إدارته ،وذلك بشكل علني".

التحقيقات تؤكد استهداف
إسرائيل معسكرات الحشد

انفصاليو عدن يعتقلون
الموالين للحكومة

مواطنون في سريناغار خالل مواجهات عنيفة مع الشرطة الهندية أمس األول (رويترز)

ً
البشير متهم رسميا بالفساد والثراء

فــي ثــالــث جلسات محاكمته بمعروضات
وأم ـ ــوال ُعـثــر عليها فــي مـقــر إقــام ـتــه ،وجهت
محكمة الخرطوم أمس ،إلى الرئيس السوداني
الـمـعــزول عمر البشير تهمة الفساد وحيازة
أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.
وقال القاضي الصادق عبدالرحمن :اتهمك
بأنه ضبط فــي  16أبــريــل  2019داخ ــل منزلك
مبالغ قدرها  6.9ماليين يورو و 351.770دوالرا
و 5.7ماليين جنيه سوداني حــزت عليها من
مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير
مشروعة وقمت بتسلمها بطريقة غير مشروعة.
من جهتها ،اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير
أنه "غير مذنب" .ورفض القاضي طلب اإلفراج
عن البشير بضمانة مالية وقــال إنــه سيتخذ
قراره بشأن مدة احتجازه خالل الجلسة المقبلة
في  7سبتمبر الجاري.
وأق ــر البشير ،بأنه تسلم مبالغ مالية من

سلة أخبار

تستعد الحكومة العراقية لتقديم
شكوى إلى األمم المتحدة ،بعدما
ً
خلصت "قطعا" إلى وقوف
إسرائيل وراء هجمات استهدفت
معسكرات لـ"الحشد الشعبي"
الموالة إليران .وقال المتحدث
باسم "الحشد" أحمد األسدي ،وهو
قيادي بكتلة "الفتح" البرلمانية،
إن تحقيقات الحكومة توصلت
إلى أدلة على تورط الدولة العبرية.
وأوضح األسدي" :الحكومة
تعكف على إعداد األدلة والوثائق
الكافية التي تخولها بالشكوى
إلى مجلس األمن ،لن تقدم شكوى
ضد مجهول" .وسبق للحكومة
العراقية أن أشارت إلى أنها تنظر
في أدلة حيال "تدخل أجنبي".

مقتل  12وجرح العشرات بانفجار مصنع
قتل  12شخصا على األقــل وأصيب  58آخــرون،
ف ــي أع ـق ــاب ان ـف ـج ــارات بـمـصـنــع ك ـي ـمــاويــات غــرب
الهند امــس ،وســط توقعات بــوجــود عمال آخرين
م ـح ــاص ــري ــن ،ف ـي ـمــا ت ـت ــواص ــل ع ـم ـل ـيــات إنـ ـق ــاذ في
المصنع الواقع على مشارف مدينة دهول بوالية
ماهاراشترا.
ُ وقال قائد الشرطة اإلقليمية ،فيشواس باندهار
"قـتــل  12شخصا وأصـيــب  58معظمهم مــن عمال
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ودع ــا بيلينغسلي الحكومة اللبنانية "لتأمين
مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب
ً
الـلــه بــأقــرب وق ــت مـمـكــن" ،معتبرا أن "أع ـضــاء إدارة
جمال ترست بنك الذين تواطأوا مع شري وإرهابيي
حزب الله اآلخرين هم وصمة عار على سمعة لبنان
المالية ويجب نبذهم من كل الدوائر المصرفية ،لذلك
يتعين على القطاع المالي اللبناني أال يكتفي بتطبيق
العقوبات على هذا الكيان".
وفــي سياق منفصل ،وبعدما مـ ّـدد مجلس األمن
الــدولــي فــي جلسة عقدها أمــس األول فــي مقر األمــم
المتحدة في نيويورك ،مدة عام مهمة الجنود األمميين
العشرة آالف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة
ً
"اليونيفيل" ،محذرا من اندالع نزاع جديد بين لبنان
واســرائـيــل ،اتـصــل رئـيــس الحكومة سعد الحريري
باألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،وأكد
ّ
"تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها
له
غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة
في ضاحية بيروت منذ عام  ،2006إضافة إلى خرقها
المتكرر لقرار مجلس األمن الرقم ."1701
وش ــدد عـلــى أن "ه ــذا الـعـمــل غـيــر الـمـقـبــول يهدد
االستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ
ّ ً
ً
منبها إلى أن "أي تصعيد من جانب إسرائيل
 13عاما"،
من شأنه أن يهدد ّ
بجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب
العواقب ،مما يضاعف الحاجة لكل الضغوط الدولية
الممكنة على إسرائيل" .واتفق الرئيس الحريري مع
غوتيريس على "استمرار التواصل بينهما لمتابعة
الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد".

وحدهم في الوالية حق اإلقامة الدائمة،
ً
فضال عــن حــق التوظيف فــي الــدوائــر
ّ
الحكومية ،والتملك ،والحصول على
منح تعليمية.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية
من شأنها السماح للهنود من واليات
أخــرى بالتملك في الــواليــة ،وبالتالي
إحــداث تغيير في التركيبة السكانية
للمنطقة ،لجعلها ليست ذات األغلبية
مسلمة.

احتجاجات سريناغار
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،شـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـنـ ــف
احـتـجــاجــات فــي ســريـنــاغــار ،المدينة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي كـشـمـيــر ،أم ــس األول.
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــاز
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
الغاضبين.
ونظم مئات من السكان المحليين
مسيرة احتجاجية بعد صالة الجمعة
ضد قرار رئيس الوزراء الهندي إلغاء
الحكم الــذاتــي لجامو وكشمير فــي 5
أغسطس.

م ــن جـهــة أخـ ــرى ،نـظـمــت جـمــاعــات
من السيخ والهندوس المتطرفين في
العاصمة نيودلهي احتجاجات ضد
بــاك ـس ـتــان بـسـب ُــب صـبـيــة م ــن الـسـيــخ
يــزع ـمــون أن ـه ــا أرغـ ـم ــت ع ـلــى اعـتـنــاق
اإلسالم في الهور.

مالجئ الخط الفاصل
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،ي ـنــوي الجيش
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي إن ـ ـشـ ــاء م ــاج ــئ تـحــت
األرض ف ــي ج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــدارس بـهــدف
ضـ ـم ــان أم ـ ــن األهـ ــالـ ــي فـ ــي ال ـم ـنــاطــق
القريبة من الخط الفاصل على الحدود
بين باكستان والهند.
وأعلن قائد في الجيش الباكستاني،
إنهم يتخذون مثل هــذا التدبير ضد
االنتهاكات المحتملة لوقف النار من
طرف القوات الهندية.
وأشار إلى إنشاء  70ملجأ في الخط
الفاصل بهدف حماية المدنيين ،وسط
ت ــزاي ــد ان ـت ـهــاكــات الـهـنــد لــوقــف الـنــار
واستهداف المدنيين بالمنطقة.
(نيودلهي ،إسالم آباد ـ ـ وكاالت)

أفاد االنفصاليون الجنوبيون
باليمن بأنهم اعتقلوا عشرات
الموالين للحكومة في عدن أمس،
بعد انسحاب قوات الرئيس
عبدربه منصور هادي من المدينة
الساحلية عقب ضربات جوية
نفذتها اإلمارات الخميس الماضي،
وقالت إنها استهدفت مجموعات
إرهابية .وقال مسؤولون في
"المجلس االنتقالي" وشهود،
إن قوات المجلس داهمت منازل
وشركات بعد االنسحاب واعتقلت
"عشرات النشطاء والسياسيين
ورجال الدين المؤيدين للحكومة
موجهة إليهم تهمة اإلرهاب".

الرئيس التونسي يحذر
من تعكير االنتخابات

هدنة بإدلب ومقتل  40في هجوم خارجي
رغ ــم ســريــان هــدنــة مــن جــانــب واح ــد فــي إدل ــب،
اس ـت ـهــدفــت ض ــرب ــات ص ــاروخ ـي ــة م ـج ـهــولــة أمــس
ً
اجـتـمــاعــا لـقـيــاديـيــن مــن فصيلي "حـ ــراس الــديــن"
و"أنصار التوحيد" ومجموعات متحالفة معهما
داخل معسكر تدريب تابع لهم قرب مدينة إدلب،
مما أسفر عن مقتل  40منهم على األقل.
ومــع دخــول وقــف إلطــاق الـنــار أعلنته روسيا
وواف ــق عليه الرئيس الـســوري بشار األس ــد ،حيز
التنفيذ توقفت الغارات الجوية على إدلب صباح
أمس وغابت الطائرات الحربية عن السماء.
وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن
بأن المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في
أطراف إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة
األحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،ل ـكــن ضــربــات
المدفعية والصواريخ استمرت.
وأعلن بيان صادر عن المركز الروسي التوصل
إلى اتفاق "لوقف إطالق النار أحــادي الجانب من
ً
قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة
ً
 6.00في  31أغسطس" ،داعيا "قيادات المجموعات
المسلحة إلــى وقــف االسـتـفــزازات واالنضمام إلى

عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وبحسب مصدر عسكري ،فإن دمشق "وافقت على
وقف النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب مع
االحتفاظ بحق الرد على أي خرق من اإلرهابيين".
وق ـب ــل س ــاع ــات م ــن دخ ـ ــول وقـ ــف إط ـ ــاق ال ـنــار
حيز التنفيذ ،أفاد المرصد السوري بغارة جوية
روسية استهدفت منشأة صحية في محافظة حلب
المجاورة إلدلب ،أدت إلى إصابة العديد بجروح من
بينهم موظفون في المنشأة.
وأصـيـبــت  43مـنـشــأة صحية مـنــذ نـحــو أربـعــة
أشهر ودفــع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة
أشهر أكثر مــن  400ألــف شخص إلــى الـنــزوح من
المنطقة ،بحسب األمــم المتحدة ،بينما قتل أكثر
ً
من  950مدنيا في إدلب ،وفق المرصد.
واتـهـمــت الـمـعــارضــة ال ـقــوات الحكومية بخرق
الهدنة الروسية بهجوم شنته على محور خربة
الناقوس غربي حماة ،مؤكدة أنها قصفت بعشرات
القذائف الصاروخية بلدات التح وجرجناز والغدفة
بــريــف إدل ــب الـجـنــوبــي بمختلف أن ــواع األسلحة
والطائرات.

حذر الرئيس التونسي المؤقت
محمد الناصر من تعكير أجواء
االنتخابات المقررة في سبتمبر
ً
الحالي متعهدا بضمان حياد
اإلدارة ومؤسسات الدولة لضمان
إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال الناصر ،مساء أمس األول" :إن
الحملة االنتخابية التي انطلقت
األسبوع الماضي تزامنت مع
أحداث أثارت انتقادات" ،في إشارة
إلى اعتقال أحد المترشحين
بتهمة "التهرب الضريبي".
من جانب آخرّ ،قرر الرئيس
التونسي تمديد حالة الطوارئ
ً
 4أشهر بدءا من يوم  3سبتمبر
الجاري حتى آخر يوم من العام
الحالي.

ّ
القاهرة تسلم رؤيتها للسد قبل االجتماع الحاسم

• استقالة األمين العام لمجلس النواب • السيسي يعتمد الحركة الدبلوماسية
●

القاهرة  -حسن حافظ

فــي محاولة مصرية لتحديد
المواقف في ملف مياه النيل ،أعلن
وزير الموارد المائية والري محمد
عبدالعاطي ،أمس ،تسليم القاهرة
إلثيوبيا والسودان رؤيتها فيما
يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل
لسد النهضة اإلثيوبي ،في أثناء
فـتــرات الفيضان والـجـفــاف وفقا
لحالة فيضان النهر سنويا ،في
إطــار تعاوني ،بما يحقق أهداف
أديس أبابا ،وفي مقدمتها التوليد
ال ـم ـب ـكــر ل ـل ـطــاقــة دون اإلض ـ ـ ــرار
الجسيم بالمصالح المصرية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـب ــدالـ ـع ــاط ــي ،فــي
تصريحات أمس ،أن مصر وجهت
ال ـ ــدع ـ ــوة إلثـ ـي ــوبـ ـي ــا وال ـ ـس ـ ــودان
الجـتـمــاع اللجنة الـســداسـيــة في
القاهرة منتصف الشهر الجاري،
بناء على طلب الجانب اإلثيوبي
بتعديل موعد االجتماع الذي كان
مـقــررا عـقــده أم ــس ،للتوصل إلى
اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل
سد النهضة.
وي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ال ـم ـص ــري

ال ـجــديــد ب ـعــد ن ـحــو  10أي ـ ــام من
اجتماع اللجنة العليا المصرية
لـلـمـيــاه بــرئــاســة رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء مصطفى مدبولي ،حيث
أعـ ـل ــن ب ـع ــده ــا ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
الحكومة المصرية ،ن ــادر سعد،
أن الـقــاهــرة قــدمــت مقترحا فنيا
ع ـ ــادال ي ــراع ــي م ـصــالــح إثـيــوبـيــا
واحتياجاتها للكهرباء من السد،
تمهيدا لالجتماع الحاسم.
سد
بحيرة
وتعد مسألة مــلء
ّ
النهضة األزمة الحقيقية في تعثر
المفاوضات بين دول شرق حوض
نهر النيل الثالث ،إذ تتمسك أديس
أبــابــا بفترة زمنية قصيرة لملء
البحيرة التي تستوعب نحو 74
مليار متر مكعب في أقل من ثالث
س ـنــوات ،بينما تتمسك القاهرة
بـمــدى زمـنــي أط ــول ،كــي ال تتأثر
نسبتها التاريخية من مياه النهر،
المقدرة بـ  55.5مليار متر مكعب
سنويا.
في األثـنــاء ،تقدم األمين العام
ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،ال ـم ـس ـت ـشــار
أحمد سعدالدين ،باستقالته إلى
رئيس المجلس علي عبدالعال،

مصريون بحي الخيامية في القاهرة الفاطمية أمس األول (أي بي أيه)
أم ـ ـ ـ ــس ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـغـ ــرض تــوج ـهــه
للعمل بــدولــة اإلمـ ـ ــارات ،وف ــق ما
أعـلــن عـضــو اللجنة التشريعية
بالبرلمان ،مصطفى بكري ،الذي
قــال إن االستقالة جــاءت لإلعارة
إلى الخارج.
وك ـ ــان س ـعــد ال ــدي ــن ق ــد تــولــى
أمانة مجلس النواب ،خلفا للواء
خالد الصدر عام  2015مع بداية
انـعـقــاد الـمـجـلــس ،وب ــذل جـهــودا

كبيرة لتطوير عمل األمانة العامة
وعمل المجلس ،مــن خــال إلغاء
الـعـمــل ال ــورق ــي واالع ـت ـم ــاد على
ميكنة اإلدارات واللجان والجلسات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـت ـص ــوي ــت
اإللكتروني ،وإعادة ترتيب اإلدارات
والـلـجــان بعد زي ــادة عــددهــا إلى
 25لجنة.
في غضون ذلك ،اعتمد الرئيس
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ح ــرك ــة

الترقيات في السلك الدبلوماسي
وال ـق ـن ـص ـل ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،أم ـ ــس،
وش ـم ـلــت تـعـيـيــن  11س ـف ـيــرا في
فئة سفير ممتاز ،كما تقرر ترقية
وتعيين  20وزيرا مفوضا على فئة
سفير ،وسبق أن اعتمد السيسي
الحركة الدبلوماسية لنقل السفراء
إل ــى ال ـخ ــارج ،وال ـتــي ك ــان أبــرزهــا
تعيين أحمد فاروق سفيرا لمصر
في الرياض.
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طهران تخترق ضغوط واشنطن ...وناقلتها تتجه لطرطوس
ترامب لن يلتقي روحاني في نيويورك ...ومخاوف بعد نشر صور فشل التجربة الفضائية اإليرانية
ّ
الخارجية
مع حصول وزير
األميركي مايك بومبيو على
معلومات عن توجه ناقلة
النفط اإليرانية المثيرة
للجدل إلى ميناء طرطوس
السوري ،اعتبرت طهران
واشنطن مع ً مبيعات
مرونة
ً
النفط اختراقا كبيرا للضغوط
القصوى عليها.

بومبيو يعتبر
البريطانيين
ثقة
ً
ً
بظريف خطأ كبيرا

ف ـ ــي حـ ـي ــن فـ ــرضـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة عقوبات على ناقلة النفط
اإليــرانـيــة "ادريـ ــان داريـ ــا "1وقالت
إنها تتجه إلى سورية ،اعتبر نائب
وزير الخارجية اإليراني للشؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـب ــاس ع ــراق ـج ــي أن
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
أب ـ ـ ـ ــدى م ـ ــرون ـ ــة ب ـم ـن ــح اعـ ـ ـف ـ ــاءات
لمصلحة بيع النفط اإليــرانــي في
خطوة تناقض سياسة "الضغوط
الـقـصــوى" الـتــي يعتمدها البيت
األبيض ضد طهران.
وقــال عراقجي ،إن ترامب أبدى
مرونة خــال اجتماعه مع نظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،على
هــامــش قـمــة ال ـ ــدول الـسـبــع "،"G7
ً
التي استضافتها فرنسا ،أخيرا،
بخصوص إمكانية منح إعفاءات
لـبـعــض الـ ـ ــدول الس ـت ـي ــراد الـنـفــط
اإليراني.
وأكــد عراقجي ،أن "عــودة إيــران
إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـك ــام ــل ل ــات ـف ــاق
الـ ـن ــووي ،مـشــروطــة بـحــل قضايا
ً
النفط والنظام المصرفي" ،معتبرا
أن "السياسة الخارجية اإليرانية
خــال العام الماضي في مواجهة
الضغوط القصوى األميركية كانت
ناجحة".
وأع ـلــن نــائــب وزي ــر الخارجية
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي أن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاورات مــع
الفرنسيين حــول االتفاق النووي
ً
لــم تنتهِ بـعــد ،موضحا أن "إي ــران
ردت على خطة مــاكــرون بشروط،
هي إما أن تشتري أوروبا النفط من
إيران أو تحصل على تراخيص من
أميركا لشركاتها بشراء النفط منا".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح" :إذا ل ـ ـ ــم ت ـت ـم ـكــن
حكوماتهم مــن تــزويــد إي ــران بما
ي ـع ــادل ال ـن ـفــط الـ ــذي ن ـح ـتــاج إلــى
بيعه كخطوط ائتمان أو ائتمانات
تصدير بأي طريقة يعرفونها ،فلن
نتمكن من العودة لتنفيذ االتفاق
النووي بالكامل".
وك ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــراقـ ـ ـج ـ ــي ق ـ ـ ـ ــال ف ــي
تصريح غير مسبوق الخميس
الماضي ،إن "أي رئيس أميركي
غـ ـ ـي ـ ــر دون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ك ـ ــان
ً
سينسحب أي ـض ــا م ــن االت ـفــاق
النووي مع إيران".

روحاني وترامب
وبينما يتوقع البعض أن يتم

ترامب يدلي بتصريحات داخل البيت األبيض في واشنطن أمس األول (رويترز)
التحضير لقمة تجمع تــرا مــب
مــع روحــانــي فــي مقر الجمعية
العمومية لألمم المتحدة نهاية
سـبـتـمـبــر ال ـ ـجـ ــاري ،قـ ــال مــديــر
مكتب الرئيس اإليراني محمود
واعـظــي ،أم ــس ،إن روحــانــي لن
يلتقي نظيره األ مـيــر كــي خالل
زيارته المرتقبة إلــى نيويورك
لـحـضــور اجـتـمــاعــات المنظمة
الدولية.
وأضـ ــاف" :اج ـت ـمــاع الــرئـيــس
ً
مع ترامب لن ُيعقد أبدا ،ولم تتم
ً
مناقشته" ،مشيرا إلى أن بعض
َّ
وسائل اإلعالم األجنبية فسرت
خ ـ ـطـ ــاب روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع
الـمــاضــي ،على أنــه تلميح منه
عـلــى اس ـت ـعــداده لــاجـتـمــاع مع
ترامب و"هذا غير صحيح".
وك ـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب ،أعـ ـل ــن خ ــال
مؤتمر مع ماكرون الذي يسعى
لـتـخـفـيــف ال ـتــوتــر ب ـيــن ط ـهــران
وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
االتفاق النووي ،عن استعداده

لـلـقــاء روح ــان ــي عـنــدمــا تتوافر
ظروف مناسبة.

ناقلة النفط
تــأتــي تلك الـتـطــورات فــي حين
أعلن وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو ،أمس األول ،أن واشنطن
لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن
نــاق ـلــة ال ـن ـفــط اإلي ــرانـ ـي ــة "أدري ـ ــان
داري ــا "1التي كانت محتجزة لدى
س ـل ـطــات ج ـبــل ط ـ ــارق ت ـحــت اســم
"غريس  ،"1اتجهت إلى سورية.
وأوض ــح الــوزيــر عبر "تــويـتــر":
"لــديـنــا مـعـلــومــات ذات مصداقية
تفيد بأن الناقلة اتجهت إلى ميناء
طرطوس في سورية .آمل أن تغير
مـ ـس ــاره ــا" ،وأض ـ ــاف "مـ ــن الـخـطــأ
الـجـسـيــم الـثـقــة ب ـظــريــف" ،ونقلت
تقارير إعالمية أن وزير الخارجية
اإليراني تعهد للسلطات البريطانية
بأال ترسل بالده شحنة النفط التي
تحملها الناقلة اإليرانية إلى دمشق
التي تخضع لعقوبات أوروبية.

وأش ـ ـ ــار بــوم ـب ـيــو ف ــي ت ـغــريــدة
ثانية ،أم ــس ،إلــى العقوبات التي
فرضتها وزارة الخزانة األميركية
على قبطان ناقلة النفط اإليرانية،
لـ"مساعدته الحرس الثوري اإليراني
في بيع النفط إلى سورية".
وأض ـ ـ ــاف أن ب ـ ـ ــاده "ل ـ ــن تـقــف
مكتوفة األيدي وهي تشاهد نظام
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ــد
يستخدم النفط اإليــرانــي إلرهــاب
شعبه".

مخاوف أميركية
فــي سـيــاق آخ ــر ،نـشــر الرئيس
األميركي ،أمس األول ،على "تويتر"
ص ــورة لما بــدا أنــه مــوقــع لعملية
إطالق فاشلة لقمر صناعي إيراني
مـمــا أث ــار ت ـس ــاؤالت ب ـشــأن مــا إذا
كــان ذلــك قد كشف أســرار عمليات
المراقبة واالستطالع األميركية.
وأظهرت الصورة غير الملونة
مــوقــع اإلط ــاق فــي مــركــز للفضاء
ب ـش ـمــال إيـ ـ ــران ب ـمــا ف ــي ذل ــك بــرج

الحكومة عززت حقوق المرأةّ ...
وفعلت قرار حظر التدخين
ً
رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزيــر ،وهو
منصب نافذ ومحوري في المملكة.
إلى ذلك ،أزالت الحكومة السعودية واحدة
ً
ً
من أكثر نقاط الجدل المثارة داخليا ودوليا
حول حقوق المرأة بعد أن اعتمدت تعديالت
نظامية عدة حققت المساواة بين الجنسين
في بعض الحقوق السيما إصدار جواز السفر
ً
عند بـلــوغ ســن  21عــامــا مــن دون اشـتــراط
موافقة ولي األمر.
وف ــي حـيــن اسـتـحــوذ ق ــرار تـعــديــل نظام
وثائق السفر بإلغاء شرط موافقة ولي األمر
ً
ً
على االهـتـمــام األكـبــر إعــامـيــا واجتماعيا
ً
ً
داخليا وخارجيا ،فإن قرارات المملكة شملت
تـعــديــات أخ ــرى ألنظمة األحـ ــوال المدنية
والعمل والتأمينات االجتماعية بما يدعم
جهود تمكين المرأة من حقوقها الشرعية
والنظامية.
وقالت مديرة إدارة الشؤون االجتماعية
واألس ــرة بمنظمة الـتـعــاون اإلســامــي مها

اآلالف بشوارع هونغ كونغ
رغم الحظر واالعتقاالت
بدأت هونغ كونغ عطلة نهاية أسبوع جديدة امس ،مع خروج آالف
المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى الشوارع في احتجاجات دخلت
ّ
واتسمت بالعنف ،في ًّ
تحد لحظر فرضته الشرطة
اسبوعها الثالث عشر
ً
التي اعتقلت عددا من الشخصيات البارزة المؤيدة للديمقراطية قبل يوم
واحد .فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة صغيرة من
ّ
المتظاهرين ّ
تجمعت أمام مبنى المجلس التشريعي (البرلمان) وتمكنت
ّ
ّ
ّ
من اختراق الحواجز المحيطة بالمجمع الذي يضم البرلمان ومقر حكومة
ً
هونغ كونغ .ورشق متظاهرون يرتدون دروعا ،الشرطة بزجاجات حارقة
ّ
ّ
المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.
فردت باستخدام خراطيم المياه والغاز
كما اقتلع المتظاهرون االحجار في المنطقة المحيطة ،وصبوا المياه
على عبوات القنابل الغاز المسيل للدموع.
(هونغ كونغ ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

بيونغ يانغ لواشنطن :ال تختبروا صبرنا
هاجمت كوريا الشمالية أمس ،وزير الخارجية األميركي مايك
ً
بومبيو بسبب وصفه سلوك بيونغ يانغ بـ "المارق" ،محذرة من أن
ً
تطلعاتها بشأن محادثات نووية مع واشنطن "تتوارى تدريجيا"
ومن اختبار صبر بيونغ يانغ.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي في
بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية إن "تطلعاتنا بشأن حوار
ً
مع الواليات المتحدة تتوارى تدريجيا ونحن مضطرون إلى إعادة
النظر بكل اإلجراءات التي اتخذناها حتى اآلن".
ً
وجـ ــاءت تـصــريـحــات ش ــو ردا عـلــى تـعـلـيـقــات أدل ــى بـهــا وزي ــر
الخارجية األميركي األسبوع الماضي ،وصف فيها أنشطة كوريا
الشمالية بأنها "سلوك مارق" ال يمكن التغاضي عنه.
ً
واعتبر شو أن خطاب بومبيو غير الئق ومهين ،محذرا الواليات
المتحدة من "عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك".
(سيول ـ ـ أ ف ب)

محاكمة « 11سبتمبر»
في يناير 2021

تبدأ محاكمة المتهمين
الخمسة بالتخطيط
العتداءات  11سبتمبر في
الواليات المتحدة وبينهم
العقل المدبر للهجمات
الباكستاني خالد شيخ
محمد في يناير 2021
بقاعدة غوانتانامو
العسكرية األميركية ،على
ما أفادت صحيفة "نيويورك
تايمز" .وحدد القاضي
المكلف الملف الكولونيل
شاين كوهن تاريخ  11يناير
 2021موعدا لبدء اختيار
أعضاء هيئة المحلفين
العسكرية المكلفة محاكمة
الرجال الخمسة الذين
يواجهون عقوبة اإلعدام.

السعودية :رئيس للديوان ووزارة للصناعة ومركز للذكاء
أص ــدر خ ــادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز ،أمس األول ،سلسلة
أوامـ ــر شملت اس ـت ـحــداث وزارة للصناعة
والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة
وإن ـشــاء مــركــز وطـنــي لـلــذكــاء االصطناعي
وإدارة للبيانات ،إضافة إلى تعيين رئيس
جديد للديوان الملكي.
ونصت األوامر الملكية ،التي بثتها وكالة
األن ـبــاء الرسمية (واس) على تعيين بندر
ً
الخريف وزي ــرا ل ــوزارة الصناعة وتحويل
هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم
الهيئة الملكية في الرياض لالرتقاء بالمدينة
في جميع المجاالت بما يتناسب مع مكانتها
كعاصمة للمملكة.
وقضت األوامر الملكية كذلك بتعديل اسم
ديوان المراقبة العامة ،ليكون الديوان العام
للمحاسبة ،إضافة إلى تعديالت على أجهزة
حكومية وإعـفــاءات وتعيينات لمسؤولين
حكوميين سعوديين ،بينهم فهد العيسى

سلة أخبار

عقيل إن "التعديالت المقرة من مجلس الوزراء
تعزز توجه يدعمه الملك سلمان وولي العهد
األمير محمد نحو تمكين المرأة".
ً
كما تأتي هذه القرارات امتدادا إلصالحات
أخرى أقرت في السنوات واألشهر الماضية
شملت تحديد  20في المئة من مقاعد مجلس
الشورى للنساء وتعيين سيدات في مناصب
نــواب وزراء ووك ــاء وزارات ثــم تعيين أول
سيدة في منصب سفير هي األميرة ريما بنت
بندر سفيرة للمملكة في واشنطن.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،بـ ـ ــدأت وزارة الـعـمــل
السعودية ،أمس ،تطبيق قرار حظر التدخين
في أماكن العمل ،الذي صدر قبل أربعة أشهر
ب ـه ــدف ح ـمــايــة س ــام ــة وص ـح ــة الـعــامـلـيــن
والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير
بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم
جاذبية بيئة العمل.
وجــاء في القرار أن وزارة العمل ستمنع
"استخدام السجائر ،والسجائر اإللكترونية،

والسيجار ،وال ـجــراك ،والتنباك والمعسل،
والمعسل اإللكتروني ،وتبغ الغليون ،وتبغ
المضغ أو التخزين ،والشمة ،والنشوق ،أو
أي منتج يحتوي فــي تكوينه على التبغ،
والتي سوف تكون تحت طائل الغرامة المالية
المقدرة ب ـ  5000ريال".
وأشارت إلى أن قرار حظر التدخين ،حدد
مواصفات المساحة الــازمــة للتدخين في
أس ــوار العمل تحت عــدد من النقاط أهمها
أن "تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة
ً
 15مـتــرا ،وأن تكون فــي الـهــواء الطلق ،وأن
يتم توفير وســائــل الـســامــة بها (طفايات
الحرائق وأجهزة اإلنذار) ،وأن تكون مفتوحة
من الجوانب ،أي بدون حواجز ،وأال يزيد عدد
الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين
بمعدل  1.4متر مربع لكل شخص".
(جدة -كونا ،واس ،أ ف ب)

خدمات وقاذفة متنقلة وقد تعرضا
للتدمير.
ورأى باتريك إدينجتون وهو
م ـح ـل ــل سـ ــابـ ــق ل ـ ـصـ ــور األق ـ ـمـ ــار
ال ـص ـنــاع ـيــة ب ــوك ــال ــة ال ـم ـخــابــرات
المركزية األميركية "س ــي.آي.إي ــه"
أن ال ـ ـصـ ــورة الـ ـت ــي ب ـث ـهــا ت ــرام ــب
تبدو سرية التقطها قمر تجسس
أميركي.
وانتقد نشر الصورة التي حصل
عليها الرئيس من إفادة سرية عبر
"تــويـتــر" بــاعـتـبــارهــا وسـيـلــة غير
شرعية.
وفــي وقــت سابق ،أشــار ترامب
في "تغريدة" له إلى الموقع المحدد
ً
لمكان اإلطالق ،قائال ،إن الواليات
المتحدة ليست ضالعة في "الحادث
الـ ـم ــأس ــاوي أثـ ـن ــاء االسـ ـتـ ـع ــدادات
النهائية إلطــاق الصاروخ سفير
فــي مــوقــع االط ــاق رق ــم واح ــد في
سمنان بإيران".
وتابع" :أطيب التمنيات إليران
وأتمنى لها التوفيق في تحديد ما

حدث في الموقع رقم واحد".
وفــي تصريحات أدلــى بها في
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ف ــي وقـ ــت الحــق
أمس األول ،دافع ترامب عن نشره
ً
للصورة وأكد مجددا أن الواليات
المتحدة ليس لها عالقة بالحادث.
وقال ترامب "كانت لدينا صورة.
قمت بنشرها وهــو ما لــدي الحق
ً
الـمـطـلــق ف ــي ال ـق ـيــام بـ ــه" ،مضيفا
أن اإليــرانـيـيــن "ك ــان ــوا سيطلقون
ً
ً
صــاروخــا كبيرا ولــم تسر األمــور
بشكل جيد .ال عالقة لنا بذلك".
وف ـ ـ ـ ـ ــي ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ع ـ ـل ـ ــق وزيـ ـ ـ ــر
االتصاالت االيراني محمد جهرمي
عـلــى أن ـبــاء الـفـشــل بــإطــاق القمر
االصطناعي "ناهيد" بالتأكيد على
أن القمر م ــازال قيد التجهيز ولم
يسلم لوزارة الدفاع ،لكنه امتنع عن
الرد على سؤال حول وقوع حادث
انفجار بمنصة اإلط ــاق وقــال إن
وزارة الدفاع هي المعنية.
(طهران ،واشنطن ،إرنا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

مفاوضات طالبان جيدة وال اتفاق
في وقت تسعى الواليات المتحدة وأفغانستان في الدوحة للتوصل الى
اتفاق يؤدي إلى انسحاب آالف العسكريين األميركيين من أفغانستان مقابل
ضمانات أمنية ،أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن واشنطن تجري
"مفاوضات جيدة" مع حركة "طالبان" ،لكن هذه المفاوضات لم تتوصل
بعد إلى اتفاق بشأن السالم في أفغانستان.
وأعلنت "طالبان" في وقت سابق ،أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع
الواليات المتحدة تنسحب بموجبه القوات األميركية من أفغانستان مقابل
تعهد "طالبان" بأال تصبح البالد مالذا لإلرهابيين.
وذكر ترامب أن قوام القوات األميركية سيجري تخفيضه إلى  8600فرد،
لكنها ستبقى هناك حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع "طالبان"
إلنهاء الحرب المستمرة منذ  18عاما.
األطلسي
شمال
حلف
بعثة
ذكرت
الدوحة،
وفي حين تستمر محادثات
ُ
التي تقودها الــواليــات المتحدة ،أن أحــد الجنود األميركيين قتل في
أفغانستان خالل عمليات قتالية ،ليرتفع عدد أفراد الجيش األميركي الذين
ً
قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى  15شخصا.
ً
وفي السياق ،شن متمردون من "طالبان" امس ،هجوما من اتجاهات
عدة على قندوز ،المدينة االستراتيجية شمال أفغانستان والتي تعرضت
لهجمات متكررة منذ عام  .2015وقال مسؤولون إن العملية بدأت حين
ً
هاجم مقاتلون من "طالبان" المدينة انطالقا من اتجاهات متعددة.
وأكد المتحدث باسم شرطة قندوز سيد سرفار حسيني ،أنه "حتى اآلن،
ً
قتل  15مسلحا من طالبان واثنان من عناصر األمن في شرق قندوز وغرب.
وتــابــع :القتال متواصل .وصلت الـقــوات الخاصة وهــي تحاول صدّ
هجمات طالبان.
(واشنطن ،كابول ـ ـ وكاالت)

بريطانيا قي قبضة رافضي تعليق عمل البرلمان
دعوات الحتالل الجسور وقطع الطرقات
خــرج ،أ مــس ،مئات اآلالف في عشرات التظاهرات
ً
بالمملكة المتحدة احتجاجا على قرار رئيس الوزراء
ب ــوري ــس جــون ـســون تـعـلـيــق أع ـم ــال ال ـبــرل ـمــان خــال
المرحلة األ خـيــرة قبل موعد "بريكست" ،فــي خطوة
ً
ندد بها معارضو جونسون باعتبارها "انقالبا ".
وتم تنظيم نحو  30تظاهرة في مناطق عدة بينها
لندن وأبردين (اسكتلندا) وبلفاست (أيرلندا الشمالية)
وسـ ــوانـ ــزي (وي ـ ـلـ ــز) ،ت ـحــت شـ ـع ــاري "وق ـ ــف االنـ ـق ــاب"
و"الدفاع عن الديمقراطية" ،بدعوة من منظمة "أوروبا
جــديــدة ممكنة" الـمـعــارضــة لــ"بــريـكـســت" ،ش ــارك فيها
زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كورن ومنظمة
"مومينتوم" من الجناح اليساري لحزب العمال ،ونشطاء
بيئيون من حملة "يوث سترايك فور كاليمت".
ّ
وأكبر ّ
تجمع شهدته العاصمة لندن قرب مقر إقامة
رئيس الوزراء في " 10داونينغ ستريت".
وأث ــار ق ــرار رئـيــس ال ــوزراء المحافظ تعليق أعمال
الـبــرلـمــان مــن األس ـب ــوع الـثــانــي فــي سـبـتـمـبــر،أي عند
انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية ،وحتى  14أكتوبر،
أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31
ذلك الشهر ،موجة تنديد واسعة في المملكة المتحدة.
وأعلن مايكل شيسوم أحد منظمي التظاهرات ،أن
الهدف منها "إر غــام الحكومة على تغيير مسارها"
ّ ً
مؤكدا مشاركة "مئات اآلالف" فيها.
ودعـ ــت ح ــرك ــة "م ــوم ـي ـن ـت ــوم" ،ك ــذل ــك إل ــى "اح ـت ــال
الجسور وقطع الطرقات".
ويملك ر ئـيــس ا ل ــوزراء فــي المملكة المتحدة حق
تعليق البرلمان بعد الحصول على موافقة الملكة،
ً
وهو يقوم بذلك تقليديا خالل فترة انعقاد مؤتمرات
األحزاب السياسية في سبتمبر.
لكن ما أثار التنديد هذه المرة بين معارضي خروج

ً
صورا لترامب (رويترز)
معارضون يتظاهرون في لندن أمس رافعين
من دون اتفاق من االتحاد األوروبي هو توقيت التعليق
ومدته حيث من المتوقع أن يستمر خمسة أسابيع.
ويشتبه بأن جونسون يريد من خالل هذا التعليق
منع الـنــواب مــن تعطيل بريكست بــدون اتـفــاق يعتزم
تنفيذه فــي حــال لــم يتوصل إلــى تسوية مــع االتـحــاد
األوروبي حول شروط خروج المملكة المتحدة منه.
ً
ودافـ ـ ــع رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ــن ق ـ ـ ــراره ،م ــؤك ــدا أنـ ــه يــريــد
االستفادة من ذلــك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة
الوطنية وتقديمه بعد وصوله إلى السلطة في يوليو.
ومن المقرر أن تجري تظاهرة أخرى الثالثاء أمام
البرلمان الذي يستأنف أعماله في جلسة يتوقع أن
تكون ساخنة.
وأطلقت كذلك عملية قضائية ضد تعليق أعمال
ال ـبــرل ـمــان ،فـيـمــا ي ـحــاول ال ـن ــواب ســن قــوان ـيــن تمنع
ً
خروجا من دون اتفاق.
ً
ويتوقع أيضا إطالق عملية تصويت على سحب

الثقة من الحكومة التي تقتصر أغلبيتها في مجلس
العموم على صوت واحد.
وح ــذر جــون ـســون الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،ال ـن ــواب من
ً
تعطيل "بريكست" ،معتبرا أن "ذلك سيقوض بشدة
ثقة الشعب بالسياسة".
ي ــأت ــي ذل ـ ــك غ ـ ــداة إع ـ ــان ج ــونـ ـس ــون ت ـس ــري ــع وت ـي ــرة
االجتماعات بين المفاوضين البريطانيين واألوروبيين
الــذيــن سيلتقون مــرتـيــن فــي األس ـب ــوع فــي بــروكـســل في
سبتمبر الجاري.
على صعيد آخر ،أعلن وزير المالية البريطاني ساجد
جويد أمس ،أن عالقته برئيس الوزراء "رائعة" ،وذلك بعد
تردد أنباء عن نقاش حاد بينهما عقب إقالة أحد مساعديه.
وقال" :لن أتطرق ألي مسائل شخصية ،هذا غير مالئم.
أظــن أنــه كــان هناك تفهم جيد آلرائــي .العالقة مع رئيس
الوزراء عالقة رائعة".
(لندن ـ ـ وكاالت)

مساعدة ترامب أفشت
عالقته بابنتيه

كشفتت صحيفة "بوليتيكو"
أن المساعدة الشخصية
للرئيس األميركي مادلين
ويسترهوت وكاتمة أسراره،
اضطرت لترك منصبها
بعد أن أفشت للمراسلين
أسرار عالقة دونالد ترامب
بابنتيه ،موضحة أنها قالت
في حديث مع صحافيين لم
يكن مخصصا للتسجيل،
إن عالقتها معه أفضل من
العالقة بينه وبين ابنتيه
إيفانكا وتيفاني .كما كشفت
أن ترامب لم يرغب بالتقاط
صور له مع ابنته تيفاني،
ً
ألنه يعتبرها ممتلئة جدا.
وأبلغ ترامب المراسلين أن
ويسترهوت كانت موظفة
جيدة جيدا ومتعاونة تماما،
لكنه اعترف بأن كلماتها
ً
"كانت هجومية أحيانا".

قاتل كيندي يتعرض
لطعنات داخل سجنه

تعرض الفلسطيني سرحان
سرحان المدان بقتل
السناتور والمرشح الرئاسي
األميركي روبرت كيندي
للطعن بالسكين من قبل
شريكه في الزنزانة بأحد
سجون كاليفورنيا ،وتم
نقله إلى المستشفى مصابا
بجروح عدة .ويقبع سرحان
البالغ  75عاما في السجن
ّ
منذ  50عاما ،بسبب إقدامه
في لوس أنجلس عام 1968
على اغتيال السيناتور
كيندي شقيق الرئيس جون
كيندي الذي قتل غيلة قبل
ذلك.

بولسونارو يهاجم أوروبا
ّ
ويتقرب من أميركا

نصح الرئيس البرازيلي
جاير بولسونارو المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل
ً
بإعادة تشجير بلدها ،مؤكدا
أن أوروبا "ال يمكنها إعطاء
دروس" له بشأن تواصل
حرائق األمازون.
وبعد محادثات "مثمرة"
مع ميركل ،قال بولسونارو
إنه "مستعد للتحدث إلى
أي بلد ،باستثناء عزيزنا
(الرئيس الفرنسي إيمانويل)
ماكرون ما لم يعتذر عما
بدر منه بشأن سيادتنا على
األمازون" .بدوره ،عبر وزير
خارجيته أرنستو أراوجو
عن ارتياحه للتقرب من
الرئيس األميركي دونالد
ترامب .وتوجه أراوجو نجل
الرئيس البرازيلي إدواردو
بولسونارو ،الذي سيصبح
سفير بلده في واشنطن
ً
قريبا ،إلى البيت األبيض
للحصول على دعم.

ةديرجلا
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رياضة
 4إصابات في صفوف األزرق قبل مواجهة نيبال

طاقم حكام كوري للقاء ...ووفد المنافس يصل اليوم
حازم ماهر

تعرض  4من العبي منتخبنا
الوطني لكرة القدم هم
محمد خالد وفهد الهاجري
والحارس حميد القالف
لإلصابة ،إضافة إلى المدافع
سامي الصانع الذي يحسم
مصيره د .عبدالمجيد البناي
بعد إخضاعه لكورس عالجي
وعالج طبيعي.

ق ـ ــرر رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـطـبـيــة
باتحاد الكرة  -طبيب المنتخبات
الــوطـنـيــة د .عبدالمجيد البناي
إخضاع العــب منتخبنا الوطني
األول س ــام ــي ال ـص ــان ــع ل ـك ــورس
عالجي مكثف مدته ثالثة أيام ،مع
إخضاعه في الفترة ذاتها لعالج
طبيعي إثر إصابة الالعب بشد في
العضلة األمامية.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ،أن ي ـح ـس ــم د.
البناي بعد انتهاء كورس العالج
والـتــدريـبــات مصير الصانع من
الـمـشــاركــة أو عــدمـهــا مــع األزرق
في مباراته مع المنتخب النيبالي
المقرر لها مساء الخميس المقبل،
في الجولة األولــى من منافسات
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة للتصفيات

الـمـشـتــركــة ال ـمــؤه ـلــة لـنـهــائـيــات
ك ــأس ال ـعــالــم ال ـتــي تستضيفها
قطر عام  ،2022وكأس آسيا 2023
بالصين.
وتتجه النية لــدى البناي إلى
منح الالعب راحــة بالتالي غيابه
ع ــن مـ ـب ــاراة نـيـبــال ف ــي ح ــال عــدم
ش ـفــائــه بـنـسـبــة  100ف ــي ال ـم ـئــة،
م ــن أج ــل ض ـم ــان م ـشــارك ـتــه أم ــام
المنتخب األسـتــرالــي ،التي تبدو
ً
مؤكدة ،خصوصا أن حالة الالعب
ليست سيئة.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،ت ـع ــرض
الـ ــاع ـ ـبـ ــون م ـح ـم ــد خ ــال ــد وف ـهــد
الهاجري والحارس حميد القالف
ً
إلى اإلصابة أيضا ،وإن كان القالف
ق ــد شـ ــارك ف ــي ال ـتــدري ـبــات بشكل

«الناشئين» يتعادل مع برينيا السلوفيني

محمد الحريص

يواصل منتخبنا للناشئين تحت  17سنة لكرة القدم تدريباته اليوم على
فترتين صباحية ومسائية ،في معسكره التدريبي بسلوفينيا ،استعدادا لخوض
منافسات المجموعة األولــى التي تستضيفها األردن الشهر الجاري ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
وكان األزرق واجه فريق برينيا السلوفيني ،مساء الخميس الماضي ،في
ثالث مبارياته التجريبية بالمعسكر ،والتي انتهت بالتعادل اإليجابي
بنتيجة  ،2-2ولعب األزرق خالل اللقاء بتشكيلين مختلفين ،حيث
دفع المدرب إبراهيم عبيد بالتشكيل األساسي في الشوط األول،
وتقدم خالله بهدفين من دون رد ،ثم لعب بالتشكيل االحتياطي
في الشوط الثاني.
من جهته ،أكد مدير المنتخب محمد الحريص أن المستوى
يرتفع من يوم آلخر في المعسكر السلوفيني ،مشيدا بالجهود
التي يبذلها الالعبون في التدريبات والمباريات الودية ،وهو
األمر الذي ألقى بظالله اإليجابية على المستوى.
وأشار الحريص إلى أن الجهاز الفني لديه معلومات ال بأس
بها عن بعض منتخبات المجموعة ،في مقدمتهم المنتخب األردني،
الذي شارك في بطولة غرب آسيا ،والذي انتهى أيضا من المشاركة
في بطولة دولية وديــة مؤخرا في قطر ،أما منتخب طاجيكستان
فيمتلك العبين موهوبين ،إذ حقق الفريق إحدى البطوالت مؤخرا
عن جدارة واستحقاق شديدين ،وفي المقابل فإن المعلومات عن
ً
منتخبي سريالنكا ونيبال ضئيلة جدا.

«سلة» األبيض يشارك في «العربية»
●

جابر الشريفي

وافـ ــق مـجـلــس إدارة ن ــادي
الكويت على مشاركة الفريق
األول لكرة السلة في البطولة
العربية لألندية التي ستقام
في المغرب ،خــال الفترة من
 23الى  31اكتوبر المقبل،
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة األب ـيــض
ً
بصفته بطال لكأس االتحاد
ع ـل ــى وج ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد بـغــض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن أن ـ ــه ب ـط ــل جـمـيــع
البطوالت الموسم الماضي،
إذ ت ـ ـنـ ــص الئـ ـ ـح ـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـ ـطـ ــل كـ ــأس
االتحاد في البطولة العربية،
وب ـطــل الـ ـ ــدوري ف ــي الـبـطــولــة
الخليجية.
وس ـ ـي ـ ـشـ ــارك ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
الـ ـبـ ـط ــول ــة ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ت ــوق ــف
الـ ـ ــدوري ال ـ ــذي سـيـنـطـلــق في
 18مــن سبتمبر ال ـج ــاري ،إذ
سيتوقف الدوري لالستعداد
المنتخب لبطولة الخليج التي
ستقام هنا في الكويت ،خالل
الفترة من  23إلى  30نوفمبر
المقبل ،على أن يلتحق العبو
األب ـي ــض ال ــذي ــن سـيـخـتــارهــم

ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ألزرق الـسـلــة
ب ـت ــدري ـب ــات ال ـم ـن ـت ـخــب ،بـعــد
ن ـهــايــة م ـش ــارك ــة ال ـف ــري ــق في
البطولة.
ولم يستقر الجهاز اإلداري
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى اآلن ح ــول
دعــم الـفــريــق بمحترفين قبل
الــدخــول فــي غـمــار منافسات
البطولة العربية ،الذي يشارك
بها ثالثة أجانب في كل فريق
حسب الالئحة ،إال أن المصادر
ت ـش ـيــر إل ـ ــى ان ـ ــه م ــن الـصـعــب
التعاقد مع محترفين للبطولة
لما له من آثار على الفريق ،اذ
سيسبب ذلك عدم توازن بعد
العودة للمشاركة في الدوري
ال ـم ـح ـلــي ،م ــادام ــت الجمعية
العمومية لــا تـحــاد مستمرة
ف ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ــض ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ــاع ـ ــب
االجنبي للمسابقات المحلية
بداعي عدم توافر ميزانية من
هيئة الرياضة.

ع ــادي بـعــد تـعــرضــه لــالـتــواء في
الكاحل ،وهــي نفس إصابة خالد
الــذي حصل على راحــة  24ساعة
فـقــط ،مــع ال ـهــاجــري ال ــذي يعاني
ً
تقلصا في عضالت الظهر ،والذي
ً
خ ـضــع ل ـل ـعــاج ال ـم ـك ـثــف أي ـض ــا،
وتـ ـب ــدو ح ــال ــة خ ــال ــد وال ـه ــاج ــري
مطمئنة إلى حد كبير.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ــواص ــل الـمـنـتـخــب
تدريباته فــي السابعة مــن مساء
ال ـي ــوم ع ـلــى اس ـت ــاد ث ــام ــر ب ـنــادي
السالمية ،تحت إش ــراف الـمــدرب
الكرواتي روميو جوزاك ،الذي قرر
اب ـتــداء مــن تــدريــب أم ــس ،التركيز
على مباراة نيبال فقط ،إذ شاهد
ً
ال ـ ـم ـ ــدرب وم ـ ـعـ ــاونـ ــوه ت ـس ـج ـيــا
ل ـم ـبــاراتــي األزرق م ــع المنتخب

فوز األردن
ً
على ماليزيا وديا
تـ ـغـ ـل ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األردن
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
الماليزي  -1صفر في مباراة
ودي ـ ــة ال ـج ـم ـعــة ع ـل ــى اس ـت ــاد
كوااللمبور الدولي في ختام
م ـع ـس ـكــر "ال ـن ـش ــام ــى" تــأهـبــا
للتصفيات المزدوجة المؤهلة
لـكــأس الـعــالــم  2022فــي قطر
وكأس آسيا في الصين .2023
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف س ـع ـيــد
مـ ــرجـ ــان ( )7ل ـي ـم ـنــح فــري ـقــه
دفـ ـع ــة م ـع ـن ــوي ــة ق ـب ــل ال ـس ـفــر
الى الصين تايبيه لمواجهة
منتخبها ي ــوم الـخــامــس من
الشهر المقبل.
وأوقـعــت قرعة التصفيات
المزدوجة منتخب األردن في
المجموعة الثانية الى جانب
استراليا والـكــويــت والصين
تايبيه ونيبال.

جانب من منافسات الجولة األولى

منتخب نيبال يصل اليوم
من ناحية أخرى ،من المقرر أن
يصل اليوم إلى البالد في الساعة
 4.20وف ــد مـنـتـخــب نـيـبــال وذل ــك
عبر مطار الشيخ سعد العبدالله،
ع ـلــى أن ي ـغ ــادر ال ــوف ــد ف ــي ال ـيــوم
التالي للمباراة (الجمعة المقبل)،
وسيباشر الفريق تدريباته ابتداء
من الغد.

ً
يونغ حكما للقاء

من جانب آخر ،يدير اللقاء طاقم
تحكيم من كوريا الجنوبية يتكون
مــن كيم دي يونغ (حكم ساحة)،
وب ــان ــغ ج ــي ي ــول (م ـســاعــد أول)،
وبارك كيون يونغ (مساعد ثاني)،
وشاي سانغ هيوب (حكم رابع).

روميو جوزاك وحديث جانبي مع فهد عوض

ُ
 10آالف دوالر سرقت من طائرة منتخب الطائرة
هدر المال العام بقصد أو من دون
ً
ً
قصد أمــر مرفوض رفضا قاطعا ،ألن
ُ
ً
من ائتمن عليه يجب ان يكون حريصا
ويتبع كــل االج ــراء ات القانونية التي
ت ـح ـف ــظ الـ ـحـ ـق ــوق وأمـ ـ ـ ـ ــوال اآلخـ ــريـ ــن،
ً
ً
ً
السيما أن هـنــاك مـثــا شعبيا دارج ــا
أشبه ما يكون بالنظرية يقول إن "المال
السائب يعلم السرقة" ،وهذا ما حدث
بالفعل مع وفد منتخبنا الوطني األول
لكرة الطائرة الذي غادر قبل يومين إلى
معسكره في صربيا وتعرض للسرقة
داخ ــل ال ـطــائــرة واخ ـت ـفــت ع ـشــرة آالف
دوالر من الموازنة المخصصة للوفد
خالل إقامته في المعسكر!
والسرقة تمت بسبب اتباع اجراءات
غير سليمة بنقل المبلغ المخصص
ك ــام ــا ف ــي ح ـق ــائ ــب وجـ ـي ــوب اع ـض ــاء
ال ــوف ــد ،وه ــذا االس ـل ــوب غـيــر منطقي،
فهناك طــرق يجب اتباعها اكـثــر امنا
وع ـق ــان ـي ــة ،ل ـع ــل ابـ ــرزهـ ــا عـ ــن طــريــق
حواالت بنكية او الحسابات الخاصة
وسحبها عن طريق البطاقات في بلد
الوصول.
وكان اتحاد الكرة الطائرة قد أصدر
ً
بيانا على لسان رئيسه حسين عاشور
أكد فيه أن مجلس إدارة االتحاد "يرحب

بكل اآلراء السلبية وااليجابية ،ويعمل
ً
جـ ــاهـ ــدا ل ــرف ــع ش ـ ــأن وتـ ـط ــوي ــر ال ـك ــرة
ال ـط ــائ ــرة وال ـ ـعـ ــودة ب ـهــا إلـ ــى مـكــانـهــا
الطبيعي".
وقــال عــاشــور ،فــي بيان توضيحي
لما حدث في معسكر المنتخب األول
بـصــربـيــا :نــؤكــد ســرقــة مبلغ  10آالف
دوالر ،وتم االتصال برئيس وأعضاء
ا لــو فــد فــي صربيا للتحقيق مباشرة
في األمر ،وتم احتواء الموقف ،وتسديد
ال ـم ـب ـلــغ ع ــن ط ــري ــق رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد،
وذلــك لحين عــودة الــوفــد إلــى الكويت
والتحقيق في هذا الشأن بشكل مفصل،

جاسم وناصر الرجيب بطال الجولة
األولى لسباق الدراجات المائية
انطلقت يــوم الجمعة الجولة األول ــى من
سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة
والتحمل  )2019الذي تنظمه لجنة الدراجات
المائية في النادي البحري.
وقـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة حـسـيــن دش ـت ــي إن
المنافسة اتسمت بالندية بين المتسابقين
للظفر بالمراكز األولى للجولة مؤكدا أهمية
ه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة م ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــات ف ــي كـســب
المتسابقين الخبرة لتنمية مهاراتهم وصقل
مواهبهم.
وأضاف دشتي أن منافسات الجولة التي

ال ـن ـي ـبــالــي ،ال ـل ـت ـيــن أق ـي ـم ـتــا على
استاد الشباب في مارس الماضي،
وانتهت األولى بالتعادل السلبي،
في حين فاز منتخبنا في الثانية
على ضيفه بهدف من دون رد.
وتـشـهــد ال ـتــدري ـبــات الـحــالـيــة،
ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـع ــض ال ـج ـم ـل ــة ال ـف ـن ـيــة
والـتـكـيـيـكـيــة ال ـت ــي تـعـتـمــد على
ال ـســرعــة ف ــي االرت ـ ــداد م ــن الــدفــاع
للهجوم والعكس ،السيما أن أهم
ما يميز العبي نيبال السرعة ،مع
األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار افـتـقــادهــم
الجانب المهاري بشكل الفت.
وقرر روميو جوزاك عدم اختيار
قائمة مباراة نيبال التي ستضم
ً
 23العـبــا مــن أصــل  26العــب وقع
ً
االختيار عليهم ،وذلك تحسبا ألي
ظروف ،السيما اإلصابات ،إال قبل
المباراة بساعات قليلة.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
ً
دخ ــل مـعـسـكــرا فــي أح ــد الـفـنــادق
ظهر أمــس ،الــذي سيستمر حتى
موعد انتهاء مباراته مع أستراليا،
المحدد لها يوم العاشر من شهر
الجاري.

شهدت مشاركة  21متسابقا واستمرت يوما
واح ـ ــدا أس ـف ــرت ع ــن ف ــوز الـمـتـســابــق جــاســم
الــرج ـيــب بــالـمــركــز األول ف ــي فـئــة (الـجــالــس
للمبتدئين) يـلـيــه مـحـمــد الصميعي ثانيا
ودعيج الشطي ثالثا.
وذك ــر أن ــه فــي فـئــة (ال ــواق ــف لـلـبــراعــم) حل
المتسابق ناصر الرجيب في المركز األول يليه
شاهين رمضان ثانيا وفارس رمضان ثالثا.
وأفـ ــاد ب ــأن ال ـهــدف مــن ه ــذه الـبـطــولــة هو
اك ـت ـشــاف م ــواه ــب ج ــدي ــدة واع ـط ــاء الـفــرصــة
للشباب الواعد لتطعيم المنتخب الكويتي

ل ـل ــدراج ــات ال ـمــائ ـيــة الـ ــذي يـسـتـعــد لـخــوض
منافسات بطولة العالم لـلــدراجــات المائية
التي تستضيفها واليــة (أريــزونــا) األميركية
خالل الفترة من الخامس الى الـ  13من أكتوبر
المقبل.
وأش ــار إلــى أن الجولة الثانية مــن سباق
الـكــويــت ل ـلــدراجــات الـمــائـيــة (س ـبــاق ال ـقــدرة
والـتـحـمــل  )2019سـتـكــون فــي  13سبتمبر
المقبل كما أن الجولة الثالثة ستكون في الـ
 27من الشهر نفسه لفئة (الجالس للمبتدئين)
وفئة (الواقف للبراعم)( .كونا)

حسب اللوائح المعمول بها في هذه
األمور.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان" :ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
س ـيــر ال ـم ـع ـس ـكــر ،ت ــم ت ــاف ــي سـلـبـيــات
ً
هذه الموقف نهائيا بالنسبة لجميع
أع ـ ـضـ ــاء الـ ــوفـ ــد (الع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،إداريـ ـ ـي ـ ــن،
ً
م ــدربـ ـي ــن) ،وال ـم ـع ـس ـكــر ي ـس ـيــر حــال ـيــا
بـشـكــل طـبـيـعــي ،سـ ــواء عـلــى مستوى
الـتــدريـبــات أو الـمـبــاريــات التجريبية
الـخــاصــة بــاسـتـعــداد األزرق للبطولة
اآلسـ ـي ــوي ــة ،وذل ـ ــك ت ـحــت قـ ـي ــادة فنية
مـمـيــزة مــن ال ـم ــدرب الـتــونـســي محمد
كعبار الذي نكن له كمجلس إدارة كل

ً
تقدير واحترام ،نظرا لتاريخه المشرف
وحسن خلقه المشهود به من الجميع".
وطالب البيان ،في الختام ،الجميع
بـتـحــري الــدقــة فــي ع ــرض المعلومات
الخاصة بالمنتخبات والمعسكرات،
ألن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـمـ ـغـ ـل ــوط ــة تـضــر
ً
بــال ـج ـم ـيــع ،خ ـص ــوص ــا إن ك ــان ــوا فــي
ً
مهمات وطنية لتمثيل الكويت ،مؤكدا
انـ ـه ــا الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى واألخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـتــى
سيتطرق لها رئيس أو أعضاء االتحاد
للرد على مثل هذه األحداث ،وسيكتفي
الجميع بالعمل لمصلحة اللعبة" .إلى
هنا وينتهي البيان.
وب ــدورن ــا فــي "ال ـجــريــدة" نـشــد على
ي ــد رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ح ـس ـيــن ع ــاش ــور
ب ـح ـس ــن ردة ال ـف ـع ــل تـ ـج ــاه مـ ــا ح ــدث
ب ـ ـتـ ــدارك الـ ـم ــوق ــف س ــري ـع ــا وت ـس ــدي ــد
ال ـم ـب ـلــغ الـ ـمـ ـس ــروق ب ـت ـحــويــل س ــري ــع،
وهـ ــي ال ـخ ـط ــوة ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي كـ ــان مــن
األجــدر واألولــى اتباعها منذ البداية،
حتى ال تهدر االم ــوال بسبب االهمال
واتباع خطوات ارتجالية غير مدروسة
الـعــواقــب ،السيما أن رئـيــس واعـضــاء
ال ــوف ــد ف ــي عـنـقـهــم م ــا ه ــو اغ ـلــى وأع ــز
من االمــوال ،فهم مؤتمنون كذلك على
شباب يمثلون الوطن.

ونرى أن الخطوات التي أشار اليها
ال ـب ـيــان أن ـهــا س ــوف تـتـبــع ب ـعــد ع ــودة
الوفد ليست كافية ،فعلى الهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة ف ـتــح تـحـقـيــق ف ــي ال ـحــادثــة
ومالبساتها ،السيما أن هناك سوابق
ال تعد وال تحصى في اتحادات ووفود
سابقة اختفت مخصصاتها وطالبت
بموازنات جديدة.
وتـعـقـيـبــا عـلــى م ــا ورد ف ــي خاتمة
البيان ،الذي طالب بتحري الدقة بنقل
المعلومات ،نود التوضيح أن ما ذكر
هو ما أعلنه موقع اتحاد كرة الطائرة
الرسمي على لسان نواف باجية عضو
مـجـلــس إدارة ات ـح ــاد ال ـك ــرة ال ـطــائــرة
ورئـيــس وفــد المنتخب ،وال يوجد به
اجـتـهــاد مــن اح ــد ،اال اذا كــان االتـحــاد
يشكك بما نقله رئيس وفده!
وأشار البيان الى جزئية ال يمكن لنا
ان نمررها دون توضيح ،وهي القول:
"المرة األولى واألخيرة التى سيتطرق
لها رئيس أو أعضاء االتحاد للرد على
مثل هذه األحداث" ...هذا االمر ال نعلم
القصد من ورائه ،ولكن نحن كوسائل
إع ــام لـنــا دور رقــابــي وسـنـتــابــع هــذه
ال ـســرقــة وغ ـيــرهــا لـنـنـقــل ل ـل ـقــارئ آخــر
المستجدات.

ً
منتخب اليد إلى صربيا استعدادا للتصفيات األولمبية

الهاجري 5 :مباريات تجريبية في المعسكر
يغادر وفد منتخبنا الوطني األول لكرة اليد ،فجر
ال ـيــوم ،الــى صربيا إلقــامــة معسكر تــدريــب حتى 19
ً
ال ـج ــاري ،اس ـت ـعــدادا للتصفيات اآلسـيــويــة المؤهلة
ألولمبياد طوكيو  ،2020التي ستقام في الدوحة من
 17إلى  26أكتوبر المقبل.
ويـتــرأس الــوفــد رئيس االتـحــاد ،الفريق المتقاعد
ناصر بومرزوق ،ويتكون من مدير المنتخبات محمد
الـخـمـيــس ،وم ــدي ــر الـمـنـتـخــب األول فـهــد ال ـهــاجــري،
ومشرف المنتخب عبدالعزيز الزعابي ،والجهاز الفني
بـقـيــادة الـفــرنـســي يــريــم سـيــا ومـســاعــديــه الفرنسي
إيــريــك أمــالــو ،وم ــدرب فريق الكويت التونسي منير
حـســن ،وم ــدرب الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة األيـسـلـنــدي راجـنــار
أوس ـ ـكـ ــارسـ ــون ،وم ـ ـ ــدرب ال ـ ـحـ ــراس ال ـت ــون ـس ــي أي ـمــن
ال ـش ـيــخ ،واخـتـصــاصــي ال ـعــاج الـطـبـيـعــي الـتــونـســي
محمد ياسين ،إضــافــة إلــى  26العبا هــم :علي صفر
وصالح الموسوي ومشعل طه وعبدالرحمن البالول
ومشاري صيوان ويعقوب أسيري ومحمد الغربللي
وخالد الغربللي وعبدالله الغربللي ونواف الشمري
ومشاري طه وعبدالعزيز الشمري وعبدالله الخميس
وفـ ــواز ع ـبــدال ـهــادي ،وم ـه ــدي خ ــان وس ــال ــم محبوب
وعـبــدالـلــه مصطفى ومـحـمــد ج ــواد وأح ـمــد الـقـطــان
وإبراهيم األمير وعبدالله العطية وحسن صفر ومحمد
البلوشي وعبدالعزيز الــدوســري وإسماعيل خزعل
وبندر الشمري.
من جانبه ،أكد رئيس االتحاد ناصر بومرزوق أن

ّ
"االتـحــاد وفــر كــل اإلمـكــانــات للنهوض بالمنتخبات
الوطنية بشكل عــام والمنتخب األول بشكل خاص،
طمعا في أن تكون عودة األزرق بالمستوى والشكل
ال ــائ ــق ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ف ـت ــرة اإلعـ ـ ــداد األولـ ــى
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت كـ ــانـ ــت جـ ـي ــدة،
والالعبون استفادوا منها بدنيا وفنيا
بشكل جيد".
وطـ ــالـ ــب بـ ـ ــومـ ـ ــرزوق ال ــاع ـب ـي ــن
ب ـ ـضـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام واالن ـض ـب ــاط
داخـ ــل الـمـلـعــب وخ ــارج ــه ،وب ــذل
أقصى مجهود ممكن في الفترة
المقبلة ،حتى تكون عودة األزرق
بالمستوى المنتظر.

الهاجري :برنامج مكثف
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر
المنتخب األول فـهــد الـهــاجــري
أن "خ ـ ـطـ ــة ال ـم ـع ـس ـك ــر ت ـت ـض ـمــن
برنامج تدريب مكثفا على فترتين
يوميا؛ صباحا ومساء ،إضافة إلى
خوض  5مباريات تجريبية مع فرق
صربية قوية طبعا في التطبيق الفني
والتكتيكية لطرق الالعب الذي سيعتمد
عليه الفرنسي سيال في الفترة المقبلة".

الفرنسي سيال
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ً ً
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻓﺎﻳﻠﺮ ﻣﺪﻳﺮا ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻸﻫﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

•

وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرب
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي رﻳﻨﻴﻪ ﻓﺎﻳﻠﺮ
ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي ،ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

ﺗ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي رﻳﻨﻴﻪ
ﻓﺎﻳﻠﺮ ،ﻟﻘﻴﺎدة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮة اﻷول ﺧﻼل
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟــﻸورﻏــﻮاﻳــﺎﻧــﻲ
ﻣﺎرﺗﻦ ﻻﺳﺎرﺗﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻋﻘﺐ
ﺧــﺮوج اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻦ دور اﻟﺴﺘﺔ
ﻋﺸﺮ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﻣﺼﺮ.
وﻗــﺎل اﻷﻫﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ،إن ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﻜــﺮة ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻃﻪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﺑـﻌــﺪ اﻻﺗ ـﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴ ــﺐ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎدي ،ﻗـ ـ ــﺮرت
أن ﻳـ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﺎﻳ ـﻠ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻬ ـﻤ ـﺘــﻪ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ،وﻗﺪ ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﺤﻠﻞ اداء
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
وﻗ ــﺎم وﻓــﺪ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟ ــﺬي ﺗــﻮاﺟــﺪ ﻓﻲ
ً
أوروﺑـ ــﺎ ،وﺿــﻢ ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣﺮﺗﺠﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وأﻣـﻴــﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ،ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ،وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ
ﺑ ـﻌــﺪ ﻣــﺮاﺟ ـﻌ ـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻣــﻮﻧـﺘـﻨـﻴــﺮي
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا.

ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ  ٥ﻣﺪرﺑﻴﻦ
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎدي ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻪ أن
"اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺮﻳﻨﻴﻪ ﻓﺎﻳﻠﺮ

ﺟ ـ ــﺎء ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺣـ ـ ــﺪدت أﺳـ ـﻤ ــﺎء ﺧـﻤـﺴــﺔ
ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻘﺐ دراﺳﺔ
ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ  30ﺳـﻴــﺮة ذاﺗ ـﻴــﺔ ،وﻛــﺎن
ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻷ ﺳ ـﻤــﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
اﺛﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ،أوﻟﻬﻤﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ اﻟﺬي
واﻓــﻖ اﻷﻫـﻠــﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
واﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻃ ـﻠــﺐ إرﺟـ ـ ــﺎء ﺗﺴﻠﻢ
اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ﺑـﻌــﺪ إﻧ ـﻬ ــﺎء أزﻣ ـﺘ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻧــﺎدﻳــﻪ
اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ــﻮﻋ ــﺪا واﺿـﺤــﺎ
ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﺷــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻣﻌﻪ رﻏﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻻﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻮ
ﻣـ ـ ــﺪرب ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳـ ــﻞ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ،
واﻟــﺬي واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻷﻫﻠﻲ.
وراﻋﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ أﻧ ــﻪ ﺻــﺎﺣــﺐ ﺑﺼﻤﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ،
وﻳﻤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻳﻤﻴﻞ
إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺻﺎﺣﺐ ﻃﻤﻮح ﻣﺘﺠﺪد،

ﺗﺨﻄﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ،ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ،ﻏﻴﺎب أﺑﺮز ﻧﺠﻮﻣﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
وﺗـﻔــﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﻴﺘﺰ -2ﺻﻔﺮ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ "ﺳـ ــﺎن ﺳــﺎﻣ ـﻔــﻮرﻳــﺎن"
اﻓﺘﺘﺢ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ
ﺟ ــﺰاء ) ،(11ﻗـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻌــﺰز اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟـﻜــﺎﻣـﻴــﺮوﻧــﻲ ارﻳ ــﻚ ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ ﺗﺸﻮﺑﻮ
ﻣﻮﺗﻴﻨﻎ اﻻرﻗــﺎم ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،إﺛﺮ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎرﻛﻮ ﻓﻴﺮاﺗﻲ
اﻟــﺬي ﺷﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮﺳﻂ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ادرﻳﺴﺎ
ﻏﻲ ).(43
وﺗــﻮﻗ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻓ ـﺘــﺮة ﻗﺼﻴﺮة
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻻﻓ ـﺘــﺔ ﻣــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﺗ ـﺤــﺾ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ.
وﻏــﺎب ﻋﻦ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﻤﺎه
اﻟﺸﺎب ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ واﻻوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
ادﻳـﻨـﺴــﻮن ﻛــﺎﻓــﺎﻧــﻲ ﺑــﺪاﻋــﻲ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ،
واﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ ﻧ ـﻴ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮوي اﻷول ﺑﻨﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ﻓ ــﻲ اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ
ﻣـﺴــﺎء اﻟ ـﻴــﻮم ،ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻮﺳﻢ .2018-2019
وﺗ ــﺄﻫ ــﻞ اﻟ ــﺰﻣ ــﺎﻟ ــﻚ ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻧ ـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ
اﻟـﻜــﺄس ،ﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮر اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف دون ّ
رد
ﻓﻲ دور اﻟـ ،8ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻌﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري
ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺑ ــ 3أﻫ ــﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺪف.
وﻳــﺪﻳــﺮ اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻃــﺎﻗــﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ أﺟـﻨـﺒــﻲ ﺑﻌﺪ
ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻋ ـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
ﻧــﺎدﻳــﻲ اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ واﻻﺗ ـﺤــﺎد ،ﺧﻮﻓﺎ ﻣــﻦ ﺣــﺪوث
ﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاض
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺿ ـ ــﺮب ﺑ ـﻴ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺪز ﻣ ــﻮﻋ ــﺪا ﻣــﻊ
ً
ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ ﻓــﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟـﻜــﺄس أﻳـﻀــﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺣﺮس اﻟﺤﺪود ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ أﺣﺮزﻫﻤﺎ ﺟﻮن أﻧﻄﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ
اﺳ ـﺘــﺎد ﺑ ـﺘــﺮوﺳ ـﺒــﻮرت ﺿـﻤــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت دور
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر أن ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺪز ﻣــﻊ
ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﻏﺪ ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﺑﺘﺮﺳﺒﻮرت ،ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ
اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ واﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺐ ﻛﺄس ﻣﺼﺮ.

وﻗـ ــﺎدر ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣ ــﺎل اﻷﻫـﻠــﻲ
وﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻫ ـ ـﻴـ ــﺮه ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

إﻧﺠﺎزات ﻓﺎﻳﻠﺮ
وﻳﻌﺪ أﺑﺮز إﻧﺠﺎزات ﻓﺎﻳﻠﺮ
ﺣ ـ ـﺼـ ــﻮﻟـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻧـ ــﺪرﻟ ـ ـﺨـ ــﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ
) 2017 -2016ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري
اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻧـ ــﺪرﻟ ـ ـﺨـ ــﺖ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﺧ ـ ـ ــﺮ 5
ﺳﻨﻮات( ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن أﻗﻮى
ﺧ ــﻂ ﻫ ـﺠ ــﻮم ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري
ﺑ ـﻌ ــﺪ إﺣـ ـ ـ ــﺮاز اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ 67
ﻫـ ــﺪﻓـ ــﺎ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻣــﻊ
اﻧـ ــﺪرﻟ ـ ـﺨـ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﺄس
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜ ــﻲ
 ،2017وﺗ ــﺄﻫ ــﻞ ﻣـﻌــﻪ اﻟــﻰ
دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻷوروﺑـ ــﻲ ،2017-2016
وﺣـ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
اﻓـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﻓ ــﻲ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ .2017
رﻳﻨﻴﻪ ﻓﺎﻳﻠﺮ

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﻔﺮض واﻗﻌﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺘﺰ
ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻻﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻗﺒﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ اﻳ ــﺎم ﻣــﻦ اﻗﻔﺎل
ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت.
ودﻓﻊ ﻣﺪرب ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﺧﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎرس اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
ﻣــﺎرﺳ ـﻴــﻦ ﺑــﻮﻟـﻜــﺎ ) 19ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،اﻟ ـﻘــﺎدم
ﻣــﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻻﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻣـﺠــﺎﻧــﺎ ﻫــﺬا
اﻟـﺼـﻴــﻒ ،ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻔــﻮﻧــﺲ
ارﻳ ـ ــﻮﻻ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ إﻟ ــﻰ رﻳ ــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدل ﻣﻊ
اﻟﻜﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس.
ﻛـﻤــﺎ ﻣـﻨــﺢ ﺗــﻮﺧــﻞ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻴﺎﻓﻊ
ﻋﺎدل أوﺷﻴﺶ ) 17ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ ،ودﻓـ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﺑﺎﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻴﺴﻲ رودرﻳﻐﻴﺰ اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻋﻦ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2016
وﻫــﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة واﺣ ـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﺼــﺪر
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺘﺴﻊ ﻧـﻘــﺎط ﺑﻔﺎرق
اﻻﻫﺪاف ﻋﻦ رﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻴﺲ
اﻻﺣﺪ.

اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ واﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس اﻟﻴﻮم

ﻣﺎﺗﻴﻮس ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮﻧﻴﺲ

دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻧﺠﻢ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ

ﺗﻮﻗﻊ ﻟﻮﺛﺮ ﻣﺎﺗﻴﻮس ،ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻷوﻟﻲ ﻫﻮﻧﻴﺲ
داﺧﻞ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﻷﺧﻴﺮ
ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري.
وﻗــﺎل ﻻﻋﺐ ﺑﺎﻳﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إن ﻫﻮﻧﻴﺲ" :ﻻ ﻳﺰال
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻘﻌﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاﻓﻲ وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ
وﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻃــﻼع ﺑﻜﻞ ﺷــﻲء ،وﺳﻴﺒﻘﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮه
ً
داﺧﻞ اﻟﻨﺎدي ﺳﺎرﻳﺎ".
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺎت ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺎﻧـﺸــﺎﻓــﺖ ":ﻛﻠﻤﺔ أوﻟ ــﻲ ﻫﻮﻧﻴﺲ
ﻟـﻬــﺎ وزن ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ،وإذا اﺣ ـﺘــﺎج اﻟ ـﻤــﺮء إﻟــﻰ
ً
ﻧﺼﻴﺤﺔ ،ﺳﻴﻈﻞ ﺑﺎب أوﻟﻲ ﻫﻮﻧﻴﺲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺒﺎﻳﺮن
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة".
ﻛﺎن ﻫﻮﻧﻴﺲ أﻋﻠﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻋﺘﺰاﻣﻪ ﻋﺪم
ً
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺠﺪدا ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻳﺮن واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاﻓﻲ.
وﺗــﺎﺑــﻊ ﻣــﺎﺗـﻴــﻮس" :ﻫــﺬه ﺻــﻮرة ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ـﻠــﺮأي اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻓـﻠـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن أوﻟ ــﻲ ﻫــﻮﻧـﻴــﺲ ﻫــﻮ ﺑــﺎﻳــﺮن
ﻣﻴﻮﻧﺦ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣ ــﻮر ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺳﻴﺮﻫﺎ وأﻋﺘﻘﺪ أن
ﺑﺎﻳﺮن ﺗﻬﻴﺄ ﺟﻴﺪا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أوﻟﻲ ﻫﻮﻧﻴﺲ".
وأﻋ ــﺮب ﻣﺎﺗﻴﻮس ﻋــﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑـﻀــﺮورة اﻟﺘﻤﻬﻞ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺤــﺎرس اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أوﻟـﻴـﻔــﺮ ﻛ ــﺎن ،وﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻫﻮ

ﻣﺎﺗﻴﻮس
اﻟـﺸـﺨــﺺ اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻹﺷ ــﺮاﻓ ــﻲ
ً
ﻟﺒﺎﻳﺮن ،وﻗــﺎل ﻣﺎﺗﻴﻮس ":ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻫﺬا
ﻣﻴﺮاث ﺛﻘﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﻴﻔﺮ ﻛﺎن".
واﺧﺘﺘﻢ ﻣﺎﺗﻴﻮس ،اﻟــﺬي اﺣـﺘــﺮف ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف
ﺑــﺎﻳــﺮن ﻓ ـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ،ﺣــﺪﻳـﺜــﻪ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ ":ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺒــﺪأ،
ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﺳﻴﻌﻄﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ً
ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻆ".
)د ب أ(

إﺻﺎﺑﺔ ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻌﺪه  ٥أﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻎ إﻟﻰ روﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟــ 8اﻷﺧﻴﺮة،
أن ﻣﺪاﻓﻌﻪ وﻗــﺎﺋــﺪه اﻟﻤﺨﻀﺮم ﺟﻮرﺟﻴﻮ ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﺳﻴﺨﻀﻊ
ﻟ ـﺠــﺮاﺣــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﺗ ـﻌـ ّـﺮﺿــﻪ ﻟـﺘـﻤــﺰق ﻓﻲ
اﻟـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﺎط ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى رﻛ ـﺒ ـﺘــﻪ
اﻟـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻨ ــﻰ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ.
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎن
ﻧـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﻣـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺗ ــﻮرﻳـ ـﻨ ــﻮ
أ ن ا ﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮ ص
"أﻇ ـﻬ ــﺮت

ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ

ً
ﺗﻤﺰﻗﺎﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ اﻷﻣﺎﻣﻲ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
ﺗﻤﺰﻗ
أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺬي ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ ا ﻟــ35
ـﺎﻣــﺎ ﻋــﻦ ا ﻟـﻤــﻼ ﻋــﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺪ ﻳﻐﻴﺐ ﻧﺤﻮ  5أ ﺷـﻬــﺮ ،و ﻓــﻖ ﻣﺎ
ﻋــﺎ ًﻣ
أﻓﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔّ .
و ﻛــﺎن "ﺑﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي" ﻗﺪ وﻗــﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
اﻟ ـﺸ ــﺎب ﻣــﺎﺗ ـﻴــﺲ دي ﻟـﻴـﺨــﺖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ ﻣ ــﻦ أﻳــﺎﻛــﺲ
أﻣﺴﺘﺮدام ،إﻻ أن ﻏﻴﺎب ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﺒﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ "ﺳ ـﻴ ــﺮي أ" اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺧ ــﻼل ﻓــﻮز
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺧﺎرج اﻟﺪﻳﺎر  -1ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﻣﺎ.
وﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب ﻣــﺎورﻳ ـﺘ ـﺴ ـﻴــﻮ ﺳ ــﺎري
ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ وﺻ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ ﺿـﻤــﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 18اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎن روﺑﺮﺗﻮ ﻣﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺪرب إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻰ
ﻛ ـﻴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﻲ اﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺨــﻮض
ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ ﺿـﻤــﻦ ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت ﻛــﺄس أﻣــﻢ أوروﺑ ــﺎ  2020ﺧــﺎرج
اﻟﺪﻳﺎر أﻣﺎم أرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻓﻨﻠﻨﺪا.

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي روﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺿﻢ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻛﺮﻳﺲ ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻳﻮرو " 3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر".
ً
وﻗــﺎل ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻎ " 29ﻋﺎﻣﺎ" اﻟــﺬي اﻧﻀﻢ
ً
إﻟﻰ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻋﺎم  2010ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻟﻬﺎم،
"إﻧـﻬــﺎ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ ،أن
أﺧﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ دوري ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﻛﺒﻴﺮ وﻟﺪﻳﻪ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ،ﻫﺬا ﻣﺎ أردﺗﻪ".
وأﻋـ ـ ـ ــﺮب ﺟ ـﻴ ــﺎﻧ ـﻠ ــﻮﻛ ــﺎ ﺑ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﺸ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﺎدي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ" ،اﻧﻨﺎ ﺳﻌﺪاء ﺑﻀﻢ
ﻻﻋﺐ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻛﺒﻴﺮة
إﻟــﻰ روﻣــﺎ ،ﻧﺆﻣﻦ أﻧــﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮن ﻣﻌﻪ".
وﺧـ ـ ـ ــﺎض ﺳ ـﻤ ــﻮﻟ ـﻴ ـﻨ ــﻎ  323ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة ﻣــﻊ
"اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺎﻃ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮ" ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﺴ ـﻌــﺔ أﻋ ـ ــﻮام
أﻣﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ "أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد" ﺣﻘﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻘﺐ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2011و.2013
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎة "ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ" ،ﻗﺎل ﻣﺪرﺑﻪ
ً
اﻟﻨﺮوﺟﻲ أوﻟﻴﻪ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ" :ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﺳـﺘــﺔ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗـﻠــﺐ اﻟــﺪﻓــﺎع،
وﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ )اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻎ إﻟﻰ
روﻣﺎ( ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة "ﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل
ً
ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ" ﻏﺪا.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن "ﻛ ــﺮﻳ ــﺲ ﻗـ ــﺮر اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر
ﺣ ـﻈــﻮﻇــﻪ ﻫ ـﻨ ــﺎك .إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ وﻣ ـﻐــﺎﻣــﺮة
ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن .ﺳﻴﻌﻮد )إﻟــﻰ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ( أﻓﻀﻞ
ً
ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﻛﺒﻴﺮ .إﻧﻪ دوري ﺟﻴﺪ .ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟـﻌـﺒــﻮا ﻓﻲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وأﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺬﻟﻚ".
وأﺻـ ـﺒ ــﺢ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي
ً
ا ﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﻎ  29ﻋـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﺎ
ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﻻﻋـ ـ ــﺐ ﻳـﻨـﺘـﻘــﻞ
ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣ ــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ
ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻰ
إﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﺑ ـﻌــﺪ
اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ
أﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ
ﺳ ــﺎﻧـ ـﺸـ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـ ــﺬي

اﻟﺘﺤﻖ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن.
واﻓﺘﺘﺢ روﻣــﺎ ،ﺳﺎدس اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ
ﺟﻨﻮى  ،3-3وﺳﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﺟﺎره اﻟﻠﺪود
ﻻﺗـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻎ

دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ وﻓﻴﺪرر وﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ﻳﻔﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ »ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز«
ﺻﻌﺪ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك
دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻷول
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دﻳﻨﻴﺲ ﻛﻮدﻻ
اﻟﻤﺼﻨﻒ  ١١١ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.

ً
ﻓــﺮض ﺣــﺎ ﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ أول ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك
دﻳــﻮﻛــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ واﻟـﻤـﺼـﻨــﻒ ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي روﺟ ـﻴ ــﻪ ﻓـﻴــﺪرر
واﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺮة اﻟﻤﻀﺮب ،واﻟ ــﺬي ﺷﻬﺪ
ﺧﺮوج اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻲ ﻧﻴﺸﻴﻜﻮري.
وﺑﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺪور اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ
ﻣﻴﺪوز ،آﺧﺮ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻔﻮز ﺳﻬﻞ
اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،اذ ﺗـﻔــﻮق دﻳــﻮﻛــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺼﻨﻒ  111ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دﻳﻨﻴﺲ ﻛﻮدﻻ  ،4-6 ،3-6و ،2-6وﻓﻴﺪرر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
دان إﻳﻔﺎﻧﺰ  ،2-6 ،2-6و.1-6
وﻟــﺪى اﻟﺴﻴﺪات ،ﻛﺎن ﻓﻮز وﻟﻴﺎﻣﺲ اﻷﺑــﺮز ﻓﻲ اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ،
وﺟ ــﺎء ﻋﻠﻰ ﺣـﺴــﺎب اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻛــﺎروﻟـﻴـﻨــﺎ ﻣﻮﺗﺸﻮﻓﺎ  3-6و2-6
ﻓﻲ  74دﻗﻴﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ
ﺑﻠﻴﺸﻜﻮﻓﺎ ﻟﺘﺨﻄﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻧﺲ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ ﺛﻼث
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ،6-4 ،1-6و.4-6
وﺣـﺠــﺰ اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪا ﻓــﻲ اﻟ ــﺪور اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻊ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼس ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ اﻟـﻤـﺘــﻮج ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻟـﻘــﺎب ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻜﺒﺮى ،ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻟﻤﺒﺎراﺗﻬﻤﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز ﻋﺎم
 ،2016واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ.
وﺗﻐﻠﺐ ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺎوﻟﻮ ﻟﻮرﻧﺴﻲ ،4-6
 (9-11) 6-7و.(4-7) 6-7
وﻓﺎز ﻓﻴﺪرر ،ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ وﺻﺪﻳﻘﻪ ،ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻔﺎﻧﺰ،
ﻣﻮاﺻﻼ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رﻗﻤﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم )20
ﺣﺎﻟﻴﺎ( ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷول ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻨﺬ  2008ﺣﻴﻦ رﻓﻊ اﻟﻜﺄس
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ و 20دﻗﻴﻘﺔ ،ﻛﺎن ﻓﻴﺪرر أﻛﺜﺮ

اﻗﻨﺎﻋﺎ ﻣﻦ أول ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﺪرر اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ داﻓﻴﺪ ﻏﻮﻓﺎن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻛﺎرﻳﻨﻴﻮ ﺑﻮﺳﺘﺎ  ،(5-7) 6-7و6-7
) (9-11و.5-7

ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻳﻬﺰم ﻟﻮﺑﻴﺰ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺮوﺳﻲ داﻧﻴﻴﻞ ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺧﺎﻣﺴﺎ،
ﻣﻦ ﻋﺒﻮر اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺴﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﺑﻴﺰ
اﻟﻤﺼﻨﻒ  61ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻔﻮزه  (7-9) 6-7 ،6-4 ،(1-7) 6-7و،4-6
ﻟﻴﻼﻗﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻛﻮﻓﺮ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮرﺟﻲ ﻧﻴﻜﻮﻟﻮز
ﺑﺎﺳﻴﻼﺷﻔﻴﻠﻲ  ،6-4 ،(5-7) 6-7 ،3-6و.1-6
ﻟﻜﻦ ﻣﺒﺎراة ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﺗﻮﺗﺮه اﻟــﺬي أدى اﻟــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻧــﺬار ﻟﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﺰع ﻣﻨﺸﻔﺘﻪ ﺑﻐﻀﺐ ورﻣﻰ ﻣﻀﺮﺑﻪ ،ووﺟﻪ
إﺷﺎرة ﻣﺴﻴﺌﺔ ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺎن ﻧﻴﺸﻴﻜﻮري أﺑﺮز ﻣﺼﻨﻒ ﻳﺨﺮج ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻣــﻦ اﻟ ــﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وذﻟــﻚ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ  2-6و 4-6و 6-2و 3-6أﻣــﺎم
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ أﻟﻴﻜﺲ دي ﻣﻴﻨﻮر ،اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻮزه اﻷول ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺐ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ  12ﻣﺤﺎوﻟﺔ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ) 20ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺼﻨﻒ  (38اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻏﺮﻳﻐﻮر
دﻳﻤﻴﺘﺮوف ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻛﻤﻴﻞ ﻣﺎﻳﻬﺸﺎك 6-7 ،5-7
) (8-10و.2-6

ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻮارﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ﺑ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮزﻫـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﻞ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﺸﻮﻓﺎ.
وﺗﻼﻗﻲ وﻟﻴﺎﻣﺲ اﻟﻜﺮواﺗﻴﺔ
ﺑﺘﺮا ﻣﺎرﺗﻴﺘﺶ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  22ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
واﻟ ـﺘ ــﻲ أﻗ ـﺼ ــﺖ اﻟـﻤـﺼـﻨـﻔــﺔ  12اﻟــﻼﺗـﻔـﻴــﺔ
أﻧﺎﺳﺘﺎزﻳﺎ ﺳﻴﻔﺎﺳﺘﻮﻓﺎ  4-6و.3-6
وﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﻘ ـﺒــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷوﻟﻴﺎت ،وﻫﻤﺎ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ إﻳﻠﻴﻨﺎ
ﺳﻔﻴﺘﻮﻟﻴﻨﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺴﻮن ﻛﻴﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮة.
وﻓﺎزت ﺳﻔﻴﺘﻮﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ دارﻳﺎ ﻳﺎﺳﺘﺮﻣﺴﻜﺎ 2-6
و-6ﺻـﻔــﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻛﻴﺰ وﺻﻴﻔﺔ ﺑﻄﻠﺔ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز
 ،2017ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻴﻨﻴﻦ  3-6و.5-7
وﺗﺄﻫﻠﺖ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ آﺷﻠﻲ ﺑــﺎرﺗــﻲ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺑﻄﻠﺔ
روﻻن ﻏﺎروس اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﺳﺎﻛﺎري
 5-7و.3-6
ً
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ أﻧ ــﺲ ﺟــﺎﺑــﺮ أداء ﺷـﺠــﺎﻋــﺎ ﻟﻢ
ﻳﺠﻨﺒﻬﺎ اﻟﺨﺴﺎرة أﻣﺎم اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﺑﻠﻴﺸﻜﻮﻓﺎ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
و ﺗــﻼ ﻗــﻲ ﺑﻠﻴﺸﻜﻮﻓﺎ ،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋــﻦ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻷول اﻟﻜﺒﻴﺮ،
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺎ ﻛﻮﻧﺘﺎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮاي زﻫﺎﻧﻎ  2-6و.3-6

ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺴﻴﺪات
وﻟ ــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪات ،ﺗــﺎﺑـﻌــﺖ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟ ــﻰ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ وﻟـﻴــﺎﻣــﺲ

روﺟﺮ ﻓﻴﺪرر

٢٧
رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺘﻲ أﻣﺎم ﺑﺮاﻳﺘﻮن وﻧﻘﻄﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ  ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت
دلبلا

•
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ﺳﺠﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
أﻏﻮﻳﺮو ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻟﻴﻘﻮد ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻔﻮز ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻳﺘﻮن -٤ﺻﻔﺮ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ً
ﻗ ــﺪم ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻋــﺮﺿــﺎ
ً
ﻫـﺠــﻮﻣـﻴــﺎ ﺑــﻼ ﻫـ ــﻮادة اﻛـﺘـﺴــﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺿﻴﻔﻪ
ﺑﺮاﻳﺘﻮن -٤ﺻﻔﺮ أﻣــﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﻛﺘﻔﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ١-١
ﻣﻊ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن ،ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
آﺧﺮ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﻟﻢ ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺈﺷﺮاف اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺟﻮﺳﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻟﺚ "ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗـﻌــﺎدل" ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻟﺘﺼﺪر ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ
وﺻﻴﻒ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟــﺬي اﻟﺘﻘﻰ
ً
ً
ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ﻻﺣـﻘــﺎ أﻣــﺲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ أﻏــﻮﻳــﺮو ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺪﻓﻴﻦ ،واﻟﺠﺰاﺋﺮي
رﻳﺎض ﻣﺤﺮز واﻹﻧﻜﻠﻴﺰي رﺣﻴﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ،وﺧﻠﻔﻬﻢ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻛﻴﻔﻦ دي ﺑﺮوﻳﻦ.
وﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺮاﻳﺘﻮن أي ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط
أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻣـﻨــﺬ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﻦ اﻓـﺘـﺘــﺢ دي ﺑــﺮوﻳــﻦ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮة
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ داﻓﻴﺪ ﺳﻴﻠﻔﺎ.
ّ
وﺣﻮل ﺳﻴﺘﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺮاﻳﺘﻮن إﻟﻰ ﻣﻴﺪان
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻣﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮات
اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ واﻻﺧـ ـﺘ ــﺮاﻗ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻨــﺎﺣـﻴــﻦ ﻣﺤﺮز
ً
وﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ،ﻣﻬﺪدا ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻣﺎﺛﻴﻮ
راﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺮز )،(١٧
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻟﺪي ﺑﺮوﻳﻦ ) (٢١وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻷول ،ﻋﺰز أﻏﻮﻳﺮو اﻟﺘﻘﺪم
إﺛﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﺪأﻫﺎ ﻣﺤﺮز ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﺑﺎﻟﻜﻌﺐ
ﻟﺪي ﺑﺮوﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ،
ً
ﻓﺘﻠﻘﻔﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺮاوﻏﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪد ﺑﻘﻮة ﻛﺮة
ﻫﺰت ﺷﺒﺎك راﻳﻦ ).(٤٢
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧ ـﺴــﺎرة ﺟـﻬــﻮد اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ إﻳـﻤــﺮﻳــﻚ ﻻﺑـ ــﻮرت ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ،ﻟﻢ
ﺗﺴﺠﻞ ﻟﺴﻴﺘﻲ أي ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟـ.٤٥
وﻓ ــﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،أﺑـﻌــﺪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺑــﺪﻳــﻞ ﻻﺑ ــﻮرت ،ﺑــﺮأﺳــﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻴﻨﺎردو ﺗﺮوﺳﺎر ) (٥٠وﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ

أﻏﻮﻳﺮو ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻳﺤﺮز اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﺮاﻳﺘﻮن
ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ إﻳﺪرﺳﻮن ،ﻓﻲ أﺑﺮز
اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻨﺎدرة ﻟﺒﺮاﻳﺘﻮن.
واﺣ ـﺘ ــﺎج ﺳـﻴـﺘــﻲ إﻟ ــﻰ ﺧـﻤــﺲ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ً
ً
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﺪدا ،وﻫﺬه اﻟﻤﺮة أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺮ أﻏﻮﻳﺮو
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة راﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﺖ اﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﻤﺮﻣﻰ راﻳﻦ ) ،(٥٥ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻧﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻫﺪاف ﺑﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ً
ﺛﻮان ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺑﺪﻳﻼ
 ٧٩ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ ٍ
ﻟﺪاﻓﻴﺪ ﺳﻴﻠﻔﺎ.

ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻔﺮﻣﻞ ﺗﺸﻠﺴﻲ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺸﻞ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ وﻧﺠﻤﻪ

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﻚ ﻻﻣﺒﺎرد ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،إذ ّﻓﺮط ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ -٢ﺻﻔﺮ ﺑﻬﺪﻓﻲ
ﺗﺎﻣﻲ أﺑﺮاﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ) ١٩و ،(٤٣وﺗﻌﺎدل
 ٢-٢ﺑﻬﺪف ﻟﻜﺎﻟﻮم روﺑﻨﺴﻮن ) (٤٦واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻮرت
زوﻣﺎ ) (٨٩ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﻛﺎن اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻛﺘﻔﺎء ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن ،ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وواﺻ ــﻞ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﺑﻘﻴﺎدة اﻟـﻤــﺪرب
اﻟﻨﺮوﺟﻲ أوﻟﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ،إﻫﺪار اﻟﻨﻘﺎط
ﻓ ــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ ﻣــﻮﺳــﻢ ﻓ ــﻲ  ،٢٠٢٠-٢٠١٩إذ أﺿــﺎﻓــﻮا
ﺗـﻌــﺎدل اﻷﻣ ــﺲ إﻟ ــﻰ ﺗﻌﺎدﻟﻬﻢ ﻣــﻊ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن
 ١-١ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻹﻧﺘﺮ ﻳﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻟﻴﺎري واﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ دﻳﺮﺑﻲ روﻣﺎ
ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻻﻧـﻈــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮ
ﺑﺤﻠﺘﻪ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺪرب
أﻧ ـﺘــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻛــﻮﻧ ـﺘــﻲ واﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ روﻣ ـﻴ ـﻠــﻮ ﻟــﻮﻛــﺎﻛــﻮ،
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎري
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺣﻘﻖ "ﻧـﻴــﺮاﺗـﺴــﻮري" ﻓــﻮزا
ﻛﺒﻴﺮا اﻓﺘﺘﺎﺣﺎ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﺸﻲ اﻟﺼﺎﻋﺪ.
وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ اﻟﻜﺴﻴﺲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ
ﻟـﻴـﻨـﻀــﻢ اﻟـ ــﻰ ﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻛ ــﻮ زﻣـﻴـﻠــﻪ
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻖ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ.
وﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻻوﻟﻤﺒﻲ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ درﺑــﻲ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻻﺗـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮ وروﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﺑـﻌــﺪ
ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدل اﻻﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻊ ﺟ ـﻨ ــﻮى
 ٣-٣وﻓ ــﻮز اﻻول اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ -٣ﺻﻔﺮ.
وﻗــﺎل ﻣﻬﺎﺟﻢ روﻣــﺎ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺟﻨﻜﻴﺰ أوﻧــﺪر "أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪرﺑﻲ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ روﻣﺎ،

أﺳﺎﻣﻮاه وﻛﺎﻧﺪرﻳﻔﺎ ﻧﺠﻤﺎ اﻹﻧﺘﺮ
وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ أﻳ ـﻀ ــﺎ.
ﺳ ـﻨ ـﻘــﺪم ﻛ ــﻞ ﺷـ ــﻲء ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧــﺮﻏــﺐ
ﻓﻴﻬﺎ .ﻳﺠﺐ ان ﻧﻌﻮد اﻟﻰ دوري
اﻻﺑﻄﺎل".

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻳﻬﺪر أول ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
أﻫﺪر ﻧﺎدي اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ أوﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑﺘﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻣﻊ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ  ١-١اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ.
وﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ ﺑﺪأ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻖ
اﻧﺘﺼﺎرﻳﻦ ﺧﺎرج ﻗﻮاﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل -٢ﺻﻔﺮ وﻏﺮﻧﺎﻃﺔ -١ﺻﻔﺮ.
وﻇﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب ﺧﻮﻟﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ أﻧﻪ ﺧﻄﻒ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث
ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ اﻻرﺟﻨﺘﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ ،اﻟﺬي
دﺧﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٧٠ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨١ﺑﻌﺪ
أن رﻓﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻳﻔﺮ ﺑﺎﻧﻴﻐﺎ ﻛﺮة ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺣﺮة ،أﻛﺪﺗﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "ﻓﺎر".
اﻻ ان دﻧﻴﺲ ﺳﻮارﻳﺰ ﺣﺮم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ راﻣﻮن ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ
ﺑﻴﺨﻮان ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرك اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻀﻴﻮف ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻴﻨﺎ ).(٨٤
وﻳﻤﺘﻠﻚ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺳﺒﻊ ﻧـﻘــﺎط ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﺪ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ﻧﻘﻄﺘﻪ
اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ اﻣ ــﺎم رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ١-٣وﻓﻮزه اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ -١ﺻﻔﺮ.
وﻳﺤﻞ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة
ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ.

وﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺳﻴﻨﻴﺴﺎ
ﻣ ـﻴ ـﻬــﺎﻳ ـﻠــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ ) ٥٠ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ(
ﻟـﻠـﺘــﻮاﺟــﺪ ﻣــﻊ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
ﻣ ـﺠــﺪدا ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺳﺒﺎل
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،

ﺑﻌﺪ ﺧــﺮوﺟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣـﻨـﻬـﻴــﺎ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻻوﻟـ ـ ــﻰ ﻣﻦ
ﻋﻼﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺮض ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺪم.

ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻳﻀﻢ
ﺟﻴﻮﻓﺎﻧﻲ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﻛ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺟﻴﻮﻓﺎﻧﻲ
ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ آﺗﻴﺎ ﻣﻦ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرة ﻣ ــﻊ ﺧـ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـﺸ ــﺮاء
اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺒﻘﻴﻪ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام.
وﻗﺎل ﻧﺎدي ﺟﺰﻳﺮة ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ،
ً
إن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺎﻟﻎ  24ﻋﺎﻣﺎ ،وﻫﻮ
ﻧﺠﻞ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺪرب
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
ً
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻘﺪ
ﻳﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ .2024
وأوﺿ ــﺢ ﻛــﺎﻟـﻴــﺎري أﻧــﻪ ﺑﺎت
ﻳ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺑ ــﺎﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـﻔـ ــﻮف
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﺮﻳﻔﺮ ﺑﻼﻳﺖ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ" ،ﺑﻤﻬﺎﺟﻢ ﺷــﺎب،
ً
ﺷ ــﺮس ودﻳـﻨــﺎﻣـﻴـﻜــﻲ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
ً
ً
أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن "ﺟ ــﺰءا ﻣﻬﻤﺎ" ﻣﻦ
ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

أﻣﺎم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس  ،٢-١وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎري ﺳﺘﺎدﻳﻮم ،ﺑﺪا اﻟﻤﻀﻴﻒ
ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷوﻟ ــﻰ ،رﻏــﻢ أن
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ إﻳﻘﺎع اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻬﺪف ﻟﻼﻋﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻮﻳﻠﺰي
داﻧﻴﻞ ﺟﻴﻤﺲ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ داﺧــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ،ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺮاق وﻣﺮاوﻏﺔ ﻧﻔﺬﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻴﺴﺮى ،وأﺗﺒﻌﻬﻤﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ).(١٠
ً
ورﻓــﻊ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺸﺎب ) ٢١ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬا
اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﻮاﻧﺴﻲ ﺳﻴﺘﻲ ،رﺻﻴﺪه إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
أﻫﺪاف ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ "اﻟﺒﺮﻳﻤﺮﻟﻴﻎ".
ﻟﻜﻦ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﺪف ﺑﻜﺮة رأﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻳﺎﻧﻴﻚ ﻓﺴﺘﺮﻏﺎرد ) ،(٥٥ﻫﻮ اﻷول
ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺗــﻰ اﻟﻬﺪف ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎرس اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ داﻓﻴﺪ دي ﺧﻴﺎ ﻛﺮة رأﺳﻴﺔ ﻣﻦ داﻧﻲ إﻳﻨﻐﺰ،
ﻓﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي-اﻟﻨﻤﺴﻮي ﻛﻴﻔﻦ داﻧﺴﻮ
اﻟﺬي رﻓﻌﻬﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ إﻟﻰ رأس
زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ.
وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣــﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﺪدي اﻟــﺬي ﻋﺎﻧﺎه
ﻓﻲ آﺧﺮ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻃﺮد داﻧﺴﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ٧٣ﻟﻨﻴﻠﻪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

إﻳﻜﺎردي ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟـ »ﻧﻴﺮاﺗﺰوري« ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻟﺠﺄ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣــﺎورو إﻳﻜﺎردي إﻟﻰ
إﺟــﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻧﺎدﻳﻪ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ وﻓﻮري اﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪره  ١.٥ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ.
وﺑ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ  ٢٦ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺧ ــﺎرج
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪرب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﻛﻮﻧﺘﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻼﻋﺐ واﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي وﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻮﺗﺸﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ ،ﺷﻤﻠﺖ ﺳﺤﺐ ﺷــﺎرة
اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻨﻪ وﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻳﺨﻮض إﻳﻜﺎردي اﻟﺤﺼﺺ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت ﺷﺒﻜﺔ "ﺳﻜﺎي
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ" وﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻻ ﻏﺎزﻳﺘﺎ دﻳﻠﻮ
ﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮرت" ،ﻟ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺚ
ﻣـﺤــﺎﻣــﻮ إﻳ ـﻜ ــﺎردي ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟــﻰ
إدارة إﻧﺘﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ.

وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ "أﻧﺴﺎ" اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ
اﻟﻨﺎدي ﺗﺄﻛﻴﺪه ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،أﻛﺪت واﻧﺪا
ﻧﺎرا ،زوﺟﺔ إﻳﻜﺎردي ووﻛﻴﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،أن اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻊ
اﻟﻨﺎدي اﻟﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أﻟﻮاﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،٢٠١٣ﺣﻴﻦ اﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ـﺎركك إﻳـﻜــﺎردي ﺻ ــﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﺗـﺸـ َـﺎر
٢٠١٨-٢٠١٧
ﻫﺪاﻓﻲ "ﺳﻴﺮي أ" ﻟﻤﻮﺳﻢ ٢٠١٧
ﻣﻊ ﺗﺸﻴﺮو إﻳﻤﻮﺑﻴﻠﻲ ﺑـ  ٢٩ﻫﺪﻓﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ
اﻛﺘﻔﻰ ﺑ ــ ١١ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻣﻀﻰ  ٥٣ﻳﻮﻣﺎ ﺧﺎرج
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼف
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎدي ،واﻟـ ـ ــﺬي
ﺷ ـﻤ ــﻞ ﺳ ـﺤ ــﺐ ﺷ ــﺎرة
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺣـ ـ ـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ
اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺳﻤﻴﺮ
ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ.

إﻳﻜﺎردي

ﻧﺎﺗﺸﻮ ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧ ــﺎدﻳ ــﺎ رﻳـ ـ ــﺎل ﺳــﻮﺳ ـﻴ ـﻴــﺪاد
اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ وأرﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺎل اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي
اﻟﺴﺒﺖ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ً
ﻧﺎﺗﺸﻮ ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل إﻟﻰ اﻷول آﺗﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻌﻴﺪه إﻟﻰ ﺑﻼده
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام ﻣﻤﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي اﻹﺳ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ أن
ً
ً
ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل " 33ﻋﺎﻣﺎ" وﻗــﻊ ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺪا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﻳـﺒـﻘـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ ﺻـﻔــﻮﻓــﻪ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وأ ﻧــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﻀ ـﻴــﻒ اﻟـ ــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺘــﻪ اﻟ ـﺸــﺎﺑــﺔ
ً
ﻣــﺰﻳ ـﺠــﺎ ﻣ ــﻦ "اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ،اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ،
واﻷداء".
ً
وﻛ ــﺎن اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟـﻘــﺎدر أﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷـﻐــﻞ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗـﻠــﺐ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ،رﺣ ــﻞ ﻋﻦ

ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل

ﺑﺎﻳﺮن ﻳﻠﺘﻬﻢ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﺑﻨﺼﻒ دزﻳﻨﺔ أﻫﺪاف
ﻓ ـ ــﺮض ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﻴ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺦ ،ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺳ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،واﻗ ـﻌ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ اﻷﺧﻴﺮ ،واﻟﺘﻬﻤﻪ ﺑﻨﺼﻒ دزﻳﻨﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 6-1أﻣـ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺗـ ـﻨ ــﺎوب ﺳ ـﺘــﺔ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳــﻖ اﻟـ ـﺒ ــﺎﻓ ــﺎري ،ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻨــﺪي روﺑ ــﺮت
ﻟـﻴـﻔــﺎﻧــﺪوﻓـﺴـﻜــﻲ اﻟ ـ ــﺬي رﻓ ــﻊ رﺻ ـﻴ ــﺪه إﻟ ــﻰ ﺳﺘﺔ
أﻫﺪاف ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺪا ﺻﺪارة اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻜﺎره
أﻫﺪاف ﺑﺎﻳﺮن ﻓﻲ أول ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ :اﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ) (٢-٢وﺛﻼﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺷﺎﻟﻜﻪ ).(١-٣
واﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﻣﻊ ﻛﻮﻟﻦ
) (٢-١ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ اﻟــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﻊ
ﻧ ـﻘــﺎط ﺑ ـﻔ ــﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋــﻦ ﻻﻳ ـﺒــﺰﻳــﻎ اﻟـﻤـﺘـﺼــﺪر
اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻔﻮز ﺻﺮﻳﺢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻮروﺳﻴﺎ ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ  ١-٣ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻴﻤﻮ ﻓﻴﺮﻧﺮ.
وﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﻓﺎﺟﺄ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻓﺎري
ﺑﻬﺪف ﻣﺒﻜﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺟﺎن -ﺑﻮل ﺑﻮﺗﻴﻮس
ﺑــﺮأﺳـﻴــﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﻣــﻦ ﺑــﺎﻓــﺎر ) ،(٦إﻻ أن
رﺟﺎل ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ دﺧﻠﻮا ﻏﺮف اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
.١-٢

رﻳﺎﺿﺔ

ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻋـ ـ ــﺎدل ﺑ ــﺎﻓ ــﺎر ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ داﺧ ــﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﺮﻳﺘﺸﻴﺘﺶ )،(٣٦
وﻣﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺣﺮة ﻣﺘﻘﻨﺔ ،زرع اﻟﻨﻤﺴﺎوي داﻓﻴﺪ
أﻻﺑﺎ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺺ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس
ً
اﻟﺸﺎب ﻓﻠﻮرﻳﺎن ﻣﻮﻟﺮ ﻣﺴﺠﻼ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ
رﻛﻠﺔ ﺣﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوري ).(٤٥
ورد ﺑــﺎ ﻓــﺎر اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﺒﻴﺮﻳﺸﻴﺘﺶ ﺑﻌﺮﺿﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك )،(٥٤
ﻟﻴﺼﻨﻊ وﻳﺴﺠﻞ اﻟــﻼﻋـﺒــﺎن اﻟ ـﻠــﺬان ﺗــﻮاﺟـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳـﻴــﺎ ،ﺣﻴﺚ أﺣ ــﺮزت ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ .١٩٩٨
وﻣﻦ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﻴﻮﺷﻮا ﻛﻴﻤﻴﺶ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ ﻛــﻮﻣــﺎن ارﺿـﻴــﺔ رﻓــﻊ ﺑــﺎﻳــﺮن رﺻﻴﺪه
اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ اﻫﺪاف ) ،(٦٤ﺛﻢ ﺳﺠﻞ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ،
روﺿ ـﻬ ــﺎ وﺳ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺑـﻴـﻤـﻨــﺎه ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻰ ) ،(٧٨ﻟﻴﺤﺘﻔﻞ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه وﻳﺰور ﺷﺒﺎك
ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ  ١٥ﻣﺮة ﻓﻲ  ١٨ﻣﺒﺎراة.
وأﻧﻬﻰ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺸﺎب أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ دﻳﻔﻴﺲ )١٨
ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻣــﻦ ﻛ ــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻖ ﻋﻜﺴﻬﺎ
ﻣــﻮﻟــﺮ "ﻣ ـﻘ ـﺸــﺮة" وﺗــﺎﺑـﻌـﻬــﺎ اﻟ ـﺒــﺪﻳــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ
اﻟﺨﺎﻟﻲ ).(٨١

ﻧﺎدي ﻣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ
ﻧﺎدي ﺷﻤﺎل ﻟﻨﺪن اﻟﺬي ﺧﺎض ﻣﻌﻪ
 251ﻣﺒﺎراة ﺳﺠﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ  10أﻫﺪاف.
وﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻣﻊ "اﻟﻤﺪﻓﻌﺠﻴﺔ"،
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل ﻓــﻲ إﺣ ــﺮاز أرﺳﻨﺎل
ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺛﻼث ﻣﺮات،
وﺑـ ـﻠ ــﻮغ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟـ ـ ــﺪوري
اﻷوروﺑﻲ "ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺴﺎرة أﻣﺎم اﻟﻐﺮﻳﻢ
اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺗﺸﻠﺴﻲ.
ووﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ أرﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺮ إﻟـ ــﻰ
ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل "ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﻋــﻮام وﻧﺼﻒ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ" .وﻧ ـﺸــﺮ اﻟ ـﻨــﺎدي
ً
ً
ً
ﺷﺮﻳﻄﺎ ﻣﺼﻮرا ﻗﺼﻴﺮا ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻰ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ" ،ﻳﻈﻬﺮ أﺑــﺮز ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻼﻋﺐ ﻣﻌﻪ.

وﻳﺄﺗﻲ رﺣﻴﻞ ﻣﻮﻧﺮﻳﺎل اﻟﺬي ﻗﺪرت
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻨﺤﻮ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ "ﻧﺤﻮ
 3.65ﻣــﻼ ﻳ ـﻴــﻦ دوﻻر" ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻌــﺎ ﻗــﺪ
اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻠ ـﻨــﺪﻧــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ ﻣﻊ
اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﺴﺮ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﻛﻴﺮان
ﺗ ـﻴ ــﺮﻧ ــﻲ .وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ،ﺑــﺎت
ً
ﻣــﻮﻧــﺮﻳــﺎل ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧـﻴــﺎرات
ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب أوﻧـ ـ ـ ــﺎي إﻳ ـﻤ ــﺮي
ﻟﻬﺬا اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎد
ﻛ ــﻮﻻﺷ ـﻴ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺲ واﻟ ـ ــﻮاﻓ ـ ــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺗﻴﺮﻧﻲ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
4:00

إﻳﻔﺮﺗﻮن  -ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن

beINSPORTS HD2

6:30

أرﺳﻨﺎل  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
6:00

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ  -ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ

beINSPORTS HD1

8:00

إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل  -ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ

beINSPORTS

8:00

اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ  -إﻳﺒﺎر

beINSPORTS HD3

10:00

ﻓﻴﺎرﻳﺎل – رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD3

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺎﻳﺮن ﺑﺎﻟﻔﻮز

7:00

ﻻﺗﺴﻴﻮ  -روﻣﺎ

beINSPORTS HD4

9:45

أﺗﻼﻧﺘﺎ  -ﺗﻮرﻳﻨﻮ

beINSPORTS HD7

9:45

ﺟﻨﻮى  -ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ

beINSPORTS HD5

9:45

ﻛﺎﻟﻴﺎري – إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن

beINSPORTS HD4

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

عقائد بأختام
الدولة

لماذا ال تسكرون
الديرة وتفكونا؟!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ال أدعي أنني ّ
ملم بالتاريخ اإليراني ،لكنني أزعم أنني قرأت
الكثير مــن الكتب التي تشرح ذلــك الـتــاريــخ ،قديمه وحديثه،
وتتحدث عن تفاصيله؛ عن الــدمــاء التي أريقت في الحروب،
ُوالضحكات التي جلجلت بعد االنـتـصــارات ،والمجازر التي
نفذت في األسرى البؤساء ،وانتقام الحاكم من أخيه ،بقتله وقتل
ذريته ،أو سمل عينيه ،بل سمل عيني ابنه ،وقيام المنتصر
بإخصاء المهزوم ،وسيطرة اإليرانيين على العراق وأذربيجان
ً
طوال قرون ،على فترات متباعدة ،واعتبار هاتين الدولتين جزءا
ً
أصيال من إيران ،ووو...
ً
وبعيدا عن كل ما تحويه تلك الكتب من معلومات مثيرة
ً
ً
لدهشة القارئ ،وقرفه أحيانا ،وحنقه أحيانا أكثر ،إال أن ما
ً
ّ
توقفت عنده كثيرا هو تحكم الملوك بمعتقدات الناس .سأكتبها
بين هاللين وبصياغة أخرى كي تكون أوضح (تغيرت معتقدات
اإليرانيين بتغير الحكام ،وبحسب معتقدات الحكام أنفسهم
ورغباتهم).
فإسماعيل الصفوي ،أو إسماعيل األول كما يسمونه ،يتبع
ً
أجداده المذهب السني ،الشافعي تحديدا ...ومع ذلك استطاع
إسماعيل األول ،مؤسس الدولة الصفوية (نسبة إلى اسم عائلته،
ً
فأسرته تلقب بـ"الصفوية" ،والصفوية ليست عقيدة وال مذهبا
بل اسم ونسب) ،أقول استطاع إسماعيل فرض مذهب اإلمامية
أو االثني عشرية بالسيف والخازوق والحرق وغيرها من وسائل
القتل واإلكراه .وجاء بـ"مجالس التعزية" ،وغيرها من الطقوس
والشعائر ليثبت حكمه ،من باب أن "الدين أقوى األسلحة".
واسـتـمــرت دولـتــه مــن بعده تعتقد بهذا المعتقد ،الــذي لم
ً
ً
يكن مـعــروفــا عند غالبية الـنــاس ،حتى ص ــارت تقاتل دفــاعــا
عن معتقدها ،وتحارب لنشره .وما إن انتهت الدولة الصفوية
حتى جاءت الدولة اإلفشارية ،على يد مؤسسها الجبار "نادر
شاه" ،وهو أحد جبابرة التاريخ ،وكان من عرق تركماني ،فقرر
تغيير المذهب اإلمامي واستبداله بالمذهب الجعفري (نسبة
ً
إلى جعفر بن محمد الصادق) ،باعتباره محبوبا من الطائفتين،
السنة والشيعة ،إذ كان نادر شاه يهدف إلى توحيد المسلمين
تحت لوائه.
وب ــدون الــدخــول فــي التفاصيل المتشعبة ،أثـبــت التاريخ
أن مـعـتـقــدات الـشـعــوب ،فــي ال ــدول االس ـت ـبــداديــة ،تتبع أه ــواء
حاكمها المستبد ،فإن كان الحاكم يهوى اللون األحمر ،على
سبيل المثال ،فالشعب بالتأكيد سيهوى هذا اللون ،وسيأتي
بــ"األدلــة" على تميز هــذا اللون وســوء بقية األل ــوان ،بشرط أن
يستخدم الحاكم السيف والخازوق والنار ،وإن جاء حاكم بعده
يكره اللون األحمر ويهوى اللون البنفسجي ،فاألدلة موجودة
على سمو هــذا الـلــون وتميزه عــن بقية األل ــوان ،وســوء اللون
األحمر ...وهكذا.
ومــا نشاهده اآلن من قتال ومخابرات ومعارك اقتصادية
وإعالمية ووو ...له عالقة كبيرة بما في السطور أعاله.

«الشؤون» ...وربات البيوت!
ً
تتصدر واجهات الصحف أخيرا عناوين
ع ــن ن ـ ّـي ــة ال ـح ـكــومــة ب ـحــث اقـ ـت ــراح ــات عــدة
تـتـعـلــق بـتـخـفـيــض تـكـلـفــة الـمـعـيـشــة على
المواطنين ،عبر معالجة قضايا القروض
ومراجعة ملفات الدعومات
وبدالت الغالء،
ّ
المختلفة ،وهي بحق أمور مستحقة لدعم
الطبقات المتوسطة والــدنـيــا ،ونتمنى أن
ً
تتحقق قريبا.
وم ــع أهـمـيــة م ــا س ـبــق ،ف ــإن ه ـنــاك فـئــات
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع تـسـتـحــق م ــراج ـع ــة ســريـعــة
لقضاياها ،ومــا تتعرض لــه مــن ظـلــم ،كما
ع ــان ــى الـ ـمـ ـع ــاق ــون ،ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
الماضية ،إجراءات ّ
تعسفية بحجة الكشف
ً
عن المزورين ،والتي أسفرت عن  35ملفا فقط
تحوم حولها الشبهات من بين آالف الملفات

ً
وأخيرا ...قبض األلمان على الكوبرا
ان ـت ـهــت ح ــال ــة ال ــذع ــر ،الـتــي
كانت ّ
تخيم منذ نحو أسبوع
على مدينة في غــرب ألمانيا،
أ مـ ـ ــس األول ،بـ ـع ــد اإل م ـ ـسـ ــاك
ب ــأف ـع ــى ك ــوب ــرا ك ــان ــت طـلـيـقــة
فيها.
وقــالــت بـلــديــة هـيــرنـيــه ،في
ت ـغ ــري ــدة أم ـ ــس" :ت ـ ـ ّـم اإلم ـس ــاك
باألفعى عند مدخل قبو أحد
ال ـم ـن ــازل ...ول ــم يـتـعـ ّـرض أحــد
إلصابات".
وكانت هذه األفعى الشديدة
الـسـ ّـمـيــة الـتــي تـمـتـ ّـد إل ــى أكثر

عبدالمحسن جمعة

ألصـحــاب اإلعــاقــة ،وخ ـســارة هيئة اإلعــاقــة
ع ـشــرات الـقـضــايــا فــي الـمـحــاكــم ،ونـتــج عن
ذلك معاناة للمعاقين وأسرهم من إجراءات
إدارية مطولة ومواعيد امتدت سنوات.
عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق ن ـف ـس ــه ت ـم ـض ــي ق ـض ـيــة
مساعدات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
مع نساء الكويت واألســر الكويتية ،فهناك
إجراءات إدارية مطولة وشروط ّ
تعسفية غير
مفهومة أدرجــت في عهد الــوزيــرة السابقة
هند الصبيح ،أهمها أن المساعدة المالية
ّ
لربة البيت الكويتية ال تمنح إال عند بلوغ
ّ
سن الخامسة والخمسين ،وهي سن كبيرة،
وغير مفهوم على أي أساس تم وضعها.
ً
كما أن هناك شرطا آخر يعارض المادة
ّ
 31من الدستور الكويتي التي تجرم منع

ّ
تنقل المواطن أو تحديد إقامته إال بحكم
قضائي ،تشترطه وزارة الشؤون االجتماعية
على ربــة البيت ،وهــو عــدم وجودها خارج
ً
البالد ألكثر من  90يوما في السنة الواحدة،
وهو شرط ال أعــرف ما هو الهدف والغاية
منه!
ال ش ــك ف ــي أن تـخـفـيــف أع ـب ــاء المعيشة
وتكاليفها عــن األس ــر الـكــويـتـيــة أم ــر مهم،
ومطلوب بأقصى سرعة ممكنة ،لكن هناك
المجتمع تـعــانــي بسبب شــروط
فـئــات فــي
ّ
وإج ـ ـ ـ ــراءات م ـع ــق ــدة وغ ـي ــر م ـف ـهــومــة يجب
مراجعتها والتخفيف على المواطنين ،ومن
أهمها ما تعانيه ربات البيوت الكويتيات
الالتي يتطلعن لحل مشاكلهن فيما يتعلق
ّ
بصرف المساعدة المالية لهن.

دخل «غينيس» بقدمه

ّ
مــن مـتــر ف ـ ّـرت األح ــد مــن شقة
خاصة ،وضبط نحو عشرين
ّ
حية أخرى في منزل صاحبها.
ّ
ـان
وتـ ـ ـ ــم إخـ ـ ـ ــاء ّأرب ـ ـع ـ ــة مـ ـب ـ ٍ
فــي ال ـحـ ّـي .وتـســنــى لنحو 30
ً
شخصا الـعــودة إلــى منازلهم
صباح أمــس األول ،لكن حظر
الدخول إلى األقبية.
ون ـش ــر الـمـحـقـقــون الــدقـيــق
في المبنى على أمــل أن تترك
ّ
الحية المتحدرة من آسيا
هذه
ً
وذات اللدغة القاتلة أثرا لها.
(أ ف ب)

واجـ ـ ــه الـ ـم ــراه ــق األل ـم ــان ــي
الرس مـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ــزا مـ ـ ـ ــن ب ــر لـ ـي ــن
مـ ـشـ ـك ــات ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـثـ ــور ع ـلــى
حــذاء على مقاسه ،الــذي يبلغ
 57بنظام القياس األوروب ــي،
ليدخل بذلك موسوعة غينيس
لألرقام القياسية.
وحصل موتزا على شهادة
مــن "غينيس" بــأن قــدمــه أكبر
قدم لمراهق ذكر في العالم.
وبـيـنـمــا ق ــال الرس لــوكــالــة
األنباء األلمانية ،أمــس األول،
إن قـ ــدمـ ــه يـ ـبـ ـل ــغ ط ــولـ ـه ــا 35

قرصنة حساب مؤسس «تويتر»!
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ً
ً
أغلقوا البلد بالضبة والمفتاح ،وعلقوا إعالنا كبيرا
ِ
فــي واجـهــة الـمـطــار بــأن الــديــرة أضـحــت "بـقــالــة" مغلقة
لـحـســابـنــا حـتــى إش ـع ــار آخ ـ ــر ...ه ــذا ال ـك ــام مــوجــه إلــى
بعض الصحف المحلية التي لم تعد لها قضية ،بعد
أن أفلس الفكر فيها ،غير قضية المغردين وحسابات
التواصل االجتماعي ،فأخذت تدعو إلى تكميم أصحابها
وتحريض السلطة ضدهم ،وكأنه يفترض بالمغردين أن
ً
يكونوا تابعين عبيدا ألصحاب الوجاهات السياسية
واالجتماعية ،وعليهم بالتالي أن يخرسوا ما لم يؤذن
لهم من سعادة الوجهاء وكهنة السلطة السياسية.
كان من الممكن أن يترك موضوع التحريض البائس
على تكميم وسائل التواصل االجتماعي لشأنه ،لو وقفت
األمور عند بعض المانشيتات واالفتتاحيات القمعية
لتلك الصحف ،لكن حكومة "الحريات" تحركت بسرعة
وتجاوبت مع دعاة الحرية في إعالم "ودع واستقبل...
وصور األعــراس الملونة" ،وكلفت الوزير أنس الصالح
بــإعــداد م ـشــروع قــانــون جــديــد لـمــا يسمى بــ"حـســابــات
ً
الـفـتـنــة"! ،وك ــأن هــذا مــا ينقصنا ،وكــأنـنــا نفتقر تماما
إل ــى قــوانـيــن التكميم وقـمــع الـحــريــات بـعــد أن تكاثرت
كالخاليا السرطانية خالل السنوات األخيرة ،في سباق
القمع بين الحكومة ومجلسها البرلماني ،وكأننا ال
ً
نطالع بين اليوم واآلخر خبرا عن حكم بالحبس سنوات
طويلة ممتدة يلقي بصاحب التغريدة في ظالم السجن
لمجرد أنه كتب "كلمات" ّ
عبر فيها عن "رأي" خاص به،
ً
لم يحمل سالحا و لــم يقد دبابة ليستولي على مبنى
اإلذاعة والتلفزيون.
ً
ً
قــال كــامــا ،كتب حــروفــا ...لماذا يقف شعر رؤوسكم
ً
ه ـل ـعــا م ـن ـهــا؟ وع ـل ــى ف ــرض أن كـلـمــاتــه غ ـيــر صحيحة
ومـفـبــركــة ...هـنــاك عـقــول للناس يمكن أن ترفضها وال
تصدقها ،وهناك قوانين جزاء تعاقب على القذف والسب
ً
ً
ونشر األخبار الكاذبة ،هي قوانين تمثل شكال مألوفا
لألنظمة التسلطية فــي معظم أن ـحــاء الـعــالــم الـعــربــي،
ماذا يضيركم؟ ولماذا تخشون اللغة والكلمات؟ ولماذا
تحاكمون وتحبسون من عبروا عن آرائهم ومشاعرهم
أو الظلم الذي ،ربما ،يعانونه؟!
في لقاء صحافي للكاتب حازم صاغية قال" :من خالل
قمع الشعب وضبط وسائل اإلعالم لم يعد معظم الحكام
ا لـعــرب يسيطرون على دو لـهــم فحسب ،بــل حتى على
ماضي مواطنيهم وحاضرهم ومستقبلهم ،يسيطرون
على الماضي ألن لديهم الـقــدرة على إع ــادة صياغته،
وعـلــى الـحــاضــر ألنـهــم يملكون الــوســائــل لقمع الناس
واألفكار ،وعلى المستقبل ألنهم يستطيعون منع الناس
ً
من تنظيم أنفسهم سياسيا "...من ينصت ومن يكترث
لمثل هذا الحديث المؤلم؟!

وفيات
ً
سنتيمترا  ،لفتت وا لــد تــه إلى
أن معظم أحذيته يتم صنعها
ً
خـ ـص ــوص ــا ل ـ ــه ،ب ـن ـحــو 1200
يورو ( 1300دوالر) ،مضيفة أن
ثمن الحذاء الخاص بتدريبه
على مهنة النجارة يبلغ 1800
يورو.
وذك ــر وال ــده أن قــدمــه كانت
ك ـب ـيــرة م ـنــذ الـ ـ ـ ــوالدة ،بــدرجــة
الفـتــة ،وكــان قياسها حينذاك
 9.5سنتيمترات.

الجمعة 8/٣٠
أحمد مطر العنزي
حنان
ً

 29عــامــا ،شـيـعــت ،الــرج ــال :فــي الـمـقـبــرة فـقــط ،الـنـســاء :سعد
العبدالله ،ق ،8ش ،841م ،5ت99573234 :

سليمان عبدالله سليمان الجطيلي

ً
 81عاما ،شيع ،الرجال :خيطان ،ق ،5ش ناصر الجبري ،م،37
النساء :الزهراء ،ق ،8ش ،819م ،13ت،99383030 ،99033092 :
99383830
لطيفة عبدالله الدرويش النجار أرملة ناصر مفرح الماجد
ً
 81عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،ق ،3طريق ،20م ،30النساء:
حطين ،ق ،3ش ،314م ،9ت90008853 :

عبداللطيف طاهر محمد الهزيم

ً
 62عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،ق ،1ش ،14م ،66حسينية
ال ـهــزيــم ،ال ـن ـســاء :ال ـجــابــريــة ،ق ،6ش ،7م ،6ت،99588865 :
66662190

إبراهيم ياسين عبدالله

ً
 71عاما ،شيع ،الصليبيخات ،ق ،2ش ،104م ،8ت90900922 :

السبت 8/31

ت ـعـ ّـرض ح ـســاب مــؤســس "تــوي ـتــر" ،جــاك
دورسـ ـ ـ ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ل ـق ــرص ـن ــة
إلكترونية استمرت فترة وجيزة أمس األول،
وتخللها نشر رسائل تحتوي على شتائم
وإهـ ــانـ ــات ع ـن ـصــريــة ،ف ــي ح ــادث ــة مـحــرجــة
لـ"تويتر".
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ــس ،أن
ً
"ال ـح ـســاب ب ــات آم ـنــا ،وال مــؤشــرات إل ــى أن
أنظمة تويتر تضررت من جراء القرصنة"،
م ـش ـي ــرة إلـ ـ ــى أن "رق ـ ـ ــم الـ ـه ــات ــف ال ـمــرت ـبــط
بالحساب ُعــرض على العلن ،بسبب خطأ
أم ـن ــي م ــن ال ـش ــرك ــة الـمـشـغـلــة ل ــات ـص ــاالت.
ّ
مخول بكتابة
وقد سمح ذلك لشخص غير
تغريدات وإرسالها عبر رسائل نصية من
خالل رقم الهاتف".
وأش ـ ــار خـبـيــر أم ــن الـمـعـلــومــاتـيــة ،كيفن
بومون ،إلى أن القرصنة حصلت عن طريق
تـطـبـيــق آخـ ــر ه ــو "كـ ــاودهـ ــوبـ ــر" ،اش ـتــرتــه
"تويتر" قبل  10سنواتّ ،
تم النفاذ من خالله
إلــى حساب دورس ــي .وسمح هــذا التطبيق
بإرسال تغريدات بواسطة الرسائل النصية.
وب ـ ـ ــدأت رس ــائ ــل ع ـن ـصــريــة ض ــد ال ـس ــود
وت ـغ ــري ــدات ت ـن ـطــوي ع ـلــى تـمـجـيــد الــزعـيــم
النازي أدولف هتلر بالظهور قبيل الساعة
 20:00بتوقيت غرينتش أمــس األول .وقد
ً
ألغيت الرسائل سريعا بعد نحو  15دقيقة،
لكن الخبر انتشر بسرعة البرق عبر "تويتر"،
وأث ـ ــار م ــوج ــة تـعـلـيـقــات ات ـس ــم كـثـيــر منها
بالسخرية.
وح ـس ــاب دورس ـ ــي ه ــو األول ف ــي تــاريــخ
ُ
"تويتر" ،وقد كتبت أول تغريدة عليه في 21
مارس .2006
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حسن العيسى

ناديه محمد عبدالله الجطيلي زوجة رياض محمد بن ثاني
ً
 51عاما ،شيعت ،الرجال :خيطان ،ق ،5شارع ناصر الجبري،
م ،37دي ــوان الجطيلي ،الـنـســاء :العمرية ،ق ،2ش ،3م ،41ت:
99667525

أسامة أحمد مجيد الغريب

ً
 56عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـع ــدان ،ق ،8ش ،107م 24الـنـســاء:
الرميثية ،ق ،5ش ،50م ،17ت99773945 :
عايشة ناصر اإلبراهيم زوجة عماد عبدالعزيز اإلبراهيم
ً
 64عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1ش،14
م ،1مقابل مسجد عبدالله بن أبي بكر ،النساء :الشامية ،ق،5
شارع عبدالله المجرن ،م ،3ت90003197 ،99800378 :

فارس نجيب إبراهيم الوقيان

ً
 26عاما ،يشيع صباح اليوم ،الرجال :الفيحاء ،ق ،3ش ،35م،1
النساء :القادسية ،ق ،8ش ،86م ،1ت،22511088 ،22522884 :
97991917 ،99622552

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:03

العظمى 44

الشروق

05:25

الصغرى 26

الظهر

11:48

ً
أعلى مد  01:22صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

ً
 12:44ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:11

ً
أدنى جزر  07:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:30

 07:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

