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ﺳﺘﻴﻮارت ﺗﻌﺮض ﺟﺪﻳﺪﻫﺎ
» «Sebergﻓﻲ »اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ«

ﻗﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮ واﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺤﺜﺖ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﻮﺳﻴﻊ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
وﺳﻂ أﺟﻮاء إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ،
ﻋـﻘــﺪ ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺲ ،ﻗﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وآﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺤــﺚ اﻟ ــﺰﻋ ـﻴ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،وﺳ ـﺒ ــﻞ دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
وﺗــﻮﺳـﻴــﻊ أﻃ ــﺮ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
٠٢

اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ وداع ﺿﻴﻔﻪ أﻣﺲ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﺗﺴﺠﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 ٢١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
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• اﻟﻌﺎزﻣﻲ :اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺴﺤﺐ ﺟﻨﺎﺳﻲ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﺠﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻓﺘﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﻤﻮازاة ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ً
ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﻫﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح،
إذا ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﺨــﺬ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات ﺣ ـﻴــﺎل أﺣ ــﺪ اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت،
ً
ﻣﻌﻘﺒﺎَ :
»ﻟﻨﺮ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ
ً
ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﺠﺪﻫﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وأﺿﺎف اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ أﻣﺲ ،أن ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت »ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺬﺑﺎ
ً
ً
ً
وزورا ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أﻧـﻨــﻲ ﻟــﻢ أرﻓ ــﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ ،وﻟﻜﻦ
ً
واﺟﺒﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺎس« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة أن
ﻳﺘﺨﺬ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ إﺟﺮاء ﺿﺪ ذﻟﻚ
ً
اﻟﺤﺴﺎب ،وإﻻ ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب رﺳﻤﻴﺎ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن ﺗﺮوﻳﺞ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟ ُـﺴـﺤــﺐ ﺟ ـﻨــﺎﺳــﻲ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟــﻮﻫـﻤـﻴــﺔ »ﻓ ـﺠ ــﺮ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ« ،أﻋ ــﺮب ﻋ ــﻦ رﻓ ـﻀــﻪ »أي
ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺘـﻜــﺮار ﻛــﺎرﺛــﺔ ﺳـﺤــﺐ اﻟـﺠـﻨــﺎﺳــﻲ ﻷﺳـﺒــﺎب
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ« ،ﻣﺸﺪدا» :ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ
ً
ً
ً
ﻓﻠﻴﻌﺎﻗﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ...وﻛﻔﺎﻧﺎ ﻇﻠﻤﺎ وﻓﺠﺮا ﻓﻲ
اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ«.

●
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ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺖ »اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺪة« ،ﻣ ــﻦ
ﻣـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ـﺎن
اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋـﻨــﺪ اﺳـﺘـﺌـ ًﺠــﺎر ﻣـﺒـ ٍ
ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ـﺘ ـﻬــﺎ ،وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﺨـﻄـﺘـﻬــﺎ
واﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر إن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻛﻠﻒ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
وﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮﻣــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺣﺘﻰ

ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻣ ــﺪة ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ،ﻋﻠﻰ
ُ
ً
أن ﺗ ـﺠ ـ ﱠـﺪد ﻻﺣ ـﻘــﺎ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺠﻬﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺄن ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
ً
إﻟ ـﻐــﺎء اﻟـﺒـﻨــﺪ »راﺑ ـﻌ ــﺎ« ﻣــﻦ ﻗ ــﺮاره
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  28ﻳﻨﺎﻳﺮ  1979اﻟﺬي
ﻛ ــﺎن ﻳـﺘــﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﺑ ــﺮام ﻋﻘﻮد
اﻹﻳ ـﺠــﺎرات ﺑــﺎﺳــﻢ إدارة إﺳﻜﺎن
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أن ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ أﻳ ـ ــﺪت ﻃﻠﺐ
»اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ« ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﺒﻖ
ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة أن واﻓ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
وزارﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ

ﺑ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻴﺎ
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
»اﻟـ ـﻌ ــﺪل« ﺑــﺎﺳـﺘـﺌـﺠــﺎر اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺈﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎة
وأﻋـﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻧﻘﻞ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎص ﻣـ ــﻦ إدارة
اﻹﺳﻜﺎن إﻟﻴﻬﺎ.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﻴﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﻌﺪ ﺷﺒﺢ ٢٠٠٦
• ﺗﺪﻣﻴﺮ آﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮﻳﺔ ﺑﺄﻓﻴﻔﻴﻢ ...وﻗﺼﻒ ﻫﺴﺘﻴﺮي ﻟﻤﺎرون اﻟﺮاس وﻋﻴﺘﺮون وﻳﺎرون
• ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﻮﻋﺪ واﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﺎرﻳﺲ ...و»ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻞ« ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ

●

وﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺗـ ــﺮ
واﻟﺘﺄﻫﺐ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن وإﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
أﺳ ـﺒــﻮع ﺑــﺎﺳـﺘـﻬــﺪاف ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ

ُﻣﺴﻴﺮﺗﻴﻦ ﻟﻤﻌﻘﻞ " ﺣ ــﺰب ا ﻟـﻠــﻪ"
ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮوت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﺨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ أﻣﺲ،
ً
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ،ﺑ ــﺎﺧ ـﺘ ــﺮاق
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
وإﺳـ ـ ـﻘ ـ ــﺎط ﻣ ـ ـ ــﻮاد ﺣـ ــﺎرﻗـ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ

ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻮاﺋﻞ
اﻟﻨﺠﻒ إداﻧﺔ اﻟﺴﻼح اﻹﻳﺮاﻧﻲ
●

ﺑﻐﺪاد  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

ﻳــﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎدل
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺮﺟﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑـﻌــﺪ أن د ﺧ ـﻠــﺖ إ ﺳــﺮا ﺋ ـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺨﻂ
ّ
اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻤﺨﺎزن ﺳﻼح
ﺑﺘﻠﻮﻳﺤﺎت ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﺪاف
ـﺮان،
ـ
ﻳ
إ
ـﻰ
ـ
ﻟ
إ
ـﺮب
ـ
»اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ« أو ﺟــﺰﺋــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻘ
02

اﻟﺤﺪود ،أﻋﻘﺒﻪ ﻗﺼﻒ ﻫﺴﺘﻴﺮي
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮى
ﻣﺎرون اﻟﺮاس وﻋﻴﺘﺮون وﻳﺎرون،
ً
ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ آ ﻟـﻴــﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أﻓﻴﻔﻴﻢ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
ورﻏﻢ ﻣﺨﺎوف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻻﻧـﺠــﺮار إﻟــﻰ "ﺣــﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ"
وﺗ ـﻜــﺮار ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ ﺣ ــﺮب ﺗﻤﻮز
 ،2006اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺳﺮ
ً
اﻷﻛﺒﺮ ،ﻋﺎد اﻟﻬﺪوء ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء اﻟـﻘـﺼــﻒ
وإﻋـ ـ ــﻼن اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ
وﻗﻒ ﺗﺒﺎدل إﻃﻼق اﻟﻨﺎر.
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗـﻨــﺎﻗـﻠــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ
إﻋﻼم ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وﺗﻞ
أﺑﻴﺐ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن
ﻛﻮﻧﺮﻳﻜﻮس أن "ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺬ
ً
ً
ﻫـﺠــﻮ ﻣــﺎ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ  ،ﻟﻜﻨﻪ أﺧﻔﻖ
ً
ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﺿﺤﺎﻳﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
"اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻋﻠﻰ اﻷرض 02

ﻣﺤﻠﻴﺎت

إﻳﺠﺎرات اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ واﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
• اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﺮاح :ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺠﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ...أو اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻦ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﱠ
ُ
ﺧﻮل ﻛﻞ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

اﻟﺠﺎﺳﻢ» :اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﻻ ﺗﺸﺘﺮي ﻃﺎﺋﺮات أو
ﻣﻌﺪات إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺪارس »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺪوام...
ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺟﺎذﺑﺔ

٠٢

•

١٠

٠٣

ﻳﻐﺎدر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ أرض اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم إﻟ ــﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺧﺎﺻﺔ،
ﻟﻴﺘﻮﺟﻪ ﺳﻤﻮه ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ
ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ  12اﻟﺠﺎري.

●

اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺘﻮﺟﻪ
اﻟﻴﻮم إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن
ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺛﻤﻦ اﻧﺴﺤﺎب
»اﻹﺛﻤﺎر« ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

ص ١٣

٠٣
»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :إﻃﺎرات
إرﺣﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
»اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ«

دوﻟﻴﺎت

١٩

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺘﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﻫﺪﻧﺔ دﻣﺸﻖ
وأﻧﻘﺮة ﺗﻀﻐﻂ ﻟﺤﻞ
»اﻟﻨﺼﺮة« وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ

دوﻟﻴﺎت

٢٠

اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺿﺮﺑﺔ
ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ ذﻣﺎر...
واﻟﺤﺪﻳﺪة ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻠﻴﺤﻪ

رﻳﺎﺿﺔ

٢٣

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﻠﺘﻘﻄﻮن ﺳﻴﻠﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﺼﻒ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﺎرون اﻟﺮاس أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

ﻛﻠﻮب ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ
ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎه ﺻﻼح

دلبلا

•
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اﻷﻣﻴﺮ واﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻗﺎم ﻣﺄدﺑﺔ ﻏﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻷﻣﻴﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺤﻀﻮر وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ

اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ
ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ،واﻟــﻮﻓــﺪ
اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ،ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ زﻳـ ــﺎرﺗـ ــﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻋﻘﺪت اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ــﺮأس
اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺳ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟﺒﻼد ،وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،وﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

وﻋ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ واﻟﺴﻴﺴﻲ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺻ ــﺮح وزﻳ ــﺮ ﺷ ــﺆون اﻟــﺪﻳــﻮان

اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮي ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺿـ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺷـ ـ ــﺮار ﺑ ــﺄن
اﻟـﻤـﺒــﺎﺣـﺜــﺎت ﺗـﻨــﺎوﻟــﺖ اﺳـﺘـﻌــﺮاض

اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
واﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ ،وﺳ ـﺒــﻞ
دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻴﻮم
ﻳ ـ ـﻐـ ــﺎدر ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ أرض اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟﻴﻮم
ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ زﻳـ ـ ــﺎرة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﻳـﺘــﻮﺟــﻪ
ﺳﻤﻮه إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻓــﻲ زﻳــﺎرة
رﺳﻤﻴﺔ ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ
 12اﻟﺠﺎري.

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
إﻟــﻰ رﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﺳﻮزاﻧﺎ
ﺗﺸﺎﺑﻮﺗﻮﻓﺎّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼدﻫﺎ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﺷﻮﻛﺖ ﻣﻴﺮﺿﻴﺎﻳﻒ،
ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻋـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻬــﺎﻧ ـﻴــﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟ ـﺒــﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
وﺗﻮﺳﻴﻊ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـﺼــﺮ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗــﻢ ﺑﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وآﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﺄدﺑﺔ ﻏﺪاء
وﻓـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،أﻗـ ــﺎم
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ،ﺑـﻘـﺼــﺮ ﺑـﻴــﺎن،
ﻇ ـﻬــﺮ أﻣ ـ ــﺲ ،ﻣ ــﺄدﺑ ــﺔ ﻏ ـ ــﺪاء ﻋﻠﻰ
ﺷ ـ ـ ــﺮف اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح
اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ واﻟـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ
اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟ ــﻪ ،ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

وﻗﺪ ﻏﺎدر اﻟﺒﻼد ،ﻇﻬﺮ أﻣﺲ،
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ واﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻋـﻠــﻰ رأس ﻣــﻮدﻋـﻴــﻪ ﻋـﻠــﻰ أرض
اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ،وﺳﻤﻮ
وﻟـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﺔ ،وﺳ ـﻤ ــﻮ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وﻛ ـ ـﺒـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﺑ ـﻘ ـﺼــﺮ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ،ﺻ ـﺒــﺎح
أﻣــﺲ ،ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻤــﻮه ،رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ،
ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
إﻗــﺎﻣ ـﺘــﻪ ﺑـﻘـﺼــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺎن ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ،
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻧﺎﺋﺐ
رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح.
ﺣ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت رﺋ ـﻴــﺲ
ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﺜـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮف اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻠﻴﺞ.

ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻷﻣﺔ واﻟﻮزراء ووزﻳﺮي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك

ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﻛﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﻴﻦ ﺣﺰب اﷲ...

ً
اﻧﺘﻬﻰ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ،وﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع ﻻ
ﺗﺰال ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﻫﺐ ﻗﺼﻮى".
وﻏــﺪاة ﺗﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟــ"ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ" ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ،ﺗﺒﻨﻰ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻵﻟﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺎل أﻓﻴﻒ ﻛﻮﺧﺎﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
وأﻛﺪ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻧﻪ "ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ و 15دﻗﻴﻘﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣــﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اﻷﺣ ــﺪ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﻗــﺎﻣــﺖ
ُ
ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ آﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻜﻨﺔ أﻓﻴﻔﻴﻢ وﻗ ِﺘﻞ
ُ
وﺟ ِﺮح َﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ".
وأﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أن "ﻋﺪة ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت
أﻃـﻠـﻘــﺖ ﻣــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻗــﺎﻋــﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣــﺮﻛـﺒــﺎت ﻟﻠﺠﻴﺶ"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت وردت اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎرون اﻟﺮاس وﻳﺎرون اﻟﺤﺪودﻳﺘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ ،وأﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ".
وأﺻــﺪر اﻟﺠﻴﺶ أواﻣــﺮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻼﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﺒـﻌــﺪ  4ﻛـﻠــﻢ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻣ ــﻊ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ،وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﺣ ــﺎل اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ ﻓﻲ
ً
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺸﻤﺎل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻏــﻼق اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻠﺴﻴﺎج
اﻟﺤﺪودي.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻓﺎد اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄن ُ"ﻣﺴﻴﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺧﺮﻗﺖ اﻷﺟﻮاء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻣﺰرﻋﺔ ﺑﺴﻄﺮة ،وأﻟﻘﺖ ﻣﻮاد ﺣﺎرﻗﺔ
ﻋﻠﻰ أﺣــﺮاج اﻟﺴﻨﺪﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ"،
اﻟﺬي أﻛﺪت إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻧﻪ "ﺑﺪأ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

اﻟﺴﻔﺮاء اﻟﻌﺮب
ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ﻫﻨﺄوا
ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﻫﻨﺄ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻦ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪه
ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺑ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﺑـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮة ﻣـ ـ ــﻦ ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﺼﻴﻦ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺪوري ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻤﻴﺢ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻴﺎت،
وذﻟ ــﻚ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ وﺗــﻮدﻳــﻊ ﺳﻔﻴﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن ،ﻋـﻤـﻴــﺪ اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـﺴـﻌــﺪي ،واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮي
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺬوب.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ ﺣـ ـﻴ ــﺎت إن
ﺗ ـ ـ ــﺮؤس ﻋـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻔﻴﺮ ﻋﻤﺎن ﻗــﺪ ﻣﻜﻦ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺮاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم
ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ﻧ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺖ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﻠﺐ رﺋـﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻌﺪ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﻣــﻦ وزﻳــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑــﻮن "اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻄﻮرات
اﻷوﺿــﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ" ،ﻗﻄﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻫﻨﺪوراس ﺧﻮان أورﻻﻧﺪو
ً
ً
ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ،وﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع ،وﺗﻮﻋﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،أﻛﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد أي إﺻﺎﺑﺔ ،أو ﺣﺘﻰ
ً
ﺧﺪش ،ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻗﻮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻫﺠﻮم "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
ً
ّ
ﺳﻴﺤﺪد اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر
أﻧﻪ
اﻷﺣﺪاث.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ دﻋﺖ ﻗﻮة اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن
)ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻞ( ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﻟــﻰ "ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ" ،أرﺳﻠﺖ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗــﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗــﺮب اﻟـﺤــﺪود ،اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻫﺎدﺋﺔ إﻟــﻰ ﺣﺪ
ً
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ آﺧﺮ ﺣﺮب ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن واﺳﺘﻤﺮت ﺷﻬﺮا ﻓﻲ .2006
وﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات "ﺣــﺰب اﻟـﻠــﻪ" ،ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻓﻴﺨﺎي أدرﻋــﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﺣــﺪودي وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮات
ً
ً
ً
اﻟﺠﻴﺶ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ،ﺑــﺮا وﺟــﻮا وﺑﺤﺮا،
ً
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺨﺒﺎري ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﺮﻗﺔ اﻟﺠﻠﻴﻞ.
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ّ
واﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ُﻳﺨﺰن ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ،ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﻐﺪاد
وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺮج ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻒ
ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎد

اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ وداع ﺿﻴﻔﻪ أﻣﺲ

اﻟﺴﺎﻳﺮ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻟﻤﻠﻔﺎت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻠﺔ »ﺗﺒﺮع ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ« ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ د .ﻫﻼل
اﻟﺴﺎﻳﺮ ،أن اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ
ﻳـﻘــﻞ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت
ً
اﻹﻏ ــﺎﺛ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻧـ ـﻈ ــﺮا إﻟــﻰ
ً
إﺳﻬﺎﻣﻪ ﺑﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻫـﻤـﻴــﺔ دﻋ ــﻢ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ــﺮ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺨﻠﻔﻬﻢ ﻋﻦ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﺎﻳﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘ ــﻪ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﺗـﺤــﺖ
ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮان »ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮع ﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬ ــﻢ«
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓــﻲ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،وذﻟــﻚ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻊ اﻷﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز وﺗﺴﺘﻤﺮ
ً
أﺳﺒﻮﻋﺎ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﺎ ﻣـﻤــﺎ اﺳـﺘــﺪﻋــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺴﺎﻳﺮ وﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺎص
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺳ ــﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ داﺧــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻬـ ــﻼل اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ
ً
وﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة دﻋـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﺎدﻳ ـ ـ ــﺎ
ً
ً
وﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ ﺳﻌﻲ

ﱡ
واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻄﻊ
اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻷزﻣــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻄﻬﺮان.
وإذا ﻛــﺎن اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،اﻛﺘﻔﻰ
ﺑﺘﺤﺬﻳﺮاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﻓﻮﺿﻰ اﻟﺴﻼح ،ﻓﺈن اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﺮز
ّ
ّ
ﺗﺤﻮﻻ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
إﻟﻰ ﻋﻨﻮان ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺔ رﻓﻀﻬﻤﺎ أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻌﺮاق
إﻟﻰ وﻛﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻬﺮان وواﺷﻨﻄﻦ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ودﻓ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ  4ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮات ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد وﺷﻤﺎﻟﻬﺎ ،اﻟﺮأي
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺴــﺎؤل ﻋــﻦ ﻧ ــﻮع وﻛـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻌـﺘــﺎد اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺷﺠﻌﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،رﻏﻢ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﺮددا ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﻤﺎت.
ً
وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ داﺧﻞ
ﺑﻐﺪاد ،ﺟﻤﻊ زﻋﻴﻢ ﻛﺘﻠﺔ »ﺗﻴﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ« ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ،
ﺳﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﻒ ،أﻧﺼﺎره أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻐﺪاد اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وأﻋﻠﻦ أن »اﻟﻌﺮاق ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن
ً
ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﺴﻼح اﻹﻳﺮاﻧﻲ« ،ﻛﻤﺎ رﻓﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ »أن ﺗﻜﻮن
ً
ﺳﻤﺎء اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا
ً
اﻟــﻮﺿــﻊ« ،داﻋﻴﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »إﻟــﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻠﻒ
وإﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻗﺮارات واﺿﺤﺔ«.
وﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎول ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ
أﺑــﻮﻣ ـﻬــﺪي اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس ،أن ﻳـ ـﻬ ـ ّـﺪد ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ ﻣ ـﻨ ـﻔــﺮد ،اﻟ ـﻘــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺮد ﻋﺒﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ّ
ﻧﺴﻘﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻹداﻧــﺔ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻹﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ أي ﻃﺮف ،وﺣﺼﺮت ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ،أﺻﺪر اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻨﺠﻔﻲ اﻟﺸﺎب ﻣﻘﺘﺪى

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وأﻋـ ـ ــﺮب اﻟ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟـﺸـﻜــﺮ
ﻟـﻠــﺪﻋــﻢ اﻟـ ــﺬي ﺗـﺘـﻠـﻘــﺎه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺮا ﺋــﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ وﻣ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻳ ـﺤ ــﺮﺻ ــﻮن
ً
دوﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮع ﻓـ ـ ــﻲ ﻛــﻞ

اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
وﻳ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﻮن ﻓ ــﻲ ﻧـﺸــﺮ اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ.
و ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻦ أن ﺣـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ا ﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮع
ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع »ﺗـ ـﺒ ــﺮع ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻬــﻢ«
ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓـﻨـﻴــﻮز،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟـﺘـﺒــﺮع
ً
أﻳ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.

ً
اﻟﺼﺪر ،اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ،
دان ﻓﻴﻪ »أي ﺟﻬﺔ ﺗﺤﺎول ﺗﻮرﻳﻂ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺣﺮب ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«،
ّ
وﻋﺪ ذﻟﻚ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ اﻟﻐﺎرق
ﻓﻲ أزﻣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ّ
اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﺪر اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺤﻴﺎد ﺑﺸﺄن اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ً
ﻃﻬﺮان وواﺷﻨﻄﻦ ،ﻣﻠﻘﻴﺎ اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻃﻮال اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺳﺘﺜﺎرة
َ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت إﻟﻰ
ﻋﻄﻒ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺨﺎزن اﻟﺴﻼح،
ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﺆال واﺳﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ
ً
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺒﻮء ة ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ واﻟـﺼــﺪر ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻏ ــﺎب ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻀﻢ
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ وﻧﺎﺋﺒﻪ ،واﺿﻄﺮ ﻗﻴﺎدي ﻣﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻫﻮ أﺣﻤﺪ
اﻷﺳــﺪي ،إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
اﻷﻣـ ــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ أﺛـ ــﺎرت اﻟـ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم واﻟ ـﺘ ـﻴ ــﺎرات اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺿﺪ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،وﺗﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺳﺘﻠﺘﺰم أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻦ
ً
ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﻧﺎﻓﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى »اﻟﺤﺸﺪ« ﺻﻮارﻳﺦ
ﻣﻦ إﻳﺮان أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :إﻃﺎرات إرﺣﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ »اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ«
ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﻮاﻣﺶ أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع »ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﻣﻊ اﻟﻜﻮرﻳﻴﻦ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر إﺳـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
ّ
ﻣــﻄـﻠـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،أن ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻹﻃـ ـ ــﺎرات اﻟـﺘــﺎﻟـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺸــﺮوع
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺟـﻨــﻮب ﺳـﻌــﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻻ ﺗـﻤـﺜــﻞ  2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣﻦ
أرض اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﻓﻲ
ً
ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أﺧﻴﺮا ،ﺑﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ
أن اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع وﻟ ـﻴــﺲ ﻋـﻠــﻰ أﻃ ــﺮاف
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ً
 1193ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ »ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ«
ﻛﺸﻔﺖ إﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ﺣــﺪﻳـﺜــﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﻠﺖ
"اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ان إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ أﻋ ــﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ارﺗـﻔــﻊ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟــﻰ  1193ﻃﻠﺒﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﺪﺧﻮل ﻗﺮﻋﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼل
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري أو ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ ورود أوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﺋﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ  2019وﻣﺎ ﻗﺒﻞ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﺮأﺳﺖ
ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر وﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص ﻓــﻲ "اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ" ،ﻫﺪﻳﻞ
ً
ً
ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ،أﻣﺲ ،وﻓﺪا إﺳﻜﺎﻧﻴﺎ
ً
ﻣـ ـﻐ ــﺎدرا اﻟ ــﻰ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺟ ـﻨ ــﻮب ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺳـﻌــﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣــﻊ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻜــﻮري
ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮﻣ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ "اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺪة" ﻣ ــﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أن ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ
ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ اﻟﻜﻮرﻳﻴﻦ ﻫﻮاﻣﺶ
اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع،
واﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ "اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ"
ﻟـ ــﻼﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ واﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ و ﻣــﺪى
ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع.
وﺟ ــﺪدت اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ
أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻋ ــﺪم اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣﻊ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮري ﺧــﻼل اﻟﺰﻳﺎرة،
ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻄﺎت
اﻟﺘﻲ ّ
ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟـﻜــﻮرﻳــﻮن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

إﻃﺎرات إرﺣﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ وﺗ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻜــﻞ أرض وﻗـ ــﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن،
وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻫ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻃـ ــﺮح
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أﺳــﻮة ﺑﻤﺪن اﻟﻤﻄﻼع

ً
وﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺗﺠﻨﺒﺎ
ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺳﺠﻠﺖ "اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ"
ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ أﻋ ــﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻋﻠﻰ

 ٢٢ﻣﻠﻴﻮن زﻳﺎرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت  ٪٦٥ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

ً
»اﻟﺼﺤﺔ« ٤ :آﻻف زﻳﺎرة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺴﻜﺮي
•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛ ـﺸــﻒ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ ﺻـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ أن
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ ﻋـ ـﻴ ــﺎدات اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﻎ  4آﻻف زﻳﺎرة ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻋﻴﺎدات
اﻟﺴﻜﺮي  84ﻋﻴﺎدة وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻴﺎدات
ﻧﺤﻮ  996469زﻳﺎرة.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟـﺘـﻠــﻚ
اﻟﻌﻴﺎدات ﺑﻠﻐﺖ  %41ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
.%59
وأ ﻛــﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﺠﻤﻮع ا ﻟــﺰ ﻳــﺎرات ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻠــﻎ ﻧ ـﺤــﻮ  22ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن زﻳ ـ ــﺎرة ،ﺷـﻜــﻞ
ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴ ــﻮن ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ  ،%65ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ  ،%35و ﺟ ــﺎء ت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷ ﺣـﻤــﺪي اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ،%25ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%13
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻌﻴﺎدات ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﻠﻎ  1099272زﻳﺎرة،
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ  %53.2ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ  ،%46.8وﺟﺎءت أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدات اﻷﺳﻨﺎن ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ %27
وأﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%14

ﺷـ ـﻘ ــﻖ ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ اﻟ ـ ــﻰ  141ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﺎ،
ﺣﻴﺚ إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻖ

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ٥٦٣ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم
•

وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﺠﻞ
 7860ز ﻳ ــﺎرة ﻟـﻠـﻤــﺮ ﺿــﻰ %45 ،ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ  .%55وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أﻛﺜﺮ
اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺮددا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻫﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺪﻫﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %90واﻟﺴﻜﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%4إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم اﻟﻤﻔﺼﻠﻲ.
وأﺿــﺎف أن ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻣــﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ
ﺑﻠﻎ  10464ز ﻳ ــﺎرة ،ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻧﺴﺒﺔ  %53ﻣﻦ
اﻟﺰﻳﺎرات وﺷﻜﻠﺖ زﻳﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ  ،%47وﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر  %54واﻹﻧﺎث .%46
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ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،واﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻧـﺤــﻮ 72
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ أن اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  563ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اول
إﺑﺮﻳﻞ  2018ﺣﺘﻰ إﺑﺮﻳﻞ  2019ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﻔﺎق ﺑﻠﻐﺖ  68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  821ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ان اﻟﻮزارة ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻛﺒﺮ ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ وزارة اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،اوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ان ﻫﻨﺎك 24
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺮح ﺣﺎﻟﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺮح.
وأوﺿﺤﺖ ان اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺨﺺ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻣﺜﻞ ﻣﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺎه ﻋﺬﺑﺔ ،وأﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ،وﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺻﺪور ﻗﺮارات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
أﺻﺪرت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ،
ﻗﺮارات ﻧﻘﻞ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﺪوام
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.

اﻧﻄﻼق اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد

•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  92أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ وإداري دواﻣﻬﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺪارس ،ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراء
اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪان اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮي ﺣ ــﻮل ﻣ ــﺪى ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﺪارس،
وﺳﻼﻣﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،إذ ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪوه ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺒﻌﺾ رأي آﺧﺮ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.
وﻗ ــﺎل ﻣـﻌـﻠـﻤــﻮن ﻋـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ" إن ﻣــﺪارﺳ ـﻬــﻢ ﺗﻢ
ﺗـﺠــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻷرﺿ ـﻴ ــﺎت وأﺟ ـﻬــﺰة
اﻟـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮﻳــﻦ أﻧ ـﻬــﺎ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ
و"ﺷــﺮﺣــﺔ" ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ وﺻـﻔـﻬــﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺬﻣــﺮ آﺧــﺮون
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﺪوﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﺻﺪرت "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ﻗﺮارات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻟﻔﺌﺔ رؤﺳ ــﺎء أﻗـﺴــﺎم اﻟـﻤــﻮاد اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن
اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻓـﺌــﺔ رﺋـﻴــﺲ ﻗـﺴــﻢ ﻣ ــﺎدة دراﺳ ـﻴــﺔ ﺻ ــﺪرت أﻣــﺲ،
وﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم "اﻟﻤﻌﻠﻢ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺷﺮت إﺑــﻼغ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﻴﻦ إﻟﻰ
ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻟـﻠـﺒــﺪء ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاءات إﺧــﻼء
اﻟﻄﺮف واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺪارﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﺷ ــﺎرت ﻣﺼﺎدر إﻟــﻰ أن ﻣــﺪارس ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح

ﻃﻤﻮح اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋ ــﻼم
اﻷﻣ ـﻨــﻲ ﺑـ ــﻮزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ،اﻧ ـﻄــﻼق ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
 ،2020-2019واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻃ ـ ــﻮال اﻟ ـﻌ ــﺎم،
ً
اﺑﺘﺪاء
وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت "اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ".
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻹدارة ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ،أﻣ ـ ــﺲ ،أن
ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ ﺗــﺮﺗـﻜــﺰ ﻋـﻠــﻰ  5ﻣـﺤــﺎور
أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻫ ــﻲ :اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ ،واﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ
ﺑـ ــﺂﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ــﺪرات واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺛـ ـ ــﺮات اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺔ،
وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺣـ ــﺪاث وﺗــﻮﺟـﻴـﻬـﻬــﻢ إﻟ ــﻰ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وﺣــﺪود اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣــﻦ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،واﻟ ــﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﺮاﻣﺞ
وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻹدارة.
وأﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﻣــﻦ أﻫ ــﺪاف اﻟﺤﻤﻠﺔ زﻳ ــﺎدة
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ واﻷﻣـﻨـﻴــﺔ واﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ ﻟــﺪى
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ،
وزرع روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ،
وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻣﻌﺮض اﻷﻓﻨﻴﻮز
وذﻛ ـ ــﺮت أﻧ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻘــﺎم ﻣ ـﻌــﺮض ﺗ ــﻮﻋ ــﻮي ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2إﻟﻰ  4اﻟﺠﺎري،
وﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ 11:00

ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﻟﺸﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر.
وﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع رؤﻳﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮات
واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻖ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ واﻗﻌﻴﺔ
ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣﺪروﺳﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة اﳌﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻗﺘﺮاح
اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﺔ.

»زﻛﺎة اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ« ﺗﻜﻔﻞ
 ١٧٠ﻳﺘﻴﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

أﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺰﻛﺎة اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ
أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  ١٧٠ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻘﺔ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑﲔ اﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن
"زﻛﺎة اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ" ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻔﻘﺮ
اﳌﺪﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ ﻫﻨﺎك،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﺆﻻء اﻷﻳﺘﺎم
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ وﻻ ﻳﺠﺪون
ﻗﻮت ﻳﻮﻣﻬﻢ ،وﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﺘﺴﻮل ﻟﺴﺆال اﻟﻨﺎس.

اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ
ﺑﺈﺣﺮاق ﺳﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺑﺪء دوام اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس أﻣﺲ
ﻣـﻨـﺼــﻮر اﻟـﻈـﻔـﻴــﺮي ﺑـﻄـﻤــﻮح اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ اﻟ ـﺠــﺪد،
وﺑﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺑﻤﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ ﻟﻺﺑﺪاع
واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻬﺪف
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟــﺪورة ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة
ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﺑﺪورﻫﺎ ،أﻓﺎدت ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ"اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ" ﺷﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪي ،ﺧﻼل ﺣﻀﻮرﻫﺎ دورة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد
اﻟـﻤـﻘــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺛــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﺷــﺮﻳـﻔــﺔ اﻟ ـﻌــﻮﺿــﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪورة ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 ،181ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻻﺗﺰال اﻷﻋﺪاد ﺗﺘﻮاﻓﺪ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ ،إن ﻋــﺪد
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﻠﻎ  ،324وأﻗﻴﻤﺖ اﻟــﺪورات ﻓﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ أﻧﻴﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺎت ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓـﻘــﻂ ،وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر و ﺻ ــﻮل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻹﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪورة.

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :اﻧﻄﻼق ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻧﻘﺎﺑﺘﻬﺎ اﺗﻔﻘﺘﺎ
ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻮﺣﺪ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ  ٥ﻣﺤﺎور
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وﺳﻴﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ "ﻛـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺸ ـ ــﺮح ﺿ ـ ـﺒـ ــﺎط
ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻣﻊ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﺳﺘﻮزع ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ".
وأﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺖ اﻹدارة ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟـﻤـﻘــﺮوء ة
واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻟــﺪﻋـﻤـﻬــﺎ وﻣـﺴــﺎﻧــﺪﺗـﻬــﺎ ﻟﺤﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ،
ودورﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺚ ﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ،
واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟـﻤــﺮور ،واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.

»اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ« :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺗﺒﺪأ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﺰﻣﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻣﺪارس »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺪوام ...ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺟﺎذﺑﺔ
اﻷﺣﻤﺪ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺰوﻓﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦُ ،ﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ وﺧـﻄــﻮرة اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻮاﻓﺰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ،اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﺻـ ـﺒ ــﺎح أﻣ ــﺲ
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺠﺪد ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  2020/2019ﻓﻲ
ً
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ إدارﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ،
وﺗـﻌــﺮﻳـﻔـﻬــﻢ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑــﻮرش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﺪة أﺳﺒﻮع.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق ،ﻫـﻨــﺄ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــ"ﻣـﺒــﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ" اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ أن دورة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻫــﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳــﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﻼل  5أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،راﺟﻴﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﺴﺪاد ﻓﻲ أداء رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

•

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

اﻟﺘﻘﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻋﻤﺎد اﻟﺠﻠﻮي ،ورﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ،وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن "اﻹدارة واﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ" اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿ ــﺮورة ﺷـﻤــﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺪل
اﻟـﻤــﻮﺣــﺪ اﻟ ــﺬي ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑــﻪ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أﻧﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وأﺿﺎﻓﺎ أن ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻤــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻴــﻦ اﻹدارة واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ،
أﻫﻤﻴﺔ ّ
وأﻧـﻬــﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑــﻮاﺑــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻠﻘﺎدﻣﻴﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎرج ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ّ
وﺟ ــﻪ
"اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ" ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻋﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮك أن اﻟﻮزﻳﺮ أﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﺑ ـﻴــﻦ ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ
واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺮﻓﻖ
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻼد وﻣﻮﻇﻔﻮه
ّ
ﻳﻤﺜﻠﻮن واﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ذﻛﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺈدارة ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺿﺒﻂ ﻣﻘﻴﻤﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ
ﺑـﺈﺣﺮاق ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﻋﻤﺪﴽ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ .وأﺿﺎﻓﺖ اﻹدارة أﻧﻪ
ﺑﻌﺪ ورود ﺑﻼﻏﺎت ﺑﺤﺮﻳﻖ ﻋﺪة
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ ﺗﻢ
ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ
أﻛﺪت ﻗﻴﺎم ﻣﻘﻴﻤﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺑﺈﺣﺮاق اﳌﺮﻛﺒﺎت وﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ
وﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ٧ﺣﻘﺎﺋﺐ
ﺳﻔﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻫﻮاﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ
وﻣﺼﻮﻏﺎت وﺣﻠﻲ وﺷﺎﺷﺎت
ﻫﻮاﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ.

ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ »اﻷﺣﻤﺪي«
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
ﳌﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻳﺘﻀﻤﻦ واﻗﻌﺔ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
رﺟﻞ أﻣﻦ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎدة أﺛﻨﺎء
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮاﺟﺒﻪ وإﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﻄﻌﻨﺘﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻨﻄﺎس
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي ،أن رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﺿﺒﻄﻪ ،وﺗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺤﻖ اﳌﻌﺘﺪي ﻓﻲ
ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻔﻨﻄﺎس ﺣﻤﻠﺖ
اﻟﺮﻗﻢ .٢٠١٩/١٠٢
وذﻛﺮت اﻹدارة أﻧﻪ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ رﺟﻞ
اﻻﻣﻦ اﳌﺼﺎب إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻌﺪان ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ،وإﺣﺎﻟﺔ
اﳌﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﻘﻪ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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ﻗﻀﺎة ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ »اﻟﻜﻠﻴﺔ« أدوا اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ

ً
اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﻘﻀﺎة
أدى ا ﻟـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ا ﻟـ ـﻘ ــﺎ ﻧ ــﻮ ﻧـ ـﻴ ــﺔ
أﻣـ ــﺎم رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺘــﻲ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﺎوﻋـ ــﺔ ،ﻛ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻀﻌﻴﻨﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟ ـﺤــﺮﻳ ـﺠــﻲ وﺟ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟـﻘـﻨــﺎﻋــﻲ،
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻧـﻘـﻠـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ.

وﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺳـ ــﻢ رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻮﺻـﻠـﻴــﺐ
وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻤﺮي.

local@aljarida●com

اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻮﻗﻌﺎن ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺗ ــﻮﺟ ــﺖ ﻣ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎم،
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ،وﻧﻈﻴﺮه
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ،اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻧـﺒـﻴــﻞ ﺻ ــﺎدق،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺟـ ــﺮت أﻣـ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﺼــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣــﺬ ﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون وﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻟـﺨـﺒــﺮات
ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎدق
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻢ ﺧﻼل
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺑ ـﺤــﺚ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ أﻣﺪ
ﺑﻌﻴﺪ ،وﺗﺸﻬﺪ دوﻣــﺎ ازدﻫ ــﺎرا وﺗﻄﻮرا
ﻣﻠﺤﻮﻇﻴﻦ.
واﺻ ـﻄ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻧـﻈـﻴــﺮه
اﻟـﻤـﺼــﺮي واﻟــﻮﻓــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎرة
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
اﻃ ـﻠ ـﻌــﻪ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮﻳــﻪ ﻣﻦ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ وﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺔ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة
ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎدق
ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﺧـ ــﻼل ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ
أﺷ ـ ــﺎد ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل :إﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ

اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻧـ ـﻠـ ـﻤ ــﺲ دوﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺣ ــﺮﺻ ـﻜ ــﻢ
واﻷﺷ ـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وا ﻟـﺘــﻮا ﺻــﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك،
د ﻋـﻤــﺎ ﻟـﺠـﻬــﻮد ﻧﻴﺎﺑﺘﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ
أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ دﻋﻤﻜﻢ ﻟﻔﻜﺮة ﺗﺄﺳﻴﺲ
وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﻤﻮم اﻟﻌﺮب،
وﺣﺮﺻﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ
إﺛــﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻌﺮب.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ
وأﺿ ـ ــﺎف :إﻧ ـﻨــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺛـﻘــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻓﻲ
وﺟ ــﻮد ﻫــﺬا اﻟــﺰﺧــﻢ ﺑــﺎﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ
واﻟ ـ ــﺮوح اﻟــﺪاﻋ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ وﻧﻴﺎﺑﺘﻴﻨﺎ ،ﻓــﺈن إ ﺑ ــﺮام ﻣﺬﻛﺮة
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻗﻌﺎ
ﻧﺰﻫﻮ ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻛﺜﺮ وأﻋﻤﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺼﻌﺎب ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ.

»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« :ﺳﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻗ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ـﺘ ــﻲ
ﺣــﻮﻟــﻲ واﻷﺣ ـﻤ ــﺪي ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺘﻴﻠﻲ إن ﻓﺮع
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي ﻗﺎم ﺑﻌﺪة
إﺟﺮاء ات ﻟﺴﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ،ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗ ــﻮﺟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎت وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻷوﻗـ ـ ـ ــﺎف
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ
ﻓ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ،
ﻋ ـﻘ ــﺐ زﻳـ ــﺎرﺗـ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ أﺣـﻤــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﻮﺣ ــﻲ ،واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻬ ـﻤ ــﺎ
ﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﻮاﻗﺺ.
وﻗﺎل اﻟﺸﺘﻴﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ،
إن اﻹ ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ا ﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬة
ﺷﻤﻠﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣــﺮا ﻛــﺰ ﺟﺪﻳﺪة

ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـ ــﻢ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
ً
إ ﻟــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻹدارة
اﻟﺴﻼﻣﺔ وآﺧﺮ ﻹدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ً
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﺗﺴﻬﻴﻼ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت أوﻻ ﺑــﺄول .وأ ﺿــﺎف
أ ﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ إ ﻃ ــﺎر ﻣـﺘــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت ا ﻟـﺒـﻠــﺪ ﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻗﺎم ﻗﻄﺎع ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻷﺣﻤﺪي

ً
إزاﻟﺔ  ٢٤٧إﻋﻼﻧﺎ ﻓﻲ »ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ«

أﺳﻔﺮت ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  10ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وإزاﻟﺔ  247إﻋﻼﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،أن اﻟﻔﺮﻳﻖ رﻓﻊ  247إﻋﻼﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺠﺎم ﻣﻦ
ﺷﻮارع وﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إزاﻟﺔ  5ﺗﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ،
وﺗﻮﺟﻴﻪ  64إﻧــﺬارا ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أﻣــﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺤﺮﻳﺮ
 10ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺤﻼت واﻹﻋﻼﻧﺎت ،وﺗﻮﺟﻴﻪ  48ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺳﻼﻣﺔ ،ووﺿﻊ  52ﻣﻠﺼﻘﺎ ،واﺳﺘﻘﺒﺎل  22ﺷﻜﻮى ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧــﻦ.

وﺣـ ــﻮﻟـ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻄــﺎق
ﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻴـ ــﻒ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح
اﻷﺣـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺪ ،واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻖ ﻣ ــﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻷﺧ ــﺮى
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻮزارﺗﻲ
اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل واﻹﺳ ـﻜ ــﺎن واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺰراﻋ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗـﻤــﺖ
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ رﻓ ــﻊ اﻷﻧـ ـﻘ ــﺎض اﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ــﻢ رﻣ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻗـﺒــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻘــﺎوﻟـﻴــﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﻤــﺖ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻬــﻢ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﻢ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ إزاﻟـ ــﺔ
اﻷﻧ ـﻘ ــﺎض ،ورﻓ ــﻊ ﻗــﺮاﺑــﺔ 1600
ﻣ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻣـ ـﻜـ ـﻌ ــﺐ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎض
اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ.
وﻟﻔﺖ إ ﻟــﻰ أ ﻧــﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻬﺠﻮرة أو اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ
ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻄﻮرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺮان واﻟﻤﺎرة ،اﺗﺨﺬت

اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻛـ ــﻞ اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ﻣــﻦ
ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻼك واﻟـﻤـﻘــﺎوﻟـﻴــﻦ
و ﻣـﺨــﺎ ﻃـﺒــﺔ ا ﻟـﻤــﺆ ﺳـﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠــﺮ ﻋــﺎ ﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻻ ﺗـﺨــﺎذ ﻣﺎ
ﻳـ ـﻠ ــﺰم ﻣ ــﻦ إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ﺣ ـﻴــﺎﻟ ـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
وﺷ ـ ــﺪد اﻟ ـﺸ ـﺘ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﺎﻋﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺬي
ﺗ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
ﺑــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺼﺮي ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮة
وﻗﺎل إن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑــﺎت أﻣــﺮا
ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﻼﺣﻖ
ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﺧـﺘــﻢ ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ :إن ﻣــﺎ ﻧﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟـﻴــﻮم ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة داﻋـﻤــﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻨﺎ،
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاب اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮم اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮب،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ
إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ

اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮرﻫﺎ ﻳﺆﻣﻪ اﻟﻨﻮاب
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮم اﻟ ـﻌــﺮب ﺗـﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﺎن
واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻬﺪاﻳﺎ
اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.

»ﻓﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪي« ﺗﺤﻴﻞ إﻧﺸﺎء ﺣﺪاﺋﻖ
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك« ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﺣﻔﻈﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺸﺄن
ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎرع اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆدي إﻟــﻰ
ﻣـﻄــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺣﺎﻟﺖ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي اﻗ ـﺘــﺮاح
اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺮﻗﻴﺐ ،ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﺣﺪاﺋﻖ ﻋﺎﻣﺔ
وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓــﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻋﻀﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺮﻗـﻴــﺐ ،ﻋﻘﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻣﺲ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ،وﻃﻠﺐ
وزارة اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺤﺪاث
ﻃﺮﻳﻖ أﺳﻔﻠﺘﻲ ﺑﻌﺮض  8أﻣﺘﺎر،
وﺑـﻄــﻮل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ واﺣ ــﺪ ﺑﺼﻔﺔ
ً
ﻣــﺆﻗـﺘــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣﺘﻔﺮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ﻣـﺸــﺮوع ﻏــﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ.
وأﺷﺎر اﻟﺮﻗﻴﺐ إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮق وﺟﺴﻮر وﺻﺮف
ﺻ ـﺤــﻲ وﻣـ ـﺠ ــﺎري ﻣ ـﻴ ــﺎه أﻣ ـﻄــﺎر
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت أﺧ ـ ــﺮى ،ﺑـﻴــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻲ
اﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ
ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻬﻴﺪ اﻟﻤﻮﻳﺰري،
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎص
ﺑ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﻂ وإﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءة اﻟـ ـﻤـ ـﻤ ــﺮات
واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻛﻞ
ﻗﻄﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮدوس«.
وأﺿـ ــﺎف أن »اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ واﻓـﻘــﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻹدارة اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
إﺷ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺿـﻤــﻦ
ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻟــﻮاﻗ ـﻌــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ  ،«3وﻋﻠﻰ
ﻃ ـﻠ ــﺐ ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻣـ ـﺴ ــﺎر ﻣـﻴــﺎه
أﻣﻄﺎر ﺑﻌﺮض  10أﻣﺘﺎر ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ.

اﻟﺴﺪاﻧﻲ» :ﻛﻨﺰ اﻟﺮوﺿﺔ« ﺳﻠﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑـ  ٥دﻧﺎﻧﻴﺮ
أﻋ ـﻠــﻦ ﻋ ـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻳــﺎت ﻓﻲ
ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ـ ــﺔ وﺣ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻲ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ ،اﻧﻄﻼق
أﻛﺒﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﻠﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺔ ﺑ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،ﻟﻴﻮﻓﺮ أﺣــﺪث
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت وأﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎرﻛ ــﺎت
واﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ
وﺣ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺐ وﻣ ــﻼﺑ ــﺲ ﻣ ــﺪرﺳ ـﻴ ــﺔ،
وﻛـ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ،
ﻣﻊ أﺣــﺪث اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺗـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻛ ـﺒ ــﺮى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ.
وﺑـ ﱠـﻴــﻦ اﻟـﺴــﺪاﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ

ﻟ ــﻪ ،أن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺳـﺘـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺳﺮة،
ﺑ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻬــﺎ

اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨــﺎﺳــﺐ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض،
اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ
وﻛ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن "ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺟﺪﻳﺪة،
وﻫﻲ )ﻛﻨﺰ اﻟﺮوﺿﺔ( ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ
ﻓـ ـﻜ ــﺮة ﺗ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺎدﻓ ــﺔ،
وأدرﺟﻨﺎ ﻓﻴﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ
دﻻﻻت ﻋﻠﻤﻴﺔ ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرت واﻟ ـﻌ ـﻄ ــﻞ ،وﻳـﺸـﻤــﻞ
ﻣ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﺗـﺤـﻔـﻴــﺰﻳــﺔ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻌـﻴــﺔ،
وأﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻋـ ـﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ اﻟـﺴـﻠــﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺴﻌﺮ  5دﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ﻓـﻘــﻂ ،وﺗﺠﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

ﺑ ــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،إن اﻹﻃﻔﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ
ﻇـﻬــﺮ أﻣ ــﺲ ﻣــﻊ ﺣــﺮﻳــﻖ ﺷﺎﻟﻴﻬﺎت
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺮﺑﻲ ﻓــﻲ ﻧــﺎدي
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ اﻷوﻟﻤﺒﻲ
ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎدث ﻟﻢ
ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع إﺻﺎﺑﺎت ،واﻗﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ.
وﻓ ــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ذﻛ ــﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻷﻣ ـﻴــﺮ أن ﻏــﺮﻓــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة
ﺗ ـﻠ ـﻘــﺖ ﺑ ــﻼﻏ ــﺎ ﻇ ـﻬ ــﺮ أﻣ ـ ــﺲ ،ﻳﻔﻴﺪ
ﺑـ ــﺎﻧـ ــﺪﻻع اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ،وﻓـ ـ ــﻮر ﺗﻠﻘﻲ
اﻟـﺒــﻼغ ﺗــﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣــﺮﻛــﺰي إﻃﻔﺎء
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪم

ـﺎل ،وﻫ ــﻮ ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﻋﻦ
ﺳـﻜـﻨــﺎ ﻟـﻠـﻌـﻤـ ّ
ﺷﺎﻟﻴﻬﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺮﺑﻲ،
وﻋﻤﻞ رﺟ ــﺎل اﻹﻃـﻔــﺎء ﻋﻠﻰ إﺧــﻼء
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺷﺮﻋﻮا
ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﺴﻴﻄﺮة

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺄن ﺳ ـﻌــﺮﻫــﺎ
اﻷﺻ ـﻠــﻲ  57دﻳ ـﻨ ــﺎرا ،وﻗ ــﺪ ﺑــﺪأﻧــﺎ
أﻣﺲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ 19
اﻟﺠﺎري".
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺪاﻧـ ـ ــﻲ أن ﻫـ ــﺬه
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗــﺰداد
ﺗﻄﻮرا وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
إﻟــﻰ أن ﺗـﻜــﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ،ﺳﻌﻴﺎ
ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ ﺣ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ
ورواد ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ،وا ﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻲ
واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻄﻤﻮح ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﻨـﺠــﺎح واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰت ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺮوﺿﺔ وﺣﻮﻟﻲ.

ً
ﺣﺮﻳﻖ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﺳﻜﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﻨﺎدي اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟ ــﻺدارة
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻺﻃ ـﻔ ــﺎء اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺮاد ،أﻣ ـ ــﺲ ،رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﺟﻤﺎل اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﺸﺎر اﻟﻬﻨﻴﺪي ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﻃﺮ
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺮاد ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻫـﻤـﻴــﺔ دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ اﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ
إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋ ــﻼم

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ

ﻋـﻠـﻴــﻪ دون وﻗ ـ ــﻮع أي إﺻ ــﺎﺑ ــﺎت،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﺿﺒﺎط وﺣﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺤﻮادث اﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع
اﻟﺤﺮﻳﻖ.

 ٢٨.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺸﺠﻴﺮ »ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ« واﻟﺨﻴﺮان
أ ﻋـﻠــﻦ ﻣــﺪ ﻳــﺮ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟـ ـ ــﺰراﻋـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺜـ ــﺮوة
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻏـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﺸﺠﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻴﺮان اﻟﺴﻜﻨﻴﺘﻴﻦ
واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة
 5ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ  28.5ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻟـ ـ ـ ـ "ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ"
أﻣﺲ ،إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮر
ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺰراﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮرﺗ ـ ـﻴـ ــﻦ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺮي.
وأوﺿــﺢ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وا ﻓـﻘــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ ا ﻟــﺰرا ﻋــﺔ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ أﺳـ ـ ـ ــﺎس
اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ً
ﺟـ ـ ـ ــﺰء ا ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻳـﺘـﺒــﻊ
ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﻠـﻴــﺔ
ً
وﺟﺰء ا ﻳﺘﺒﻊ إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺞ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
 1.5ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺠﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
ً
اﻷ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ وإدارة  18ﺧ ــﺰا ﻧ ــﺎ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻣــﻊ ﻏــﺮف اﻟﻤﻀﺨﺎت

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟــﺰراﻋــﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻴﺮان
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻤﺲ

ﻏـ ــﺮف ﻣ ـﻀ ـﺨــﺎت واﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺎت
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ وإﻧ ـﺸ ــﺎء ﺧﻤﺲ
ﺣﺪاﺋﻖ ﻋﺎﻣﺔ.

٥
»اﻹﻃﻔﺎء« :ﺗﺮﻗﻴﺎت ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4208اﻻﺛﻨﲔ  2ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  3 /اﳌﺤﺮم 1441ﻫـ

majles@aljarida●com

ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﺘﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻌﺜﺎت أو اﻹﺟﺎزات اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

أﻛﺪت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء
أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺟﻬﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ.

أﻛ ــﺪت اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء
اﻧ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﺸـﺘــﺮط ﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﺿـﺒــﺎط
اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ان ﻳﻜﻮن ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت ﺑ ـﺴ ـﻠ ــﻮك ﻃــﺮﻳــﻖ
اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت واﻹﺟـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻹدارة ﺗـﺘــﻢ وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻤــﻮاد
ﻣﻦ ) (27اﻟﻰ ) (35ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ) 3ﻟﺴﻨﺔ  (2003ﺑﺸﺄن
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء،
واﻟــﺬي ﺧﻠﺖ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﺷ ـ ــﺮط اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺆﻫــﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﺟﺎزات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﻹﻃﻔﺎء" ﻓﻲ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
اﻟ ـﺒــﺎﺑ ـﻄ ـﻴــﻦ ،ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة"
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ" :أﻣــﺎ ﻋﻦ ﺷﺮوط
اﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﻣــﻦ رﺗ ــﺐ ﺿـﺒــﺎط اﻟﺼﻒ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﻫــﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ
أو ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدﻟــﻪ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺳـﻠــﻮك
اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ
إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣــﻼزم إﻃﻔﺎء ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻘﺖ
ً
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
 2019/4/1ﺣ ـﺴــﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ رﻗـ ــﻢ ) 3ﻟﺴﻨﺔ
."(2018
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺆال "ﻫﻞ ﻧﻈﻤﺖ اﻹدارة
دورات ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺿﺒﺎط اﺧﺘﺼﺎص
ﻟـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـ ـﺼـ ــﻒ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
اﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻌ ـﺜ ــﺔ وﺗ ـ ـﻔـ ــﺮغ دراﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻲ؟"،
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ اﻹدارة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ اي
دورة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺣﺘﻰ ﺻﺪور
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ )2
ﻟﺴﻨﺔ  (2018ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ
ﻣﻮاد ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
رﻗــﻢ  3ﻟﺴﻨﺔ  2003ﺑـﺸــﺄن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ ﻟــﺮﺟــﺎل اﻹﻃ ـﻔ ــﺎء ،ﺣﻴﺚ
ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
 2019/4/1واﻟ ــﺬي ﻧﻈﻢ اول دورة
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣــﻦ رﺗـﺒــﺔ ﺿـﺒــﺎط اﻟﺼﻒ

ﻣﺒﻨﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻹﻃﻔﺎء
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
أو ﻣــﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺳﻠﻮك
اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ
وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮات،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺻﺪار ﺗﻌﻤﻴﻢ إداري رﻗﻢ
) (2019/15ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ 2019/3/21
ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ دورة ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ
ﻣ ــﻼزم ﻟﺒﻌﺾ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ ﻣﻦ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮم.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أﻧـ ــﻪ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻋﻼن
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﻤﺖ اﻗــﺎﻣــﺔ اول دورة
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﻟﻰ
رﺗـﺒــﺔ ﻣ ــﻼزم ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟـﺸـﻬــﺎدات
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﺗـﺨــﺮﺟـﻬــﻢ
ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2019/7/17ﺣﺴﺐ
اﻟﻘﺮار اﻻداري رﻗﻢ ).(2019/1580
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎم دورات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻻ دورات
ﺗﺮﻗﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺟﺮﻳﺖ
ﺑـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ اﻻدارة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ أﺛﺒﺘﺖ
وﺟﻮد آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﺪورات،
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺎﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻻﺳ ـﺘ ـﺼــﺪار اﻟ ـﻘ ــﺮار رﻗ ــﻢ ) 2ﻟﺴﻨﺔ
 (2018ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ )3
ﻟﺴﻨﺔ  (2003ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء.
ً
وردا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑــﺂﻟـﻴــﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻻدارة ﺣﻴﺎل
ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﻓ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺿ ـﺒ ــﺎط اﻟـﺼــﻒ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ رﺗــﺐ
اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﺠﺔ اﻧﻬﻢ
ﻣــﻦ اﻟــﺪارﺳـﻴــﻦ ﻗﺒﻞ ﺻ ــﺪور اﻟـﻘــﺮار
رﻗ ــﻢ ) (744ﻟﺴﻨﺔ  ،2013إﻻ أﻧﻬﻢ
ﻟــﻢ ﻳــﺮﻗــﻮا ،ﻓﻤﺎ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ
اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ
ﺑ ـﺸ ـﻬ ــﺎداﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ؟ ،وﻫ ــﻞ
ﻋﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؟
ﻗﺎﻟﺖ إن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء
أﺻ ــﺪرت اﻟـﻘــﺮار اﻹداري رﻗــﻢ )744
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  (2013اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ
2013/4/16م ،وﺟ ــﺎء ت ﻧﺼﻮﺻﻪ
واﺿ ـﺤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻻﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻧ ــﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻟــﻼﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑ ــﺎﻟ ــﺪورات اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﺒـ ــﺎط ﺻــﻒ
اﻹﻃﻔﺎء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ

ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺴﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﺟﺎزات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻼزم أول إﻃﻔﺎء.
وأﺿﺎﻓﺖ "أﻗــﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـ ــﻼﻃ ـ ـﻔـ ــﺎء ﻋ ـ ـ ــﺪم ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﺣـ ـﻜ ــﺎم
اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻹداري رﻗ ــﻢ ) 744ﻟﺴﻨﺔ
 (2013ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮط اﻟﺴﻦ
واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﻫــﻞ ،دون
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺴﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺎزات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار
اﻹداري رﻗﻢ ) 744ﻟﺴﻨﺔ  (2013ﻓﻲ
2013/4/16م ،اﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟ ــﻰ ﻣﺒﺪأ
ﻋـ ــﺪم رﺟ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻹدارﻳ ـ ــﺔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺻﺪورﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ذﻟــﻚ اﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
إﺟﺎزة دراﺳﻴﺔ ،وﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻹداري رﻗﻢ )744

ﻟﺴﻨﺔ  (2013ﻣﺎداﻣﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة
واﻓـ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـﻴــﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
دراﺳﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ،وان اﻹدارة ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ اذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓـ ــﺈن ﻋـ ــﺪم ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ــﺮوط
ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ
اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ "أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺿﺒﺎط
ﺻ ـ ــﻒ اﻹﻃ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا
ﺑ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات ﺟــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ دون ﺳـﻠــﻮك
ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ـ ـﺜـ ــﺎت واﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ،واﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑ ـﻤــﺎ ورد ﻓﻴﻪ
ﻣ ــﻦ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ واﺣـ ـﻜ ــﺎم ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟـﻜــﻞ
دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن رﺟــﺎل
اﻹﻃﻔﺎء ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻻﺋ ـﺤ ـﻴــﺔ ،وﺗ ـﻄ ـﺒــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻗــﻮاﻋــﺪ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة".
وﻫـ ــﻞ ﻋــﺎﻣ ـﻠــﺖ اﻹدارة ﺿـﺒــﺎط
اﻟﺼﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻗﺒﻞ
ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر وﺗﺨﺮﺟﻮا
ﺑﻌﺪه دون ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺮغ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ
ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎواة ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﺼــﺮف ﺑــﺪل
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻹﻋـ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ
اﻟـﺸـﻬــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ،أم
ﻗـﺴـﻤـﺘـﻬــﻢ إﻟـ ــﻰ ﻓ ـﺌ ــﺎت ﻓــﺄﺻـﺒـﺤــﻮا
ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ؟
وأﻓــﺎدت ﺑﺄن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أو ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدﻟ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
اﺧﺘﺼﺎص وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
دون اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﻮع إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ
اﻟﻤﻮﻇﻒ ،وﻓــﻖ ﻣــﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ
أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﻹداري ،وﺑ ـﻨــﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ــﻺﻃ ـﻔ ــﺎء ﺗـ ـﺼ ــﺮف ﺑ ـ ــﺪل ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ
اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

أو ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدﻟ ـﻬ ــﺎ دون اﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﺪاد
ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑ ـ ــﺎﻹدارة ،ودون
أن ﻳـ ـﺼ ــﺮف ﻟ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـ ــﺪل ﺗـﺨـﺼــﺺ
اﻟﺨﺎص ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أو
ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدﻟـﻬــﺎ ،وان اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﻃﻔﺎء ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻦ أﻳﺎ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط
ﺻﻒ اﻹﻃﻔﺎء ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻠﻮك
ً
اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء.
وأﻛ ــﺪت أن اﻟ ـﻘــﺮار اﻹداري رﻗــﻢ
) 744ﻟـﺴـﻨــﺔ  (2013ﻻ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻟﻪ
ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻀﺒﺎط
ﺻﻒ اﻹﻃﻔﺎء ،إذ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ
أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮاردة ﺑ ـﻘ ــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ رﻗ ــﻢ )3
ﻟﺴﻨﺔ  (2003ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ اﻟﻘﺮار
ً
اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر أﺣ ــﺪا ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﺸــﺮوط،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻼزم أول
إﻃﻔﺎء وﻟﻢ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ أي اﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺴﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻋﺪا ﺷﺮﻃﻲ اﻟﺴﻦ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ً
ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ
اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ.
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ـﻌ ــﺪد دورات
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار
اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ إﺻـ ــﺪار
ﺗـﻌـﻤـﻴــﻢ إداري واﺣـ ــﺪ ﻓ ـﻘــﻂ ﺣﺘﻰ
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ إﻋ ـ ــﺪاد ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب وﻫــﻮ
) (2019/15ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ دورة ﺗﺮﻗﻴﺔ
إﻟـ ــﻰ رﺗ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـ ــﻼزم إﻃـ ـﻔ ــﺎء ﻟﺒﻌﺾ
ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻮك
اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت واﻹﺟـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ،
ً
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ) 2ﻟﺴﻨﺔ .(2018

اﻟﻔﻀﻞ :ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺴﻼم ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻊ ﻟﻠﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

اﻧـﺘـﻘــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟﻔﻀﻞ
اﻹﻫـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﺗـﻌــﺎﻧـﻴــﻪ
اﻟـ ـﺤ ــﺪاﺋ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﻼد،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺣــﺪﻳـﻘــﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺴــﻼم
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،إن ﺣ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼم
ﺗـﺤــﻮﻟــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣــﺮﺗــﻊ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ،ﺣﺴﺐ
ﻗ ـ ــﻮل اﻷﻫ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ـﻄ ـﻨــﻮن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮﻓــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻟــﻢ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ
ً
أي اﻫـﺘـﻤــﺎم ،ﻣـﻤــﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﻟﻠﻌﺒﺚ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺊ وﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

وأوﺿ ــﺢ أن اﻻﻫــﺎﻟــﻲ اﺗﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻨﻮاب ﻟﻸﻣﺔ وﻛﺸﻔﻮا ان
ﻫـﻨــﺎك ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻳﺘﺨﺬون
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ،ﻣﻌﺮﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﻮﻓﻬﻢ
ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ان اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ آﻣ ـﻨ ــﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﻜــﺎن ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ.
وذﻛ ـ ــﺮ أن ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﺤــﺪﻳـﻘــﺔ
ﺗﺼﻞ اﻟــﻰ أﻟﻔﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،
ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻣـﻨـﺴـﻴــﺔ وﻣـﻬـﻤـﻠــﺔ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ
وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻮرة ﺟﻒ اﻟﻤﺎء
ً
ﺑﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﺮورة
اﻻﻫ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ،

وﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ
اﻟﺤﺪاﺋﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻔﺖ ﺧﻴﻄﺎن ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ.
وﺗ ـﺴ ــﺎء ل" :إﻟ ــﻰ ﻣـﺘــﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻋﺪم
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ
رأس اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺲ
ﻻﻫﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻘﺪم
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ اﻧﺸﺎء ﺣﺪاﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻄﻮر ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ
ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺎ ﻳـ ــﺮﺗـ ــﺎده اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﻮن
ﻛﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ

ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎن
ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﺧﺘﻴﺎر
ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻓـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮة وﺗﻤﻴﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة دول اﻻﺑﺘﻌﺎث اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت
وﺛﻴﻘﺔ ﻣــﻊ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
وﺟ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟ ـ ــﺪﻻل ﺳـ ــﺆاﻻ ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻹﺳﻜﺎن ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي،
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ :ﻃﺎﻟﻌﺘﻨﺎ
اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺒﺮ
ﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﻗـ ـﻴ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
أﺻ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت
اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻧ ـ ـﺘـ ــﺞ ﻋــﻦ
ذﻟــﻚ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﻦ
 94أﻟـﻔــﺎ إﻟــﻰ  85أﻟـﻔــﺎ ،أي
أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك  9آﻻف ﻃـﻠــﺐ
اﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ــﻢ ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدوا
ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴــﻦ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ وﻫ ــﻮ
ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺜـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻖ ﻓ ــﻲ
ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ وﺟ ـ ــﻮد أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
 %9ﻣ ـ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ ﻣـ ـﻴ ــﻦ
ﻟـ ـﻠـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﻃ ـ ـ ــﻮال ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﻓــﻲ
ﻛ ـﺸــﻮف اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ وﻫــﻢ
ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ.
وﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﻮء ﻣــﺎ ﺳﺒﻖ
ﻃـﻠــﺐ اﺟــﺎﺑـﺘــﻪ ﻋــﻦ اﻻﺗ ــﻲ:
ﻣـ ــﺎ اﻷﺳ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪت ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻹﺟـ ـ ــﺮاء؟
ً
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳــﺲ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻠـﻤــﺎذا ﺗﺄﺧﺮت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء؟
وﻣـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪد اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ــﻢ
إﻟﻐﺎؤﻫﺎ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ
ﺑ ـﺠــﺪول ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺣــﻮل
اﻟﻌﺪد ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ
اﻹﻟـ ـﻐ ــﺎء ،وﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨــﺎك أي

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺗ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋﻦ
ﻋـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎﻗ ـﻬــﺎ ﻣﻤﻦ
ﺗ ـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ ﻟ ـﻬ ــﻢ؟
إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﺑﻨﻌﻢ
ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد
واﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻢ.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ ﺗـ ـ ــﺰوﻳـ ـ ــﺪه
ﺑ ـﻌــﺪد اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎة
واﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ــﻢ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺨﻄﻂ دون أن ﺗﺘﺴﻠﻢ
ﺷـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ  1985إ ﻟـ ــﻰ
ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـ ــﺦ ﺗ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﺴﺆال ﻣﻘﺴﻤﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻨﻮات.

وﻋ ــﺰا اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻟ ــﻰ ﺿـ ــﺮورة ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓــﻲ دول اﺧ ــﺮى ﺗﻨﻀﻢ اﻟﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﺑــﺎﻟـﺨــﺎرج وﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم واﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻻﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
ﻻﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ ا ﻟـﻌــﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان
اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ان ﻫﻨﺎك
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺳ ـﻨ ـﻐــﺎﻓــﻮرة ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻻﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎث اﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﻤﺪارس

دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻮاﻗﺺ
ﻓﻲ اﳌﺪارس ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺠﺎري ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم
اﻟﺪارﺳﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ؛ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻫﲔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ،
إن »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻋﺎم ﺧﻴﺮ ،وﻋﺎﻣﴼ ﻏﻴﺮ«،
ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻓﻲ اﳌﺪارس ﻗﺒﻞ
ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ.
واﺳﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﳌﺪارس ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٦٠أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ وﻣﻮﻇﻔﺔ
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ أﻣﺲ.
وأﻛﺪ أﻧﻪ »ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أي ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻲ
ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﻓﺮﺻﺔ أﺧﻴﺮة ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻟﻜﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺪارس«.

اﻟﻤﻮﻳﺰري :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ
دﺳﺘﻮر ﻻ ﺑﻘﺎﻟﺔ

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري:
ﻟﻴﻌﻠﻢ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ وﻟﻴﺴﺖ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻓﺌﺔ أو ﻗﺒﻴﻠﺔ
أو ﻃﺎﺋﻔﺔ ،وأن اﻟﺬي ﺑﲔ
اﻷﺳﺮة واﻟﺸﻌﺐ ﻋﻬﺪ وﻋﻘﺪ
ﺳﻨﺤﺘﺮم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺮﻣﻪ.
وأﺿﺎف اﳌﻮﻳﺰري :ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ دوﻟﺔ دﺳﺘﻮر وﻟﺴﻨﺎ
ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
وﻳﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﺟﻪ،
وﺳﺆاﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻓﺎء ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
اﻷﺳﺮة :ﻫﻞ أﻧﺘﻢ راﺿﻮن ﻋﻤﺎ
ﻳﺠﺮي )ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ(؟".

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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ﺗﺬﻣﺮ ﻓﻲ »ﺑﺎي ﻓﻮرس« ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب واﻹدارﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﺳﻼﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ
ﱡ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺑـ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
و»اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«

ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﻧﻄﻠﻖ
"ﺑ ـ ـ ــﺎي ﻓـ ـ ـ ــﻮرس" اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ وﺳ ــﻂ
ﺗﺬﻣﺮ ﻃﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺘﻲ اﻵداب واﻟـﻌـﻠــﻮم اﻻدارﻳ ــﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ،
وﻋﺪم زﻳﺎدة ﺳﻘﻒ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﻌﺒﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﺳﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺑـﻜـﻠـﻴـﺘــﻲ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ
واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﻓﻔﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺷﻬﺪت
ً
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﺗـ ــﺬﻣـ ــﺮا ﻣــﻦ
اﻟ ـﻄ ــﻼب اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
ﺟــﺪاوﻟـﻬــﻢ ،ﻷن اﻟـﻨـﻈــﺎم ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ
ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻣ ـﻘــﺮر واﺣـ ــﺪ ،أﻣ ــﺎ اﻵﺧ ــﺮ
ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﺬا ﻃﺎﻟﺒﻮا
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﺪاوﻟﻬﻢ
وﻓﺘﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء
ﻓﺘﺮة "اﻟﺒﺎي ﻓﻮرس".
وﻗﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت

ا ﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ان "ﺑﺎي ﻓــﻮرس" اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ أﻣ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺑ ـﻜ ـﻴ ـﻔــﺎن ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﺗـﻨـﺘـﻘــﻞ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟــﻰ "اﻟﺸﺪادﻳﺔ"،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﺮﺣ ـﻬ ــﺎ .،ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﺗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪاول اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﺴــﻼﺳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟﺸﻌﺐ
وﻓ ــﻖ آﻟ ـﻴــﺔ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ دون ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻄﻼب
وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻛـﺸــﻒ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻓــﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻀﻠﻲ
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻋﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟ ـﺠ ــﺪاول ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﺗـﺘــﻢ وﻓ ــﻖ آﻟـﻴــﺔ ﻣـﻤـﺘــﺎزة،

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪاول اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ د .ﻋـﻠــﻲ
اﻟﻜﻨﺪري.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻠ ــﻲ إﻧ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ ﻓـﺘــﺢ
ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻮع
ً
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟـﻤـﺜــﺎل ﺗــﻢ ﻓﺘﺢ ﺧﻤﺲ ﺷﻌﺐ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮر "أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ" وأرﺑﻊ ﻓﻲ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راﺑﻄﺔ » ١٧ «GUSTاﻟﺠﺎري
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻛﺸﻔﺖ راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ""GUST
ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ 2020/2019
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  17اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ً
ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻓــﻖ  16اﻟ ـﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  8اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ
اﻟﺨﻤﻴﺲ  12اﻟﺠﺎري.
وأﻛــﺪ رﺋﻴﺲ را ﺑـﻄــﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﻣﺎح اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟﺬي ﺑﺪأ أﻣﺲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ

أﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل
اﻻﻳــﺎم اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ .وﺑﻴﻦ اﻟﺮﻣﺎح ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﻊ اﻻدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  ،2020/2019ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻻول.
وأﺿﺎف أن اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻻﻗـﺴــﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﻣـﻘــﺮر "اﻟ ـﺤــﺎﺳــﻮب" ﻓــﻲ "اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ"،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ .وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ً
اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟـﻠـﻜـﺜــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳـﻌــﺎﻧـﻴـﻬــﺎ ﻃـﻠـﺒــﺔ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ
واﻟـﺒـﺘــﺮول وﻗـﻠــﺔ ﻃــﺮح اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ
اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم ،ﻛــﺎن
ً
اﻟـﺘــﺬﻣــﺮ ﺣــﺎﺿــﺮا ﺧ ــﻼل اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺠﺪاول ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب

اﻟﻤﻄﻮع أن ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع "اﻟﺒﺎي ﻓﻮرس"،
ـﻮح ،ﻣﻦ
أﻣـ ــﺲ ،ﻛــﺎﻧــﺖ دون اﻟ ـﻄ ـﻤ ـ ﱡ
ﺧﻼل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ "اﻟﺸﺪادﻳﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ وراء إﻏﻼق
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

 ...و»اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«  ١٥اﻟﺠﺎري
أﻋـﻠــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟ ـﻔــﺮوع ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻤﻼ ،أن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻟﻔﺮع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ 2020/2019
ﺳﺘﺠﺮى ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  15اﻟـﺠــﺎري ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮع ﺗﻘﺎم ﺑﻤﻘﺮ اﻻ ﺗـﺤــﺎد اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ﺑﻤﺒﻨﻰ  20خ ،ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ  14اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻼ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻞ ﻓﺮوع اﻻﺗﺤﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻞ واﻟ ـﺨ ــﺎرج واﻹﺷ ـ ــﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻟﻠﻔﺮع ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

اﻟﺴﻔﻴﺮ أوﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪر ﺑﺎﻻﻧﻮﺗﺴﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ...ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻋﺮﻳﻘﺔ وﺟﻮدة ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﻔﺘﺎح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ،ﻟﺬا ﻓﺈن
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺟﺎﻣﻌﺎت
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ّ
اﻟﻔﻌﺎل ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة؟
ً
و ﻓ ـﻘــﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ""The QS World University Rankings
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺗﻌﺪ ﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﺎت أوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ  1000ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮرﺳﻜﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻴﻴﻒ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻴﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺎراس ﺷﻴﻔﺘﺸﻴﻨﻜﻮ،
اﻟﻠﺘﺎن ﺷﻐﻠﺘﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻓﻀﻞ  200ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻟﻌﺎم .2018
ﻓ ـﻘ ــﺪ أﺑـ ــﺮﻣـ ــﺖ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋـ ـ ـ ــﻼه ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ
ﺑﻮﻫﻮﻣﻮﻟﺘﺲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻴﻒ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻳﺘﻠﻘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  75000ﻃﺎﻟﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ  154دوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﻓﻲ  443ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
) %43.5ﻣــﻦ اﻟـﻄــﻼب اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻬﺎ( أو اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ )(%29.4
أو اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ) .(%27ﻛﻤﺎ أن ﻣﺪة دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﺮوﺳﻴﺔ أو
اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  9أو  10أﺷﻬﺮ.
وﺗ ــﻢ ﻣـﻨــﺢ  40ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ دﺧ ــﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻐﺮض
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﺧﻼل  9أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2019أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
ً
 2018ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت  36ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ ،ﻓﺈن أﻗﺪم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ
ﺑﻮﻫﻮﻣﻮﻟﺘﺲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ درس
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ِ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻳﻔﻬﻴﻨﻲ إﻳﻔﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺶ
ﺗﺸﺎزوف ،واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻛﻮف ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺒﺎرزة اﻷﺧﺮى.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ "ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮرﺳﻜﻲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ" ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ،
وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،إذ ﺗﺤﺘﻀﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25000ﻃﺎﻟﺐ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500أﺳﺘﺎذ.
وأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺎراس ﺷﻴﻔﺘﺸﻴﻨﻜﻮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ،
ﻓﻬﻲ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﻋــﺮق اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ  227ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻋﻠﻤﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.

دلبلا
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ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ
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ً
ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺴﺎؤﻻ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻓﻲ آﻻف اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،وذﻛــﺮت ﺧﻤﺴﺔ أﻫــﺪاف ،أﺟﻤﻠﻬﺎ ،ﻫﻨﺎ،
ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط:
ً
أوﻻ :ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋــﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ،ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻨﺎ أﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﺪاء ﻣﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ،ﻻ ﻫﻢ ﻟﻬﻢ
إﻻ اﻟﻜﻴﺪ واﻟﺘﺂﻣﺮ واﻟﻔﺮﻗﺔ وإﺛــﺎرة اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺘﻮﺣﺪوا وﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا وﻳﻨﻬﻀﻮا وﻳﺘﻘﺪﻣﻮا وﻳﺘﻤﻠﻜﻮا أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺸﺮاق واﻟﺘﺒﺸﻴﺮ واﻷﻓﻜﺎر اﻹﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻬﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺮق
ً
ً
اﻟﻀﺎﻟﺔ ...إﻟــﺦ .وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺬاﻫﺐ واﻟـﻤــﺪارس واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻔﺮق
اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ واﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺮأة وﻏﻮاﻳﺘﻬﺎ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪرا ﻹﺛــﺎرة
ً
ﻟﻠﺮﺟﻞ ،وأﺷﺒﻪ ﺑﻤﺼﺎﻳﺪ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ،وﺳﺒﺒﺎ ﻟﻼﻧﺤﺮاف واﻟــﻮﻗــﻮع ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﺿﺮب اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج،
ً
ً
ً
أﻣﺮا ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ،ﺑﻬﺪف ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف ،ودﻋﻢ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﻌﻔﺔ واﻟﺸﺮف واﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.
ﻫﺬه أﺑﺮز اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأﺿﻴﻒ
ﻫﻨﺎ ﺳﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻣﻨﻬﺎ:
ً
ً
 -1ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﺎ راﻓﻀﺎ ﻟـ"اﻟﺤﺪاﺛﺔ" و"اﻟﻔﻜﺮ
ً
اﻟـﺘـﻨــﻮﻳــﺮي" وﻣ ـﻌــﺎدﻳــﺎ ﻟــ"اﻟـﻔـﻠـﺴـﻔــﺔ" ﻛـﻤــﺎ ﺗـﺘــﻮﺟــﺲ ﻣــﻦ "ﻓـﻜــﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ً
واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ" ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﻔﺮح
واﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ورﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋﻨﻬﻢ ،وﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ
ً
ﻓﻘﻪ اﻟﺘﺸﺪد ،اﺗﻘﺎء ﻟﻠﺸﺒﻬﺎت وﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺣﻮط.
ً
ً
 -2وﺳــﺪا ﻟــﺬراﺋــﻊ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺗﺤﺮم ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﺒﺎﺣﺎت ورﺧﺼﺎ
ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدة ،وإذا ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك رأﻳﺎن ﻓﻘﻬﻴﺎن ﻓﻲ أﻣﺮ أو ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ :إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻠﺤﻴﺔ ،ﻓﺮض
اﻟﻨﻘﺎب ،ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة ،ﻋﻤﻠﻬﺎ ،دورﻫﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ،اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﺧﺘﻼﻃﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ،اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء ،اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ،
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻴﻮم اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑــﺮأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ،
ﻋﻴﺪ اﻷم ،ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﺜﻴﺎب ،اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﻼد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،اﻟﺘﺠﻨﺲ
ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ،اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ ،ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،اﻟﻮﻗﻮف ﻟﻠﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻻﺣﺘﻔﺎل
ً
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ...إﻟﺦ .ﻧﺠﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺗﻐﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻤﺎﻧﻊ
أو ﻏﻴﺮ ُ
اﻟﻤﺠﻴﺰ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻳﻀﻴﻘﻮن
ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﺤﺮﻳﺎت ،وﻳﺴﺎﻧﺪون ﺟﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﻜﺮي
واﻟﻔﻨﻲ ،وﻳﺸﺮﻋﻨﻮن ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ( ،وﻳﺴﻴﺌﻮن اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ،وﻳﺆﻳﺪون ﻣﻄﺎردة أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻜﺮ،
وﻳﺴﺎرﻋﻮن إﻟﻰ اﺗﻬﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻬﻢ ،وﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﻬﻢ ،ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺛﻴﻴﻦ
واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﻴﻦ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺑﺘﻬﻢ اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻌﻘﺪي ،وﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ واﻻرﺗﺪاد واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺪم،
وﺧﺮﻳﺠﻮ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻳﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻤﺎة اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،وﺣﺮاس اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻬﻮﻳﺔ ،واﻷوﺻﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻞ وﻛﻼء اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷرض،
وﻻ أدل ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻌﻘﺪي ﻓﻲ أدب اﻟﺤﺪاﺛﺔ وﻓﻜﺮﻫﺎ" اﻟﻤﻄﺒﻮع
واﻟﻤﺘﺪاول ﺑﺜﻨﺎء وﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺒﺎر ،ﻛﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب،
واﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﺰﻛﺎة ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻔﻜﺮ وﺷﺎﻋﺮ
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي ورﻣــﻮز اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﻗﺎل ﻋﻨﻬﻢ :إﻧﻬﻢ ﻛﻔﺎر
وﻣــﺮﺗــﺪون ،ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ دﻣــﺎؤﻫــﻢ ،ووﺻــﻒ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﺤﺪاﺛﻴﻴﻦ
ﺑﺸﻌﺮاء اﻟﺪﻋﺎرة واﻹﻟﺤﺎد واﻟﻜﻔﺮ! وﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ،ﻓﻬﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ
ً
اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻀﻮا ﻋﻤﺮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻐﻠﻖ وﺗﺨﺮﺟﻮا ﻓﻴﻪ!!
 -3إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﺆس واﻟﻜﺂﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :إذ ﺗﺤﺎرب ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﺗﺤﺮم اﻟﻔﻦ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء ،وﻛﻞ أﺟﻮاء اﻟﻔﺮح
واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺒﻬﺠﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺐ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻨﻌﻤﻬﺎ وزﻳﻨﺘﻬﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﺸﻴﻊ أﺟﻮاء ﻛﺌﻴﺒﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺆس اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻛﺂﺑﺘﻬﺎ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.

رﻳﺎح وأوﺗﺎد :ﺗﺪﺧﻼت ﺧﻄﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﺸﺄن واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

ﻫﻤﺲ اﻟﻮﺳﺎدة *

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

ﻛــﺎﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،رﺑـﻤــﺎ ﺗﻘﺎﻃﻌﺖ
ﻃﺮﻗﻬﻤﺎ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪت وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﺎ ﻳﻄﻠﻘﺎن
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﻤﺎ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟـﺤـﻤـﻴـﻤــﺔ ،وﻫ ــﻲ ذات ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮات ﻋ ــﺪة رﺑـﻤــﺎ،
اﺑﺘﻌﺪت ﻫﻲ وأﺧﺬﺗﻬﺎ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻓﻲ
ﻳﻮم أرﺳﻠﺖ ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﺗﺴﺎب
واﻟﻔﺎﻳﺒﺮ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣــﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ،
اﺧﺘﺼﺮت اﻟﻌﺒﺎرة "ﻟﻘﺪ ﺗﺰوﺟﺖ" اﺑﺘﺴﻢ ﻫﻮ
ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺼــﺪق اﻟـﺨـﺒــﺮ اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ ،ﻓـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن ﻫﻮ
ﻣﺰواﺟﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وداﺋﻤﺎ ﻣﺎ
ﺗﺮدد ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟــﺰواج ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ،وﻫﻲ
ﺻــﺮاع ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺧــﺮ أو ﻳﻔﺮض
رأﻳﻪ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ.
ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﻘﻲ
"ﻳﺘﺸﻤﻢ" أﺧﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ،
ﻓ ـﻌــﺮف ﺑ ـﻌــﺾ أﻳــﺎﻣ ـﻬــﺎ وﻣــﺪﻧ ـﻬــﺎ وﻗ ـﻠ ـﻴــﻼ ﻋﻦ
ﻛ ـﻴ ــﻒ ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ أﺣ ـ ـ ــﻮال ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗـﻤــﺮدت ﻫــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻫــﻮ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳـﻌـﻴــﺶ دوﻧ ـﻬ ــﺎ ،وﻛ ــﺎن ﻗ ــﺪ ﻗــﺎل
ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺪم اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟــﺰواج ،إن
ً
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻘﺔ وأﻻ ﻳﺒﻘﻰ وﺣﻴﺪا،
ﻫ ــﻮ ﻳ ـﺨــﺎف اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة ﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮت ﻓـﺘـﺘـﻨــﺎوﺑــﻪ
اﻟ ـﻜ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺲ واﻻﻛـ ـﺘـ ـﺌ ــﺎب اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻔ ـﻀــﻞ ﻫــﻮ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﻴﻦ ،ﻓﻴﻘﻮل ﺿﺎﺣﻜﺎ
"ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ"! ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻻ ﺗﺘﻮق
إﻟﻰ اﻹﺑﺪاع ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤﺎر ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرات واﻟﺒﻴﻮت ،وﻛﺎن ﻫﻮ
ً
ً
ً
ﻳﻘﻮل ﻟﻮ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ واﺣﺪا ﻟﻜﺎن
ً
ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻼ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
إﻣــﺎ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﺎذج ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺛﻢ ﻧﺸﻮﻫﻬﺎ
ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻟﻮان واﻷﻋﻤﺪة وﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،وﻛ ــﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ أو اﻟﻤﺘﻔﺰﻛﻠﻮن
ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻤﺤﺎوﻟﻮن أن ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﻮا ﻋﻀﻼت
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ ﻳ ـ ــﺮددون :ﻧــﺮﻳــﺪ ﻧـﻤــﻮذج
ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﻲ ذاك اﻟﺬي ﺑﻨﻰ وأﺣﺴﻦ اﻟﺒﻴﻮت
ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺑﻄﺮاز ﺑﺴﻴﻂ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻳﺪرس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻫﻮ ﻛــﺎن ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﺟﻬﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ـﺤــﺪﺛــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻌ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻠــﺔ اﻟـ ــﺬوق
واﻟـﻔـﻬــﻢ وﺛـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﻊ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋـﻤــﻰ،
أﻧﻤﺎط ﻣﻜﺮرة ﺑﺄﻟﻮان ﻗﺒﻴﺤﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻮر أن اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺰﻻ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺳﻜﻦ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
ﻛﻤﺎ ﻳﺮدد ،وﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺮي
ﻳﻐﻄﻲ أو ﻳﺴﺘﺮ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺘﺮك.
ﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد ﻫﻲ إﻟﻰ
اﻟﻮﻃﻦ ﻟﺘﺴﻤﻊ أن زوﺟﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
وﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗــﺮدد ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺪ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ
اﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑــﺄﺣــﺪ ﺑــﺎﻟـﻤـﺼــﺎدﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎن ﺑﻌﻴﺪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ذاك اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺳــﻮى زواج
ﺟــﺪﻳــﺪ ،وﻛــﺎن أﺻــﺪﻗــﺎؤه ﻳ ــﺮددون "ﻳــﺎ ﺷﻴﺨﺔ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺠﺎت".
ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻗﻴﻞ إن زوﺟﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ
ً
ﺗﻮﻓﻴﺖ ،وﻫــﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺻــﻼ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟــﺪا وﻻ
ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﻴــﺎة ،وأﻧــﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗــﺪ أﺻﻴﺐ
ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﻘﻨﻮط واﻧﻌﺰل ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء،
وﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻮى ذاك اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع،
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻠﻖ اﻟﺸﻠﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺷﺎب
اﻟـﺸـﻌــﺮ وﺗـﻀـﺨـﻤــﺖ اﻟ ـﻜ ــﺮوش ،ﻳ ـﻌ ــﻮدون إﻣــﺎ
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻫـﻤــﻮم اﻟـﻤـﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
واﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻤﺪﺧﻮل اﻟﺬي
ﻳﺘﺒﺨﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﻼء وﻛﺜﺮة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻷﺳﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺆوس وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻛﻞ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن ﻟﻠﺬﻛﺮﻳﺎت ،ﻳﻔﺘﺤﻮن اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﻀﺤﻜﻮن ﻛﻤﺎ اﻷﻃﻔﺎل ،أو ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ً
ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻣﺮاﻫﻘﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ...
ﻋﻦ ﻧﺰوات وﻋﻼﻗﺎت ﻗﺒﻞ اﻟــﺰواج وﺑﻌﺪه ،ﻋﻦ
ﺳﻔﺮﻳﺎت ﻋﻤﻞ وﻓــﺮت ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﻨﺴﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت ،أو ﻫﻜﺬا ﺗـﺼــﻮروا ﻟﻴﻜﺴﺮوا ﻣﻠﻞ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻟﺤﻀﻦ اﻟﺰوﺟﺔ!!
ً
وﺗـﺒـﻘــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻤــﺮأة ﻣـﺘـﺼــﻮرة أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﺣﺒﺎ
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ
أﻧ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻞ واﻟـ ــﺮوﺗ ـ ـﻴـ ــﻦ وﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـﺸـﻴـﻄـﻨــﺔ

اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺒﺖ ﻟﻌﺰاﺋﻪ وﺟﺪﺗﻪ رﻏﻢ ﻣﺴﺤﺔ
ً
اﻟ ـﻜــﺂﺑــﺎة اﻟــﻮاﺿ ـﺤــﺔ ﺳـﻌـﻴــﺪا ﺑــﺮؤﻳـﺘـﻬــﺎ ،وﺑــﺪأ
ً
ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻟ ــﻪ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﺣـﺘــﻰ اﺳـﺘــﺄذﻧـﺘــﻪ
ﻫــﻲ ﻷﻧـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ ،ﻟــﻢ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺔ رﺑـﻤــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣــﻦ أن ﻳـﻜــﻮن ﻇﻠﻬﺎ
ﺳــﻮى اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ وﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺪاﻗﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ و ...و ...ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﻴﺄس أﺑــﺪا ﻣــﻦ أن ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺔ
ﻋـﺸــﺎء ،وإن ﺗـﻌــﺬرت ﻣﻨﻪ ﻻرﺗـﺒــﺎﻃــﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ
ً
ﻓــﺎﻟـﻐــﺪاء إذا ،وذات ﻏــﺪاء وﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ
ﻛﻞ ﺷــﻲء إﻻ ﻫــﺬا اﻟـﺴــﺆال" :ﻫــﻞ ﺗﺘﺰوﺟﻴﻨﻲ"؟
ﺿ ـﺤ ـﻜــﺖ ﺣ ـﺘــﻰ ﺷ ــﺮﻗ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﺤ ــﻚ ،وﻫــﻮ
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﺮاب ،ﻓـﻤــﺎ
اﻟﻤﻀﺤﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟــﺬي ﺗﺘﻤﻨﺎه
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻼﺗﻲ ﻫﻦ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻜﺜﻴﺮ؟ رﺑﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﺼﻮر أﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗ ــﺰال ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻔـﺘــﺎة اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ذات اﻟـﺠـﻤــﺎل
اﻟﺨﺎص؟ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻠﺴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ذاك اﻟﻤﺴﺎء
ﻃﻮﻳﻼ ﻫﻮ أﺻﻴﺐ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ وﻫﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺼــﺪﻗــﺔ اﻟ ـﻌــﺮض اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺼﻮر
ﻣﻐﺮ.
ﻫﻮ أﻧﻪ ٍ
ﻟﻢ ﺗﻤﺮ أﻳﺎم ﺣﺘﻰ ﺑﺎح ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻧﻪ
ﻻ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺰواج ﺳ ــﻮى ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻠـﺤـﻈــﺎت
اﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ
ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻳﻬﻮى وﺷﻮﺷﺔ اﻟﻮﺳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻳﻮم ﻣﺘﻌﺐ ،وإن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻮﻳﺎن ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ
ﻳﻮم ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻴﻔﺸﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻴﻮم،
وﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺐ ،ﺛﻢ ﻳﻐﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﺷﻮﺷﺎت.
ﺣﺘﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺮض ﻟــﻢ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻫــﻲ وﻗــﺮرا
اﻻﻓ ـﺘــﺮاق ،وﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺳــﻮى أﻳــﺎم ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ
ﺑﺨﺒﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻪ وزواﺟــﻪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،وﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ
اﻟﺰواج اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻟﻬﺎ وردد ﻟﻌﻠﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻔﻬﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻤﺲ
اﻟﻤﺨﺪة أو وﺷﻮﺷﺘﻬﺎ!
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮوق« اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ﺗﻔﺎؤل ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

ﺗﺤﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﻟﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺪل ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ واﻟﺮﺷﻴﺪة
ﻟﻘﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت اﻟﺜﻮرة ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن،
ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ً
ً
ﺷﻌﺎرا واﺿﺤﺎ ﻻ ﻣﻮارﺑﺔ
ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﺑﺎة ﻷﻃﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﻃﺮاف أﺧﺮى،
واﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
وﻫﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ»ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺪﻧﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.

رﻏﻢ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ
ذﻟﻚ اﻟﺜﻮرة
ﻷن ﺗﺨﺪش
ﺳﻠﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺸﻐﺐ
واﻟﺘﻜﺴﻴﺮ

ً
ﻳﻠﺠﺄ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻷوﺿــﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺠﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ.
ً
ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺪون أو اﻟﻤﺮأة وﺣﺘﻰ ﻓﻲ
أﻣﻮر ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮاء ﻣﺜﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ووﻻﻳــﺔ اﻷب وﺗﺠﺮﻳﻢ ﻓﻌﻞ
ﻗﻮم ﻟﻮط وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻳﺠﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ .وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎرة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب وﺗﺮﺷﻴﺢ
اﻟﻨﺴﺎء ،وﺷﺒﻬﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮأة.
وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻹرﻫــﺎب وأﺣــﺪاث اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺷﻨﺖ
أﻗﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ورﺑﻄﺘﻪ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺪاء دواﺋﺮ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﻧﺎﻓﺲ وأﻗﺾ ﻣﻀﺠﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺘﻨﺼﻴﺮي ،وأﺛﻤﺮ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻦ وﻓــﻮد ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗــﺰور اﻟﺒﻼد
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻔﺤﺺ ﺳﺠﻼت وﺗﺒﺮﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﺬه اﻟﻮﻓﻮد ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻦ ﻫﺬه
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﻨﺬ ﻛﻨﺖ وزﻳﺮا ﻟﻸوﻗﺎف واﻟﻌﺪل ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺪأ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ
دﺷﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ،وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎه رﺋﻴﺲ إﺣﺪى ﺟﻤﻌﻴﺎت
ً
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت وﻏﻴﺮه أﻳﻀﺎ ،وﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺈرادة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻗﻤﻌﻴﺔ ،وأن ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻮا ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ،وﺗﻢ وﺻﻒ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺒﻌﺪون وﻣﻨﻔﻴﻮن ،وﻗﺎم آﺧﺮون
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﻴﺎم اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺤﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻤﻲ ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺸﻮﻳﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ وﻻ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ.
ً
وﻟ ــﻮ أﺣ ـﺒــﻮا اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣـﻘــﺎ ﻟـﻤــﺎ رﺿ ــﻮا ﺑ ــﺎﻹﺳ ــﺎءة إﻟـﻴـﻬــﺎ وﺗﺸﻮﻳﻪ
ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وأﻫﻠﻲ وإن ﺿﻨﻮا ّ
ﺑﻼدي وإن ﺟﺎرت ّ
ﻋﻠﻲ ﻛﺮام
ﻋﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰة
أﻣﺎ اﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ودﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻌﺾ رﺟﺎل
اﻟﻘﻀﺎء ،وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ.
ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
إﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﺑﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮش
ً
ً
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻃﺮح ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ً
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﺸﻜﻞ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮا ﻓﻲ
ً
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وإﺧﻼﻻ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ واﻟــﺪﻳــﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟـﺤـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑــﺎﺳـﺘـﻘــﻼل اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺘــﺎم ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ
وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻗﻀﺎﺋﻬﺎ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وأﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﺑﺄي
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ﻛﺎن ،وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻌﻠﻤﻮا أن ﻣﺪاﻫﻨﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى
وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺸﺪﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ،وأﻧﻨﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﺎزﻟﻨﺎ وا ﻋ ـﺘــﺬر ﻧــﺎ واﺳﺘﺠﺒﻨﺎ ﻟﻬﻢ وﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ
وﺛﺮواﺗﻨﺎ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻨﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﺴﻴﻄﻤﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻐﻼﻟﻨﺎ ﱠ
ﱠَ
ﱠ َﱠ
ََ َْ َ ٰ َ َ َْ ُ ُ َ
ﻮد َوﻻ اﻟﻨ َﺼ َﺎر ٰى َﺣﺘ ٰﻰ ﺗﺘ ِﺒ َﻊ ِﻣﻠﺘ ُﻬ ْﻢ".
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :وﻟﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻚ اﻟﻴﻬ

إﻳﻜﺎﺗﻴﺮﻳﻨﺎ زوﻟﻮﺗﻮﻓﺎ*

ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

ً
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮرة اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﻧـ ـﻤ ــﻮذﺟ ــﺎ وﻗـ ــﺪوة
ﻳـﺤـﺘــﺬى ﺑـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮاك اﻟـﺴـﻠـﻤــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺜــﻮرات ،ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺮﻏﻢ اﻟﻘﻤﻊ
اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟــﻪ ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻋﻠﻰ أﻳــﺪي
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ،وﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟﺒﺸﻴﺮ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﺑﻌﺪه وﻋﻠﻰ ﻣﺪى
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺪاء ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺜﻮار واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻗﻮات
اﻷ ﻣ ــﻦ ﻓــﺈ ﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ذ ﻟــﻚ ﻷن ﺗـﺨــﺪش ﺳﻠﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ واﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺣﺘﻰ ﻟﻸﻗﻞ ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺰازات واﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ
ﺑــﺪﻓـﻌـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻤــﺮد أو اﻻﻧ ـﺸ ـﻘــﺎﻗــﺎت داﺧ ــﻞ ﺻـﻔــﻮﻓـﻬــﺎ،
وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻹﻳﻘﺎف ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺣﺘﻰ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﺧـﻔــﻒ ﻣ ــﻦ زﺧ ـﻤ ـﻬــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﺻ ـﻌــﺪت ﻣ ــﻦ اﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت أو
ﻣﺴﻴﺮات وﺗﻈﺎﻫﺮات أو ﺣﺘﻰ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ ،وﺗﻨﻘﻠﺖ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ وﻣﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ً
ً
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻣــﺮددة ﺷﻌﺎرا واﺣــﺪا "ﺳﻼم-ﻋﺪاﻟﺔ-ﺣﺮﻳﺔ"
ﺣﺘﻰ أﺛﻤﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ،
وﻣﻦ ﺑﻌﺪه "ﻋﻮض ﺑﻦ ﻋﻮف" وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷول.
ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح ﺑ ــﺮﻫ ــﺎن ،اﻟـﻤـﻘـﺒــﻮل إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻣﺎ
ً
ً
ﺷﻌﺒﻴﺎ  ،وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺪ
واﻟ ـﺠ ــﺬب ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ ،ﻓـﻠــﻢ ﺗـﻀـﻌــﻒ أو ﺗـﻬــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أو ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎدة
اﻟـﺜــﻮرة ﻗــﻮى "اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﺗﺴﻴﺮ ﻓــﻲ ﺧﻄﻴﻦ
ﻣ ـﺘــﻮازﻳ ـﻴــﻦ :اﻹﺻ ـ ــﺮار واﻟ ـﻘ ــﻮة واﻹرادة ﺑــﺎﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ
اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺔ ﻃ ــﻮال ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮاﺣــﻞ ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﺮوﻧﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻬﺎ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ً
وﺑـ ـ ــﺪأت ﺗ ـﻀــﻊ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻮدان ﻳﻌﻮﺿﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﺎ إن
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮاك اﻟـﺴـﻠـﻤــﻲ اﻟ ـﻴــﻮﻣــﻲ ) ٧أﺷ ـﻬــﺮ( ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــ٢٨
ً
ً
ﻳﻮﻣﺎ و ١٨ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺜﻮرﺗﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ و٢٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،و ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟـﻬــﺎ واﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻨــﺎزل ﻋــﻦ أي ﻣﻨﻬﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ د ﻗــﺔ ر ﺳــﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،واﻟﺘﺮوي ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ً
وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﺣﺮق اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،ﻓـ" ٣٩ﺷﻬﺮا" ﻣﺪة
اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎد
ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ وراﺳﺨﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت
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زواﻳﺎ ورؤى

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﺮﻋﻮا ﻓﻲ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻬﺎ.
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ واﺿ ـ ــﺢ أﻧ ـﻬ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدت ﻣﻦ
ً
ﻣﺠﺮﻳﺎت ﺛﻮرﺗﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﺗﺠﻨﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع
وﺗﻜﺮار اﻷﺧﻄﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل
اﻻﻧ ـﺘ ـﻜــﺎﺳــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ ﻟ ـﻬــﺎ ،وﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ ﻫــﺬا
ً
اﻟﺠﺎﻧﺐ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر :ﻓﻤﻦ ﺗﺎﺑﻊ وﺷﺎﻫﺪ ﺛﻮرة  ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻛــﺎن ﻟﻬﻢ
ﺷﺮف ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷوﻟــﻰ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺻﺪر
اﻟﻤﺸﻬﺪ ،ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﺧﺘﻔﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ )ﻣﺎﻳﻮ  (٢٠١٢وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ اﻟـﺤــﺎﺻـﻠـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ أﻛ ـﺒــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
أﺻ ـ ــﻮات اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧ ـﺤ ـﺼــﺮت ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺰب
اﻹ ﺧ ــﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأ ﺣـﻤــﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻣــﺮ ﺷــﺢ اﻟﺤﺰب
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺣـﺴـﻨــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎرك ،واﻟ ـﺘــﻲ أﺗ ــﺖ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ ﺑﻤﺮﺷﺢ
ً
اﻹﺧـ ــﻮان رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟـﻤـﺼــﺮ ،ﻓـﺼــﺪم ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲء ﻓﻲ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻘﻮى أو اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺜﻮرة ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺰﺑﺎن )اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻹﺧﻮان( ﻓﻲ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة
ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٥اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف
ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺮاﻛﺰ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻞ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ً
وﺟــﺎء اﻹﺧــﻮان ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑــ ٨٨ﻣﻘﻌﺪا ،ﻣﻤﺎ
ً
ً
أﺛ ــﺎر ﺳـ ــﺆاﻻ ﻣـﻬـﻤــﺎ ﻟ ــﺪى ﺷ ـﺒــﺎب اﻟ ـﺜ ــﻮرة وﻫ ــﻮ :ﻣــﺎذا
اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة؟ وﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﻤﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎ ﻧــﻮا ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺜﻮرة؟ أم ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻫﻤﺎ؟ أم أن ﻫﻨﺎك
ً
ً
ﺧﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻮرة؟
اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳــﺮي أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ
ً
ﺟ ــﻮﻫ ــﺮﻳ ــﺎ وﻗ ــﻊ ﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺜ ــﻮرة ،وﻫــﻮ
ﻗﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ) ١٥ﺷﻬﺮا( واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ
إ ﺟ ــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟــﻢ ﻳﻌﻄﻴﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻈﻬﻮر ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻹﺧ ـ ــﻮان ﻟــﻼﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑـﻘــﻮاﻋــﺪﻫـﻤــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻟــﻢ ﻳﺠﺪ
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ،
وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ أدرﻛﺘﻪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻮى )اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ( وﻋﻤﻠﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺠـﻨـﺒــﻪ ،ﻓـﻬــﻲ ﺗ ــﺪرك أﻧ ـﻬــﺎ ﻛـﻘـﻴــﺎدة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﺟﺒﻬﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ(.
أﻣـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻻ ﺗ ـﻜــﻮن
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة  ٤ﺳﻨﻮات ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ
) ٣٩ﺷﻬﺮا( اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
ﻛ ــﻞ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﺗـ ــﺪل ﺑ ــﻼ ﺷ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وا ﻟــﺮ ﺷـﻴــﺪة ﻟﻘﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ
ﻗــﺎدت اﻟـﺜــﻮرة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑــﺮ اﻷﻣ ــﺎن ،واﻟﺘﻲ
ً
ً
ﻃــﺮﺣــﺖ ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺷ ـﻌــﺎرا واﺿ ـﺤــﺎ دون ﻣــﻮارﺑــﺔ
ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﺑﺎة ﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﻃﺮاف أﺧﺮى،
واﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ"ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺪﻧﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ".
رﺣـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺪاء اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻮرة ،وﺗـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻣـﻨــﺎﺿـﻠـﻴـﻬــﺎ وﻗ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻗ ــﻮى )اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ(،
ً
وﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﺑﻨﺠﺎح ﺛﻮرﺗﻪ
ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺗﻘﺪم وازدﻫﺎر.
* ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ــﺎزﻟـ ــﺖ أذﻛـ ـ ــﺮ ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ "د.أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ
اﻟﺨﻄﻴﺐ" ،اﻟﻠﻪ ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ﺳ ـﻨــﺔ  ٢٠١٢ﻓ ــﻲ أوج اﻟـ ـﺤ ــﺮاك اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛــﺎن
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ )ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ( ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎب اﻟﺤﺮاك ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ ﺑﺤﻀﻮر اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ،وﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر ،ﻓﻜﺎن
د.اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺸﺒﺎب وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻘﻤﻊ
ﻣﻦ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ،ﻷﻧﻪ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮه أن اﻟﻨﺎس ﺗﺘﻌﺎﻃﻒ
ﻣــﻊ ا ﻟـﺤــﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻷ ﻧــﻪ ﺣــﻖ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ وﺿﻌﻴﻒ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪﺟﺠﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أدوات ﻗﻤﻊ ،ﻓﺈذا اﻧﺤﺮف اﻟﺤﺮاك ﻋﻦ
ﺳﻠﻤﻴﺘﻪ ﺧﺴﺮ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻌﻪ.
ﺣﻜﻤﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ ﺣﻜﻴﻢ.

ﺛﻮرة اﻟﺴﻮدان اﺳﺘﻔﺎدت
ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎت ﺛﻮرﺗﻲ ﺗﻮﻧﺲ
وﻣﺼﺮ وﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت

ّ
اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﺗﺒﺮز ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء
ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
ﺗﻔﺎؤل ﺣﺬر ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ .وﺻﻞ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺮى ،وﺗﻜﻠﻢ ﺑﻮﺗﻴﻦ وزﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،أﻋﻠﻦ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ وزراء
ﺧﺎرﺟﻴﺔ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻮرﻣﺎﻧﺪي« )ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،روﺳﻴﺎ ،أوﻛﺮاﻧﻴﺎ( ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﺣﻴﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺧﻼل زﻳﺎرة ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،اﻋﺘﺒﺮ أن ﻗﺎدة اﻟﺒﻠﺪان اﻷرﺑﻌﺔ
ً
ﻳﻔﻜﺮون ﺟﺪﻳﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻗــﺎل ﻣــﺎﻛــﺮون أﻳﻀﺎ إن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد
ً
ً
اﻷوروﺑﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺷﺮق أوﻛﺮاﻧﻴﺎ،
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ،ﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل .ﺗﺸﻜﻚ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﺑﺤﺼﻮل أي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻐﺮب ﻟﻠﺘﺤﺮك.
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟــﺬي اﺗﺨﺬه
ّ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،إذ ﺗﺒﺮز ﻋﻮاﺋﻖ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت :ﻟﻦ
ﻳﺘﻔﺎوض ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم ،وﻟﻦ ﻳﻨﺎﻗﺶ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ
وﺿﻊ »دوﻧﻴﺘﺴﻚ« و«ﻟﻮﻫﺎﻧﺴﻚ« ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﺑﺪى اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﻤﺎ
ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺶ ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ »دوﻧﺒﺎس« ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ
ﺿﺌﻴﻠﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت »ﻣﻴﻨﺴﻚ« ،أو ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أو
ُ
ﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ،ﻳ ِ
ﻟﻠﺼﺮاع ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت »ﻣﻴﻨﺴﻚ« ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻣﻊ
ً
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﺑﻐﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﻨﻈﺮ روﺳﻴﺎ أﻳﻀﺎ.
ﻻ ﺗﻨﻜﺮ روﺳﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﻬﺎ .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺘﻮﺳﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻘﻮات
ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﻓﻲ ﺷﺮق أوروﺑﺎ ،وﻧﺸﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻈﻤﺔ دﻓﺎع
ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا وروﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﺷﻮﻳﻐﻮ إن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻻ ﺗﺨﻄﻂ ﻷي ﺗﺤﺮك ﻋﺴﻜﺮي .ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺘﺎل
ً
ً
ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺰﻟﺔ روﺳﻴﺎ وﺗﻀﺮر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺊ أﺻﻼ ،ﻛﺬﻟﻚ،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﺿﻢ »دوﻧﺒﺎس« ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ً
ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻏﺮب أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ دوﻻ ﻣﺠﺎورة،
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻮﻟﻨﺪا ،إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك.
ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان أوروﺑ ــﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻮﻟﻨﺪا ،ﻣﺒﺎدرات أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﻹرﺳﺎء اﻟﺴﻼم ،وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ
وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ
واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﻟﻮ ﺑﺪرﺟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﺎﻛﺮون ﻋﻦ اﻣﺘﺪاد
أوروﺑــﺎ ﻣﻦ »ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ« إﻟﻰ »ﻓﻼدﻳﻔﻮﺳﺘﻮك« ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ً
ﻣـﺤــﺪودا .ﺗﺨﺸﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا أي ﺗﻘﺎرب ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وﻣﻮﺳﻜﻮ
ً
ُ
ﻀﻌﻒ ﻣﻜﺎﻧﺔ وارﺳﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺜﻤﺔ ﺧﻼف أﺻﻼ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳ ِ
ﺑﻴﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪا واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺄﺟﺞ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ّ
ﺗﺤﺴﻨﺖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وروﺳﻴﺎ.
ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻔﺎؤل إﻟﻰ روﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﺘﺨﺬ
ﻣﻮﺳﻜﻮ أي ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ وﻗــﻒ إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ
»دوﻧﺒﺎس« أو اﺳﺘﻘﻼل »دوﻧﻴﺘﺴﻚ« و»ﻟﻮﻫﺎﻧﺴﻚ« ﺳﻴﺰﻋﺰﻋﺎن اﺳﺘﻘﺮار
ً
ّ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ روﺳﻴﺎ .رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﻣﺎ
إﻗﺪام اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر،
ً
ﻟﻜﻦ أوﺿﺢ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﺆﺧﺮا أن اﻻﺗﺤﺎد ﻻ ﻳﻨﻮي رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ،
ﻟﻦ ﻳﺘﺸﺠﻊ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
رﻏﻢ اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ اﻟﺤﺬرة ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ّ
ﻳﻘﺪم
ً
ﻧﻄﺎق
اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ أي ﺗﻨﺎزﻻت ﺣﻮل ﺷﺮق أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى َ
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ »دوﻧﻴﺘﺴﻚ« و«ﻟﻮﻫﺎﻧﺴﻚ« .ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو .ﻗﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ً
ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﻦ ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺪرك اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻧﻬﺎﻳﺔ
* »ﺟﻲ ﺑﻲ إف«
اﻷزﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﺷﻴﻜﺔ!
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

مساهمون كويتيون يدفعون ثمن
انسحاب «اإلثمار» من البورصة

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.571

5.971

4.789

2.703 2.992 3.288

«األهلي المتحد» يستكمل الفحص
النافي للجهالة على عرض «بيتك»

السهم موقوف منذ أشهر ...ومصاعب في إجراءات البيع بسوقي البحرين ودبي
محمد اإلتربي

ّ
تمثل حالة سهم اإلثمار
تجربة استثنائية لكون السهم
موقوفا ،وبالتالي ستضيع
فرصتان على المساهمين.

وافـقــت الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة لـشــركــة
اإلث ـ ـمـ ــار ال ـقــاب ـضــة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ان ـ ـس ـ ـح ـ ــاب
أس ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا م ـ ــن
اإلدراج في بورصة
ال ـك ــوي ــت ،ل ـكــن في
الـ ـمـ ـق ــاب ــل ق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدد مــن
مساهمي الشركة وحملة السهم
من المستثمرين الكويتيين لـ
"الجريدة" إن هذا القرار يسبب
خـ ـس ــائ ــر كـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر
الكويتي ،ويعتبر مجحفا في
ح ــق الـمـســاهـمـيــن الـكــويـتـيـيــن
لعدة أسباب:
 -1إن سهم الشركة موقوف
عــن ال ـتــداول منذ فترة طويلة،
وب ــالـ ـت ــال ــي قـ ـ ـ ــرار االنـ ـسـ ـح ــاب
يمثل سابقة لشركة موقوفة،
ح ـي ــث ي ـم ـنــع ذل ـ ــك الـمـسـتـثـمــر
م ــن ال ـت ـخ ــارج ،عـلـمــا ب ــأن ــه من
أبسط حقوق المساهم إتاحة
فرصة للتخارج من السهم قبل
االنسحاب.

هيئة أسواق المال
عليها مسؤولية
حفظ حقوق
المستثمرين
وتطبيق قرار مهلة
األشهر الـ  6قبل
االنسحاب

 -2معروف أن سهم الشركة
م ـت ـعــدد اإلدراج ف ــي أك ـث ــر من
ســوق بالكويت ،وهــو موقوف
ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن بـ ـل ــد األس ـ ـ ــاس
ودبي ،ولكل سوق خصوصية
وسعر مختلف ،وتقريبا "كوتا"
مـ ـ ـح ـ ــددة م ـ ــن ك ـم ـي ــة األس ـ ـهـ ــم،
وبالتالي مطلوب توفير بديل
مــرن للمستثمرين الكويتيين
يمكنهم من التخارج بسهولة.
 -3تـقــول مـصــادر إنــه حتى

يتمكن المستثمر الكويتي من
بيع أسهمه ،عليه أن ينتقل الى
ال ـب ـحــريــن الس ـت ـخ ــراج ش ـهــادة
أسـ ـه ــم أص ـل ـي ــة وي ــودعـ ـه ــا فــي
ال ـســوق ال ــذي يــرغــب فــي البيع
ب ـ ـ ــه ،وم ـ ـ ــن ث ـ ــم يـ ـفـ ـت ــح ح ـس ــاب ــا
بنكيا ،وهــو مــا قــد يـكــون أمــرا
صعبا ،نظرا لعدم وجود عنوان
للمستثمر في البلد الذي يرغب
ف ــي ف ـت ــح حـ ـس ــاب فـ ـي ــه ،حـســب
ال ـشــروط المصرفية ،ثــم يفتح
حسابا لدى وسيط مالي ،وهي
جملة إجراءات مكلفة.
 - 4حـتــى يتمكن المساهم
من بيع أسهمه ،البد أوال أن يتم
تحديد أي من السوقين "دبي أو
البحرين" اللذين سيستقبالن
كميات أسهم الكويتيين.
 -5سـ ـه ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـج ـمــد
مـنــذ فـتــرة طــويـلــة فــي بــورصــة
ال ـكــويــت ،فـكـيــف تـتــم الـمــوافـقــة
على سحب األسهم من اإلدراج
قبل إعادته للتداول؟
يشار الى أنه وفق تعليمات
وقــوانـيــن هيئة أس ــواق الـمــال،
يتحتم الحصول على موافقة
الـهـيـئــة قـبــل إل ـغــاء اإلدراج من
بــورصــة ال ـكــويــت ،فــي حـيــن أن

"اإلثمار" تستهدف إلغاء اإلدراج
وإجبار مساهمي الكويت على
بيع أسهمهم فــي أس ــواق دبي
والبحرين ،علما بأن غالبيتهم
ي ـم ـك ــن أن ي ـ ـكـ ــون قـ ــد اشـ ـت ــرى
ال ـس ـه ــم ب ـس ـعــر أع ـل ــى م ــن تـلــك
األسواق.
أي ـ ـضـ ــا ك ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـت ــي
ان ـس ـح ـبــت م ــن سـ ــوق ال ـكــويــت
ح ـص ـل ــت ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة هـيـئــة
األس ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـش ــرط أن يـسـتـمــر
السهم في التداول  6أشهر قبل
االنسحاب.
وك ــان ــت ال ـش ــرك ــة ق ــد أعـلـنــت
رس ـم ـيــا م ــواف ـق ــة الـمـســاهـمـيــن
على ق ــرار االنـسـحــاب ،دون أن
تعلن أي آلية واضحة للتخارج
لحملة السهم من المستثمرين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ك ــأب ـس ــط ح ــق مــن
حقوق المساهمين.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،طــالــب
ع ــدد م ــن الـمـســاهـمـيــن وحملة
األس ـهــم مــن الـجــانــب الكويتي
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال ب ـضــرورة
ا لـمـحــا فـظــة عـلــى مستحقاتهم
ال ـقــانــون ـيــة والـ ـع ــادل ــة ،وأقـلـهــا
إ يـجــاد آلية سهلة تضمن لهم
ال ـت ـخــارج مــن الـسـهــم بـمــرونــة،
ومــن دون التنقل بين الكويت
والبحرين ودبي ،ومن الممكن

أن تـ ـلـ ـتـ ـه ــم ت ـلــك
الـجــوالت أساسا
قيمة األسهم.
وأشار مسؤول
مـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـس ـ ـهـ ــم
أساسا ضعيف في
األسـ ــواق األخ ــرى،
و كـ ـ ـ ـ ــان أداؤه فــي
بورصة الكويت هو األنشط.
ي ــذ ك ــر أن مــوا ف ـقــة الجمعية
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ألي شـ ــركـ ــة ع ـلــى
االنسحاب ال تعني الكثير من
دون موافقة الجهات الرقابية
الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
المال ،حيث إن الموافقة تمثل
أ ســا ســا فـقــط لنظر الهيئة في
طـلــب الـشــركــة بــاالنـسـحــاب من
مقصورة اإلدراج.
ّ
وت ـمــثــل حــالــة سـهــم اإلث ـمــار
تجربة استثنائية لكون السهم
م ــوق ــوف ــا ،وبــال ـتــالــي ستضيع
ف ــرص ـت ــان ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـم ـيــن؛
األولى فرصة التخارج في حال
كان السهم يتداول في بورصة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ف ــرص ــة
ال ـح ـصــول ع ـلــى مـهـلــة األش ـهــر
الستة الـتــي تسبق ق ــرار الغاء
اإلدراج.
ويترقب جموع المستثمرين
ق ـ ــرارا م ــن هـيـئــة أس ـ ــواق الـمــال
ي ـح ـف ــظ ح ـق ــوق ـه ــم ب ــأق ــل كـلـفــة
مـمـكـنــة ،وم ــراع ــاة أن أمــوال ـهــم
مجمدة منذ أشهر بسبب إيقاف
السهم محليا.

قــال البنك األهلي المتحد،
إنه باإلشارة إلى اإلفصاحات
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة بـ ـ ـش ـ ــأن دراسـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـفـ ـح ــص الـ ـن ــاف ــي ل ـل ـج ـهــالــة
الـ ـم ــالـ ـي ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـتــي
يجريها كل من بيت التمويل
الـ ـك ــويـ ـت ــي وال ـ ـب ـ ـنـ ــك األهـ ـل ــي
الـ ـمـ ـتـ ـح ــد عـ ـل ــى اآلخـ ـ ـ ــر ف ـي ـمــا
يـ ـخ ــص عـ ـ ــرض االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ
ال ـم ـح ـت ـمــل م ــن «بـ ـيـ ـت ــك» ،فـقــد

اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارون
المتخصصون المعنيون من
األهلي المتحد إعداد دراسات
الفحص النافي للجهالة على
«ب ـي ـتــك» ،وت ــم رف ــع تـقــاريــرهــم
لمجلس إدارة األهلي المتحد
للنظر والتقييم.
وأكـ ــد األه ـل ــي الـمـتـحــد أنــه
ً
س ـ ـي ـ ـقـ ــوم ب ـ ــاإلفـ ـ ـص ـ ــاح فـ ـ ـ ــورا
ً
وتـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــا عـ ـ ــن أي تـ ـ ـط ـ ــورات

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف الــدوالر األميركي مقابل
الدينار ،أمــس ،عند مستوى  0.303دينار ،في
حين انخفض اليورو إلى  0.333دينار مقارنة
بأسعار صرف األسبوع الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية
على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني انخفض إلى مستوى  0.369دينار،
وانخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.306
دينار ،في حين ظل الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

ب ـخ ـصــوص ه ــذا ال ـمــوضــوع،
ً
حـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة
وم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــه
ً
والمتعاملين مـعــه وا ل ـتــزا مــا
بالقوانين واللوائح المنظمة
لذلك.

أبوظبي تخطط إلصدار
أول سندات دوالرية
قالت ثالثة مصادر مطلعة إن
أبوظبي تخطط إلصدار سندات
مقومة بالدوالر هذا العام ،وهي
أول س ـن ــدات دوالريـ ـ ــة تطرحها
منذ عام  ،2017مع سعي اإلمارة
الـغـنـيــة بــالـنـفــط لــاس ـت ـفــادة من
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة
ل ـت ـع ــوي ــض أثـ ـ ــر هـ ـب ــوط أسـ ـع ــار
النفط.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر أحـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
الحكومة حدثت وثائق برنامجها
إلصدار السندات وتخطط لجمع
التمويل قبل نهاية العام ،مضيفا
أن مــن الـمــرجــح ط ــرح س ـنــدات ال
تقل قيمتها عن مليار دوالر.
ول ـ ــم ت ـ ــرد دائ ـ ـ ــرة ال ـم ــال ـي ــة فــي
أبوظبي على طلب للتعليق.

أخبار الشركات
«الرابطة» :حكم ُيلزم «الدفاع األميركية» بتنفيذ عقد المورد الرئيسي
أكـ ــدت شــركــة راب ـط ــة ال ـكــويــت والـخـلـيــج لـلـنـقــل صـ ــدور ق ــرار
المحكمة بإلزام الــواليــات المتحدة األميركية ،من خــال وكالة
الدفاع واإلمداد اللوجستية بتنفيذ شركة تابعة لـ «الرابطة» عقد
المورد الرئيسي مع «الدفاع األميركية».
وقالت «الرابطة» ،إن قرار المحكمة جاء بالرد على االعتراض
الـ ُـمـقــدم بخصوص تنفيذ عقد الـمــورد الرئيسي ،إذ أوضحت
المحكمة أن «الدفاع األميركية» بضباطها ووكالئها وموظفيها،
ُمقيدة بموجبه وبشكل دائم من االستمرار في األنشطة االنتقالية
وال ـح ـصــول عـلــى ال ـخــدمــات مــن شــركــة «ك ــي جــي إل للخدمات

الغذائية» التابعة ل ـ «الــرابـطــة» بموجب عقد الـمــورد الرئيسي
ُ
المبرم معها.
وتابع قــرار المحكمة :باستثناء مدى الحاجة إلى مثل هذه
األنشطة بموجب عقد انتقالي «مؤقت» أو أي حل آخر ُمصمم
لـضـمــان اس ـت ـمــرار تــوافــر اإلمـ ـ ــدادات أو ال ـخــدمــات المنصوص
عليها في العقد.
ولفتت «الــرابـطــة» إلــى أن األثــر المالي للتطور الحاصل في
النزاع يتعذر قياسه في الوقت الراهن.

«برقان» :إشعار للمستثمرين يتعلق بالسندات «إنوفست» :حكم لمصلحة «إبدار» البحريني
أف ــاد بنك بــرقــان بتقديم Burgan Tier financing limted
ً
وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة كاملة من البنك إشعارا
ً
قاطعا للمستثمرين فيما تبقى من األوراق المالية الرأسمالية
الدائمة «السندات» والمصدرة بتاريخ  30سبتمبر  ،2014بأنه
سيتم اسـتــرداد ما تبقى من هــذه السندات بقيمتها االسمية،
إضافة إلى الفائدة المستحقة في أول استدعاء للسندات في 30
سبتمبر  ،2019وتبلغ القيمة االسمية لما تبقى من السندات
 269.81مليون دوالر .وقال البنك إن هذا اإلعالن ساري المفعول
من تاريخ  29أغسطس .2019

كشفت شركة «إنوفست» عن صــدور حكم لمصلحة مصرف
إبــدار من محكمة أول درجة يقضي ببطالن كل التعاقدات بين
المحكمة والمحتكم ضدها بشأن أحد التعاقدات االستثمارية
التي تمت عام  ،2007مع الــزام المحتكم ضدها بأن تــؤدي إلى
ً
المحكمة مبلغا قدره  5.65ماليين دينار بحريني ،وإلزامها بأن
تؤدي إلى المحكمة مبلغ  150ألف دينار ،كتعويض ورفض ماعدا
ذلك من طلبات ،كذلك تحميل الشركة بمبلغ  159.37ألف دينار
بحريني أتعاب محاماة ومصاريف ونفقات الدعوى التحكيمية
ورسوم تسجيلها.

 990ألف دينار أرباح الشركة الكويتية لالستثمار بدعوى «المدار»
كشفت الشركة الكويتية لالستثمار بصفتها مدير صندوق
الـهــال اإلســامــي ،عــن صــدور حكم لمصلحتها فــي الدعوى
المرفوعة ضد شركة المدار للتمويل واالستثمار.
وقالت الشركة ،إن الحكم ألــزم «الـمــدار» بتأدية مبلغ 4.89
ماليين دينار لصندوق الهالل اإلسالمي ،مضيفة أن «المدار»
قامت بالفعل بسداد المتبقي من إجمالي المديونية لمصلحة

جار اتخاذ اإلجراءات الالزمة من
الصندوق .وأشارت إلى أنه ٍ
جانب الشركة لتحصيل القيمة من وزارة العدل بالكويت.
وبينت أن الحكم الـســابــق مــن شــأنــه التأثير على المركز
المالي للشركة ،بتحقيق أرباح بنحو  990ألف دينار سيتم
تسجيلها في القوائم المالية للربع الثالث من .2019

إيقاف «إيفكت» للتصفية

«المدار» :إيقاف بيع أسهم لسداد
المبالغ المطلوبة

أوقفت بورصة الكويت التداول على أسهم شركة إيفكت
ً
العقارية «إيفكت» اعتبارا من أمس ،بناء على قرار الجمعية
العامة غير العادية المؤجلة بشأن تصفية الشركة.

ً
تابعة لـ «االمتياز» توقع عقدا مع نفط
الخليج بـ  7.6ماليين دينار
ذك ــرت شــركــة مجموعة االمـتـيــاز االسـتـثـمــاريــة أن ــه تمت
تــرسـيــة عـقــد عـلــى إح ــدى شــركــاتـهــا الـتــابـعــة بنسبة 50.69
في المئة ،من الشركة الكويتية لنفط الخليج بقيمة 7.634
ماليين دينار.
وأوض ـحــت الـشــركــة أن العقد مــدتــه  5س ـنــوات ،ويختص
بتقديم خــد مــات الصيانة الميكانيكية والتابع للعمليات
المشتركة بالوفرة  -الشركة الكويتية لنفط الخليج ،متوقعة
ُ
أن تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها من  2إلى
ُ
 4في المئة من قيمة العقد ،موضحة أن هذه النسبة متغيرة
ً
وفقا لمراحل سير المشروع ومدة التنفيذ.
وقالت «االمتياز» ،إن حصتها من األرباح ستكون بحسب
نسبة ملكيتها في الشركة التابعة البالغة  50.69في المئة،
ُ
ً
وفقا لنسبة اإلنجاز ُ
المقدر.
وتحتسب من صافي الربح

أعلنت شركة المدار للتمويل واالستثمار إيقاف عملية
تنفيذ بـيــع أوراق مــالـيــة مــدرجــة وغ ـيــر مــدرجــة لمصلحة
حساب وزارة العدل  -إدارة التنفيذ  -التي سبق اإلعالن عنها
ً
على موقع بورصة الكويت بتاريخ  ،2019/8/22وكان مقررا
ً
تنفيذها أمــس نـظــرا إلــى ســداد الشركة المبالغ المطلوبة
إلدارة التنفيذ.

«وربة» ينال موافقة هيئة األسواق على
صكوك بما ال يتجاوز  500مليون دوالر
أف ــاد بـنــك ورب ــة بحصوله عـلــى مــوافـقــة هيئة أس ــواق الـمــال
ب ـتــاريــخ  2019/8/22إلص ـ ــدار ص ـكــوك بـقـيـمــة ال ت ـت ـجــاوز 500
مـلـيــون دوالر تـحــت مظلة بــرنــامــج إص ــدار الـصـكــوك بقيمة ال
تتجاوز ملياري دوالر ،بشرط التقيد بأحكام الكتاب الحادي
عشر»التعامل في األوراق المالية « من الالئحة التنفيذية للفانون
رقم  7لعام .2010
وأشار البنك إلى أنه يرغب بطرح وتسويق وبيع الصكوك في
ً
الكويت  ،وأنه سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقا ألحكام القانون
رقم  7لسنة  2010والئحتة التنفيذية وتعديالتهما.
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اقتصاد

عمليات شراء وارتفاع جميع مكونات السوق األول عدا سهم برقان
علي العنزي

البورصة األولى
شهدت جلسة
ً
في شهر سبتمبر تركيزا على
األسهم التشغيلية في السوق
الرئيسي ككابالت وبرتالند،
ونمت كذلك أسهم مدار
وأرزان وأعيان.

سجلت المؤشرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت أرباحا
في تعامالت الجلسة األولى من
شهر سبتمبر ،أمــس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.5
فــي الـمـئــة ت ـعــادل  29.93نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5971.06
نقطة وسط سيولة بلغت 21.2
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار وب ـك ـم ـيــة أسـهــم
م ـتــداولــة بـلـغــت  121.7مليون
س ـه ــم نـ ـف ــذت مـ ــن خ ـ ــال 4607
صفقة.
ك ــذل ــك رب ـ ــح م ــؤش ــر ال ـس ــوق
األول بـنـسـبــة  0.68ف ــي ا لـمـئــة
ت ـ ـسـ ــاوي  44.16ن ـق ـطــة لـيـقـفــل
عـلــى مـسـتــوى  6571.97نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  16.4م ـل ـيــون
دي ـنــار وبكمية أسـهــم مـتــداولــة
بلغت  39.6مليون سهم نفذت
عبر  2068صفقة ،ونما مؤشر
الـســوق الرئيسي بنسبة 0.01
في المئة هي  0.44نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  4789.79نقطة

 :otcتداول  8.9ماليين سهم
بقيمة  73.6ألف دينار
شهدت منصة تــداوالت نظام خارج المنصة ،المعروف
اختصارا بـ«أو .تي .سي» ،خالل جلسات األسبوع المنتهي
الخميس الماضي ،انخفاض قيمة الـتــداوالت بتداول 8.9
ماليين سهم ،بقيمة  73.6ألــف ديـنــار ( 250.2ألــف دوالر)
تمت عبر  34صفقة.
وق ــال ــت شــركــة الـ ـم ــوازي دوت كـ ــوم ،ف ــي تـقــريــر ل ـهــا ،إن
شــاشــة الـصـفـقــات ال ـفــوريــة سجلت أداء إيـجــابـيــا ،إذ بلغ
حجم التداوالت  5.2ماليين سهم ،بقيمة  25.9ألف دينار
( 88.06لف دوالر) تمت عبر  24صفقة .وأضافت الشركة،
أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا خالل األسبوع،
إذ بلغت التداوالت نحو  3.7ماليين سهم ،بنحو  47.6ألف
دينار ( 161.8ألف دوالر) تمت عبر  10صفقات.

بسيولة بلغت  4.8ماليين دينار
وبكمية أسـهــم مـتــداولــة بلغت
 82مليون سهم نفذت من خالل
 2539صفقة.

ارتدادة محدودة
س ـ ــرت ع ـم ـل ـي ــات ش ـ ـ ــراء عـلــى
مـعـظــم أس ـهــم م ـكــونــات ال ـســوق
ً
األول ت ــرك ــزت خ ـص ــوص ــا على
ً
األسـ ـه ــم األق ـ ــل وزنـ ـ ـ ــا ،إذ كــانــت
ارت ـف ــاع ــات «ال ــوط ـن ــي» و«بـيـتــك»
م ـح ــدودة إل ــى ح ــد م ــا وتــركــزت
االرتـفــاعــات فــي األهـلــي المتحد
وه ـيــومــن ســوفــت وارت ـ ــداد بنك
الخليج وبقية األسهم في السوق
األول ،ولم يكن هناك ظهور للون
األحـمــر باستثناء سهم برقان،
ال ـ ــذي ت ــراج ــع بـنـسـبــة واض ـحــة
أمس ،لكن وسط هذه االرتفاعات
ال ـتــي وص ــل بعضها إل ــى  2في
المئة لم تواكبها سيولة كبيرة
وبقيت السيولة عند مستويات
األسبوع الماضي وانتهت على
 21مليون دينار.
ً
وكان هناك أيضا تركيز على
األسـهــم التشغيلية فــي السوق
الــرئـيـســي كـكــابــات وبــرتــانــد،
كــذلــك نمت أسـهــم م ــدار وأرزان
وأعـ ـي ــان ال ـت ــي ك ــان ــت األف ـضــل
ً
ً
نـ ـش ــاط ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ع ـم ــوم ــا،
ل ـت ـن ـت ـه ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــة إي ـج ــاب ـي ــة
وخ ـ ـضـ ــراء ل ـك ــن ك ــان ــت تـحـتــاج
إل ــى ارت ـف ــاع فــي الـسـيــولــة التي
بقيت عند مستويات األسبوع
الماضي كما ذكرنا.
ً
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا ،مـ ـ ــالـ ـ ــت م ـع ـظ ــم
م ــؤش ــرات أسـ ــواق دول مجلس
التعاون الخليجي إلى التراجع
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة واض ـ ـحـ ــة
وك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ـ ــي مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت فــي
بعض مراحله نسبة  1في المئة

و ك ـس ــر م ـس ـتــوى  8آالف نقطة
للمرة األول منذ أكثر مــن عــام،
ك ــذل ــك ت ــراج ــع م ــؤش ــر أبــوظـبــي
ً
بنسبة واضحة قريبا من  1في
الـمـئــة وخ ـســر دب ــي والـبـحــريــن
بنسب متقاربة ،وكان السوقان
الكويتي والقطري هما األفضل،
واستقر مؤشر مسقط دون تغير
يذكر ،والجدير بالذكر أن أسعار
الـ ـنـ ـف ــط ب ـق ـي ــت حـ ـ ــول م ـس ـتــوى
ً
 60دوالرا لبرميل برنت خالل
األسبوع الماضي.

أداء القطاعات
ت ـل ــون ــت ال ـق ـط ــاع ــات بــال ـلــون

األخـ ـ ـض ـ ــر أم ـ ـ ـ ــس ،إذ ارتـ ـفـ ـع ــت
مـ ــؤشـ ــرات س ـت ــة ق ـط ــاع ــات هــي
اتـ ـص ــاالت ب ـ ـ  10ن ـق ــاط وب ـنــوك
ب ـ  7.6نـقــاط وخــدمــات مالية بـ
 5.1ن ـقــاط وع ـق ــار بـ ـ  3.5نـقــاط
وص ـنــاعــة ب ـ ـ  3.4ن ـق ــاط وم ــواد
أســاسـيــة ب ـ  0.61نـقـطــة ،بينما
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات أربـ ـع ــة
قطاعات هي خدمات استهالكية
بـ ـ  9.5نـقــاط والـنـفــط وال ـغ ــاز بـ
 0.51نقطة و سـلــع استهالكية
بـ ـ  0.08نـقـطــة وتــأمـيــن بـ ـ 0.04
نـ ـقـ ـط ــة ،واس ـ ـت ـ ـقـ ــرت مـ ــؤشـ ــرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.

«المركز» :تأثير واضح للحرب التجارية على األسواق الخليجية
أصدر المركز المالي الكويتي (المركز)
ً
أخيرا تقريره الشهري عن أداء األسواق،
وال ــذي ذكــر فيه أن األس ــواق الخليجية
أنهت شهر أغسطس بمؤشرات سلبية،
م ـتــأثــرة ب ـتــراجــع أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وســط
حـ ــالـ ــة الـ ـقـ ـل ــق ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة م ـ ــن ت ـب ـعــات
الحرب التجارية بين الواليات المتحدة
األميركية والصين.
وباستثناء السوق العماني ،سجلت
ج ـم ـيــع أس ـ ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي تراجعا خالل أغسطس .على
الرغم من تراجع السوق الكويتي ،الذي
بلغت نسبته  %2.9خالل الشهر ،احتفظ
بصدارة األسواق الخليجية كأفضل أداء،
مـحـقـقــا مـكــاســب نـسـبـتـهــا  %21.3منذ
بداية العام وحتى نهاية أغسطس.
وذكر التقرير أن انفتاح أسواق المال

الـخـلـيـجـيــة ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي،
وخــاصــة فيما يتعلق بما حــدث أخيرا
مــن انـضـمــام ع ــدد مــن أسـ ــواق المنطقة
ل ـمــؤشــرات م ــورغ ــان سـتــانـلــي لــأســواق
الناشئة ،يزيد من فرص استجابة تلك
األسواق إلى تقلبات السوق العالمي.
وتناول تقرير «المركز» بالتحليل أداء
األسهم القيادية الكويتية ،التي تشهد
ً
ً
عاما ناجحا للغاية حتى اآلن ،مع تحقيق
الشركات العشر األولى من حيث القيمة
ً
السوقية نموا الفتا في أداء سعر السهم
خالل عام .2019
ع ـلــى أن ش ـهــر أغ ـس ـطــس ش ـهــد تـبــدد
بـعــض م ــن تـلــك ال ـم ـكــاســب ،وكـ ــان سهم
أجـيـلـيـتــي وس ـه ــم ب ـنــك ب ــوب ـي ــان األك ـثــر
ً
تراجعا من بين األسهم القيادية ،بلغت
نسبته  5.9و 5.1في المئة على التوالي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وفـ ــي ح ـيــن س ـجــل أغ ـل ــب ال ـم ــؤش ــرات
ال ـق ـط ــاع ـي ــة ت ــراجـ ـع ــا ه ـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر ،فـقــد
ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة
 ،%12.7لـيـصـبــح ال ـمــؤشــر األع ـلــى أداء
خــال الشهر .وفــي المقابل ،كــان مؤشر
قـطــاع ال ـمــواد األســاسـيــة صــاحــب األداء
األضعف ،بتراجع بلغت نسبته .%6.6
وع ــرج الـتـقــريــر إل ــى اس ـت ـعــراض أداء
جانب من االقتصاد الكويتي ،حيث أدى
انخفاض عــدد المشاريع التي أوكلتها
الحكومة نتيجة للتراجع المستمر في
أسـعــار النفط منذ عــام  2014ومــا نجم
عنه من ضغوط مالية إلى انخفاض قيمة
القروض الموجهة إلى القطاع العقاري
وصناعة التشييد والبناء.
وبـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي مـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـب ـن ــوك
المحلية فــي الـكــويــت «ال ـب ـنــوك العشرة

ال ـم ــدرج ــة ف ــي ال ـب ــورص ــة» ل ــدى الـقـطــاع
ال ـخ ــاص م ــا قـيـمـتــه  37.9م ـل ـيــار دي ـنــار
( 125.7م ـل ـي ــار دوالر) ،ح ـس ــب أ ح ــدث
البيانات المتوافرة.
وت ـ ــوق ـ ــع الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ي ـس ـت ـم ــر ن ـمــو
االئتمان في معدالته المتوسطة مقارنة
بأعوام ما قبل تراجع أسعار النفط .وقد
تكون القروض الشخصية هي المحرك
الــرئـيــس لنمو االئـتـمــان نتيجة لــزيــادة
الحد األقصى لالقتراض ،ليصل إلى 25
ضعف صافي الراتب الشهري للمقترض
أو بحد أقصى  25ألف دينار ،بزيادة من
 15ضعفا أو بحد أقصى  15ألف دينار
ً
سابقا.

«كامكو» :الحرب التجارية
تزيد ارتباك األسواق
قــال التقرير الشهري الـصــادر عــن شركة «كامكو» لالستثمار
ً
إن األســواق العالمية شهدت ً
أداء مضطربا خالل شهر أغسطس
الماضي وسط تقلبات حادة أدت إلى تسجيل كل األسواق المالية
ً
الرئيسية تقريبا نتائج سلبية.
ووفق التقرير ،تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي األوسع
ً
ً
نطاقا بنسبة  2.2في المئة تقريبا خالل الشهر وتعرض ألعلى نسبة
ً
تراجع متأثرا بصفة خاصة باألداء الضعيف لألسواق الناشئة التي
تراجع مؤشرها أكثر من  5في المئة.
في التفاصيل ،يعزى هذا التراجع في المقام األول ،إلى الحرب
التجارية العالقة بين الــواليــات المتحدة والصين وساهمت في
تعزيزها حالة االرتباك الناتجة عن خروج المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبــي التي ما زالت تلقي بظاللها على األســواق عبر
فئات األصول المختلفة بما في ذلك النفط الذي انخفض بنسبة
 8.1في المئة خالل الشهر.
وبــدأ الشهر بقيام الــواليــات المتحدة بفرض رســوم جمركية
إضافية على الصين وانتهى باتخاذ بكين خطوات مضادة بفرضها
ً
رسوما جمركية من جانبها على السلع األميركية.
وأثـ ــر االرتـ ـب ــاك ح ــول ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة عـلــى م ـع ــدالت النمو
االقتصادي وكذلك على النشاط الصناعي في جميع الدول.
من جهة أخرى ،استمر االرتباك حول خروج المملكة المتحدة
من االتحاد األوروبي خالل الشهر ،وفي أحدث خطوة ،طلب رئيس
الوزراء البريطاني تعليق عمل البرلمان قبل الموعد النهائي لخروج
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي.
ً
وكان تأثر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أشد نسبيا
نتيجة للعوامل الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.
وسجلت السعودية أسوأ أداء شهري ،إذ انخفض مؤشر السوق
بنسبة  8.2في المئة تبعه مؤشر سوق دبي المالي الــذي تراجع
بنسبة  5.5في المئة بعد تسجيله أفضل أداء شهري خالل الشهر
السابق .وأدت التراجعات الشهرية إلى تقليص مكاسب السوق
السعودي منذ بداية عــام  2019حتى تاريخه إلــى  2.5في المئة
بنهاية أغسطس  2019بينما بلغ معدل نمو سوق دبي المالي 9.0
في المئة .وما تزال بورصة الكويت األفضل ً
أداء على مستوى دول
ً
مجلس التعاون الخليجي إذ حققت نموا بنسبة  19.0في المئة
منذ بداية العام حتى تاريخه على الرغم من تراجعها بنسبة 2.9
في المئة خالل الشهر.
أم ــا عـلــى الـصـعـيــد ال ـق ـطــاعــي ،فـقــد ش ـهــدت جـمـيــع الـقـطــاعــات
الخليجية الكبرى ،بما في ذلك العقارات والبنوك والمواد األساسية
ً
ً
واالتصاالت ،تراجعا احادي الرقم خالل أغسطس  2019قابله جزئيا
نمو قطاعات المرافق العامة واألغذية والسلع االستهالكية.
وارتفعت أنشطة التداول في األسواق الخليجية خالل الشهر على
الرغم من عطلة عيد األضحى المبارك .وبلغ إجمالي قيمة األسهم
المتداولة خالل الشهر  25.9مليار دوالر في أغسطس  2019بنمو
بلغت نسبته  6.5في المئة مقارنة بالشهر الماضي.
وتزايدت أنشطة التداول في السعودية بنسبة  21في المئة بما
دفع تداوالت األسواق الخليجية نحو االرتفاع.

وت ـصــدر سـهــم بيتك قائمة
األسـهــم األكـثــر قيمة إذ بلغت
ت ــداوالت ــه  4.1مــاي ـيــن دي ـنــار
وبنمو بنسبة  0.27في المئة
تاله سهم أهلي متحد بتداول
 3.6مــاي ـيــن دي ـن ــار وب ــأرب ــاح
بنسبة  2.1في المئة ثم سهم
زين بتداول  1.6مليون دينار
وبارتفاع بنسبة  1.2في المئة
ً
ورابعا سهم وطني بتداول 1.4
مـلـيــون دي ـنــار وبـنـمــو بنسبة
ً
 0.3ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـ ـيـ ــرا سهم
خـلـيــج ب ب ـت ــداول  1.4مليون
دينار وبارتفاع بنسبة  1في
المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم

ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـيــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
أع ـيــان إذ تـ ــداول بكمية بلغت
 15.6م ـل ـيــون س ـهــم وب ــارت ـف ــاع
ً
بنسبة  1.2في المئة وجاء ثانيا
سهم أهلي متحد بتداول 12.7
مليون سهم وبمكاسب بنسبة
ً
 2.1في المئة وجاء ثالثا سهم
أرزان بتداول  10.6ماليين سهم
ً
ومرتفعا بنسبة  1.1في المئة
ً
وجاء رابعا سهم بيتك بتداول
 5.5ماليين سهم وبنمو بنسبة
ً
 0.27فــي الـمـئــة وج ــاء خــامـســا
سهم صناعات بتداول  5ماليين
ً
سهم ومرتفعا بنسبة  0.42في
المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر

ً
ارتفاعا سهم المساكن إذ ارتفع
بنسبة  20.8في المئة تاله سهم
ت ـح ـص ـيــات ب ـن ـس ـبــة  19.7فــي
المئة ثم سهم الراي بنسبة 9.6
ً
في المئة ورابعا سهم وطنية د
ً
ق بنسبة  8.9في المئة وأخيرا
سهم يوينكاب بنسبة  8.8في
المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم ك تلفزيوني إذ انخفض
بنسبة  20في المئة تاله سهم
أرجــان بنسبة  9.7في المئة ثم
سهم وربة كبيتل بنسبة  9.4في
ً
المئة ورابعا سهم مراكز بنسبة
ً
 8.2في المئة وأخيرا سهم وربة
ت بنسبة  6.7في المئة.

10
اقتصاد
الجاسم« :الكويتية» ال تشتري طائرات أو معدات إال مقابل تمويل
ةديرجلا
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• منهجية الشركة تقوم على استدعاء عروض االقتراض من خارج رأس المال
• «إيرباص  320أيه نيو» طائرة جديدة تنضم ألسطول «الناقل األزرق»

رؤساء تحرير الصحف المحلية أثناء وصول الطائرة

رئيس الخطوط الكويتية يوسف الجاسم خالل المؤتمر الصحافي

مقا

عد الدرجة األولى

وصول الطائرة «كاظمة» المملوكة للخطوط الكويتية

أشرف عجمي

عاد وفد الخطوط الجوية
الكويتية إلى البالد أمس
األول ،ومعه الطائرة
الجديدة «كاظمة  -إيرباص
ً 320أيه نيو» التي انضمت
رسميا إلى األسطول األزرق،
وذلك في إطار تحديث
طائرات الشركة.

تجديد
األسطول
يتماشى
مع التزايد
الكبير في
أعداد الركاب

حريصون
على
زيادة عدد
طائراتنا
المتميزة
بكفاءة
التشغيل

جانب من االحتفالية

أك ـ ــد رئـ ـي ــس الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
الـكــويـتـيــة يــوســف الـجــاســم حــرص
الشركة على زي ــادة عــدد طائراتها
ً
التي تتميز بكفاء ة التشغيل ،الفتا
إلــى أن عــدد ركابها هــذه السنة قد
يــامــس الخمسة ماليين راك ــب مع
نهاية العام الحالي.
وقال الجاسم ،في تصريح صحافي
على هــامــش وصــول طــائــرة "كاظمة"
الـ ـج ــدي ــدة "أي ـ ــه  "320الـ ـج ــدي ــدة إل ــى
مبنى "تي  "4مساء أمس األول قادمة
من مصنع "إيرباص" في "هامبورغ"
األلمانية لتنضم إلى أسطول الشركة،
إن "الكويتية" ســوف تتسلم طائرات
أخ ــرى فــي شـهــري أكـتــوبــر ونوفمبر
المقبلين وخالل األشهر المقبلة.
وأضاف أن "الشركة تسير بالطرق
المتعارف عليها عند الشراء من خالل
االقتراض إذا لزم األمر لتمويل شراء
ً
طائرات جديدة وغيرها" ،موضحا أن
الشركة لم تبرم أي اتفاقات حتى اآلن
مــع البنوك مــن أجــل التمويل لغرض
الشراء ،وهناك خمس طائرات جديدة
ً
للتسلم لكن المبالغ الجاهزة حاليا
هي لشراء  3طائرات منها.

وأفاد بأن الشركة ال تقوم بشراء
الطائرات أو غيرها إال مقابل تمويل،
ً
م ـب ـي ـنــا أن مـنـهـجـيـتـهــا ت ـق ــوم على
"اس ـت ــدع ــاء عـ ــروض االقـ ـت ــراض من
المبالغ الـتــي نحتاجها مــن خــارج
رأس ـمــال الـشــركــة الـبــالــغ  1.2مليار
دي ـن ــار ال ـم ــدف ــوع م ـنــه  900مـلـيــون
دينار من الحكومة الكويتية.
وأضاف أن الشركة تقوم بالصرف
على احتياجاتها من خالل عملياتها
التشغيلية وإي ــرادات ـه ــا الـتــي تناهز
 390مليون دينار على أوجه الصرف
المختلفة" ،لكن شراء األصول الثابتة
مثل الطائرات يأتي على نفس النهج
المتعارف عليه في شركات الطيران".
وأعرب عن سعادته بهذه المناسبة
إذ سوف تبدأ "كاظمة" أولى رحالتها
ً
ال ـت ـج ــاري ــة خـ ــال أيـ ـ ــام ،م ــوض ـح ــا أن
الشركة تسلمت أول طائرة من طراز
" "A320عـ ـل ــى أن يـ ـل ــي ذ لـ ـ ــك تـسـلــم
ال ـط ــائ ــرات الـمـتـبـقـيــة ال ـبــالــغ عــددهــا
 15طــائــرة خ ــال ال ـس ـنــوات الـقــادمــة،
وه ـن ــاك ث ـمــانــي ط ــائ ــرات ج ــدي ــدة من
طــراز " "A330وخمس طائرات أخرى
من طراز " "A350ليصل عدد طائرات

األسطول عام  2026إلى  38طائرة.
وقال إن الطائرة الجديدة إحدى
الطائرات الشعبية والمستخدمة في
أغلب شركات الطيران حول العالم
وتتميز بكفاءة التشغيل واستهالك
الــوقــود إلــى جانب عــدد من المزايا
الفنية.
وشــدد الجاسم على أن المبادئ
األساسية للشركة تقوم على الحفاظ
على سالمة الركاب ودقة المواعيد،
ً
مبينا أن أحد عوامل دقة المواعيد
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى الـ ـط ــائ ــرات ال ـجــدي ــدة
المستخدمة.
وأضـ ــاف أن ال ـطــائــرات الـجــديــدة
سـ ـتـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى تـ ـثـ ـبـ ـي ــت م ــوق ــع
ً
"الكويتية" المتقدم جــدا في جانب
االلتزام بالمواعيد التي بلغت دقتها
نسبة  95في المئة
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ت ـ ـجـ ــديـ ــد األسـ ـ ـط ـ ــول
يتماشى مع التزايد الكبير في عدد
ً
الركاب آمال أن يالمس عدد الركاب
مـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي حــاجــر
الخمسة ماليين راكــب مقارنة بما
ً
ك ــان مـخـطـطــا لــه وه ــو  4.7ماليين
فيما تم نقل  4.1ماليين خالل .2017

 5طائرات
جديدة جاهزة
للتسلم لكن
المبالغ
ً
الجاهزة حاليا
تكفي لشراء 3

الشركة
تصرف على
احتياجاتها
من خالل
عملياتها
التشغيلية
وإيراداتها

الجاسم :سددنا
دفعات مقدمة

الفضلي :الكويت من أوائل البالد
التي تسلمت «إيرباص  320أيه»

ذكـ ــر ال ـج ــاس ــم ب ـش ــأن االح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ـمــوي ـل ـيــة لـحـيــن
الوصول باألسطول إلى  38طائرة ،أن هناك دفعات مقدمة
تم سدادها ،لكن أحجام التمويل ستكون في حدود أسعار
ً
الطائرات ،التي تبلغ  60مليونا لكل طائرة من الـ  15طراز
إيه  320نيو ،و 100مليون لـكل وا حــدة من  8طائرات إيه
ً
 ،330و 130إلى  150مليونا لكل طائرة ضمن  5طائرات
من طراز إيه  ،350ويحدد السعر فيها وفقا للتجهيزات.

أكد رئيس الفريق الفني في الخطوط "الكويتية" م .خالد الفضلي أن "إيرباص
ً
ً
 320أيه" من أحدث الطائرات وأكثرها انتشارا في العالم ،الفتا إلى أن الشركة
من أوائل الشركات التي حصلت عليها.
ً
وقــال م .الفضلي ،إن تلك الطائرة مجهزة كليا مــن حيث أدوات المالحة
والمعدات وأجهزة الترفيه ،وسوف تغطي الرحالت ألغلب العواصم القريبة
من الكويت وشبه القارة الهندية وتحمل نحو  9.5أطنان من الحمولة وتعد
ً
االقل استهالكا للوقود.

 ...وال

درجة السياحية

جانب

آخر من مقاعد

ال
درجة السياحية

مقا

عد الدرجة األولى

قائد الطائرة ومساعده داخل كابينة القيادة

ةديرجلا

•
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العقار ومواد البناء

11

اقتصاد

سند الشمري

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

إيجارات الوحدات العقارية ...ارتفاع بالطلب واستقرار في القيم
عقاريون لـ ةديرجلا  :أي زيادة سينتج عنها شواغر وسلبيات
•

مع عودة العديد من المواطنين والوافدين من الخارج ،وانتهاء
فترة العطلة الصيفية ،واستعداد العديد من الشركات
وأصحاب المشاريع ،سواء الصغيرة أو المتوسطة ،لالنطالق
بالتزامن مع بداية الموسم ،ستكون هناك حركة في القيم
فــي ال ـبــدايــة ،ق ــال نــائــب رئيس
مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد الكويتي
ل ــوس ـط ــاء ال ـع ـق ــار ،ع ـم ــاد ح ـيــدر،
إن الـقـيــم اإلي ـجــاريــة فــي الكويت
غـيــر قــابـلــة ل ـلــزيــادة ،وذل ــك نظرا
الرتفاعها في الوقت الحالي.
وأوضـ ــح ح ـيــدر أن أي ارت ـفــاع
ب ــال ـق ـي ــم اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـت ـج ــزئ ــة ،س ـي ـن ـتــج ع ـن ــه خ ــروج
ال ـعــديــد م ــن أص ـح ــاب الـمـشــاريــع
وخاصة الصغيرة ،حيث إنها ال
تتحمل أي زيادة في ظل االرتفاع
الحالي.
وتابع أن إيـجــارات الشقق في
العقار االستثماري لن تشهد أي
ارتفاعات في ظل الشواغر الحالية،
ح ـيــث إن ال ـت ــوق ـع ــات ت ـش ـيــر الــى
ثبات القيم أو نزولها بمستويات
محدودة.
وأشار الى أن قطاعي التجاري
والصناعي شهدا ارتفاعات كبيرة
فــي الـقـيــم اإلي ـج ــاري ــة ،وك ــان ذلــك
السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار
المأكوالت في المطاعم ،وأسعار
ورش ا ل ـت ـص ـل ـي ــح ،إذ إن ا ل ـق ـيــم

اإليجارية ،سواء في العقار التجاري أو االستثماري.
«الجريدة» سألت عددا من العقاريين بشأن التحركات
المستقبلية المتوقعة للقيم اإليجارية ،في ظل وجود العديد
من العوامل التي تعمل على ارتفاع الطلب.

العقاريون أكدوا أن الطلب على العقارات ال يزال مرتفعا،
وبالرغم من هذا االرتفاع فإن القيم اإليجارية متوقع لها أن
تستقر وفق المستويات الحالية ،وذلك ألنها مرتفعة ،وال
تتحمل أي زيادة في الوقت الحالي.

يجب عدم
االنسياق
وراء فقاعة
االرتفاعات
الحالية

عوامل
جيوسياسية
واقتصادية
تتحكم في أسعار
العقارات

عماد حيدر

اإليجارية وصلت الى أرقام مخيفة
تنذر بحدوث أزمة مستقبلية.
ول ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـجـ ــب ع ـلــى
أص ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات وخ ــاص ــة
التجارية والصناعية االحتفاظ
بــالـمـسـتــأجــريــن ،وذل ــك مــن خــال
خطوتين؛ األولى تثبيت األسعار،
واألخ ـ ـ ــرى تـخـفـيـضـهــا ،إذ يجب
عليهم عدم االنسياق وراء فقاعة
االرتفاعات الحالية.
وأردف :يـجــب أن تـكــون هناك
سياسة واضحة لدى الدولة حول

القطاع العقاري ،وأن تكون هناك
ســرعــة فــي بـنــاء الـمــدن السكانية
وتوابعها مــن المناطق األخــرى،
حيث إن هناك تأخيرا واضحا في
إنجاز المدن اإلسكانية.
وأفــاد حيدر بأن هناك العديد
من األمور يجب حلها في القطاع
العقاري ،حيث يوجد في الوقت
الحالي أكثر من  9مناطق مختلطة
بين سكنية خاصة واستثمارية
وشقق تمليك ،إضافة الى تجارية،
مشيرا الى أنه في كافة دول العالم

وذكر العقاريون أنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لدى
الدولة حول القطاع العقاري ،مع ضرورة اإلسراع في بناء المدن
السكانية وتوابعها من المناطق األخرى ،حيث إن هناك تأخيرا
واضحا في إنجازها ،وفيما يلي التفاصيل:

انخفاض
إيجارات
الوحدات
العقارية
غير المرغوبة

طارق العتيقي

تحرص على فصل المناطق عن
بعضها ،حتى ال تكون هناك أزمة
مــروريــة وضـغــط على الخدمات،
إضافة الى أنه منظر غير حضاري.

زخم قوي
من جهته ،ذكر الخبير العقاري،
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـشــركــة الـكــويـتـيــة
للمقاصة العقارية سابقا ،طارق
الـعـتـيـقــي ،أن الـطـلــب ف ــي الـســوق
الـ ـعـ ـق ــاري ال يـ ـ ــزال ي ـش ـهــد زخ ـمــا

ق ــوي ــا ،وبــالــرغــم م ــن ذل ــك الــزخــم،
فإن التوقعات تشير الى استقرار
أس ـع ــار اإليـ ـج ــارات خ ــال الـفـتــرة
المقبلة.
وذكر العتيقي أن سبب استقرار
الـقـيــم اإلي ـجــاريــة يـعــود ال ــى أنها
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــال ــي،
م ــوض ـح ــا أن أس ـ ـعـ ــار الـ ـعـ ـق ــارات
وال ـق ـي ــم اإليـ ـج ــاري ــة تـتـحـكــم بها
العديد من العوامل الجيوسياسية
واالقتصادية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـص ـ ـيـ ــف شـ ـه ــدت
ركـ ــودا نتيجة لسفر الـعــديــد من
الوافدين الى بلدانهم ،وهناك من
ّ
أج ــر الشقق فــي الـبــاطــن ،حتى ال
يتحمل القيمة اإلي ـجــاريــة خــال
فترة السفر ،إضافة الى أن هناك
بعض أصحاب العقارات تنازل عن
إيـجــار شهر مقابل ضمان عــودة
المستأجر.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت غـيــر
ق ـ ـ ـ ــادرة مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن حـلـقــة
مغلقة ،وهي بناء المدن الجديدة،
س ــواء السكنية أو االستثمارية
أو الـتـجــاريــة ،وكــذلــك الصناعية
والـحــرفـيــة ،إذ إنــه مــن المفترض
أن تكون الحكومة لديها سياسة
واضحة نحو بناء المدن والتوسع
العمراني.
وق ــال إن ه ـنــاك ن ـمــوا سكانيا
على مستوى المواطنين ،وأيضا
هناك نمو على مستوى الوافدين،
يقابله تباطؤ في عملية التوسع
الـعـمــرانــي عـلــى مـسـتــوى الــدولــة،
وه ــذا سـبــب كـثـيــر مــن الـمـشــاكــل،
م ـن ـهــا ارت ـ ـفـ ــاع ال ـق ـي ــم اإلي ـج ــاري ــة

عبدالعزيز الدغيشم

وأسـ ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات واألراضـ ـ ـ ــي،
إض ــاف ــة الـ ــى م ـشــاكــل اجـتـمــاعـيــة
وازدحامات مرورية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـقــي أن ـ ــه الب ــد
م ــن ف ـتــح ال ـم ـج ــال أم ـ ــام شــركــات
الـقـطــاع ال ـخــاص للمساهمة في
بناء وتسريع التوسع العمراني،
إضافة الى تذليل العقبات أمام تلك
الشركات ،حيث إنها تعاني العديد
من المعوقات والمشاكل.
وذكر أنه البد من تغيير بعض
ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تـمـنــع ال ـشــركــات
م ـ ــن مـ ـم ــارس ــة بـ ـع ــض األعـ ـ ـم ـ ــال،
وال ـت ــي ســاهـمــت ف ــي رف ــع أسـعــار
العقارات ،إضافة الى إقرار بعض
الـقــوانـيــن الـمـعـمــول بـهــا عالميا،
والتي ساهمت في حل القضايا
الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة ،وأي ـ ـض ـ ــا س ــاه ـم ــت
بإنعاش القطاعات االقتصادية.

غير مرغوبة
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ق ـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
العقاري ،عبدالعزيز الدغيشم ،إن
هناك العديد من الوحدات العقارية
شهدت انخفاضا كبيرا في قيمها
اإليجارية خالل الفترات السابقة،
في المقابل هناك وحدات شهدت
استقرارا في القيم ،وبعضها شهد
ارتفاعا.
وأوضح الدغيشم أن الوحدات
العقارية التي شهدت انخفاضا في
إيجاراتها تعاني المشاكل أو غير
مرغوبة من المستأجرين ،وعلى
سبيل المثال الشقق االستثمارية
ذات ال ـم ـس ــاح ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،إذ
إنها شهدت انخفاضا في الطلب

واإلي ـج ــارات ،وذل ــك بسبب صغر
حجمها.
وت ــاب ــع ق ــائ ــا :وأيـ ـض ــا ال ـحــال
بالنسبة إلى المجمعات التجارية
الـتــي تعاني ع ــدم وج ــود مواقف
كــافـيــة لـلـسـيــارات ،إذ تعتبر تلك
ال ـم ـج ـم ـع ــات غ ـي ــر م ــرغ ــوب ــة مــن
المستثمرين وايضا الزوار ،الفتا
الـ ــى أن ال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ــي تــوفــر
مــواقــف والشقق ذات المساحات
ال ـك ـب ـي ــرة شـ ـه ــدت اسـ ـتـ ـق ــرارا فــي
اإلي ـج ــارات ،وهـنــاك طلب متزايد
عليها من المستأجرين.
ولفت إلــى أن معظم العقارات
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـجــديــدة تحولت
ال ــى ع ـقــارات تـجــاريــة ،وه ــذا أدى
الى عزوف المستأجرين الراغبين
فــي الـسـكــن عــن الـتــوجــه ال ــى مثل
تلك العقارات ،وذلك بسبب وجود
مستثمرين في العمارة ،مما نتج
عنه ازدحام في مواقف السيارات
وافتقاد الخصوصية.
وأردف أن الـســوق شهد طلبا
كبيرا خــال فترة الصيف ،وهــذا
ع ـك ــس الـ ـمـ ـت ــوق ــع ،إذ إن ال ـط ـلــب
ينخفض في العادة خالل الفترة
المذكورة ،إال أن الواقع كان مغايرا،
حيث ارتفع الطلب ،وكانت هناك
حركة بيع وشراء واضحة.
وأكـ ـ ـ ــد ال ــدغـ ـيـ ـش ــم أن الـ ـس ــوق
الـعـقــاري ال ي ــزال ي ــدر الـمــزيــد من
الفرص االستثمارية ،وهناك طلب
كبير ،إال أن هناك بعض المعوقات
التي يجب على الجهات المعنية
أن تعمل على إزالـتـهــا ،ومحاربة
ال ــدخ ــاء عـلــى الـمـهــن المختصة
بالقطاع.

«ساما» :القروض العقارية تسجل أعلى رقم قطر :استقرار إيجارات الشقق
في تاريخ البنوك السعودية خالل يوليو السكنية في الربع الثالث
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــد الـ ـع ــرب ــي
ال ـس ـعــودي (س ــام ــا) تـسـجـيــل أع ـلــى رقــم
في تاريخ البنوك السعودية خالل شهر
يوليو الماضي.
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ك ـش ـف ــت ال ـن ـش ــرة
اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ال ـش ـه ــري ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
«س ــام ــا» ،اس ـت ـمــرار نـمــو ع ــدد ال ـقــروض
العقارية السكنية ُ
المقدمة لــأ فــراد من
جميع المؤسسات التمويلية من بنوك
وشركات خالل العام الحالي حتى شهر
ً
يــولـيــو ،كــاســرة بــذلــك أكـبــر رقــم سجلته
عقود التمويل العقاري في تاريخ البنوك
ال ـس ـعــوديــة خ ــال ش ـهــر س ــاب ــق ،ليصل
ً
إلى  15.961عقدا خالل يوليو الماضي،
بقيمة إجمالية بلغت نحو  7.2مليارات
ً
ريـ ــال ،مـسـجــا ارت ـفــاعــا بـنـسـبــة %266
ف ــي عـ ــدد الـ ـق ــروض و %189ف ــي حـجــم
التمويل على أساس سنوي ،ونحو %65
مقارنة بشهر يونيو في عدد القروض

وحجمها .وأوضحت «ساما» ،مواصلة
النمو في عدد العقود العقارية ُ
المقدمة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،وذلـ ـ ــك ب ــدع ــم م ــن ب ــرام ــج
اإلسكان ،ليصل إجمالي عدد القروض
ً
المقدمة خالل 2019م ،نحو  84.481عقدا
بقيمة  38.581مليار ريال ،مقارنة بنحو
 24ألف عقد بقيمة  15.238مليار ريال
خــال الفترة ذاتـهــا مــن الـعــام الماضي،
محققة بــذلــك نـمــوا يـتـجــاوز  %246في
أع ــداد الـعـقــود ،ونـحــو  %153فــي حجم
التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد
العقود تجاوزت  11ألف عقد ،إذ سجل
ً
شهر يوليو 2018م توقيع  4.359عقدا
ً
مقابل  15.961عقدا في يوليو الماضي،
ك ـمــا زاد ح ـجــم ال ـت ـمــويــل ال ـع ـق ــاري فــي
يوليو الماضي بنحو  5مليارات ريال
م ـقــارنــة بــإجـمــالــي الـتـمــويــل ف ــي يوليو
2018م ،ال ــذي لــم يـتـجــاوز  2.492مليار

ريـ ــال ،م ـقــارنــة بـنـحــو  7.2م ـل ـيــارات في
يوليو 2019م.
ووف ــق التقرير ،تــم إب ــرام قــرابــة %93
من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة
لــأفــراد فــي يــولـيــو الـمــاضــي عــن طريق
ال ـب ـن ــوك ال ـت ـج ــاري ــة ،ب ـي ـن ـمــا أب ـ ــرم نـحــو
 %7منها عــن طــر يــق شــر كــات التمويل
العقاري.
وتشير اإلحصاء ات إلى أن عدد عقود
المنتجات ا لـمــد عــو مــة مــن خــال برامج
اإلسـ ـك ــان ف ــي ش ـهــر يــول ـيــو 2019م عن
طريق الممولين العقاريين ،بلغت 14303
عـ ـق ــود ،م ـش ـك ـلــة م ــا ي ـت ـج ــاوز  %90مــن
إجمالي العقود المقدمة ،وبقيمة بلغت
 6.2مليارات ريــال ،أي حوالي  %85من
إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة
خالل شهر يوليو الماضي.

قـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر ش ــرك ــة األصـ ـم ــخ
للمشاريع العقارية ،إن عمليات
إنشاء المباني في قطر ستسجل
ً
نموا خالل الربع الثالث من العام
الـحــالــي مـقــارنــة ب ــذات الـفـتــرة من
العام الماضي ،موضحا أن حجم
صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة
 2في المئة خالل الربع الثالث من
العام الحالي مقارنة بالربع الثالث
من العام الماضي.
وب ـ ّـي ــن أن أسـ ـع ــار ال ـش ـقــق في
مـ ـش ــروع الـ ـل ــؤل ــؤة ق ـط ــر ،شـهــدت
اسـتـقــرارا خــال الــربــع الثالث من
ال ـعــام ال ـحــالــي ،وم ــن الـمــرجــح أن
تـشـهــد اس ـت ـق ــرارا خ ــال النصف
الثاني من العام الحالي ،خصوصا
م ــع اك ـت ـم ــال الـ ـم ــراف ــق ال ـخــدم ـيــة
ف ــي عـ ــدد م ــن م ـنــاطــق ال ـم ـشــروع
وافـتـتــاحـهــا إل ــى جــانــب مشاريع

البنية التحتية .وأش ــار التقرير
إلى ان حفاظ قيم إيجار الوحدات
السكنية في مشروع اللؤلؤة على
االسـ ـتـ ـق ــرار خـ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث
من العام الحالي ،مقارنة بالقيم
المسجلة فــي الـنـصــف األول من
العام الحالي.
وأوض ـ ــح أن أس ـع ــار إي ـج ــارات
الفلل شهدت استقرارا خالل الربع
الثالث من العام الحالي ،مقارنة
بالربع الثاني من  ،2019متوقعا
ازدي ــادا في الطلب على الوحدات
السكنية المكونة مــن غرفة نــوم،
خــال النصف الـثــانــي مــن ،2019
ب ـ ــذات ال ـق ـي ــم ال ـم ـع ــروض ــة خ ــال
النصف األول من العام الحالي.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني
من  2019المزيد من المشروعات
العقارية ،خصوصا فــي مشروع

مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها
نحو  1.8مليون متر مــربــع ،كما
سيشهد النصف األول من العام
ال ـم ـق ـبــل  2020اف ـت ـت ــاح عـ ــدد من
المشروعات العقارية فــي مدينة
لوسيل.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن اإلق ـ ـبـ ــال عـلــى
استئجار الــوحــدات السكنية في
مدينة لوسيل في تزايد ،خصوصا
أن قيم ايجارها مناسبة مقارنة
بالخدمات والعروض التي توفرها
شركات إدارة هذه العقارات.
وأضـ ــاف تـقــريــر «األص ـم ــخ» أن
قـطــاع الـعـقــار فــي قطر سيواصل
تحقيق النمو خالل العام الحالي
مـ ـصـ ـح ــوب ــا ب ـن ـم ــو م ـ ـتـ ــزايـ ــد فــي
عمليات اإلنشاء العقارية.
وأشــار إلى أن حجم الصفقات
ا ل ـع ـق ــار ي ــة ش ـهــد أداء منخفضا

م ـق ــارن ــة ب ــاألس ـب ــوع ال ـس ــاب ــق من
حيث القيم في التعامالت العقارية،
وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن
إدارة التسجيل العقاري في وزارة
الـعــدل لــأسـبــوع الممتد مــن «18
إلى  22أغسطس الماضي» ،حيث
سجلت عــدد الصفقات العقارية
« »37صفقة.
ولـ ـف ــت ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن قـيــم
عـمـلـيــات ال ـب ـيــع وال ــره ــن وصـلــت
إلــى قــرابــة « »195.2مليون ريــال،
م ــوضـ ـح ــا أن بـ ـل ــديـ ـت ــي الـ ــريـ ــان
والدوحة حافظتا على النشاطات
ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ال ـت ـع ــام ــات بحيث
احتلتا المرتبتين األولى والثانية
على التوالي فــي عــدد الصفقات،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن مـ ـت ــوس ــط ع ــدد
الصفقات المنفذة في اليوم الواحد
ً
بلغت  7صفقات تقريبا.

 31مليار درهم صفقات شراء المساكن بدبي في  8أشهر
ب ـلــغ إج ـم ــال ــي ص ـف ـقــات ش ـ ــراء ال ـم ـســاكــن (شـقــق
وفلل) في دبي نحو  31مليار درهم خالل الـ 8أشهر
الماضية من العام الحالي ،بحسب بيانات دائــرة
األراضي واألمالك في دبي ،وبلغت حصة مبيعات
الـفـلــل قــرابــة  5م ـل ـيــارات دره ــم ،فيما بلغت حصة
مبيعات الشقق  26مليارا.
وتصدرت المناطق التالية قائمة المناطق األعلى
ً
بـيـعــا عـلــى صـعـيــد الـمـبـلــغ اإلج ـمــالــي ،وف ــق اآلت ــي:
منطقة بــرج خليفة  5.8مـلـيــارات دره ــم ،والخليج
ال ـت ـج ــاري  1.9م ـل ـي ــار ،وم ــرس ــى دبـ ــي  1.8م ـل ـيــار،

والخيران األولى  1.7مليار ،ونخلة جميرا  1.5مليار،
وحدائق الشيخ محمد بن راشد  1.3مليار إجمالي
المبيعات ،والمركاض  886مليونا ،وزعبيل الثانية
 727مليون درهم.
وتعكس بيانات سوق التملك الحر في دبي أداء
ً
متصاعدا في حجم وقيمة التعامالت بفعل تحسن
مزاج المستثمرين ،وتزايد إقبالهم على االستثمار
في السوق العقاري.
ومن جهتها ،حققت التصرفات العقارية بدائرة
األراضي واألمالك في دبي خالل األسبوع  3مليارات

درهم .وشهدت الدائرة تسجيل  701مبايعة بقيمة
 1.4مليار درهم ،منها  93مبايعة لألراضي بقيمة
 600مليون ،و 608مبايعات للشقق والفلل بقيمة
 800مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة  131مليونا
بمنطقة القصيص الصناعية الثانية ،تليها مبايعة
بقيمة  44مليونا بمنطقة القوز الثانية ،ومبايعة
بقيمة  42مليونا في منطقة مدينة دبي المالحية.
وتصدرت منطقة جبل علي األولى المناطق من
حيث عدد المبايعات ،إذ سجلت  24مبايعة بقيمة

 44مليونا ،وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها
 7مبايعات بقيمة  17مليونا ،والثالثة مجمع دبي
لالستثمار األول بتسجيلها  7مبايعات بقيمة 12
مليون درهم.
ومن ناحية أخرى ،أكد موقع «مانشون غلوبال»
األميركي أن أغلبية العقارات الفاخرة في دبي مازالت
محتفظة بأسعارها المرتفعة ،بل ان بعضها ُي َباع
بأسعار تفوق توقعات شركات التطوير العقاري
المالكة لها.
وذكــر الموقع المتخصص فــي أخـبــار العقارات

الـ ـف ــاخ ــرة ،وي ـت ـبــع م ــؤش ــر «داو ج ــون ــز» ب ـبــورصــة
ً
ن ـي ــوي ــورك ،ف ــي ت ـقــريــر ن ـش ــره ،أمـ ــس ،أن ع ـ ــددا من
الصفقات التي جرت في دبي خالل األشهر الثالثة
األخيرة لبيع عقارات فاخرة أدرت على المطورين
ً
أرباحا تتراوح نسبها بين  5إلى  19في المئة ،من
واقع بيانات صــادرة عن شركة «ريدينغ -جي سي
ب ــي» المتخصصة فــي تحليل وتجميع البيانات
العقارية في دبي.
(العربية .نت)
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«الوطني» :الدوالر يتعافى مع استئناف المباحثات
التجارية بين الواليات المتحدة والصين
انتعاش الدوالر
واستمرار التوترات
التجارية بين
الواليات المتحدة
والصين يساهمان
في تزايد المخاطر
السلبية على
االقتصاد األميركي

انتعش الــدوالر هــذا األسـبــوع على أمل
عـ ــودة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن إلــى
طاولة المفاوضات لحل الـنــزاع التجاري
القائم بين الجهتين والمتعلق بالرسوم
الجمركية.
وخاطب الرئيس األميركي دونالد ترامب
بكين" :هــذه هــي الـمــرة األول ــى التي أراهــم
يــرغ ـبــون فـعــا ف ــي إب ـ ــرام صـفـقــة ،وأعـتـقــد
أن هــذه خـطــوة إيجابية ج ــدا" .وج ــاء ذلك
التعليق في أعقاب تعليقات نائب رئيس
مجلس الدولة الصيني ليو خه الذي تحدث
ً
بلهجة تصالحية قائال إن "الصين تعارض
ب ـش ــدة ت ـص ـع ـيــد الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة ،وإن
تصعيد النزاع ليس في مصلحة الصين
والــواليــات المتحدة ،كما أنــه ليس ً
جيدا
لمصالح الناس في جميع أنحاء العالم".
وأكــدت وزارة التجارة الصينية أنه من
المقرر أن تجري الصين والواليات المتحدة
الجولة المقبلة من المحادثات التجارية

المباشرة في وقت الحق من شهر سبتمبر.
ورغ ــم ال ـعــودة إلــى طــاولــة المفاوضات
الـتـجــاريــة مــرة أخ ــرى ،فــإنــه ،حسب تقرير
أســواق النقد األسبوعي الـصــادر عن بنك
الكويت الوطني ،ال يزال من المقرر تطبيق
الــرســوم الجمركية التي فرضها الرئيس
ت ــرام ــب ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس .وسـ ــوف يتم
تطبيق فــرض الــرســوم الجمركية بنسبة
 %15ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة ج ــدي ــد م ــن الـ ـ ـ ــواردات
الـصـيـنـيــة بـقـيـمــة  300مـلـيــار دوالر على
خطوتين ،يبدأ تطبيق أوالهما في األول من
سبتمبر والثانية في  15ديسمبر.
وف ــي إشـ ــارة مـنـهــا إل ــى حـســن نــوايــاهــا
ت ـج ــاه االج ـت ـم ــاع ال ـمــزمــع ع ـق ــده ،تـعـهــدت
الصين بعدم االق ــدام على اتخاذ خطوات
م ـض ــادة بـشـكــل فـ ــوري ت ـج ــاه الـتـعــريـفــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مـ ــؤكـ ــدة ال ـح ــاج ــة
لمناقشة سبل نزع فتيل الحرب التجارية
بين أكبر اقتصادين في العالم.

«بوبيان» يختتم برنامجه التعريفي
للموظفين الجدد

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
و«راتبك وفوقه كاش»

ً
الحماد متوسطا موظفي «بوبيان» الجدد
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان
برنامجا تعريفيا لموظفيه
الجدد ،لتمكينهم من التعرف
عـلــى مختلف اإلدارات ،و مــا
تقوم به ،إلى جانب تعريفهم
ب ــالـ ـنـ ـظ ــم ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ـ ــإدارة
الـعـمــل فــي ال ـب ـنــك ،وذل ــك في
إط ـ ـ ـ ــار ح ـ ــرص ـ ــه ع ـ ـلـ ــى إث ـ ـ ــراء
خبرات موارده البشرية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي إن " م ـ ـ ـثـ ـ ــل ه ـ ــذه
الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ت ـ ــأت ـ ــي فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
حرصه على تنمية الخبرات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ل ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه ،ب ـم ــا
يـنـعـكــس إ ي ـجــا بــا ع ـلــى بيئة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،وي ـ ـ ـس ـ ـ ـهـ ـ ــم بـ ـشـ ـك ــل
كبير فــي نشر المعرفة بين
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،ح ـتــى يـتـمـكـنــوا
مــن تـقــديــم أع ـلــى مـسـتــويــات
الخدمة للعمالء".
كـ ـ ـم ـ ــا ُص ـ ـ ـمـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــي بـ ـشـ ـك ــل م ـه ـن ــي،
ب ـح ـيــث ي ـس ـلــط ال ـض ــوء عـلــى
رسـ ــالـ ــة "بـ ــوب ـ ـيـ ــان" ورؤيـ ـت ــه
وقـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــه ،ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا يـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرق
الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى الـ ـت ــدريـ ـب ــي إل ــى
عــدة جوانب نظرية وعملية
يـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل :ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد

ال ـب ـش ــري ــة ،وم ــؤش ــر الـصـحــة
الـمــؤسـسـيــة ،ون ـظــام أوراك ــل
ل ـل ـمــوارد الـبـشــريــة الـمـعـمــول
ب ــه ف ــي الـ ـبـ ـن ــك ،إض ــاف ــة إل ــى
ت ـع ــري ــف ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـج ــدد
عـلــى الـمـنـتـجــات والـخــدمــات
المقدمة مــن البنك لجمهور
العمالء.
ويحرص البرنامج أيضا
عـلــى إ ط ــاع الموظفين على
سـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي الـ ـخ ــزان ــة،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــريـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أم ـ ـ ــن
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا
الـ ـبـ ـن ــك ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـقــديــم
تدريب خاص على الخدمات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ً
ج ـن ـبــا إل ــى ج ـنــب م ــع بـعــض
ال ـم ــواد اإللــزام ـيــة الـمـطـلــوبــة
م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ال ـم ــرك ــزي ،ويـخـتـتــم ك ــل ذلــك
ب ــاخ ـت ـب ــار ل ـق ـي ــاس م ـس ـتــوى
إلـ ـ ـم ـ ــام الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن الـ ـج ــدد
ب ـت ـلــك ال ـم ـع ـلــومــات ،لـمـعــرفــة
مــدى ا سـتـعــداد هــم لالندماج
بسالسة في بيئة "بوبيان"،
ً
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـف ـل ـس ـف ـت ــه
الخاصة التي يمتاز بهــا.

وصرح مسؤول صيني بأن بالده "لديها
و ســا ئــل كافية لالنتقام ،لكنها تعتقد أن
السؤال الذي يجب مناقشته اآلن هو إلغاء
التعريفات الجديدة لمنع تصاعد الحرب
التجارية".
وي ـســاهــم ان ـت ـعــاش ال ـ ــدوالر واس ـت ـمــرار
التوترات التجارية بين الواليات المتحدة
والصين في تزايد المخاطر السلبية على
االقـتـصــاد األمـيــركــي وتصعيد الضغوط
على االحتياطي الـفــدرالــي إلج ــراء خفض
أكبر ألسعار الفائدة.
وخ ـ ــال االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي ت ــم ع ـق ــده في
قاعة جاكسون هــول ،شدد رئيس مجلس
االحتياطي الفدرالي جيروم باول بوضوح
على أن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم
اليقين التي تحيط بالسياسة التجارية
وتراجع معدالت التضخم لعبت جميعها
ً
ً
دورا مهما في تشجيع االحتياطي الفدرالي
على بدء خفض أسعار الفائدة.

وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان أن
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج م ـ ـص ـ ـمـ ــم ل ـك ــي
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ــع ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة
موظفي البنك على مختلف
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــم ،حـ ـي ــث ي ـق ــوم
الـ ـمـ ـح ــاض ــرون م ــن مـخـتـلــف
اإلدارات بشرح كل ما يتعلق
بعمل اإلدارات ،ودور هــا في
منظومة البنك الرئيسة ،إلى
جــا نــب ا لـتـطــرق إ لــى الجانب
العملي ا ل ــذي يـثــري خـبــرات
الموظفين.
ُيــذ كــر أن ا لـبــر نــا مــج ُينظم
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة دوري ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن ق ـب ــل
مـجـمــو عــة ا ل ـمــوارد البشرية
ب ـب ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان ،وهـ ـ ــو أح ــد
البرامج والدورات التدريبية
التي تهدف إلى زيادة معرفة
الموظفين وتنمية خبراتهم،
ب ـمــا يـنـعـكــس ع ـلــى مـسـتــوى
ً
األداء ،و صـ ـ ــوال إ لـ ــى خــد مــة
مميزة للعمالء.

أجرى البنك التجاري السحب
األسبوعي والشهري على حساب
ال ـن ـج ـمــة وال ـس ـح ــب األس ـب ــوع ــي
ل ـح ـم ـلــة "رات ـ ـبـ ــك وف ــوق ــه كـ ــاش"،
بـحـضــور عـبــدالـعــزيــز أشكناني
ممثال لوزارة التجارة والصناعة.
وفـ ـ ـ ـ ــاز ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم غـ ـب ــاش
الـهــاشـمــي ف ــي سـحــب "الـنـجـمــة"
الشهري بجائزة بقيمة 20.000
دينار ،فيما فاز محمد جادالعزب
سعد بسحب "النجمة" األسبوعي
بـ ـج ــائ ــزة ب ـق ـي ـمــة  5000ديـ ـن ــار.
وكانت جائزة السحب األسبوعي
لحملة "راتـبــك وفــوقــه كــاش" من
نصيب سلمان عبدالله العجمي،
بقيمة  1000دينار.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـن ــك أن ج ــوائ ــز
"ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة" أص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـم ـي ــزة
بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
إضافة إلى تنوعها طوال السنة،
وت ـت ـض ـمــن ال ـس ـح ــوب ــات ج ــائ ــزة
أسـبــوعـيــة بـقـيـمــة  5000دي ـنــار،
وشـهــريــة بقيمة  20.000ديـنــار،
وجــائــزة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون دينار ،إضافة إلى
أكـبــر جــائــزة فــي العالم مرتبطة
بحساب مصرفي ،والتي حصــل
الـبـنــك بـمــوجـبـهــا عـلــى شـهـ ـ ـ ــادة
غـيـنـيــس لــأرق ـ ـ ـ ـ ــام الـقـيــاسـيـ ـ ـ ــة،
والبالغـ ــة  1.500.000دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة
والـ ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات
والفوز بالجوائز القيمة ،أوضح
البنك أنه يمكن فتحه فقط بإيداع
 100ديـنــار ،ويجب أن يكون في
ال ـح ـســاب مـبـلــغ ال يـقــل عــن 500
دينار لدخول جميع السحوبات
على جميع الجوائز التي يقدمها
الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز ،فإنه
كـلـمــا زاد الـمـبـلــغ الـمـحـتـفــظ به

ف ــي ال ـح ـس ــاب زادت فـ ــرص فــوز
العميل ،حيث إن كــل  25ديـنــارا
توفر فرصة واحدة للفوز ،فضال
عن المزايا اإلضافية التي يوفرها
الحساب ،إذ يحصل العميل على
بطاقة سحب آلــي ،وعلى بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،وعلى
جميع الـخــدمــات المصرفية من
"التجاري".
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـح ـم ـل ــة "راتـ ـب ــك
وف ـ ـ ــوق ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش" ،وال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة
للموظفين الكويتيين والوافدين
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي
وال ـخ ــاص ،وكــذلــك المتقاعدين
والـمـسـتـمــرة حـتــى  31ديسمبر
 ،2019و ع ـ ـ ــن آ ل ـ ـيـ ــة اال نـ ـضـ ـم ــام
إل ـي ـهــا واالس ـت ـف ــادة م ــن ال ـمــزايــا
التي تــوفــرهــا ،أوضــح البنك أنه
بــاسـتـطــاعــة أي مــوظــف كويتي
راتبه يزيد على  500دينار ،سواء
تم تعيينه حديثا أو في الخدمة
الفعلية ،القيام بتحويل راتبه إلى
البنك ،واالستفادة من مزايا هذه
الـحـمـلــة ،والـحـصــول عـلــى هدية
نـقــديــة ف ــوري ــة مـضـمــونــة بقيمة
 250دينارا ،أو قرض دون فائدة
بقيمة خمسة أض ـعــاف الــراتــب،
وب ـح ــد أق ـص ــى  10.000دي ـن ــار،
إضافة إلــى الــدخــول تلقائيا في
السحب األسبوعي على جائزة
مقدارها  1000دينار.

نافذة المعرفة النفطية

النفط ...رحلة سياحية ()2
أحمد راشد العربيد

Twitter@aarbeed

كـنــا فــي الـمـقــال الـســابــق قــد بــدأنــا رحـلــة
س ـيــاح ـيــة داخـ ــل ح ـقــل نـفـطــي ع ـلــى ع ـمــق 3
كيلومترات تحت سطح األرض ،وشرحنا
كيف يتم تطوير حـقــول النفط باستخدام
ال ـم ـض ـخ ــة الـ ـحـ ـم ــار ،ك ـم ــا ش ــرح ـن ــا ت ـطــويــر
اإلنتاج بغمر الحقل بالماء لدفع النفط إلى
سطح األرض.
ن ــواص ــل ف ــي هـ ــذه ال ــرح ـل ــة ال ـت ـع ــرف إلــى
أســال ـيــب أخ ــرى لـتـطــويــر اس ـت ـخــراج الـنـفــط
من داخل الحقل .لقد قطعنا نصف المسافة
وتبقى النصف اآلخر.
صاح أحد السياح قائال :معنى ذلك أنه
تبقى لنا  3كيلومترات على نهاية الحقل
والرحلة .قال أحدهم :الوقت يدهمنا .وصاح
آخر :أشعر أني بحاجة إلى زيارة المرافق
الصحية لقضاء الحاجة ...فهي قريبة منا،
لكنني سأصبر ،ألن تلهفي لما سيأتي من
متعة وفائدة أكبر.
أك ـمــل ال ـمــرشــد ال ـس ـيــر ،وه ــو ي ـق ــول :كــان
للصناعة النفطية إبان الحربين العالميتين
دور كبير في توفير اإلمدادات اللوجستية،
وعلى وجه الخصوص الوقود.
يمكن القول إن هذا الدور ّلم يتح فرصة
لتطور الصناعة نفسها ،فتعثرت محاوالت
ت ــوف ـي ــر ت ـق ـن ـيــات ح ــدي ـث ــة ت ـط ــور ال ـص ـنــاعــة
نفسها آ ن ــذاك .تــم ت ــدارك هــذا التأخير بعد
ت ــوق ــف ال ـ ـحـ ــرب ،وبـ ـ ــدأت ال ـخ ـط ــى ت ـت ـســارع
لـتـحـقـيــق ا ك ـت ـشــا فــات نـفـطـيــة ب ـطــرق تقنية
مـتـقــدمــة وأســال ـيــب تـطــويــر حـقــول جــديــدة،
مـنـهــا حـقــن ال ـمــاء فــي ال ـح ـقــول ال ـتــي يمكن
رفع ضغط المكمن فيها ،بما يؤدي الى رفع
النفط والغاز الى سطح األرض.
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن ال ـمــاضــي،
أحــدثــت ه ــذه الـتـقـنـيــات مــوجــة تـســونــامـيــة
ك ـب ــرى م ــن ال ـن ـج ــاح ــات ف ــي م ـج ــال ت ـطــويــر
حـ ـق ــول ن ـف ـط ـيــة ك ـث ـي ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم أج ـم ــع،
مـمــا تــرتــب عـلـيــه زي ــادة كـبـيــرة فــي اإلنـتــاج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــزون
االستراتيجي النفطي في العالم.
في أوائل الستينيات ،تم تأسيس منظمة
الـ ــدول الـمـنـتـجــة وال ـم ـص ــدرة لـلـنـفــط ،الـتــي
يطلق عليها اسما مختصرا هو "أوبك" ،وقد
أحدث تأسيس هذه المنظمة انقالبا نوعيا
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـت ــي ت ــأث ــرت بـشـكــل
مـبــا شــر .فـقــد أ حــد ثــت هــذه المنظمة موجة
أ خــرى من ز يــادة اإل نـتــاج ،وساهمت بشكل
آخر فاعل في دفع الدول النفطية للسيطرة
على ثرواتها النفطية الوطنية ،مما أدى الى
تراجع المخزونات النفطية االستراتيجية
ل ــدى ال ـشــركــات الـنـفـطـيــة الـعـظـمــى الـعــابــرة
ل ـل ـق ــارات ،ت ـلــك ال ـم ـخ ــزون ــات الـمـسـجـلــة فــي
الحسابات السنوية التي تعرض في أسواق
المال سنويا.
اضطرت هذه الشركات الى االنخراط في
ب ــرام ــج تـطــويــر اإلن ـت ــاج ف ــي كــافــة حـقــولـهــم
المملوكة والمنتشرة في العالم للمحافظة
على مراكزهم في أسواق المال التي يعملون
فـيـهــا .فـتـســابـقــوا الس ـت ـخــراج الـمـخــزونــات
النفطية التي تقع على أبعاد يمكن الوصول
إ لـيـهــا مــن خــال ا لـحـفــر األ فـقــي وتوصيلها
باآلبار المحفورة في الحقل.

«بيتك» 10 :عمالء فازوا في حملة «اربح مع حسابي» للشباب
أع ـلــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (بـيـتــك)
ال ـفــائــزيــن بــالـسـحــب األول لـحـمـلــة "ارب ــح
مع حسابي" للشباب ،التي تمنح العمالء
فرصة الفوز بـ 3سيارت Jeep Wrangler
 Sportخــال فـتــرة الحملة ،و 120جائزة
ن ـقــديــة بـقـيـمــة  250ديـ ـن ــارا لـ ـ ــ 10فــائــزيــن
شهريا.
وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ"بيتك"
ت ـحــت إش ـ ــراف مـمـثــل ع ــن وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة .والفائزون العشرة ،هم :مطلق
عبدالله الـهــاجــري ،أسـمــاء سعد الحيان،
عــال ـيــة م ـح ـمــد ال ـظ ـف ـي ــري ،م ـي ـمــونــة سعد
ال ـظ ـف ـي ــري ،ع ـبــدال ـعــزيــز ف ـهــد الــدي ـحــانــي،
عـبــدالــوهــاب فــاح الـعــازمــي ،شــاهــر خالد
البغيلي ،ترف حبيب العدواني ،فهد خالد
الحربي ،ودانة وليد الجاسم ،حيث فاز كل

منهم بجائزة نقدية قيمتها  250دينارا.
ويــأتــي إطــاق هــذه الحملة بمميزاتها
اإلض ــافـ ـي ــة ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة "ب ـي ـتــك"
بــااله ـت ـمــام ب ـع ـمــائــه ،ح ـيــث ي ـق ــدم الـبـنــك
مميزات مختلفة لعمالء برنامج "حسابي"
مــن حـمــات خــاصــة وخـصــومــات وجــوائــز
ومكافآت حصرية.
وبمجرد تحويل المكافأة االجتماعية
ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج ح ـس ــاب ــي ،ي ــدخ ــل ال ـع ـمــاء
بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250
دينارا شهريا ،إضافة إلى  3سحوبات على
 3سـيــارات  Jeep Wrangler Sportخالل
فترة الحملة.
وت ــؤك ــد هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة اه ـت ـم ــام "ب ـي ـتــك"
بـعـمــائــه م ــن ال ـش ـبــاب م ــع ال ـم ــوازن ــة بين
مختلف شــرائــح العمالء وفــق طبيعة كل

شريحة ،والحرص على السعي الدائم إلى
تقديم أفضل المزايا لهم.
وي ـ ـطـ ــرح "بـ ـيـ ـت ــك" ب ــرن ــام ــج "ح ـس ــاب ــي"
للشباب بـمــزايــا نــوعـيــة ،ضـمــن االهـتـمــام
ال ـم ـتــواصــل ب ـشــرائــح ال ـع ـمــاء المختلفة،
وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة
يـتــم مــن خــالـهــا ال ــوف ــاء بــاحـتـيــاجــات كل
شريحة بما يــا ئــم خصائصها العمرية
واهتماماتها المتعددة ،بحيث تتناسب مع
كل شرائح العمالء وتلبي احتياجاتهم في
الحصول على خدمة متميزة وفق معايير
وأساليب ال تقل عن نظيرتها العالمية من
حيث الجودة والدقة والسرعة.
وم ــن أه ــم ال ـم ــزاي ــا ال ـتــي ي ـتــم تقديمها
ض ـمــن بــرنــامــج "ح ـس ــاب ــي" ل ـل ـش ـبــاب ،هي
حـ ـص ــول عـ ـم ــاء ش ــري ـح ــة الـ ـشـ ـب ــاب عـلــى

بطاقة "حسابي" للسحب اآللي ( )ATMذات
تصميم شبابي مميز ،إضافة إلى تمكينهم
من الحصول على بطاقة "حسابي" مسبقة
الدفع وفق الضوابط االئتمانية لـ"بيتك"،
والـ ـت ــي ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ت ـم ــام ــا مـثــل
الـبـطــاقــة االئـتـمــانـيــة ل ـح ـجــوزات الـفـنــادق
والطيران عالميا وعبر اإلنترنت.

نجحت هذه التقنية أيما نجاح ووصلت
المسافات األفقية التي أصبح من الممكن
اإل نـتــاج منها ال سـتـخــراج النفط مــا يقارب
مسافة  6كيلومترات من البئر .نجح علماء
ومهندسو النفط في استخدام هذه التقنية،
و حـقـقــوا إ نـتــا جــا عظيما مــن تقنية الحفر
األفقي عوضهم جزء ا مهما عما فقدوه.
ومن التقنيات الحديثة التي نجحت في
تـطــويــر الـحـقــول الـنـفـطـيــة ،اس ـت ـخــدام حقن
الحقل بمواد البوليمر الذي يعد من اللدائن
التي لها خاصية تسهيل مــرور النفط من
خالل الحجر ،لينفذ ويخرج من األنبوب الى
أعلى سطح األرض.
كما أن هناك تقنية يتم فيها استخدام
حقن الغازات ،وباألخص غاز الكربون الذي
يـســاعــد عـلــى تـطــويــر الـحـقــول بـشـكــل فاعل
ال ت ــز ي ــد ن ـس ـبــة ن ـجــا حــه ع ـلــى  .20%وآ خ ــر
ما توصل إليه العقل البشري هو تقنيات
التشقق الهيدرولوجي ا لــذي ثبت نجاحه
في تطبيقات النفط الصخري أ خـيــرا ،وقد
استطاع المهندسون في أميركا تخفيض
تكلفة بــر مـيــل ا لـنـفــط ا لـصـخــري ا لــى نصف
التكلفة منذ بدأ اإلنتاج األول حتى أصبحت
تكلفته ال تجاوز الخمسين دوالرا.
ص ــاح أح ــد ال ـس ـيــاح ق ــائ ــا :ل ــم أت ــوق ــع أن
تكون صناعة النفط بهذا التعقيد العلمي
والتقني المتشعب ،فقد كنت أعتقد أن كل
مــا علينا عمله إل نـتــاج النفط هــو أن نفتح
ال ـص ـم ــام ف ـق ــط ،ل ـي ـتــدفــق ال ـن ـفــط ث ــم نـجـنــي
العوائد المالية ونتسلم رواتبنا ،وقال :لقد
ا سـتـمـتـعــت ج ــدا فــي ه ــذه ا لــر حـلــة وتعلمت
عــن النفط الكثير ،وأ كـمــل حديثه قــا ئــا :لم
أدرك طوال الرحلة أن معنا سائحا معاقا...
تحدث األخ المعاق وقال :أكثر ما أعجبني
في هذه الرحلة أنه بالرغم من أنني إنسان
م ـع ــاق ،ف ــإن ــي ل ــم أش ـع ــر ب ــاإلع ــاق ــة أب ـ ــدا ،إن
جـلــوســي بـكــل راح ــة وطـمــأنـيـنــة تــامــة على
هذا البساط الجميل اإللكتروني دون تعب
وال عناء ،أتنقل عليه في هذا الحقل أينما
أشاء كبساط الريح لعالء الدين ...إنه بساط
النفط يأخذني إلى كل مكان.
اقـتــربـنــا أي ـهــا ال ـس ـيــاح مــن الـنـهــايــة ،قــال
المرشد.
ال تـنـســوا أن تـ ــزوروا الـمـضـخــة الـحـمــار،
ف ـ ـسـ ــوف تـ ـج ــدونـ ـه ــا خ ـ ـ ــارج ال ـم ـب ـن ــى ع ـلــى
ال ـي ـم ـيــن ب ـم ـســافــة  350م ـت ــرا داخـ ــل ال ـســور
الحديدي .كما أنصحكم قبل مغادرة الحقل
بــأن تتذوقوا قهوتنا العربية ذات النكهة
النفطية المخلوطة بحبة الهيل المسلفر
وال ـم ـعــالــج .لـقــد أع ــددن ــا لـكــم مـجــانــا وجـبــة
ســر يـعــة يمكن تـنــاو لـهــا وأ ن ـتــم فــي الطريق
الـ ــى الـ ـفـ ـن ــدق ،وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة مــن
ل ـحــم ال ـحــاشــي ال ـب ـع ـيــر الـ ـط ــازج الـمـخـلــوط
ب ــال ـم ـك ـس ــرات والـ ـمـ ـطـ ـب ــوخ ب ــال ـب ــروت ـي ـن ــات
النفطية النقية.
م ـع ـلــومــة :ع ـنــدمــا ك ـنــت ف ــي أم ـي ــرك ــا عــام
 1973كنت أتردد على أحد مطاعم الفاست
ف ــود ال ـم ـعــروفــة ،وكــانــت الـهــامـبــورجــر يتم
إعدادها مخلوطة بالبروتينات النفطية...
لذيذة جدا.
حياكم الله ،وإلى لقاء آخر.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعلن "برقان" أسماء الفائزين في
ال ـس ـحــوبــات ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى حـســاب
"يومي" ،وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5.000د.ك.
وكـ ــان ال ـحــظ م ــن نـصـيــب ك ــل مــن:
الشيخ مشاري جابر األحمد ،وحازم
عــز مــي سليمان العشي ،وكيشوري
سيندهور ،وفالح لفته سفيح شخير،
وعلي محمد مسرع العجمي.
ً
ويــوفــر البنك سحبا ربــع سنوي
لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125.000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية
يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم
عن  500د.ك مدة شهرين كاملين قبل
تــاريــخ الـسـحــب ،كـمــا أن كــل  10د.ك

تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا كـ ــان رص ـي ــد ال ـح ـس ــاب 500
دي ـن ــار ف ـمــا ف ــوق فـسـيـكــون صــاحــب
الحساب مؤهال للدخول في كل من
السحوبات اليومية وربع السنوية.

«زين» تطرح جهاز  Galaxy Note10الجديد من سامسونغ

يمكن لعمالء الدفع
اآلجل الحصول
عليه اآلن ضمن
مجموعة متنوعة
من الباقات المرنة

أعلنت شركة زين طرح جهاز Galaxy Note10
ّ ً
ال ـجــديــد ك ــل ـي ــا ،وه ــو أحـ ــدث إصـ ـ ـ ــدارات شــركــة
سامسونغ العالمية ،الذي يجمع بين التصميم
األنيق واألداء القوي ووسائل تعزيز اإلنتاجية
لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى
استفادة من كل لحظة.
وذكــرت الشركة ،في بيان ،أنها ُت ّ
قدم الجيل
الـجــديــد مــن هــواتــف شــركــة ســامـســونــغ ،وهــي
ُ
تعلم مدى شغف قاعدة عمالئها – التي تعتبر
األكبر في الكويت  -بأحدث وأفضل ما توصلت
إليه ابتكارات التكنولوجيا حول العالم ،حيث
يأتي أقوى هواتف سلسلة  Galaxy Noteحتى
اآلن من حيث اإلنتاجية واألداء بحجمين اثنين
ليوائم مختلف احتياجات العمالء على جميع
المستويات.
وأوضحت "زين" أنه يمكن لعمالء الدفع اآلجل
الحصول على ج ـهــاز Galaxy Note10الجديد
اآلن ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة،
ً
وذل ــك اب ـتــداء مــن  34د .ك شـهــريــا فـقــط ،تشمل
إنترنت  LTE-Aبسعة  100غيغابايت و2500
ّ
دقيقة محلية ،حيث تحرص الشركة على توفير
العديد من الخيارات لعمالئها ،بما يتناسب مع

طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.
ويتيح جهاز  Galaxy Note10للمستخدمين
التقاط مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة
إلى أي جهد إضافي ،حيث تعمل تقنية التركيز
المباشر على إجراء تعديالت في عمق المجال،
لكي تتمكن من طمس الخلفية والتركيز على
الجسم المراد تصويره ،في حين تعمل تقنية
 Zoom-In Micعلى تضخيم الصوت في اإلطار

ّ
ّ
والتخلص من المؤثرات السلبية للمساعدة في
التركيز على األصوات التي يريدها المستخدم
فقط ،كما تعمل ميزة  Super Steadyالجديدة
ُ
والم ّ
حسنة على تثبيت اللقطات إلزالة الصدمات
واالهـتــزازات التي عــادة ما تــؤدي إلى ضبابية
الحركة ،وهي متاحة اآلن في وضعية التصوير
 Hyperlapseلمقاطع الفيديو الثابتة ذات الفاصل
الزمني.
وي ــدع ــم ق ـلــم  S Penال ـ ـقـ ــدرة ل ـل ـت ـعــرف على
اإليـمــاءات بسهولة من خــال خاصية التحكم
عــن ُبعد  ،Air Actionsبحيث يمكنك التحكم
ب ـه ــات ـف ــك ع ـل ــى ن ـح ــو م ـت ـك ــام ــل ،وت ـت ـي ــح ه ــذه
الخدمة للمستخدمين التقاط الصور والتكبير
والـتـصـغـيــر وال ـت ـبــديــل بـيــن مـنـظــور الـكــامـيــرا
بإيماءة بسيطة ،إضافة إلــى تغيير المحتوى
والحجم في تطبيقات الوسائط المتعددة وإدارة
عروض  PowerPointبسهولة دون الحاجة إلى
لمس الجهاز.
وألول مــرة على اإلط ــاق ،يأتي أحــد هواتف
سلسلة  Galaxy Noteفي حجمين اثنين ،حيث
يـمـكــن للمستهلكين اس ـت ـخــدام الـحـجــم ال ــذي
يـتـنــاســب مــع متطلباتهم ،حـيــث يــأتــي جهاز

 Galaxy Note10بحجم  6.3بوصات أصغر من
جـهــاز Galaxy Note9بمقدار  0.1بوصة ،وهو
الذين يريدون الجمع بين
مثالي للمستخدمين ّ
الفعالية واألداء الــذي يــوفــره اإلص ــدار األحــدث
من سلسلة هواتف  ،Noteولكن بهيكل يعتبر
األكثر نحافة حتى اآلن ،وفي الوقت نفسه ،يعد
جهاز  Galaxy Note10+بحجم  6.8بوصات أكبر
بمقدار  0.4بوصة من هاتف  Noteالذي أطلق
العام الماضي ،حيث يتميز بأكبر شاشة عرض
على اإلطالق مع شاشة سينمائية ال متناهية.
ويمكن لجهاز  Galaxy Note10+االستمرار
بالعمل طوال اليوم مع قدرة شحن سلكية تصل
إلى  45واط ،إضافة إلى خاصية مشاركة الشحن
ً
السلكيا  PowerShareوميزة الشحن ّالالسلكي
ُ ّ
السريع  ،2.0وتمكن هذه التقنية الموفرة للوقت
بطارية الجهاز التي تبلغ مساحتها  4300مللي
أمبير في الساعة  -وهــي األكبر التي شهدتها
سلسلة  Noteمن أي وقت مضى  -من تخزين
طــاقــة كافية لـيــوم كــامــل خــال  30دقيقة فقط،
ويهدف ذلك إلى تمكين المستخدمين من ّاللعب
وإنشاء مقاطع الفيديو ومشاهدتها وتصفحها
وح ـت ــى ت ـصــويــرهــا وت ـح ــري ــره ــا ،دون الـقـلــق

لناحية عمر البطارية ،كما يأتي هاتف Galaxy
 Note10+مع مساحة تخزين  256غيغابايت
و 512غيغابايت ،مع إمكان إضافة بطاقة تخزين
إضافية بسعة  1تيرابايت.
ً
وأشارت "زين" إلى أنها تسعى جديا إلى دعم
وتلبية تطلعات واحتياجات عمالئها المختلفة
من خالل طرحها ألحدث المنتجات والخدمات
المبتكرة ،حيث تحرص الشركة على توفير آخر
وأح ــدث الـحـلــول والـخــدمّــات لتحسين تجربة
ّ
الـعـمــاء ،واسـتـجــابــة توقعاتهم وتطلعاتهم،
ليتمتعوا بتجربة االتصاالت األكثر ريــادة في
ً
الكويت على شبكتها األكثر تطورا.
وذك ــرت الشركة أنها تعمل باستمرار على
تطوير خدماتها كافة لتواصل جهودها نحو
طرح أحــدث الخدمات للمحافظة على المكانة
التي وصلت إليها في السوق الكويتي ،مؤكدة
أنـهــا عند وعــدهــا دائـمــا بتقديم حـلــول عملية
ألسلوب حياة عمالئها ،ســواء على المستوى
الشخصي أو العملي.
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ُالكاتبة هال أحمد علي
ت ّ
جسد صراعات النفس
البشرية من خالل روايتها
«إيميسا».

١٥

وصف الفنان المصري
بيومي فؤاد مشاركته في
الفيلم السينمائي «ديدو»
بالتجربة المختلفة.

١٨
مسك وعنبر

كشف الدكتور رشيد
البغيلي أن التسجيل
لطلبة معهدي «الفنون
الموسيقية» و«الدراسات
ً
الموسيقية» ينطلق غدا.

١٨

أعربت الفنانة نور غندور
عن سعادتها بمسلسل
«جمان» ،الفتة إلى أنها
تنتظر عرض فيلم
«يا بعده».

كريستين ستيوارت تعرض جديدها
« »Sebergفي «البندقية السينمائي»
ً
ارتدت فستانا من شانيل من مجموعة خريف شتاء 2019
أطلت النجمة العالميةكريستين ستيوارت ،على السجادة
الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان البندقية السينمائي
الدولي بدورته الـ .76
ً
وحـضــرت سـتـيــوارت ( 29عــامــا) عــرض فيلمها الجديد
" ،"Sebergللمخرج األسترالي بينديكت أندرو ضمن فعاليات
ً
المهرجان ،وكانت مرتدية فستانا من شانيل من مجموعة
خريف شتاء  .2019والتقطت الصور برفقة أبطال الفيلم،
ومنهم الممثلة زازي بيتز ،ومــارغــريــت كــوالــي ،وأنتوني
مكاي ،وجاك أوكونيل.
وت ــدور أح ــداث الـعـمــل ح ــول قـصــة الممثلة األمـيــركـيــة -
الفرنسية الراحلة جــان دورثــي سيبرغ ،التي تعد واحــدة
من األهداف المعروفة لمشروع سوينتيلبرو التابع لمكتب
التحقيقات الفدرالي في الستينيات.
وكــانــت س ـت ـيــوارت ح ـضــرت ع ــرض أزي ـ ــاء" دارشــانـيـل"،
ضمن أسبوع الموضة في باريس ،وهي سفيرة للدار منذ
ً
عام  .2013كما حضرت الممثلةتيلدا سوينتون ( 58عاما)
ً
والنجمةماريون كوتيار( 43عاما).
يذكر أن ستيوارت نشأت في وود الند في لوس أنجلس
مع والديها واخوانها ،وفي عام  2008اشترت بيتها الخاص،
ً
وقسمت وقتها فيه مع والديها ،وقضت بعضا من طفولتها
في كولورادو وبنسلفانيا ثم عادت إلى لوس انجلس ،كما أن
لديها أخا أكبر منها اسمه كاميرون وأخوين من التبني هما
دانا وتايلور ،ووالدها هو جون ستيوارت ،منتج تلفزيوني
يعمل في شبكة فوكس.
وبــدأت شهرتها في دور بيال ســوان في سلسلة األفــام
الشهيرة "الشفق" ،وهــو فيلم مقتبس عن سلسلة روايــات

تــاب ـعــة لـبـعـضـهــا م ــن تــأل ـيــف ال ــروائـ ـي ــة ال ـم ـش ـهــورة
ستيفاني ماير وتم تصوير جميع الروايات.
وتركت ستيوارت المدرسة وهي في سن الرابعة
عشرة وبدأت الدراسة المنزلية حتى انهت المدرسة
الثانوية.

تكريم كوستاغافراس
من جانب آخر ،كرم مهرجان البندقية المخرج
الفرنسي المولود في اليونان كوستا غافراس
"إلس ـه ــام ــات ــه ال ـم ـبــدعــة ف ــي ت ـطــويــر الـسـيـنـمــا
المعاصرة" ،كما عرض المخرج الحاصل على
جائزة أوسكار فيلمه الجديد بشأن أزمة الدين
الحكومي اليوناني.
وك ــرم الـمـهــرجــان الـمـخــرج الـبــالــغ مــن العمر
ً
 86ع ــام ــا الـمـشـهــور بفيلميه "زد" و"م ـف ـقــود"
(ميسينغ) .
كما عرض فيلمه الجديد "أدالتس إن ذا روم"
المأخوذ عن كتاب لوزير المالية اليوناني
السابق يانيس فاروفاكيس ويسلط الضوء
على مفاوضات حزمة اإلنقاذ المالي لليونان
في عام .2015
وق ــال كــوسـتــا غــرافــاس "ه ـنــاك الكثير من
السياسات المشوشة فــي أوروب ــا عليها أن
ترتب أوضاعها يوما ما".
(رويترز)

جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

كريستين ستيوارت

كاتي برايس وكريس بويسون

ً
س يتخلص من مقتنياتها وفاة جدة جيجي وبيال حديد
جنيفر وأليكس دهسا رجال بسيارتهما خطيبكاتي براي 
وقعت المغنية األميركية جنيفر لوبيز وخطيبها ال عــب البيسبول السابق أليكس
ً
رجال يدعى ليانيغ بيريرا بشكوى ّ
ضدهما يدعي
رودريغيز في ورطة كبيرة ،بعد أن تقدم
من خاللها أنهما دهساه بسيارتهما ذات الدفع الرباعي في لوس أنجلس ،وذلك بحسب
ما أفادت تقارير إعالمية.
ووقع الحادث المزعوم في أكتوبر الماضي في أحد األزقة ،خلف مطعم يقع قبالة شارع
ميلروز في غرب هوليوود.
وأكــد بيريرا أنــه أصيب بجروح خطيرة ،وأن النجمة وخطيبها أو حتى السائق لم
ً
تقريبا قبل
ثوان
يخرجا للتأكد من سالمته ،وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي مدة 10
ٍ
ً
المضي قدما ببطء للخروج من الزقاق.
ً
وأشار إلى أن أحدا من الثنائي لم يكونا خلف مقود القيادة ،لكنهما فشال في توجيه
التعليمات لفريق األمن التابع لهما لتوخي الحذر عند خروجهما من المطعم الذي كانا
ً
فيه ،مطالبا بالحصول على المال لتغطية النفقات الطبية ،إضافة إلى تعويض عن األضرار.

عمد كريس بويسو ن ،خطيب النجمة كاتي بــرا يــس  ،إ لــى التخلص مــن جميع
مقتنياتها ،بعد أن خانته وهجرته من أجل عامل بناء.
وو فــق مــا ر صــد تــه عــد ســات صحيفة ديلي ميل البريطانية ،فقد نشرت صــورا
حيث يمكن رؤ يــة كيف بدا كريس غاضبا ومالمح التجهم واضحة على وجهه،
وهو ُيخرج مقتنيات برايس خارج منزله في لندن.
وجمع كريس العديد من مقتنيات كاتي في أكياس قمامة ،وكان واضحا جدا
ومنها و ســادة
أ نــه ال سبيل للرجوع ،حيث تخلص أيضا من مقتنيات أبنائها،
ُ
مكتوب عليها " هــار فــي" ،و هــو ا ســم ا بــن كاتي األكبر ،بين األشياء التي أ لقي بها
في سيارة ،والتي تكدست داخلها.

بيال وجيجي حديد

تــوف ـيــت وال ـ ــدة ن ـج ـمــة ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــدن ـم ــارك ـي ــة ال ـم ـع ــروف ــة ب ـ ـ"ي ــوالن ــدا" حــدي ـ د
 ،Ans van den Herikجدة العارضتين الشهيرتين جيجي وبيال حديد ،عن عمر
 78عاما.
وكتبت يوالندا على صفحتها بأحد مواقع التواصل االجتماعي" :ال يمكنني أن
أتخيل حياتي من دونك .شكرا لك على حبك لي بالطريقة التي اتبعتها ،ولجعلي
المرأة التي أنا عليها اليوم".
ونعى ا لــرا حـلــة ا لــزوج السابق لـيــوال نــدا ،ر جــل األ عـمــال محمد حــد يــد ،متوجها
لها بكلمات مؤثرة ،منها أن الجنة بانتظارها ،وهو أميركي فلسطيني األصل.
ِّ
ومعبرة عن حبها واشتياقها
ونشرت بيال لقطات لجدتها ،ناعية إياها أيضا،
لها.

سيلينا غوميز تستعد لطرح ألبومها الجديد

تتابع أعمالها من لوس أنجلس
ع ــادت النجمة سيلينا غوميز للعمل على موسيقاها مــن جديد،
بنشرها صــورا حديثة لها من داخــل االستديو عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،وذكرت أنها تتابع أعمالها من لوس أنجلس.
وظ ـهــرت سيلينا بــاألبـيــض واألسـ ــود جــالـســة أم ــام جـهــاز التحكم
باألصوات ،وإلى جانبها مهندسة الصوت المسؤولة عن العمل.
وأفادت تقارير إعالمية ،نقال عن مصادر مقربة من سيلينا ،بأنها
تعمل على طرح ألبومها الجديد ،في الفترة المقبلة ،كفرصة للمنافسة
على جوائز غرامي القادمة.
وأشارت التقارير إلى أن سيلينا ستركز من خالل أغنيات ألبومها
الجديد على التعبير عن جوانب خفية من شخصيتها لم تظهرها بعد.

من جهة أخرى ،ستنضمسيلينا إلى قائمة المشاهير العالميين الذين
يملكون عالمات تجارية باسمهم ،فبعد نجاحها في الغناء والتمثيل
تستعد إلطالق منتج باسمها.
وأكد مكتب الواليات المتحدة للبراء ات والعالمات التجارية ،أنها
قدمت طلبا لتسجيل عالمة تجارية تحمل اسمها في  11يوليو الماضي،
وتتضمن مجموعة مــن ا لـعـطــور ومستحضرات التجميل والعناية
بالجسم والبشرة ،إضافة إلى منتجات العناية بالشعر واألظافر.
وتتبع غوميز بذلك خطى أهم النجمات العالميات في هذا المجال،
مثل :ريهانا ،ليدي غاغا،كايلي جينر وغيرهن من النجمات اللواتي
صنعن ثروة طائلة من منتوجاتهن.

سيلينا غوميز

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
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هال أحمد علي« :إيميسا» تجسد صراعات النفس البشرية

«تناولت في روايتي جوانب الحرب والحب والكراهية»

حجرة فوق
السطح

ما إن ينتهي القارئ من رواية «إيميسا» لألديبة السورية هال أحمد علي ،حتى يدرك أنه كان
أمام نص ًسردي ًبديع ،ورغم أنه العمل الروائي األول لصاحبته ،وتلعب فيه الفلسفة وعلم
النفس دورا كبيرا ،فقد انطلقت الكاتبة من «إيميسا» ،االسم القديم لمدينة حمص ،لتنسج
خيوط الرواية التي تحاول اإلجابة عن سؤال عريض هو الحرب وتأثيراتها على النفس
اإلنسانية.
وفي حوار أجرته معها «الجريدة» من القاهرة ،قالت هال :إننا نكتب ألننا عاجزون عن الصراخ،
معتبرة أن الصدق معيار نجاح األدب ...وفيما يلي نص الحوار:
الجمال
القاهرة -أحمد ًّ

نكتب ألننا
عاجزون عن
الصراخ ...والصدق
معيار نجاح األدب

• م ــا مـنـطـلـقــاتــك ال ـع ــام ــة في
الكتابة؟
 ربما ال يمكنني في هذه الحالبالتحديد أن أتحدث عن منطلقات
ع ـ ــام ـ ــة ،ألن األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي رواي ـ ـتـ ــي
"إيميسا" كــان أشبه بألم البــد له
ً
شفاء ،بالنسبة إلي الحرب
أن يجد
كانت المنطلق والمستقر ،وربما
كما قال ديستويفسكي
ال توجد كتابة إال كانت الحرب
مـسـبـبـهــا األسـ ـ ـ ــاس ،ح ـت ــى حين
نكتب عن النفس البشرية؛ فنحن
نـكـتــب ع ــن حــرب ـهــا وصــراعــات ـهــا
الداخلية ،وال يمكن أن تمر الحرب
ً
بـبــابــك وب ــوج ــدان ــك وت ـظــل واق ـفــا
مكتوف األيدي حيالها.

فوزية شويش السالم

المتصارعة لتحديد المذنب ،ففي
ال ـحــرب الـجـمـيــع مــذن ـبــون والـكــل
خاسر ،لكنني بال شك حاولت أن
أقدم إحدى صيغ الخالص ،وهي
قـبــول الـكــل للكل؛ لتشرق شمس
ً
السالم ُمجددا.

التضليل والبوصلة

• ع ـل ــى لـ ـس ــان أح ـ ــد األبـ ـط ــال
ت ـت ـســاء ل ـيــن" :ك ـي ــف ل ــإن ـس ــان أن
ي ـت ـح ـ ّـول م ــن م ـف ـكــر وك ــات ــب إل ــى
ّ
إرهابي ،ومن شاعر إلى قاتل ،ومن
ّ
تكفيري" ...هل لديك
ليبرالي إلى
إجابة عن هذا السؤال؟
 ب ــالـ ـطـ ـب ــع ع ـ ـنـ ــدي اإلجـ ــابـ ــةك ـمــا ه ــي م ــوج ــودة ع ـنــد غالبية
السوريين المتبصرين بالحرب
الجميع مذنبون
الـ ـس ــوري ــة وخـ ـف ــاي ــاه ــا ،اإلج ــاب ــة
• "إيميسا" هل هي نص سردي ع ـ ـ ـنـ ـ ــدي تـ ـتـ ـخـ ـل ــص ب ـك ـل ـم ـت ـي ــن:
بكائي على مــا جــرى أم محاولة ال ـت ـض ـل ـيــل والـ ـب ــوصـ ـل ــة ،ع ـنــدمــا
يـعـمــل الـتـضـلـيــل يتعطل الـعـقــل،
لتجاوز كبوة سورية؟
 نـحــن نـكـتــب ألن ـنــا عــاجــزون وحين يفقد المرء البوصلة يمكنعن الـصــراخ بصوت عــال ،وألننا أن يصبح كائنا غريبا عن ذاتــه،
ع ـ ــاج ـ ــزون ع ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــرول ـ ــة ت ـحــت وحين تلوح الـحــروب عــادة تبدأ
المطر ،ونكتب كذلك ألننا نحاول عملية تزييف الحقائق والشحن
اس ـت ـش ــراف ال ـح ـل ــول" ،إي ـم ـي ـســا" العاطفي واأليديولوجي المعتمد
كــانــت م ـحــاولــة لـتـصــويــر جــانــب ع ـلــى خ ـط ــاب ال ـغ ــرائ ــز وتـغـيـيــب
آخر من الحرب هو النفس البشرية العقل ،عملية التحريض والشحن
وفعل الحرب فيها ،لم أكن بصدد األيــديــولــوجــي ترتكز دوم ــا على
بـ ـي ــان ع ـس ـك ــري أو س ـي ــاس ــي أو االخـتــافــات الدينية والمذهبية
مساءلة األطراف والطائفية وتغذي لدى كل جماعة
أحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاده ـ ـ ـ ــا ض ــد
جماعة أخــرى،
و ال ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن
م ـه ـمــا حــاول ـنــا
أن ننكر أهمية،
بـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة،
اإلعـ ــام الـمــوجــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أس ـ ـ ـهـ ـ ــم
ويسهم في تعزيز
التفرقة واالقتتال
وال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراع ب ـي ــن
األدي ــان والمذاهب
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
والعشائر السورية،
وأقـ ـ ـص ـ ــد بـ ــاإلعـ ــام
كــل مــا مــن شــأنــه أن
غال
يصل لألفراد ويترك
ً
ف رواية «إيميس
ً
ابتداء من
ا» تأثيرا بهم

هال أحمد علي
خطبة الجمعة في أصغر مسجد
في أبسط قرية وانتهاء بقنوات
أميركية ،وحين يفعل التضليل
فـعـلــه ،تصبح ال ـصــورة ضبابية
ويفقد المرء البوصلة فيبتعد عن
مواجهة عدوه الحقيقي ويحارب
مــا يتوهم أنـهــم أع ــداء وكــأنــه في
حــروب ومعارك "دون كيشوتية"
يـ ـح ــارب ف ـي ـهــا ط ــواح ـي ــن ال ـه ــواء
ليس إال.
ولـ ــو قـ ــال ق ــائ ــل إن اإلره ـ ــاب
والتطرف هما العدو الحقيقي
سأجيبه أنهما ظــال وأشباح
الـ ـع ــدو ال ـح ـق ـي ـقــي (إس ــرائـ ـي ــل)،
مــا دا م ــت المستفيد األول من
اس ـت ـخ ــدام اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـطــرف
الــدي ـنــي فــي تـعـمـيــق شــرذمـتـنــا
وتعزيز انقسامنا واقتتالنا.
• كـ ـي ــف ان ـع ـك ـس ــت دراس ـ ـتـ ــك
ل ـل ـف ـل ـس ـفــة ع ـل ــى أجـ ـ ـ ــواء الـ ــروايـ ــة
ال ـتــي تحمل الـكـثـيــر مــن األسئلة
الوجودية؟
 ال يكفي أن ندرس الفلسفة،تصبح رؤيتنا
"أم العلوم" ،كي
ً
ل ـمــا حــول ـنــا ف ـل ـس ـفـ ّـيــة ،ولـكـنـنــا
م ـطــال ـبــون أن نـحـيــا الـفـلـسـفــة،
وأنا أعشق الفلسفة حتى لو لم
تكن مجال دراستي الجامعية،
فالفلسفة هي ً حياتنا ،ال يمكننا
ً
واحدا إال وجدنا
أن نلتقط حدثا
فيه عشرات األسئلة الفلسفية،
فما بالك بالحرب التي تجعل
م ــن الـفـلـسـفــة ال ـع ـم ــود ال ـف ـقــري
لـ ـلـ ـظ ــواه ــر ،وب ــالـ ـط ـب ــع ت ــأث ــرت
رواي ـ ـتـ ــي ب ــال ـف ـل ـس ـف ــة ،الس ـ ّـي ـم ــا
ب ـ ـغـ ــوصـ ــي فـ ـ ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــات
أنـ ـم ــاط ال ـم ــون ــول ــوج ال ــداخ ـل ــي
ال ــذي يعكس صــراعــات النفس

ومفارقات وجودها ونسبيتها
ال إطالقيتها.
• بـ ــرأيـ ــك ،م ـت ــى يـ ـك ــون األدب
ً
جبانا؟
 ح ـي ــن ي ـب ـت ـعــد عـ ــن الـ ـص ــدق،فاألدب الجريء هو األدب الصادق،
وهـنــا أود اإلش ــارة إلــى نقطتين:
األولـ ـ ـ ــى أنـ ـن ــا ف ــي ع ـص ــر ان ـف ـتــاح
المعلومة وتعدد الحقائق ،الكذب
ً
ً
ب ــات أم ـ ــرا مـشـيـنــا والـ ـص ــدق هو
الحل ،ال مجال لخداع القارئ ألنه
إن لم يصدقك ،سيفقد الثقة في كل
ما تكتب ،واألمر الثاني أن البعض
يعتقد أن األدب يـجــب أن يكون
جريئا بالمعنى األيروتيكي الذي
يكسر فيه كــل السائد ويــزيــل كل
ستار ،ولكنني أقول إن األدب يمكن
أن ي ـكــون غــايــة ف ــي األيــروتـيـكـيــة
لكنه مـخــادع ومضلل فــي الوقت
ذاته ،لذلك معيار نجاح األدب هو
الصدق.

الحب موجود
• م ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـح ــب
والحرب ،وكيف يمكن أن يتجلى
ذلك في نص أدبي؟
 الحب موجود بحرب أو بدونح ـ ــرب ،والـ ـح ــرب ح ـيــن ت ـح ــدث ال
تمنع الحب وال تسببه ،لكن الربط
بين الحادثتين هو أن الحرب أشبه
بعدسة مجهر تضخم كل الظواهر،
ولذلك يصبح الحب أعمق والكذب
أش ـ ــد خـ ـ ـط ـ ــورة وال ـ ــدم ـ ــع أص ـ ــدق
والـفــرح أكـبــر ،وفــي النص األدبــي
ً
تشتد عــدســة المجهر وضــوحــا،
فحين يسلط النص الضوء على
ً
قصة حب تغدو أكثر دفئا وأشد
ح ـم ـي ـم ـيــة ،ألن ال ـ ـحـ ــرب تـحـتـمــل

الفقد ،والفقد يهدد الحب ،والحب
فيه االنتظار الذي تطيله الحرب،
وربـ ـم ــا تـجـعـلــه ي ـعــانــق األب ــدي ــة،
وهــذا ما يالمس النفس البشرية
ّ
التي تنشد الخلود ،لهذا كله كان
التواشج بين الحب والحرب ألنه
تواشج بين الحياة والموت.
ـت ف ــي "إي ـم ـي ـســا" من
• ان ـط ـل ـقـ ِ
أص ـ ـ ــداء ال ـم ـش ـهــد ال ـ ـسـ ــوري وأل ــم
الحرب ،فهل ننتظر عالما جديدا
ً
مغايرا في أعمالك القادمة؟
ْ
 ب ــال ـط ـب ــعِ ،أع ـ ـ ـ ــد كـ ــل مـ ــن ق ــرأ"إي ـم ـي ـســا" م ــول ــودي ال ـب ـكــر ،أنـهــا
ً
ل ــن ت ـكــون وح ـي ــدة ،وأن أخـ ــا لها
سيبصر النور ،وأعتقد أنه سيكون
ً
مختلفا  ،وإن كــان يحمل بصمة
ما ،هي ربما " "DNAالكاتب ،التي
تتبدى في بنات األفكار ،وأعتقد
أن ال ـكــاتــب الـحـقـيـقــي ه ــو ال ـقــادر
على خلق عوالم متغيرة ،وكلها
تصلح أن تكون هروبا إلى الجمال
ً
الـمـمـكــن ،ال ــذي نظنه مستحيال،
وأتمنى أن أكون ذلك الكاتب.

ال يمكننا أن نلتقط
ً
ً
حدثا واحدا إال
وجدنا فيه عشرات
األسئلة الفلسفية

ُّ
سي جي تودور ...نجمة جديدة في عالم آداب الرعب والتشويق
روايتها  The Taking Of Annie Thorneترجمت إلى  30لغة
ُ
ترجمت رواية الكاتبة
ّ
البريطانية سي جي تودور
ط ـ ــرح ـ ــت ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ـ ّـي ــة
The Taking Of
س ـ ــي ج ـ ــي ت ـ ـ ـ ــودور رواي ـ ـ ـ ــة بـ ـعـ ـن ــوان
 ،Annie Thorneإلى ،The Taking Of Annie Thorne 30
ُّ
بقلم يحمل كثيرا من اإلثارة ،تستهل
عالمية ،منها َّ
ُلغة َّ
ٍ
العربية
ال ـ ـ ّـروائ ـ ـ َّـي ـ ــة كـ ـت ــابـ ـه ــا ،وتـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر فــي
ّ
غموضها حتى ّالصفحات األخيرة،
التي برع بنقلها إلينا ّبسام
فيشعر القارئ بأنه مأخوذ يسير في
شيحا ،وأصدرتها «الدار
مـتــا هــةٍ ال يعلم مـتــى ينكشف أ مــا مــه
َّ
العربية للعلوم ناشرون»
باب الخروج منها.
وعنوانها ُ
«الحفرة».
ّ
الر قيب غاري

•

غاري َّ
يتقدم
وينادي ّ
مجد ًدا
على أصحاب
البيت ،لكن ال من
مجيب

بيروت – سليمى شاهين

قبل دخوله إلى المنزل يعلم غاري
َّ
ً
قبيحا،
أن مــا سيقدم عليه سيكون
ّ
ّ
فالر ائحة المقز زة العابرة من الباب
الـمـفـتــوح ،والــذبــاب الـمـتـطــايــر الــذي
ّ
ي ـئــز ح ــول ال ـمــدخــل م ــن ش ـ َّـدة ال ـ َـح ـ ّـر،
ّ
َّ
يدلن على أن ً
ّ
طبيعي جرى
أمرا غير
ِ
في هذا المنزل.
ونـ ـظ ــر ح ــول ــه ي ـس ـت ـط ـل ــع ال ـم ـك ــان
فـشــاهــد سـ ّـيــارة فـيــات بـيـضــاء أنيقة
ّ
ّ
الخاص
الفرعي
مركونة على الطريق
َّ
بالمنزلّ ،
هوائية تقف على
ودر ا جــة
مسندها قرب الباب األمامي ،وجزمة
ً
ّ
َّ
تماما.
عند المدخل
مطاطية مرميّة ّ
َّ
بصمت
منزل عائلي ّ ،لكنه مغلف
ٍ
ينذر بالشرور وعظائم األمور.
خانق َّ ٍ
ّ
مجد ًدا على
ويتقدم غاري وينادي
أصحاب البيت ،ولكن ال من مجيب.
فترفع زميلته الشرطية شيريل يدها
وتنقر بإلحاح على الباب المفتوح،
ّ
ثم تصيح :الشرطة!
ُ
َ
ال ص ــوت وال خ ـط ــوة ت ـس ــم ــع ،وال
صرير وال همسة.
وش ـعــر غ ــاري بــال ـن ـفــور ،لـيــس من
الـ ــرائ ـ ـحـ ــة ال ـن ـت ـن ــة وح ـ ـسـ ــب ،بـ ــل مــن
دفين يحثه على المغادرة
إحساس
ٍ
ٍ
ً
فورا.
امرأة مقتولة وسط الغرفة:
وأعطى غاري إشارة إلى زميلته،
ّ
ـت الــرائـحــة
ث ــم اقـتـحـمــا ال ـغــرفــةُ ،كــانـ ِ
ّ
ا لـنـتـنــة أ ش ــد مــن أن تـحـتـمــل ،فغطى
غـ ــاري وزم ـي ـل ـتــه أن ـفـي ـه ـمــا وأم ـ ــارات
االشمئزاز بادية على وجهيهما.

غرفة الجلوس
وانعطف غــاري نحو غرفة الجلوس
ودفع الباب برجله فانفتح ،لقد سبق له

ً
صغير
أن شاهد جثثا من قبل ،جثة فتى
ّ
دهسته سـ ّـيــارة وهــرب سائقها ،وجثة
َّ
زراعية ،وكانت حالته
مراهق سحقته آلة
فظيعة ً
طبعا ،ولكن ليس كهذه الحالة
التي رآها اآلن ،امرأة مرتمية على أريكة
تلفاز
بالية وسط الغرفة مقابل شاشة
ٍ
مسطحة مكسورة على شكل عنكبوت،
ّ
َّ
حدث
ذباب أزرق ممتلئَّ ،
يتنقل حولها ً َّ
غاري نفسه قائل :إنها ليست امرأة ،إنها
ّ
ّ
متفسخة بــأورد ٍة خضراء ،ترتدي
جثة
ُ
َّ
مــابــس أنيقة وجــزمــة جـلــديــة ،يصع ُب
َّ
ّ
العلوي
تحديد عمرها ،ألن معظم الجزء
مــن رأسـهــا ًمفقود ،ويمكن رؤيــة أجــزاء
منه ملتصقة بـجــدار الغرفة والمكتبة
والوسائد.

حصاد

أهي عملية انتحار؟

َّ
ل ـيــس ه ـن ــاك ش ـ ّ ّـك ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـ َـمــن
َّ
ض ـغ ــط ع ـل ــى الـ ـ ــزنـ ـ ــاد ،ألن الـ ـمـ ـس ــدس ال
ُ
ً
مسترخيا على حجرها ،تحيط به
يــزال
أصابعها المنتفخة.
وح ـ ــاول غـ ــاري تـقـيـيــم م ــا حـ ــدث :بعد
إق ـحــام ـهـ ّـا ال ـم ـســدس ف ــي ف ـم ـهــاُ ،ضغطت
بشكل
ـت الــرصــاصــة
عـلــى ال ــزن ــاد ،فـخــرجـ ِ
ٍ
م ــائ ــل إل ــى ال ـج ـهــة ال ـي ـس ــرى ،ح ـيــث يـبــدو
بوضوح الضرر األكبر ،وهو ٌ
ّ
منطقي
أمر
َّ
اليمنى.
ألن المسدس ال يزال بيدها
َّ
ُّ
ّ
وم ــن ال ـمــرجــح أن تـحــلــل ال ـجــثــة حــدث
ّ
الحار داخل
بسرعة بسبب اشتداد الطقس
المنزل الصغير بنوافذه المغلقة ،إذ تبلغ
َّ
مئوية .وال
الحرارة في الخارج  35درجة
بـ ّـد أن تزيد ال ـحــرارة داخــل البيت عــن 42
درج ـ ــة ،م ـمـ ًـا ج ـعــل ال ـع ــرق يـتـصـ َّـبــب على
ظ ـه ــره وأي ــض ــا ع ـلــى وج ــه ش ـيـ َّـريــل الـتــي
بــدت مضطربة وهــي تـتـ َّ
ـأمــل جــثــة الـمــرأة
َّ
المشوهة.

يالها من فوضى!
قالت شيريل بنبرة منهكة لم يعتدها
غاري" :اللعنة ،يا لها من فوضى!" َّ
ثم جالت
َ
بعينيها أرجاء الغرفة مزمومة الشفتين،
ّ
متجهمة الوجه.
ّ
ِّ
وإن ــه يعلم جـيـ ًـدا مــا تفكر بــه شيريل:
ٌ
منزل جميلّ ،
ٌ
ثياب فاخرة،
سيارة جميلة،
لـكــن ال أح ــد يـعـلــم مــا ال ــذي ح ــدث! ونـظــر
َّ
الجلدية،
يستطلع أثــاث الـغــرفــة ،األريـكــة
المكتبة المصنوعة مــن خـشــب ا لـبـلــوط،
طاولة القهوة المستديرة ،والتلفاز الذي
ً
ي ـق ـتــرب م ـنــه م ـت ـســائــا ب ـشــأن ال ـك ـســر في

ال يمكن أن تقرأ "جار النبي الحلو" دون أن تتيقن أن هناك
شيئا قد لسع روحك ،قوة يصعب فهمها أو تحليلها أو إدراك
سرها ،طاقة تخرج من أعماق روحه وجسده لتضخ عبر كلماته
الماضية ،لتحفر طريقها في وجدان وعقل وروح القارئ ،كتابة
ّ
تأتي بزمنها طوعا مستسلما ومسلما كل تفاصيله لتسحب
القارئ وتشفطه بكل يسر وسهولة في عالمها.
رواية "حجرة على السطح" تكملة للسيرة التي كانت بدايتها
برواية "حلم على نهر" ،وأعتقد أن جزأها الثالث روايــة "قمر
الشتاء".
حجرة على السطح تحكي طفولة وشباب جار النبي الحلو
مع أهله ومعارفه وأصدقائه ومدينته المحلة الكبرى ،التي
تحتل دور الـبـطــولــة بــأعـمــالــه ،حـيــث تنعكس كـمـكــان يعيش
ويتنفس وينمو ويتغير ويكبر مع حكايات سكانه بسرد سلس
عذب مدهش بعفويته الساحرة وبساطته اآلسرة ،سرد عبارة
عن "موتيفات" متناثرة أو ضربات ريشة أللوان دون رسم محدد،
لكنها تتشابك كنقاط وتتجمع وتتوحد وتتراكم في نسيج كامل
بانورامي متين كلما تقدم السرد ،يأتي بكتابة سلسة صادقة
ّ
متدفقة بسهولة كنهر جار من دون أدنى "حزق" أو تكلف.
شخصياته تـنـغــرز بــالــذاكــرة مــن ق ــوة نحتها وحـضــورهــا
وتجليها ،جــار النبي يكتب بجسده أي بغريزة حــواســه ،لذا
يملك القدرة على جذب القارئ مغناطيسيا للتفاعل مع كتاباته،
وخاصية الكتابة بغريزة حواس الجسد ال يتقنها أي أحد ،ألنها
ّ
ال يمكن تعلمها ،وليس لها مدارس ،فهي هبة ومنحة من حواس
ّ
تكتب بما يحركها ويهزها ،والكثيرون يخلطون ما بين مفهوم
الكتابة بحواس وغريزة الجسد ،وما بين الكتابة الجنسية عن
الجسد ،هذه ال تشبه تلك بتاتا.
الـكـتــابــة بـغــريــزة ح ــواس الـجـســد تعني أن الـكــاتــب تشترك
ح ــواس ــه ال ـخ ـمــس وربـ ـم ــا ح ـتــى ال ـح ــاس ــة الـ ـس ــادس ــة ،إن كــان
يتمتع بـهــا ،بكتاباته ،وغــالـبــا هــي مــا تكتبه وتـبــث طاقاتها
في النص ،حيث تشارك بالكتابة من خالل بث حاسة الرؤية
والتذوق والشم والسمع واللمس والبصيرة لتنصب طاقاتها
بتحريك مشاعر وصورة وأصوات المشاهد ،وهو ما ينعكس
ف ــي ك ـتــابــاتــه ب ــوض ــوح تـ ــام ،ح ـيــن يـكـتــب ع ــن روائ ـ ــح الـحـقــول
وامتصاصها وتذوق ما فيها ،وإحساسه بالضوء وباألصوات
ّ
وتغيرات نبرها ،وأحاسيس الناس من حوله يشعرك بنبضهم
وبــأن ـفــاس ـهــم ،ألن ــه يـحـسـهــم ويـعـيـشـهــم بـقـلـبــه ووج ــدان ــه ،لــذا
جاءت الشخصيات حية مذهلة كل منها مثل جميل ومنصور
واإلسكافي وغيرهم ،وكل منهم يصلح أن تــدور حوله روايــة،
ّ
وبقية شخصيات الرواية هم كتاب وشعراء معروفون ،وإن لم
يكشف الكاتب عن أسمائهم.
"كنا نتشح بــاألحــام وأجسادنا عريانة في انتظار عيون
يونيو الجارحة لتنتهكها ،مكتوب على إيدينا ،عبدالناصر
في عنينا.
واقتحمت التظاهرة الحقول البعيدة تستنهضها من ليل
ثـقـيــل ،فعلت أص ــوات صــرصــور الـلـيــل وال ـض ـفــادع وهـ ّـبــت من
مكانها الخفافيش تخبط في وجوهنا البائسة ،وارتفع النباح
من حيث ال ندري ،مألت رائحة الحقول صدري ودفعتني معهم
حتى مساكن عمال الشركة ،فخرج العمال يهرولون حفاة األقدام،
ً
حاملين صورا للزعيم كانت في الدواليب منذ احتفاالت عيد
العمال الفائت.
الـنـســوة تـجــري ت ــول ــول ،والـفـتـيــات يـلـطـمــن ،عـنــدئــذ تبلدت
كل مشاعري ،ال حزن وال دمع وال انفعال وال هتاف وال حتى
مساندة فريد ،تحول كل شيء وتجمع ليصير نقطة مرارة لم
تبرح حلقي".
هناك كتابات جميلة رائعة ،لكنها ال تتمتع بكتابة حواس
الـجـســد ،ألنـهــا ال تملك هــذه الـهـبــة ،أقــرأهــا وأشـعــر بجمالها،
ّ
لكنها ال تهز وجداني ،ما يتملكني هي كتابات لقلة من الكتاب
الــذيــن يكتبون بـطــاقــات غــريــزة حــواسـهــم ،تـلــك الـتــي تتغلغل
ف ــي روح ـ ــي وت ـش ـت ـبــك م ــع أح ــاس ـي ـس ــي ،وك ـ ــأن ب ـي ـنــي وبـيـنـهــا
وشيجة الحبل السري ،ال أعرف تفسيرا لهذا غير أنه نوع من
التوحد واالنـصـهــار واتـحــاد األرواح ،لــدرجــة تشعرني بأنهم
أنــا ويخصوني جــدا ،ومنهم يحيى حقي وجــار النبي الحلو
وإدوار الخراط.
وأع ـتــرف بــأنــي ال أستطيع أن أكـتــب عــن أعـمــال جــار النبي
ً
بحياد تــام بـعـيــدا عــن مـشــاعــري وأحــاسـيـســي المرتبطة بكل
التفاصيل اإلنسانية التي أشم منها الرائحة المتشربة بوجداني
منذ طفولتي.
"وكنت قد فتحت الباب فوجدتها ممددة على السرير بقميص
نومها الداخلي األسود الشفاف والجورب الناعم الشفاف ،ما
زال في قدميها بقعة ضوء بحجم الشمس من لحم حي مجدول
بفتنة ون ــداء ،وطــار النمش من وجهها األبيض نجوما تمأل
سماء الحجرة ،وحطت واحدة على جبيني فلسعتني ،ساخت
روحي ،لم تنهض رمشت بأهدابها ترد ارتباكي وعطر يفوح
له رائحة الياسمين".

جائزة عبدالعزيز المنصور 30 :الجاري
آخر موعد الستقبال المشاركين
الكاتبة سي جي تودور
شاشته ،وسبب تراكم الذباب فيه؟ َّ
يتقدم
ً
بـخـطــوات قليلة ســاحــقــا شظايا الــزجــاج
تحت قـ َ
ـدمـيــه ،وإذا بــالــزجــاج مغطى بدم
ّ
متخثر قاتم ينزل من الشاشة على األرض.
َّ
المنهمر
تـقـتــرب شـيــريــل تــراقــب الـ ــدم ُّ
بدهشة فيقول غــاري :علينا التحقق من
جميع الغرف ،فأيدته شيريل بإماء ة من
رأسها.

شعر فوضوي

ً
صريرا
ال ـ َّـدرج شديد التمايل ويصدر
ًّ
قويا عند الصعود عليه نحو غرف البيت،
َّ
ـطــخ ٌبــآثــار دم ــاء قــاُتـ َمــة ،و َفــي نهايته
ومـلـ
َ
ممر َض ّ
ٌّ
وحمام
وم
ن
ي
ت
رف
غ
إلى
يفضي
ق
ي
ٍ
ٍ
صغير.
ُ ّ َّ ً
ّ
العلوي،
حدة في الطابق
الحرارة أشد
ّ
والرائحة تزداد نتانة .أومأ غاري لشيريل
الحمام ،فالرائحة الكريهة آتية
أن تتفقد
ََ
ين!
ت
الغرف
من جهة
َّ
ُ
وقــف غــاري قبالة غرفة الــنــوم األول ــى،
وشعر بطعم المرارة في فمه ،فتح الباب
ّ
وبدت الغرفة نظيفة ومرتبة ،وإلى
ببطء،
ِ
ج ــان ــب ال ـس ــري ــر ط ــاول ــة عـلـيـهــا مـصـبــاح
وصـ ــورة ص ـبـ ّـي ف ــي ال ـعــاشــرة م ــن عـمــره،
ب ــوج ــه ن ـح ـي ــل وش ـ ـعـ ــر أش ـ ـقـ ــر ف ــوض ـ ّ
ـوي
ٍ
ٍ

وابتسامةٍ عريضة تكشف عن أسنانه.
ي ـص ــرخ غـ ــاري ب ــأل ــم" :ي ــا إل ـه ــي ،ال ،آل،
أرجو ال!

الغرفة األخيرة

بقيت غرفة واحــدة! أخذ غاري ً
نفسا
ً
عميقاَّ ،
مد يده إلى مقبض الباب ودفعه،
َّ
لعين يتلبسه.
وإذا بكابوس
ٍ
ال ـ َّـصـ ـب ـ ّـي ص ــاح ــب الـ ـ ّـصـ ــورة ي ــرت ــدي
ّ
جـ ً
ـوربــا نــاصــع الـبـيــاض ،أو لعله يبدو
ّ ّ
كذلك ،ألن كــل ما عــداه مصبوغ باللون
األحمر .وحيث يجب أن يكون وجهه ال
ّ
يرى غاري إل كتلة كبيرة حمراء مألى
س ــوداء منهمكة فــي افـتــراس
بـحـشـ ٍ
ـرات َّ
اللحم الـمـهــشــم .وفـجــأة يـعــود المشهد
إلــى ذهــن غ ــاريُ :
رأس الـ َّـصـبـ ّـي ُيـضـ َـرب
بالتلفاز ،ثـ َّـم ُي ـ َـدق على األرض ،إلــى أن
يصبح بال وجه.
َّ
َّ
جثة َّ
الص ّ
بي
تطلع إلـ ًـى الـجــدار فــوق
َّ
فــرأى أحــرفــا كبيرة مكتوبة" :إن ــه ليس
ابني".
ّ
وع ـلــى ه ــذا ال ـم ـنــوال تـتــابــع الـمــؤلـفــة
رواي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ف ـت ـب ـق ــي الـ ـ ـق ـ ــارئ م ـح ـبــوس
األنفاس حتى الصفحة األخيرة.

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
ال ـنــاشــريــن ال ـعــرب
تفاصيل المشاركة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـج ــائ ــزة
د .عـ ـب ــدا لـ ـع ــز ي ــز
محمد المنصور
لـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـنـ ــاشـ ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وال ـم ـخ ـص ـصــة هــذه
الـ ــدورة فــي م ـن ـشــورات قـصــص الـطـفــل حـتــى ســن 6
سنوات .بحيث يكون الكتاب باللغة العربية ومنشورا ورقيا
وليس مترجما ،ومن إصــدارات العامين األخيرين ،ويجب
أال يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغالق
قبول األعمال والمحدد بيوم  30الجاري ،كما يحق لكل دار
نشر عضو في اتحاد الناشرين التقدم بكتابين على األكثر،
كما يرسل مع نسخة الكتاب اإللكترونية سيرة ذاتية للدار
وللمؤلف والرسام.
وت ـق ــدي ــم خـ ـط ــاب ح ــدي ــث م ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـم ـح ـلــي يـفـيــد
عضويته والتزامه بقوانين الملكية الفكرية ،وأن يكون
الكتاب حاصل على حقوق ملكية ويرسل الناشر تعهدا
بذلك.
يذكر أن قيمة الجائزة تبلغ  10آالف دوالر ،والمشاركة في
الجائزة وفقا (لالستمارة والـشــروط المرفقة) والمنشورة
على مواقع اتحاد الناشرين العرب ،وتم تحديد إيميل اتحاد
الناشرين الستقبال مشاركات الناشرين بالجائزة في فرعي
بيروت والقاهرة.

توابل ةديرجلا
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بيومي فؤاد :فيلمي «ديدو» تجربة سينمائية مختلفة
تقوم فكرته على تحول األبطال إلى أقزام بسبب التجارب الكيميائية
بين أكثر من تجربة فنية يتنقل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد
في أدواره المختلفة ،وكان آخرها دوره في فيلم "خيال
مآتة" مع أحمد حلمي الذي استقبلته الصاالت السينمائية
ً
أخيرا.
وفي دردشته مع "الجريدة" ،يتحدث بيومي عن مشاريعه
الجديدة في السينما والتلفزيون والمسرح .
القاهرة  -هيثم عسران

مشروع جديد
مع كريم
عبدالعزيز
وماجد
الكدواني

● كـيــف ج ــاءت مـشــاركـتــك في
فيلم "خيال مآتة"؟
 أشـعــر بــالــراحــة فــي التعاونمــع أح ـمــد حـلـمــي وثـقـتــي كبيرة
ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاراتـ ــه ل ـ ــأف ـ ــام ال ـت ــي
يقدمها ،وعندما تحدث معي عن
الفيلم كذلك المخرج خالد مرعي
تحمست لـلـفـكــرة وبـعــدمــا قــرأت
السيناريو تحمست أكثر للعمل
ً
خصوصا أن شخصية المزالوي
اس ـت ـف ــزت ـن ــي ب ـس ـب ــب ال ـغ ـم ــوض
ال ـمــوجــود فـيـهــا ،فــأنــت ال تعرف
مهنته وتجده يقوم بأمور كثيرة
طوال الوقت دون اعتراض وهذه
ا لـنــو عـيــة م ــن األدوار تستفزني
ً
فنيا ،فهو شخص يشبه الروبوت
في تنفيذه للطلبات وال يناقش
ما يقوم به أو يطلب منه.
● كيف تحضرت لها؟
 ثـمــة صـعــوبــات فــي التعاملمع هذه الشخصيات ،فشخصية
المزالوي من األدوار التي لم أقدم
م ــا يـشـبـهـهــا م ــن ق ـب ــل ،وع ـنــدمــا
ج ـل ـس ـنــا ف ــي ال ـت ـح ـض ـي ــرات قـبــل

ً
ال ـت ـص ــوي ــر ك ـن ــت ح ــريـ ـص ــا عـلــى
مناقشة تفاصيلها ،والحقيقة أن
ً
هـنــاك اهـتـمــامــا ب ــأدق التفاصيل
ً
م ــن ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ك ــام ــا س ــواء
بالتحضيرات أو خالل التصوير
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي سـ ـه ــل ال ـك ـث ـي ــر مــن
التفاصيل.

تجربة مختلفة
● البعض اعتبر الفيلم تجربة
غـيــر مــوفـقــة لـحـلـمــي ،كـيــف تــرى
هذا األمر؟
 الفيلم تجربة مختلفة ألحمدحلمي ومختلف عــن الكوميديا
المقدمة في الوقت الحالي وكذلك
عن تجاربه السابقة ،وأعتقد أن
ه ــذا األمـ ــر أه ــم م ــا يـمـيــز حلمي
ع ــن غ ـيــره م ــن أب ـن ــاء جـيـلــه ،فهو
يمتلك موهبة القدرة على تقديم
التجارب المختلفة.
● لكن اإليــرادات كان لها رأي
آخر؟
 مسألة اإليرادات ال تشغلني،لـكــن كـمــا ذك ــرت لــك عـنــدمــا قــرأت
ال ـف ـي ـل ــم ت ـح ـم ـس ــت لـ ــه ووج ــدت ــه
تجربة تستحق تقديمها وبرأيي
أنها تستحق المشاهدة بالفعل.
● ح ـ ــدثـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ـ ــن مـ ـش ــاركـ ـت ــك
بمسلسل "روحين في زكيبة"؟
 أ شـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ــع "أوس أوس"وحـ ـم ــدي ال ـم ـيــرغ ـنــي ف ــي الـعـمــل
الـ ــذي يـنـتـمــي ل ـل ــدرام ــا الـطــويـلــة

 مواعيد العرض ال تشغلنيوال أت ــدخ ــل بـهــا لـكـنـهــا مرتبطة
ب ــاالت ـف ــاق ــات ال ـت ــي ي ـتــم إبــرام ـهــا
بـيــن المنتجين وال ـق ـن ــوات ،لكن
ً
ال ـع ـم ــل س ـي ـع ــرض ق ــريـ ـب ــا وه ــو
تجربة درامية اجتماعية يناقش
قـضــايــا تـهــم شــريـحــة كـبـيــرة من
الجمهور ومــن إخ ــراج مصطفى
فكري وأشــارك فيه مع مجموعة
كبيرة من الفنانين منهم حمدي
الميرغني وإنعام سالوسة.

حس كوميدي
● كيف ترى تجربتك في العمل
مع محمد هنيدي بمسرحية "3
أيام في الساحل"؟
 هنيدي مــن الفنانين الذينـال،
يتمتعون بـحــس كــومـيــدي ع ـ ٍ
وتوقعت من التحضيرات نجاح
المسرحية أل نـهــا عمل كوميدي
ً
ً
ضخم فنيا وإنتاجيا ،وما حققته
المسرحية من رد فعل جماهيري
أكبر بكثير مما توقعته ،فهناك
حالة خاصة تجمع فريق العمل
بــالـكــوالـيــس انـعـكـســت فــي األداء
على المسرح ووصلت للجمهور.

نادين نسيب نجيم

بيومي فؤاد
ال ـع ـم ــل ح ــري ــص ع ـل ــى االه ـت ـم ــام
بــال ـت ـفــاص ـيــل والـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـتــي
تـ ـح ــدث ب ــال ـش ـخ ـص ـي ــات ع ـنــدمــا
تتحول ألقزام والتي يتم تنفيذها
بأحدث التقنيات.
*ح ــدث ـن ــا أكـ ـث ــر ع ــن تـفــاصـيــل
الفيلم وموعد طرحه بالصاالت؟
 ي ـف ـت ــرض أن يـ ـط ــرح الـفـيـلــمبـحـلــول رأس الـسـنــة بــالـصــاالت
السينمائية ،وأشارك فيه مع كريم
فـهـمــي ،وأح ـمــد فـتـحــي ،ومحمد
ثروت وحمدي الميرغني وهناك
أك ـثــر م ــن ض ـيــف ش ــرف سيظهر
ب ـ ــاألح ـ ــداث ،ومـ ــن إخ ـ ــراج عـمــرو
صالح.
● م ـ ــاذا عـ ــن ف ـي ـل ـمــك ال ـجــديــد
"األوضة الضلمة الصغيرة"؟
 -أشـ ــارك ف ــي الـفـيـلــم م ــع أك ــرم

حسني الذي رشحني للعمل هو
والمخرج محمد سامي ،والعمل ال
يزال في مرحلة التحضيرات ولم
يتحدد بعد موعد تصويره لكنه
تـجــر بــة سينمائية مـمـيــزة يقدم
فيها أ كــرم نفسه بشكل مختلف
للجمهور.
● هل لديك مشاريع سينمائية
أخرى؟
 لدي مشروع جديد مع كريمعبدالعزيز وماجد الكدواني وهو
"الـبـعــض يــذهــب ل ـل ـمــأذون" وهــو
عمل كوميدي اجتماعي ،سنبدأ
ً
تصويره قريبا ،كما انتهيت من
تصوير دوري كضيف شرف في
فيلم "الطيب والشرس واللعوب"
مع محمد سالم وأحمد فتحي.

القاهرة  -محمد قدري

أقدم عدد من نجوم
السينما المصرية على تغيير
وجهتهم من االلتزام
بقراراتهم السابقة بتقديم
عمل كل عدة سنوات ،إلى
التعاقد على أعمال كثيرة
في وقت قصير.

أحمد عز
يصور
«العارف:
عودة يونس»
لتقديمه خالل
موسم رأس
السنة

ت ـن ـت ـشــر ظ ــاه ــرة ف ــي ال ــوس ــط
الـ ـفـ ـنـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــري حـ ــالـ ـيـ ــا هــي
ع ــزوف ع ــدد مــن ن ـجــوم التمثيل
وال ـفــن عــن قـيــامـهــم بـعـمــل واحــد
كل عــدة سنوات إلــى تغيير هذه
االستراتيجية بتقديم عدة أعمال
في وقت قصير ،رغم أن بعضهم
يرفض ذلك.
ك ــان الـفـنــان كــريــم عبدالعزيز
م ـف ــاج ــأة ال ـج ـم ـهــور األولـ ـ ــى هــذا
العام ،إذ بعد ابتعاده عن السينما
 5سنوات منذ آخر أفالمه" ،الفيل
األزرق" عــاد هــذه الـعــام بسلسلة
طويلة من األعمال بدأها بفيلمه
"ن ــادي الــرجــال الـســري" مــع غــادة
عادل ،وبالرغم من عرضه خارج
األع ـي ــاد فــإنــه حـقــق نـجــاحــا غير
مسبوق فــي هــذه الـفـتــرة ،وحقق
أكثر من  60مليون جنيه ،وبعدها
ب ــأق ــل م ــن  7أش ـه ــر أط ـل ــق فيلمه
اآلخ ـ ـ ــر "الـ ـفـ ـي ــل األزرق" ب ـجــزئــه
ً
الثاني ،وهــو مــوجــود حاليا في
دور الـعــرض ،وحقق خــال شهر
م ــن ال ـع ــرض إيـ ـ ــرادات بـقـيـمــة 90
مليون جنيه ،وهــو الرقم األعلى
ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـصــريــة لـيـغــرد
م ـن ـفــردا ومــرش ـحــا ل ـت ـجــاوز 120
مليونا نهاية الموسم مع بداية
أكتوبر القادم.
ورغــم النجاحات الكبيرة بدأ

األفالم الحربية
واتـ ـف ــق ال ـن ـج ــم أح ـم ــد ع ــز مــع
الـ ـفـ ـك ــرة ن ـف ـس ـهــا؛ ف ـب ـعــد أن ك ــان
يقدم أعماله على فترات متباعدة
لتشويق جـمـهــوره؛ غير وجهته

قال بيومي فؤاد ،إنه يحرص على تنظيم وقته وتنسيق مواعيد
تصوير األعـمــال التي يـشــارك فيها كــي ال يتسبب فــي تعطيل أي
ً
منها مؤكدا على أنه يوضح قبل التعاقد مواعيد ارتباطاته األخرى
والتزاماته لئال يكون هناك تداخل أو تضرر ألي من األعمال.
وأضاف أنه كممثل ال يجد مشكلة في التنقل بين الشخصيات
المختلفة ا لـتــي يقدمها أل ن ــه ال يجعل أي شخصية تــؤ ثــر عليه،
بالتالي يستطع التعامل مع كل شخصية أمام الكاميرا بالطريقة
التي تناسب طبيعتها.

صفاء سلطان تقلد نانسي عجرم
وهيفاء وهبيفي «أكلناها »

صفاء سلطان
قلدت الممثلة األرد نـيــة صفاء سلطا ن الفنانتين
نانسي عجرم وهيفاء وهبي ،بطريقة طريفة ومميزة
ّ
على أنغام أغنية "علي الضحكاية" للفنان المصري
هاني شاكر.
و جــاء ت هــذه الخطوة بعد أن طلب منها الممثل
ومـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـب ــرام ــج الـ ـسـ ــوري ب ــاس ــم ي ــاخ ــور ذلـ ــك فــي
برنامجه "أكلناها" الذي يعرض على قناة "لنا".
ً
الجدير ذكره ،أن سلطان انتهت أخيرا من تصوير
دورهـ ـ ــا ف ــي م ـس ـل ـســل "ريـ ـ ــاح الـ ـسـ ـم ــوم" ،م ــن تــألـيــف
سـلـيـمــان أب ــوش ــارب وإخـ ــراج ســائــد بـشـيــر ال ـهــواري
ُ
وص ّور العمل في األردن.
ً
وكــانــت تـحــدثــت لـمــوقــع "ال ـفــن "أخ ـي ــرا عــن عملها
قــا ئـلــة " :هــذا أول مسلسل بــدوي لــي خــال مسيرتي
ال ـف ـن ـي ــة ،وهـ ــو ث ــان ــي تـ ـع ــاون ل ــي م ــع ال ـم ـخ ــرج وم ــع
الـشــركــة الـمـنـتـجــة ،ويــرصــد قـصــة حــب مـخـتـلـفــة في
العالم البدوي.

إيهاب توفيق ينتهي من
تسجيل ألبوم جديد لألطفال
كريم عبد العزيز يتوسط غادة عادل ونسرين طافش
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،فـ ـف ــي عـ ـي ــد ال ـف ـط ــر
الماضي قدم واحدا من أهم األفالم
الحربية المصرية من خالل فيلم
"الممر" مع المخرج الكبير شريف
عرفة ،الذي يتواجد في السينمات
حتى اآلن رغم دخول موسم آخر،
وح ـقــق م ــا ي ـقــرب م ــن  75مليون
جنيه حـتــى اآلن ،وبـعــد شهرين
مــن ع ــرض الفيلم الـحــربــي فقط؛
غــامــر عــز بفيلمه الـجــديــد "والد

رزق" بـجــزئــه ال ـثــانــي ،ليعتلي
صدارة األفالم التي عرضت في
ً
عيد األضحى المبارك ،محققا
مع رفاقه عمرو يوسف وأحمد
الـ ـفـ ـيـ ـشـ ــاوي إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ك ـب ـي ــرة
قدرت بما يقرب من  80مليونا
ومرشحا للوصول إلى أبعد من
ه ــذا الــرقــم بكثير خ ــال الفترة
الـ ـق ــادم ــة .ويـ ـص ــور ع ــز حــال ـيــا
الفيلم الجديد "ال ـعــارف :عــودة
يــونــس" لتقديمه خ ــال موسم
رأس السنة القادم بعد عام من
التأجيل ،ما منع عز من اإلجازة
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وال ـف ـي ـل ــم ال ـجــديــد
يصوره عز حاليا في بلغاريا،
وب ـم ـج ــرد االن ـت ـه ــاء م ــن الـعـمــل
ينتظر تـفــرغ كــر يــم عبدالعزيز
من أجل الدخول لتجربة ""1919
التي تحمس لها عز كثيرا خالل
الفترة الماضية.

توالي السيناريوهات

أحمد عز مع أبطال فيلم «الممر»

اس ـت ــذك ــرت الـمـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة وم ـل ـكــة ج ـمــال لـبـنــان
السابقةنــاديــن نسيب نجيم والــدهــا الــراحــل بمناسبة
الذكرى السنوية لرحيله ،ووجهت له رسالة مؤثرة جاء
فيها التاليّ :
"مرت سنة كاملة على رحيلك يا أبي ،افتقدك
ً ّ
كثيرا! لكنك ما زلت مرفأ األمان الوحيد لي ،في الصلوات
والــدعــوات احتفظ بــك ،ال يفارقني دفء قلبك واستلهمُ
ّ
ّ
باق في قلبي يا أبي
العزيمة واألمــل مما علمتني إيــاهٍ .
رحمك الله".
يذكر أن نادين نسيب نجيم أطلت في رمضان الماضي
بمسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الممثلين السوريين
قصي خولي ومعتصم النهار.

تنظيم الوقت سر النجاح

نجوم مصريون بين العمل الواحد والتعدد
الفنان كــريــم عبدالعزيز اإلع ــداد
لتصوير فيلمه الجديد "البعض
ال يذهب للمأذون" ليقدمه بداية
ال ـعــام ال ـقــادم فــي قــالــب كوميدي
مع الفنانة غــادة عــادل ،والفنانة
نيللي كــريــم ،ومـحـمــود حميدة،
والمخرج أحمد الجندي ،وبمجرد
انـ ـتـ ـه ــائ ــه مـ ــن ال ـف ـي ـل ــم س ـيــدخــل
تجربتين دف ـعــة واحـ ــدة ،األول ــى
" ،"1919مــع النجم أحمد عــز في
التعاون األول بينهما ،وذلك مع
المخرج مــروان حامد ،والمؤلف
أحمد مراد.
وي ـح ـم ــل الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـشـ ــاب فــي
ج ـع ـب ـتــه ت ـع ــاق ــدا آخـ ــر ل ــم ي ـحــدد
موقفه منه حتى اآلن ،وهو فيلم
"ال ـفــارس" الــذي تعاقد عليه قبل
فترة وتم تأجيله لعدة تجهيزات
إنتاجية ،ورغــم كل هــذه األعمال
ينتظر كريم الضوء األخضر من
شركة إنتاج مسلسله المخابراتي
"ال ــزيـ ـب ــق" ل ـب ــدء ت ـصــويــر ال ـجــزء
الثاني المعطل قبل عامين.

نادين نسيب نجيم تستذكر
رحيل والدها

● مـ ـت ــى سـ ـيـ ـع ــرض م ـس ـل ـســل
"حشمت في البيت األبيض"؟

 أعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم تـ ـج ــرب ــةً
مختلفة سينمائيا بشكل كامل،
فــال ـف ـي ـلــم ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـقـنـيــات
ً
م ـت ـط ــورة ج ـ ــدا ب ـم ـجــال صـنــاعــة
األف ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وت ـ ـ ـقـ ـ ــوم فـ ـك ــرتـ ــه ع ـلــى
تـحــول األبـطــال إلــى اق ــزام بسبب
التجارب الكيميائية بينما أظل
مــن خ ــال دوري وه ــو شخصية
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي فـ ـن ــان ــس ال ـع ـم ــاق
ال ــوحـ ـي ــد وت ـ ـحـ ــدث الـ ـع ــدي ــد مــن
المواقف الكوميدية االجتماعية،
وبسبب الفكرة وطريقة تنفيذها
استغرق المشروع بعض الوقت
ً
لالنتهاء منه خصوصا أن فريق

بيومي مع الليثي

أخبار النجوم

ويناقش قضايا اجتماعية عدة
ت ـحــدث فــي الـمـجـتـمــع الـمـصــري،
م ــن خ ـ ــال الـ ـتـ ـط ــرق ل ـم ــا ي ـحــدث
للعاملين بجمع القمامة ،بجانب
المعالجة الكوميدية الموجودة
ً
في األحداث ،وأصور حاليا دوري
ً
ف ــي الـعـمــل لـيـعــرض قــري ـبــا على
الشاشات.

● م ـ ـ ــاذا عـ ــن دورك فـ ــي فـيـلــم
"ديدو"؟

مواعيد
العرض
ال تشغلني
وال أتدخل
فيها ولكنها
مرتبطة
باالتفاقات
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مزاج

وح ــول ه ــذا ال ـمــوضــوع ،قــال
أحمد عز في تصريحات خاصة،
إن األمـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس ف ـ ـكـ ــرة تـغـيـيــر
وج ـه ــات ن ـظ ــر ،ول ـك ــن أك ـث ــر من
دفعه لذلك توالي السيناريوهات
الـمـمـيــزة ،مـمــا يصعب رفضها
رغم أنها مرهقة ،وفكرة التوالي
تحتاج إلى مجهود صعب.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة مـ ــع ف ـك ــرة
"الممر" ،الذي اعتبره حلم العمل،

ومن المستحيل رفضه تحت أي
ظرف ،وفكرة "والد رزق" بجزئه
الثاني كان يعد له منذ فترة.
أمـ ــا ع ــن ف ـك ــرة ال ــدخ ــول في
تجربة درامية فقال إنه ال يمانع
تماما ،ولكن البد أن يكون هناك
سيناريو أكثر من مميز ليدفعه
إل ــى خ ــوض ال ـت ـجــربــة ف ــي هــذا
الوقت الصعب.

رفض الفكرة
وم ــازال الـنـجــم أحـمــد حلمي
راف ـضــا فـكــرة خ ــوض الـتـجــارب
ال ـم ـت ـتــال ـيــة أو ف ـك ــرة ال ـت ـجــربــة
ك ــل عـ ــام ،وت ـم ـســك ب ــأخ ــذ مــزيــد
م ــن ال ــوق ــت لـلـتــرتـيــب واإلع ـ ــداد
للتصوير ،رغــم هـبــوط أسهمه
خ ــال آخ ــر فـيـلـمـيــن وآخــره ـمــا
فـيـلــم "خ ـيــال مــآتــة" الـمـعــروض
حــال ـيــا؛ ورغـ ــم اإلع ـ ــداد ل ــه منذ
 3س ـن ــوات؛ فــإنــه ن ــال انـتـقــادات
ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ،ونـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــه الـ ـبـ ـع ــض
بالتغيير ،إال أنــه م ــازال مصرا
على قراراته ،ولم يغير وجهته
بعد ،ويشاركه في هذا االتجاه
الفنان أحمد السقا الــذي يقدم
تـجــر بــة سينمائية كــل عامين،
ويعد الـعــام هــو الثالث لــه بعد
آخ ــر أفــامــه الـتــي قــدمـهــا باسم
"هروب اضطراري" وغير بعدها
بـعــض األعـ ـم ــال ،وتــوق ـفــت عــدة
مشروعات أخرى أيضا.

إيهاب توفيق
س ـجــل ال ـم ـط ــرب إيـ ـه ــاب تــوف ـيــق أل ـب ــوم ــه ال ـجــديــد
ـان  ،جميعها من
المخصص لألطفال ويشمل  10أ غ ـ ٍ
كلمات الشاعر عوض بدوي الذي يراهن عليه بقوة
ً
ً
خالل الفترة المقبلة ،ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل
ً
ً
عددا من األفكار ،ومن المقرر طرحه قريبا.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ط ــرح إي ـه ــاب تــوفـيــق "دوي ـت ــو"
ً
جديدا مع أحمد شيبة بعنوان "عشمي في ربنا" على
طــريـقــة الـفـيــديــو الـكـلـيــب ،مــن كـلـمــات رضــا المصري
وألحان فارس فهمي وتوزيع زيزو ،من إخراج ياسر
عصام.
كما طرح توفيق ،قبل أيام أغنية جديدة تحمل اسم
"الصيف والبحر" ،من كلمات وألحان مصطفى كامل،
وتــوزيــع موسيقي أحمد عــادل ،ومــن كلمات األغنية
"الـصـيــف والـبـحــر والـمـيــه وال ـه ــوى ...والـلـيــل بالليل
كل العشاق سوى ...الصيف الصيف والبحر والبحر
والميه والهوى ...وأنا ويا حبيبي ياناس مبسوط...
مش عايز الوقت يعدي يفوت".
ً
يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق كان دعاء دينيا
خــال رمـضــان الماضي بعنوان "جــانــي فــي المنام"،
وكان من كلمات إبراهيم دردير ،وألحان كريم فتحي،
وتوزيع ا ســام الحسن ،وتسجيل وميكس وماستر
مصطفى رؤوف.
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تسالي
كلمة السر:
مرشح
موقف
محلة
قارورة
منكوبة
حسم
منصب
قبل
خطة
كوريا
قادة
ذكي
مغرب
تسريح
عبرة
وفق
وعود
نار
سمو
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م ــن  6أح ـ ــرف وهـ ــي اسـ ــم أك ـب ــر مـ ــدن بــاك ـس ـتــان،
وعاصمة محافظة سند.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـشـبـكــة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.

الحمل
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 – 1م ــؤرخ ولــد فــي أربـيــل لــه «وفـيــات األعـيــان
وأنباء أبناء الزمان» – اسم موصول.
 – 2جربوا فعل – نتيجة الطرح.
 – 3لعب ولهو – شاعر عباسي.
ُ
َ
 – 4نوتة موسيقية – أقـســام وشــعــب – أوالد
فالن.
 – 5تماثل وتراجع الجرح إلى البرء – أغلقت
الباب – أحصى وحسب.
 – 6وضعه خلسة – بحيرة تجري إليها مياه
غياض وآجام فتتسع.
ٍ
 – 7يحادثه ويكالمه – مخلص ووفي.
 – 8نقذف – الخاطر والقلب.
 – 9ف ـي ــزي ــائ ــي أل ـم ــان ــي راحـ ـ ــل وضـ ــع نـظــريــة
«النسبية».
 – 10أذاب الفضة وصبها فــي قــالــب – إمــرأة
ّ
أخناتون لها تماثيل خلدت جمالها الرائع.

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يدعوك الفلك إلى التحفظ والروية وعدم ● الثور (:)5/20 – 4/20
ً
ً
مـهـنـيــا :تختبر أمـ ــورا جــديــدة عـلــى الصعيد
محاولة المستحيل.
ً
عــاط ـف ـيــا :حـ ــاذر م ــن ال ـص ــدام ــات م ــع ال ـشــريــك أو المهني وتخطط لسفرة قصيرة.
ً
عاطفيا :تحلو لك العالقات العاطفية وتخطط
الحبيب واعتمد الحوار والتفاهم.
ً
ً
اجتماعيا  :تتلقى عــرو ضــا كثيرة للمشاركة في لنزهة أو لرحلة مع الشريك.
ً
اجتماعيا :قد يطرأ ما يجعلك تغير في أسلوبك
نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية.
أو تصحح بعض سلوكك.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

 – 1أديب وعالم مصري راحل أشهر آثاره «فجر
اإلسالم».
 – 2تستعمل الطالق الرصاص – دمار.
 – 3نجا من الطوفان مع أسرته – صفوف من
الحجارة في البناء.
 – 4صديق – دولة عربية.

الحلول

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اذا كانت لديك أي مشكلة قانونية عالقة
َ
ً
مهنيا :تطالب بتنفيذ وعودك المالية فال تتأخر فعجل حلها.
ً
ً
عاطفيا  :يحسدكما الجميع على تفاهمكما
أبدا في تسديدها.
ً
عاطفيا :ينصحك الفلك بعد اتخاذ أي قرار عاطفي وحبكما فواظبا على هذه الحال.
ّ
ً
اجتماعيا  :تسلح بالدبلوماسية اللبقة عند
في الوقت الراهن.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتخذ قرارا اجتماعيا حكيما وتحسم تعاطيك مع معارف جدد.
رقم الحظ.4 :
أمرك لجهة بعض العالقات.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال تــؤجــل اتـخــاذ أي ق ــرار درسـتــه قبل أن
تتضاعف السلبيات.
ً
عاطفيا  :لــد يــك الشجاعة الكاملة عندما يخطئ
ّ
الحبيب لمواجهته بحب واحترام.
ً
ً
اجتماعيا :دائـمــا تـحــاول التقاط الـفــرص لجعل
جميع من حولك سعيدين.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ّ
المعوقات وتنهي أعماال
مهنيا :تجتاز بعض
مرهقة ال يمكن تأجيلها.
ً
عاطفيا :تبدو عالقتكما العاطفية منتعشة
ً
وتنعكس إيجابا على اآلخرين.
ً
اجتماعيا :تشير أجواؤك الفلكية الى حصول
خصام مع أحد المعارف.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ً
مهنيا :مرحلة جــديــدة فــي عملك تتطلب الصبر مهنيا :اشتداد المنافسة المهنية يجبرك على
مضاعفة جهودك واستخدام ذكائك.
والحكمة في التعامل.
ً
ً
ً
عاطفيا  :تأتيك فرصة عاطفية عــن طريق عائلة عاطفيا :قد تسترجع حبا غاب عنك مدة طويلة
ّ
ألسباب خارجة عن إرادتك.
مقربة لكنك متردد.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتوطد عالقاتك مع بعض األصدقاء اجتماعيا  :تتلقى مبلغا من المال عن طريق
عائلي فتنفقه على المنزل.
وتتكاثر لقاءاتكم االجتماعية.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

● القوس (:)12/21 – 11/23
ً
ّ
تتورط في مجاالت عقيمة أو في أعمال
مهنيا :ال
البورصة وغيرها.
ً
ً
عاطفيا :تمارس سحرا على الجنس اآلخــر وقد
تبدأ بعالقة جديدة.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن متفهما وصبورا مع الوالدين علما
بأنك تقوم بواجباتك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

 – 5أط ــول أنـهــر فــرنـســا – انـتـبــه واسـتـيـقــظ من  – 9قصد وعادة وطريق – قذفني.
 – 10مـعــامــل – كــانــت أسـنــانــه قـصـيــرة ملتزقة
النوم – هجم.
منعطفة على غار الفم.
 – 6ضاغوط – تلفون.
ً
 – 11دولة عربية – عائش.
 – 7قطع عهدا لفالن – مدينة إيرانية.
 – 8ضـمـيــر مـنـفـصــل – ي ــوض ــع فـيـهــا الـمــوتــى
ليدفنوا.

الثور

 20أبريل  20 -مايو

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تواصل درس أحد المشاريع وقد يأتيك
بنتائج مادية مثمرة.
ً
ً
ً
ً
ً
عاطفيا  :تعرف جــوا عاطفيا جميال وهانئا
وتتمنى البقاء على هذا المنوال.
ّ
ً
ً
ً
اجتماعيا :تسمع خبرا جيدا يتعلق بوضعك
المصرفي أو بأحد ممتلكاتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ً
مهنيا :تسلح بالدبلوماسية والفطنة في التعامل مـهـن ـيــا :ت ـحـتــاج ال ــى ال ـمــزيــد م ــن ال ـخ ـبــرة فال
للوصول الى مبتغاك.
ترفض المالحظات التي تأتيك.
ً
ً
عاطفيا :تضطر الــى تأجيل أمــر كنت قــد وعــدت عاطفيا :يزول سوء التفاهم الحاصل مع شريك
الحبيب به.
عمرك وتعود الحياة إلى مجاريها.
ً
ً
اجتماعيا :تستعيد عافيتك وتشعر بالقوة بعد اجتماعيا :يغيب بعض األشخاص عن السمع
وعكة صغيرة ّ
ّ
ألمت بك.
التكيف مع األحداث.
وتضطر الى
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :
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١٧

«المواصالت» ِّ
تكرم مديري
اإلدارات المالية المتميزين
بحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون اإلدارية
والـمــالـيــة م .مـنـصــور ال ـبــدر ،كـ َّـرمــت وكـيـلــة وزارة
المواصالت خلود الشهاب ،مجموعة من مديري
اإلدارات الـمــالـيــة الـمـتـمـيــزيــن ،والـمـخـلـصـيــن من
الموظفين ،تـقــديــرا لــدورهــم ومجهودهم الفعال
فــي تسهيل وإن ـجــاز وإت ـمــام الـ ــدورة المستندية
للمعامالت المالية.

جانب من التكريم

تكريم زينب المؤمن

تكريم شيماء وليد

 ...وصفاء القالف

 ...وهبة وليد

 ...وعذاري الهواري

«العلمي» اختتم برنامجه الصيفي
احتفل المركز العلمي باختتام برنامجه التطوعي الصيفي التاسع
ً
عشر ،مكرما  43ممن عملوا بمختلف إداراته.
وقالت المديرة العامة للمركز رنا النيباري "أشكر جميع المشاركين
الذين اجتازوا البرنامج المكثف في غضون  3أشهر ،والذي وفر
لهم فرصة تعلم مهارات سوق العمل األساسية ،وأكسبهم مهارات
حياتية مختلفة ،وصقل شخصيتهم".
وأضــافــت الـنـيـبــاري "نـحــن ف ـخــورون بــإن ـجــازات شـبــاب وشــابــات
المركز ،وممتنون لهم وإلسهاماتهم ،ويشرفني أن أقدم لهم ،نيابة
عن مجلس اإلدارة وفريق المركز ،شهادة تقدير وعضوية سنوية
مجانية ليستمر التواصل فيما بيننا".
من جانبه ،قال مدير مساعد العالقات العامة والمبيعات محمد
ً
السنعوسي" ،يتم حاليا االستعداد للعام الدراسي بالتعاون مع
إدارة األنشطة في وزارة التربية بقطاعيها الحكومي والخاص،
حيث تبدأ الدراسة مطلع أكتوبر ،ونحن مستعدون لهذا الحدث
بالكثير من األنشطة الخاصة بالطلبة".
مريم الفيلكاوي ومنار أشكناني وطيبة الهاجري

ً
النيباري تتوسط عددا من المتطوعين والمتطوعات

النيباري والسنعوسي وفريق "العلمي" ومشاركون في الحفل

فريق قاعة االستكشاف والتعليم

غنى المقهوي وفاطمة أشكناني ونور شموه وهيا المطوع وزينة المسلم

مجتمع

مسك وعنبر
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نور غندور لـ ةديرجلا « :جمان» دراما رومانسية واقعية
•

تنتظر عرض فيلم «يا بعده» الذي جمعها مع بشار الشطي
محمد جمعة

أعربت الفنانة نور غندور عن
سعادتها بمسلسل «جمان»،
الفتة إلى أنها تنتظر عرض
فيلم «يا بعده» الذي يجمعها
مع الفنان بشار الشطي.

شعرت أنها تمثل
للمرة األولى في
مسلسل «دفعة
القاهرة»

خفيف واق ـعــي ج ــدا ،والـقـصــة قد
تـ ـص ــادفـ ـه ــا ب ـش ـك ــل شـ ـب ــه ي ــوم ــي
ف ــي ال ـك ــوي ــت وخ ــارجـ ـه ــا ،ك ـمــا أن
القصة التي خطتها أنامل الكاتبة
ال ـك ــاظ ـم ــي ك ــان ــت م ـت ــاح ــة ل ـل ـقــراء
وتـ ــداولـ ــوهـ ــا ب ـش ـكــل واس ـ ـ ــع ،وم ــا
يحدث اننا ترجمنا الكلمات لعمل
مصور نتمنى أن ينال رضاكم".
وتوجهت بالشكر إلى المخرج
خالد جمال على الجهد المبذول
في المسلسل ،مثمنة الدويتو مع
الفنان السعودي مهند الحمدي ،إذ
كان "الجمهور متفاعال معنا عبر
مواقع التواصل االجتماعي خالل
األيام الماضية".

أنـ ـج ــزت ال ـف ـن ــان ــة ن ـ ــور غ ـن ــدور
ت ـ ـصـ ــويـ ــر دوره ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي م ـس ـل ـســل
الدراما االجتماعية "جمان" الذي
بدأ عرضه أمس األول عبر شاشة
قناة " ،"mbcللمخرج خالد جمال
والكاتبة علياء الكاظمي ،ليكون
بذلك أول عمل درامي يعرض عقب
زخم الموسم الرمضاني.
ن ــور تـحــدثــت لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" عن
الـعـمــل ودورهـ ـ ــا ،وم ــا يشكله من
أهمية ،السيما أن الساحة حاليا
ت ـش ـهــد ح ــال ــة مـ ــن ال ـ ــرك ـ ــود حـيــث
يـلـتـقــط ص ـنــاع ال ــدرام ــا األن ـفــاس
ع ـقــب م ــاراث ــون رمـ ـض ــان ،كــاشـفــة
أن العمل يعتبر دراما رومانسية
اجتماعية واقعية.
وعـ ـ ـب ـ ــرت ن ـ ـ ــور ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
بالمشاركة في "جمان" ،مبينة أن
العمل يـشــارك فــي بطولته مهند
الحمدي وفــوز الشطي وعبدالله
ال ـت ــرك ـم ــان ــي وم ـح ـم ــد ال ــدوس ــري
وهــدى الخطيب وناصر كرماني
وفــاط ـمــة ال ـط ـبــاخ وإي ـم ــان العلي
وأحمد النجار وآخرون.
وأضافت أن "العمل رومانسي

السينما
ومــن الــدرامــا للسينما ،كشفت
نـ ـ ــور عـ ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ت ـصــويــر
فـيـلــم "ي ــا ب ـع ــده" ال ـم ـقــرر أن يــرى
الـنــور قــريـبــا ،موضحة أن الفيلم
واح ــد مــن أنـجــح قـصــص الكاتبة
علياء الكاظمي ،وتخرجه لولوة
ع ـبــدال ـســام ويـ ـش ــارك ف ـيــه نخبة

م ــن ال ـف ـنــان ـيــن" ،ولـ ـع ــل م ــا يـمـيــزه
الديو الذي جمعني والفنان بشار
الشطي ،كما أن وجوده في أي عمل
ً
إضافة ويمحنه ثقال لما لبشار من
حضور وكاريزما".
ولـفـتــت إل ــى أن "الـفـيـلــم يـشــارك
في بطولته مجموعة من النجوم
الذين اعتز بهم مثل غدير السبتي
وال ـقــديــرة اسـمـهــان تــوفـيــق ونــور
والعديد من الفنانين".

بيئتها المتحررة
وحــول السياق العام لألحداث
قالت إنها "ت ــدور حــول شخصية
(ب ـس ـم ــة) ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ح ــب ابــن
الـجـيــران (حـمــد) ال ــذي يعاني كي
يقنع أهله بالموافقة على خطبة
ب ـس ـمــة ب ـس ـبــب ت ـح ـفــظ أهـ ـل ــه عــن
بيئتها المتحررة والتي تعد أكثر
ً
انفتاحا من مثيلتها عند (حمد)،
وتتوالى األحداث وينتصر الحب
وتتم الخطبة السعيدة وتحديد
مــوعــد ال ــزف ــاف ،فيكتشف (حـمــد)
أن ــه م ـصــاب ب ـمــرض خـطـيــر وهــو
سرطان الدم (اللوكيميا) ،ووسط
حالة شديدة من اإلحباط واليأس
التي تسيطر على الجميع تتحدى
(بسمة) المرض وتصر على إتمام
الــزواج ،وتسافر معه إلى الخارج
ف ــي رح ـلــة ع ــاج صـعـبــة وطــويـلــة
ت ـع ـي ــش خ ــالـ ـه ــا ب ـس ـم ــة م ــواق ــف
مختلفة بين الحب واأللم".

دفعة القاهرة
وعـ ـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ــي "دف ـ ـعـ ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة" الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــرض خـ ــال
رمضان الماضي ،أكدت نور أنها
" تـجــر بــة ممتعة أ جــد هــا متكاملة
األركـ ـ ـ ــان م ــن ديـ ـ ـك ـ ــورات ،وأزي ـ ـ ــاء،
ون ـ ــص ،وفـ ـك ــرة ،وت ـن ـف ـيــذ وفــريــق
عمل وأداء ،وللمرة األولــى أشعر
أنني أمثل فعليا ،وأنتهز الفرصة

نور في مشهد من «جمان»

البغيلي :نهدف إلى رفع المستوى العلمي

ً
انطالق التسجيل بـ «الفنون الموسيقية» و«الدراسات» غدا
ً
استعدادا الستقبال الطاقات
ً
الـشـبــابـيــة م ـج ــددا ضـمــن الـعــام
الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد ال ـم ـق ـبــل في
ك ــل األق ـ ـسـ ــام ال ـف ـن ـي ــة ،انـطـلـقــت
ال ـت ـح ـض ـي ــرات فـ ــي ال ـم ـع ـهــديــن
الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
والدراسات الموسيقية التابعين
لوزارة التعليم العالي.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـم ـ ـيـ ــد "الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون
الموسيقية" د .رشيد البغيلي،
في تصريح ،عن شكره وتقديره
ل ـل ـج ـه ــود الـ ـت ــي ي ـب ــذل ـه ــا وزيـ ــر
التربية وز يــر التعليم والعالي
د .حـ ــامـ ــد الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،ووكـ ـي ــل
وزارة التعليم العالي د .صبيح
الـمـخـيــزيــم ،والــوك ـيــل المساعد
للشؤون اإلدارية والمالية لمياء
الـمـلـحــم ،وال ــوك ــاء المساعدين
بــالــوزارة فــي الــدعــم وتذليل كل
العقبات أمام الطلبة.
ولـفــت البغيلي إلــى أن إدارة
المعهد أ تـمــت كــل التحضيرات
وسخرت المتطلبات الستقبال
ال ـط ـل ـبــة ف ــي عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل،
ً
مـ ـ ـ ـشـ ـ ــددا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـلــى
توفير األرض الخصبة للدراسة
ورفع المستوى العلمي والفني
األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ،وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا إقـ ــامـ ــة
األنـشـطــة والـ ــورش الموسيقية
التي تساهم فــي صقل وتنمية

المواهب طوال العام الدراسي.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ــرى ت ـش ـك ـي ــل
فـ ـ ـ ــرق فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل
ول ـ ـجـ ــان م ـت ـخ ـص ـصــة الخ ـت ـي ــار
ً
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن م ــدة
ال ـ ــدراس ـ ــة ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة خ ـمــس
سنوات ،السنة األولى تمهيدية
وأرب ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات يـ ـحـ ـص ــل فــي
نـهــايـتـهــا ال ـطــالــب عـلــى شـهــادة
"البكالوريوس" ،فنون موسيقية
بحسب تخصصه ،فــي حين أن
مدة الدراسة في معهد الدراسات
الموسيقية ثالث سنوات يحصل
الطالب في نهايتها على شهادة
دبلوم دراسات موسيقية.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـلـ ـن ــت
إدارة الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــاب
التسجيل أم ــام الطلبة لــدراســة
"البكالوريوس" للعام الدراسي
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل اب ـ ـ ـتـ ـ ــداء م ـ ــن ي ـ ـ ــوم غــد
ال ـثــاثــاء ،مــع التقيد بــالـشــروط
الـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
ب ــال ـم ـع ـه ــدي ــن ،وه ـ ــي أن ي ـكــون
ال ـم ـت ـقــدم كــوي ـتــي الـجـنـسـيــة أو
مــن أبـنــاء دول مجلس التعاون
الخليجي أو مــن أم كويتية مع
إح ـضــار مــا يثبت ذل ــك ،ويـكــون
حــاصــا عـلــى ش ـهــادة الـثــانــويــة

 5الجاري آخر موعد للتسجيل
في «الفنون المسرحية»
●

فضة المعيلي

يواصل المعهد العالي
ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـســرح ـيــة ،في
مـقــره الـكــائــن بالسالمية،
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة م ــن
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن والـ ــوافـ ــديـ ــن
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـق ــدم
ل ـل ـت ـس ـج ـيــل مـ ـب ــاش ــرة فــي
أقـ ـس ــام ال ـم ـع ـهــد األربـ ـع ــة:
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل واإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج،
والنقد واألدب المسرحي،
وال ــديـ ـك ــور ،وال ـت ـل ـفــزيــون،
وذلـ ــك خ ــال ف ـتــرة الـ ــدوام
الــرسـمــي مــن ال ــ 9صباحا
إلـ ــى الـ ـ ـ  1ظـ ـه ــرا ،ع ـلــى أن
يكون  5الجاري آخر موعد
لتلقي طلبات القبول.
وك ــان ــت إدارة الـمـعـهــد
ب ــرئ ــاس ــة ع ـم ـي ــده د .عـلــي
العنزي ،أطلقت قبل أكثر
من شهر خدمة التسجيل
اإللكتروني عبر اإلنترنت
وتلقت العديد من الطلبات
بهذا الخصوص.

العامة أو ما يعادلها ،وأال يكون
قـ ــد ان ـق ـط ــع عـ ــن ال ـ ــدراس ـ ــة بـعــد
حصوله على المؤهل أكثر من
عامين دراسيين ،وأال يزيد العمر
على  24عــامــا ،ويجتاز اختبار
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ،وي ـت ـم ـت ــع بــال ـل ـيــاقــة
الصحية.
وذكـ ـ ـ ــرت إدارة ال ـم ـع ـه ــد أن ــه
سـيـتــم فـتــح ب ــاب الـتـسـجـيــل في
مـعـهــد الـ ــدراسـ ــات الـمــوسـيـقـيــة
"قـ ـس ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــوي" مـ ــن  3إل ـ ــى 6
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،م ـب ـي ـن ــة أن ش ـ ــروط
الـ ـقـ ـب ــول أن يـ ـك ــون الـ ـط ــال ــب أو

ال ـطــال ـبــة كــوي ـتــي الـج ـنـسـيــة أو
من أم كويتية أو أحــد الوالدين
يعمل بوزارة التربية ،وأن يكون
ح ــاص ــا ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادة ال ـصــف
التاسع أو ما يعادلها ،وأال يكون
انقطع عن الدراسة بعد حصوله
ع ـلــى ال ـمــؤهــل أك ـثــر م ــن عــامـيــن
دراسيين ،وأال يقل السن عن 13
عاما ،وأال يزيد على  18عاما ،مع
اجتياز اختبار القدرات ،والتمتع
ب ــال ـل ـي ــاق ــة ال ـص ـح ـي ــة ،وال ـت ـف ــرغ
ً
للدراسة وأال يكون موظفا.

يــذ كــر أن المعهد يمنح
الـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن درج ــة
البكالوريوس في األقسام
المذكورة بعد أربع سنوات
من الدراسة النظامية.

فؤاد عبد الواحد يطلق
«ايه أحبك»

نور غندور

محمد جمعة

كـشــف الـفـنــان مـحـمــد الـشـعـيـبــي ،في
تصريح خاص لـ "الجريدة" ،عن عودة
العمل على قصة فيلم "إعــادة صيانة"،
ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ ف ـي ــه م ـن ــذ  5سـ ـ ـن ـ ــوات ،لـكــن
الـمـشــروع تــوقــف لعقبات ع ــدة ،قبل أن
يـقــرر الـفـنــان ال ـشــاب الـمـضــي قــدمــا في
تجربته السينمائية األولى مجددا.
وقـ ـ ــال ال ـش ـع ـي ـبــي إن "إعـ ـ ــادة
ص ـي ــان ــة" ق ـص ـتــي ،وس ـي ـنــاريــو
وح ــوار فاطمة األق ــزم ،وحاليا
بصدد عقد جلسات عمل عدة
لتطوير الفيلم قبل ا لـبــدء في
تـنـفـيــذه ل ـيــرى ال ـنــور فــي أقــرب
فرصة.
وأشـ ــار إل ــى أن اخـتـيــار
فريق العمل ومواقع
ال ـت ـص ــوي ــر سـيـتــم
ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف ع ـ ـنـ ــه
الح ـ ـقـ ــا ،الس ـي ـمــا
أنـ ــه ي ــؤث ــر دائ ـمــا
العمل فــي صمت
إ ل ـ ـ ـ ــى أن ت ـت ـض ــح
الصورة بخصوص
أي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ـن ــي،

س ـ ــواء كـ ــان غ ـنــائ ـيــا أو س ـي ـن ـمــائ ـيــا أو
م ـســرح ـيــا .وح ـ ــول واق ـ ــع ال ـسـيـنـمــا في
المملكة العربية السعودية حاليا قال:
"لمست أخيرا رواجــا سينمائيا كبيرا
في السعودية ،بعد القرار بفتح الباب
أمام بناء دور عرض ،مما حفز الشباب
ع ـل ــى ط ـ ــرق الـ ـب ــاب وت ـق ــدي ــم إب ــداع ـه ــم،
وأنــا أحــدهــم ،وســأعــرض الفيلم هناك،
وبــالـكــويــت أي ـضــا ،وه ـنــاك دعــم
ك ـب ـيــر مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات الـمـعـنـيــة
بالمملكة.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـش ـ ـع ـ ـي ـ ـبـ ــي ،ف ــي
خ ـ ـتـ ــام حـ ــدي ـ ـثـ ــه ،ع ـ ــن ت ــوق ــف
نشاطه الــدرامــي مؤقتا بعد
مشاركته األخيرة في مسلسل
"العاصفة" مع الفنان عبدالعزيز
الـ ـمـ ـسـ ـل ــم ونـ ـخـ ـب ــة مــن
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــوم ،الفـ ـت ــا
إلى أنه سيركز
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
أك ـب ــر الـفـتــرة
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـسـيـنـمــا
والغناء.

أطلق الفنان فؤاد
عبدالواحد أغنية جديدة
حملت عنوان «ايه أحبك»،
من كلمات الشاعر «يم»،
وألحان الفنان الكويتي
عبد القادر الهدهود،
وتوزيع املوزع املوسيقي
عصام الشرايطي ،ومكس
وماستر للمهندس جاسم
محمد ،وتقول كلمات
األغنية:
إيه ّ
أحبك قلتها وبعالي
صوتي
آسف اني ما قويت
وماقدرت
ال تعاتبني ترى طول
سكوتي
ال غلطت وال ظلمت وال
كفرت..
وأعد عبدالواحد لألغنية
املنفردة فيديو كليب
تعاون في تصويره
وإخراجه مع أحمد
يعقوب ،متضمنًا في
عملية املونتاج كلمات
األغنية الشاعرية،
حيث طرح العمل عبر
«يوتيوب» ،الى جانب
جميع اإلذاعات الخليجية
والعربية.
إلى ذلك ،يعمل عبدالواحد
على االنتهاء من تنفيذ
أغنيات ألبومه الجديد
والثاني في مسيرته
الفنية.

ريم التيتون :أحب التمثيل وسعيدة بمشاركتي في «الديرفة»
تستعد إلطالق برنامجين عن البحر والتراث
تستعد اإلعالمية والفنانة البحرينية ريم التيتون إلطالق
برنامج تراثي جديد إلى جانب آخر عن البحر ،محاولة تقديم
أفكار مختلفة تحقق لها التميز في المجال اإلعالمي...
حول مشاريعها الجديدة بمجال التقديم التلفزيوني،
إلى جانب مشاركاتها الدرامية في عدد من المسلسالت
وآخرها "الديرفة" ،كان لـ"الجريدة" معها هذا الحوار:

علي العنزي

السقا بين األقصر والغردقة
لتصوير «العنكبوت»

يستعد النجم أحمد
السقا للسفر إلى الغردقة
واألقصر لتصوير
املشاهد الخارجية من
فيلمه الجديد «العنكبوت»
خالل األسبوع الجاري،
ويستمر التصوير هناك
أسبوعًا ما بني األقصر
والغردقة مع املخرج
أحمد نادر جالل ،وتجمع
املشاهد السقا والنجم
التونسي ظافر العابدين
وآخرين.
فيلم «العنكبوت» تدور
أحداثه في إطار من
اإلثارة والتشويق ،وهي
عادة السقا في أفالمه،
ً
فضال عن مشاهد األكشن
الخطيرة التي يؤديها
بنفسه بدون االستعانة
بدوبلير.
وتم التعاقد بشكل رسمي
للمشاركة في الفيلم مع
الفنانني منى زكى ،وظافر
العابدين ومحمد لطفي
وأحمد فؤاد سليم وزكي
فطني عبدالوهاب ،ويسرا
اللوزي وريم مصطفى.

الشعيبي :استئناف «إعادة صيانة»
ّ
بعد توقف  5سنوات
●

رشيد البغيلي

ألشكر كل من ساهم في خروج
الـمـسـلـســل ل ـل ـنــور ،وال أخفيكم
س ــرا ف ـقــد ك ـنــت مـتـخــوفــة قليال
مــن تجسيد دور ال ـتــوأم ،وكــان
حمال كبيرا على عاتقي ،وأمرا
غاية في الصعوبة ،على اعتبار
أن الـشـخـصـيـتـيــن تـجـتـمـعــان
فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاه ــد،
وت ـت ـف ــاع ــان مـ ــع بـعـضـهـمــا،
فوجود شخصية واحدة
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ي ـج ـبــرك
على أن تكون مركزا
 ،100%لـتـتـفــا عــل
م ـ ــع أح ــاس ـي ـس ـه ــا
وم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا،
ف ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال
بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـيـ ـتـ ـي ــن،
فـ ـيـ ـهـ ـم ــا ال ـك ـث ـي ــر
مــن التناقضات،
ولكن ما ان عرض
الـمـسـلـســل حتى
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ردود
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــل رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة
وأثلجت صدري".
يذكر أن "دفعة
الـقــاهــرة" للكاتبة
ه ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاري
ح ـم ــادة والـمـخــرج
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي،
ويشارك في البطولة
نخبة من نجوم
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــج
أمـ ـث ــال بـشــار
الـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــي،
وفاطمة الصفي،
و حـمــد أشكناني،
وخـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــاعـ ــر،
ون ــور الـشـيــخ ،ونــور
الغندور ،ولولوة المال
ومهند حمدي ومــرام
ال ـب ـل ــوش ــي وآخـ ــريـ ــن،
وهو إنتاج مشترك.

خبريات

●

عزة إبراهيم

* حدثينا عن بداياتك في مجال
اإلعالم؟
 ع ـم ـلــت ف ــي ج ــري ــدة "األي ـ ـ ــام"الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة ،ودف ـ ـع ـ ـنـ ــي ح ـبــي
ل ـل ــري ــاض ــة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـص ــص فــي
الـ ـصـ ـح ــاف ــة الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ألدخ ـ ــل
مجاال عزفت المرأة عنه وتخوفت
والت ـ ـ ــزال ،وأج ــري ــت م ـقــابــات مع
رياضيين كبار حققت لي شهرة
ً
وت ـم ـيــزا بـمـجــال جــديــد بالنسبة
للمرأة الخليجية.
ومـ ـ ـن ـ ــذ  5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ان ـت ـه ـي ــت
مـ ـ ــن دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وح ـ ـص ـ ـلـ ــت ع ـلــى

ب ـكــالــوريــوس مـحــاسـبــة ومــالـيــة،
وق ــدم ــت لـلـكــويــت ألع ـمــل مـحــررة
أخبار رياضية ،ثم عملت بإعداد
البرامج االجتماعية ،ثــم بالقناة
ال ـث ــال ـث ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،وش ــارك ــت
بتغطية  80في المئة من الفعاليات
الرياضية التي شهدتها الكويت
بتلك الفترة.
* ك ـيــف ك ـنــت م ـم ـيــزة ف ــي تلك
الفترة القصيرة؟
 كــان أحــد أسـبــاب تميزي أنهسبق لــي أن لعبت حــارس مرمى
منتخب كرة اليد ،وأول صحافية
رياضية بالبحرين ،وعندي شهادة
من كندا لتدريب كرة طائرة وسلة

وتحكيم جـمـبــاز ،وحصلت على
جائزة اإلبداع من مونديال القاهرة
لإلعالم العربي من مصر.
كما كنت أول خليجية تعمل
بالقناة الثالثة الرياضية مذيعة
وم ــراس ـل ــة وم ـع ــدة ب ــرام ــج ،ومـمــا
أه ـل ـنــي لــان ـطــاق ب ـه ــذا الـمـجــال
عالقاتي الوطيدة بنجوم الرياضة
الكويتية والخليجية.
وان ـت ـق ـلــت م ــن ال ـق ـن ــاة الـثــالـثــة
إل ــى ال ـق ـنــاة األولـ ــى ف ــي تلفزيون
ً
الكويت ،تقديرا من رؤسائي الذين
عملت معهم حتى حققت خالل 5
سنوات ( )49برنامجا متنوعا بين
السهرات الفنية واألفالم والبرامج
والتغطيات الخارجية.
* مـ ــا أهـ ـ ــم ت ـق ــدي ــر أو ج ــائ ــزة
حصلت عليها؟
 حصدت جائزة الشيخ ناصربن حمد الخليفة للصحافة ،نجل
ملك البحرين ،كما أعتبر اختياري
ل ـت ـم ـث ـي ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ال ـل ـج ـنــة
ال ـن ـس ــائ ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد الـخـلـيـجــي
للصحافة الرياضية أكبر تكريم
تلقيته في بلدي الثاني الكويت،
كما تخرجت في أكاديمية النادي

ال ـع ــرب ــي ،وح ـص ـلــت ع ـلــى دورات
مـعـتـمــدة م ــن الـفـيـفــا للمنسقين
المحليين.

تحقيق االنفرادات
* ما الذي دفعك للمنافسة في
المجال الرياضي؟
 حـ ـب ــي لـ ـل ــري ــاض ــة وال ـت ـم ـي ــزوتحقيق االن ـف ــرادات دفعني إلى
تجربة مجال مخصص للرجال،
وحاولت من خالل عملي أن أثبت
للمرأة الخليجية أنها قادرة على
خـ ـ ــوض الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـج ــاالت
والتألق بها ،وأن الحجاب أو كوني
امرأة ال يعوق دون تألقي بعملي.
* م ــا ال ـت ـح ــدي ال ـج ــدي ــد ال ــذي
تبحثين عنه في الفترة المقبلة؟
ً
 أعمل حاليا على خطة إلطالقب ــرن ــام ـج ـي ــن أح ــدهـ ـم ــا بـ ــالـ ــدورة
الـبــرامـجـيــة الـمـقـبـلــة ف ــي أكـتــوبــر
المقبل ،مع المخرج هاشم نوشاد،
ويتحدث عن البحر ،وقدمنا معا
مــن قبل بــرنــامــج "الي ــف ستايل"،
ال ـ ـ ــذي ح ـق ــق ن ـج ــاح ــا الف ـ ـتـ ــا ،أم ــا
البرنامج الثاني فسيكون تراثيا

ريم التيتون
من تقديمي ،وانتهيت مؤخرا من
أحـ ــدث بــرام ـجــي "ع ـيــدنــا أح ـلــى"،
عبر شاشة القناة األولى الذي قام
بتغطية فعاليات عيد األضحى
إلــى جانب زميلي المذيع محمد
طاحون.
* كيف تم اختيارك للمشاركة
بمسلسل "الديرفة"؟
 أحب التمثيل وأسعدني الحظأن أش ــارك فــي مسلسل "الــديــرفــة"
مــن خ ــال دور صغير ال يتعدى

الـ ـ ــ 5م ـش ــاه ــد ،ح ـيــث ك ـنــت أغـطــي
تصوير المسلسل ،وعــرض علي
المخرج مـنــاف عـبــدال المشاركة
بأحد األدوار وتجسيد شخصية
بــالـعـمــل ،وبــالـفـعــل واف ـق ــت وك ــان
ظهوري من خالل هذا العمل المهم
ولكنها ليست أول مرة ،فهو ثالث
عمل بالنسبة إلي وكان األول مع
جـمــال ال ــرده ــان ،ومــن ثــم فــي "مع
حصة قـلــم" كما شــاركــت ببعض
األفالم التوعوية.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
إسرائيل تحشد على الحدود ...و«حزب الله» يرد من لبنان

ً
تل أبيب تلغي مناورات وتغلق المجال الجوي شماال ...وغانتز لنصرالله :سنعيدكم للعصر الحجري
مع تأكيد «حزب الله» ّ
الرد من
لبنان على استهداف معقله
بالضاحية الجنوبية قبل أسبوع،
عززت إسرائيل
قواتها قرب ً
ً
الحدود ،وألغت تمرينا عسكريا
وأغلقت األجواء أمام الطيران،
في حين ّ
توعد مسؤولوها
بإعادة لبنان إلى العصر
الحجري في حال تعرض ألي
عمل انتقامي.

مع ازديــاد التوتر بين "حزب الله" اللبناني
وع ــدوت ــه إس ــرائ ـي ــل م ـنــذ اس ـت ـه ــداف طــائــرتـيــن
مسيرتين (درون) للضاحية الجنوبية لبيروت،
حـشــد الـجـيــش الـعـبــري ت ـعــزيــزات كـبـيــرة على
ً
الحدود الشمالية مع لبنان وألغى تمرينا كان
من المقرر القيام به هذا األسبوع.
وبينما أكد "حزب الله" أن قادته الميدانيين
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون ل ـ ـلـ ــرد عـ ـل ــى ه ـ ـجـ ــوم ال ـط ــائ ــرت ـي ــن
المسيرتين ،ذك ــرت هيئة "ال ـبــث" اإلسرائيلية
ً
أمــس ،أنــه تم أيضا إغــاق المجال الجوي في
الشمال أمــام تحليق الطائرات المدنية وتقرر
إرج ـ ــاء مــوعــد تــولــي ال ـنــاطــق ال ـجــديــد بـلـســان
الجيش مهام منصبه.
ولفتت الهيئة إلى أن "الجيش واصل البقاء
ع ـلــى أه ـب ــة االس ـت ـع ــداد ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـح ــدود
الشمالية ،بسبب تهديدات األمين العام لحزب
الله اللبناني حسن نصر الله ،بالرد على إطالق
ً
الطائرتين المسيرتين المفخختين ،ظنا منه أن
إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك".
وذك ــر الجيش اإلســرائـيـلــي ،أمــس األول ،أن
قواته "البرية والجوية والبحرية والمخابرات
ّ
عــززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات
في منطقة القيادة الشمالية".
ً
ونشر الجيش صورا على "تويتر" لدبابات
وقوات برية يجري نشرها.
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سلة أخبار
قطر واألردن يبحثان
النهوض بالعالقات

نقل دبابات إسرائيلية من شمونة
لحدود لبنان أمس األول (أ ف ب)
أعلن الديوان الملكي
األردني ،أمس ،أن الملك
عبدالله الثاني بحث في
اتصال هاتفي مع أمير قطر
تميم بن حمد" ،العالقات
الثنائية وسبل تطويرها
والنهوض بها في مختلف
المجاالت ،وبما ينعكس
ً
إيجابا على الشعبين".
ويأتي االتصال بعد ثالثة
أيام من إعالن الدوحة
تعيين سفير جديد لها
باألردن ،في خطوة مماثلة
للمملكة.

ليبيا :استهداف مطار
معيتيقة بالمدفعية

رد نصرالله

ما نفع
اجتماع بعبدا
ً
االقتصادي غدا
إذا استسلمت
الدولة لحزب؟
مي شدياق

من ناحيته ،أكــد نصرالله ،أن رد "حــزب الله
ً
على الخرق اإلسرائيلي سيكون مفتوحا ،ومن
ً
لبنان ،وليس شرطا أن يكون من مزارع شبعا،
م ــع أن ـه ــا مـ ـ ــزارع لـبـنــانـيــة وي ـج ــب ت ـحــريــرهــا"،
ً
متحدثا عــن "الــرعــب ال ــذي يعيشه الـعــدو على
الحدود".
وفي موضوع الطائرات المسيرة ،قال نصر
ً
الـلــه" :هــذا الموضوع صبرنا عليه كثيرا ،منذ
التحرير في عام  ،2000وبعد  ،2006مع أنها (أي
الطائرات) خرق أمني ،وتجمع معلومات" ،معلنا
أن "المرحلة الجديدة ،تعني إسقاط المسيرات
في السماء اللبنانية ،وهذا حق لنا".
أض ــاف أن "ض ـ ــرورة ال ــرد ه ــو أم ــر مـحـســوم،
الـمــوضــوع بالنسبة لـنــا لـيــس رد اعـتـبــار ‘نما
ي ــرت ـب ــط ب ـت ـث ـب ـيــت مـ ـ ـع ـ ــادالت وت ـث ـب ـي ــت ق ــواع ــد
االشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد" .أضاف:
"يجب أن يدفع اإلسرائيلي ثمن اعتدائه".
وأفاد نصرالله عن اتصاالت دولية وإقليمية
مكثفة مــع مـســؤولـيــن لبنانيين و"حـ ــزب الـلــه"
للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد
أكبر ،لكنه أكد أن "كل هذا التهويل لن يمنع من
حصول رد".
ً
وأحجم نصر الله أيضا عن اإلفصاح عن موعد

ألي رد محتمل وق ــال" :المسألة هــي اآلن وقبل
اآلن في يد الميدان .هي في يد القادة الميدانيين
الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوا" .وتابع إن
طائرات مسيرة كتلك التي استخدمت في هجوم
بيروت "تفتح الباب أمام القتل واالغتياالت في
لبنان إن لم يتم الرد عليها".
واستطرد" :نحن أمام عمل إسرائيلي واضح،
ألن اإلســرائـيـلــي أراد تركيب شماعة يــدعــي من
ً
خاللها وجود مصانع صواريخ دقيقة" ،مجددا
النفي
بـ "وجود مصانع صواريخ دقيقة".
وأشـ ــار إل ــى أن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
بنيامين "نتنياهو يبحث عــن حجة لممارسة
االع ـ ـتـ ــداء ،ولـيـغـيــر ال ـم ـع ــادل ــة ،وي ـف ــرض قــواعــد
ً
اش ـت ـب ــاك ج ــدي ــدة ،خ ـص ــوص ــا أن أي عـمـلـيــة لم
تحصل على الحدود".

كاتس
ً
وردا ع ـل ــى خـ ـط ــاب نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،وج ـ ــه وزيـ ــر
ً
الخارجية يسرائيل كاتس تهديدا باللغة العربية
إلى لبنان بأكمله .ووصف في تغريدة على في
"تويتر" امس ،نصر الله بأنه "دمية إيرانية يأخذ

على عاتقه ملف الهجوم اإليراني المخطط من
سورية وأغلب الظن أنه لم يكن على علم به" .كما
اتهم الوزير اإلسرائيلي ،وهو من أبرز األعضاء
في حكومة نتنياهو نصر الله بـ"تسويق روايات
عــن الــدفــاع عــن لبنان" إلــى الـسـكــان ،وتــابــع" :لو
استمر على هــذا الـمـنــوال فــإنــه سيكرس ذكــراه
كمن خرب لبنان".

غانتز وشدياق
ّ
من جانبه ،حــذر رئيس األركــان السابق بيني
غانتز األمين نصرالله من مغبة التصعيد على
ً
ح ــدود إســرائ ـيــل ،ودعـ ــاه إل ــى أن "ي ـكــون رحـيـمــا
بلبنان".
وكتب غانتز منافس نتنياهو في االنتخابات
التشريعية ،على "تويتر" متوجها لنصرالله "كن
ً
رحـيـمــا بلبنان وال تجعل الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ً
يعيده للعصر الحجري" ،مضيفا" :لبنان سيكون
ً
مسؤوال عن أي هجوم ينطلق من أراضيه".
وف ــي ب ـي ــروت ،ســألــت وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
التنمية اإلداريةمي شدياق" :ماذا على اللبناني
أن يتوقع؟ من يقرر مصيره؟ هل استسلمت الدولة
لحزب الله وعلينا انتظار سيناريو مشابه لـ2006

ً
إذا ك ــان ال ــدم ــار مـحـتـمــا مــا نـفــع اج ـت ـمــاعبعبدا
ً
االق ـت ـصــادي غـ ــدا؟ الــرعــب مسيطر وس ــط تأكيد
أن ــه بـعــدع ــاش ــورا ء مــوعــد ال ــرد الـمـحـســوم الــذي
تحدث عنهالسيد حسن نصرالله وتهديد مرجع
إسرائيلي بإعادة لبنان للعصر الحجري".

انتهاك وحرائق
ّ
وفي ّ
تطور متصل ،أعلن الجيش اللبناني أن
"طائرة مسيرة تابعة للعدو اإلسرائيلي ،انتهكت
ً
ظهرا األجواء من فوق مزرعة بسطرة ،وألقت مواد
حارقة على أحراج السنديان في المنطقة ،ما أدى
إلى نشوب حريق".
وفي حين أفاد الجيش اإلسرائيلي بأن "النيران
اندلعت في منطقة لبنانية حدودية وبدأت بسبب
عمليات قواتنا في المنطقة" ،حذرت قيادة الجيش
اللبناني من استخدام الطائرات المسيرة "درون"
خــال إحياء مراسم عــاشــوراء في أجــواء مناطق
الضاحية الجنوبية لبيروت ،والنبطية ،وصور،
وبعلبك والهرمل ،من الوقوع تحت طائلة المالحقة
القانونية.
(بيروت ،تل أبيب ـ ـ وكاالت)

ً
نتنياهو يلعب مجددا ورقة المستوطنات لدعم قاعدته االنتخابية

ّ
جدد تعهده فرض «السيادة اليهودية» في الضفة ...و«السلطة» ترفض محاوالت خلق أمر واقع
ف ــي مـسـعــى ل ــدع ــم ق ــاع ــدت ــه الـيـمـيـنـيــة قبل
االنتخابات التشريعية المبكرة والمقررة في 17
ّ
لتعهد انتخابي
سبتمبر الجاري ،وفي تكرار
قطعه قبل خمسة أشهر ،أعلن رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أمس ،أنه ينوي
ض ــم الـمـسـتــوطـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الضفة
ً
ً
الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا.
والمستوطنات إحدى أكثر القضايا سخونة
في الصراع اإلسرائيلي ـ ـ الفلسطيني .وعبر
الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ــن مـ ـخ ــاوف م ــن إمـ ـك ــان أن
يتحدى نتنياهو اإلجـمــاع الــدولــي ويمضي
ً
ق ــدم ــا ن ـح ــو ض ــم ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات ب ـم ـســانــدة
محتملة من حليفه الوثيق الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وفــي كلمة فــي مستوطنة الـكــانــا بالضفة
الـغــربـيــة حـيــث حـضــر م ــراس ــم اف ـت ـتــاح الـعــام
الـ ــدراسـ ــي ،ق ــال ن ـت ـن ـيــاهــو" :س ـن ـمــد ال ـس ـيــادة

الـيـهــوديــة عـلــى جـمـيــع الـمـسـتــوطـنــات كجزء
من أرض إسرائيل التوراتية وكجزء من دولة
إسرائيل".
أضاف" :هذه أرضنا ،سنبني الكانا أخرى
والكانا أخرى والكانا أخرى .لن نقتلع أي أحد
يعيش هنا" .ولم يحدد متى ينوي اتخاذ مثل
هذا اإلجراء.
وتابع "لن يتكرر ما حدث في "غوش قطيف"
(مستوطنة أخليت من قطاع غزة عام  ،)2005لن
يحدث اقتالع جديد للمستوطنات".
ً
وتـعـقـيـبــا عـلــى إع ــان نـتـنـيــاهــو ،ق ــال نبيل
أب ــو ردي ـن ــة ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم الــرئـيــس
الفلسطيني محمود عباس" :هذا األمر ُيعتبر
ً
استمرارا لمحاوالت خلق أمر واقع مرفوض لن
يؤدي إلى أي سالم أو أمن أو استقرار".
واع ـت ـبــر ان "ت ـصــريــح نـتـنـيــاهــو الـعـلـنــي ال
ً
ً
يـشـكــل خ ـطــرا وت ـهــديــدا للشعب الفلسطيني

وح ــده فحسب بــل هــو خـطــر عـلــى المنظومة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ــرمـ ـتـ ـه ــا" .وأض ـ ـ ـ ــاف "أن س ـيــاســة
االس ـت ـي ـطــان ومـ ـح ــاوالت الـتـطـبـيــع الـمـجــانــي
المخالف لمبادرة السالم العربية والعمل على
تآكل حــل الدولتين جميعه مــرفــوض ومــدان،
ولــن يؤسس لخيار ثــالــث ،فإما ســام يرضى
عنه الشعب الفلسطيني ،أو ال حصانة ألحد
أو ألي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس
الوطنية والشرعية العربية والدولية".
من جانبه ،كتب أمين سر اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
ً
على "تــويـتــر"" :لـهــؤالء الــذيــن يـبــدون اهتماما
بعد اإلعالن عن عطاءات استيطانية إسرائيلية
عليهم اآلن مــواجـهــة الـحـقـيـقــة :رئـيــس وزراء
ً
سلطة االحتالل يعلن رسميا أنه س يقوم بضم
أراض فلسطينية محتلة".
ٍ
وتابع عريقات "كفى حصانة وحماية ،هناك

مسؤولية دولية لفرض عقوبات على إسرائيل
بعد عقود من الجرائم المخطط لها".
وي ـس ـعــى ن ـت ـن ـيــاهــو وح ــزب ــه ال ـل ـي ـكــود إلــى
زي ــادة إقـبــال الناخبين وانـتــزاع األص ــوات من
األحزاب اليمينية األخرى القريبة من الحركة
االستيطانية.
وكـ ــان نـتـنـيــاهــو تـعـهــد بــالــوعــد ذاتـ ــه قبل
االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة الـســابـقــة فــي أبــريــل
الماضي ،لكنه لــم يتمكن مــن تشكيل ائتالف
حكومي واختار الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويشكل المستوطنون دعامة نتنياهو التي
ينظر إليها على أنها األكثر يمينية في تاريخ
إسرائيل.
عـلــى صعيد آخ ــر ،ت ـشــارك مـقــاتــات تابعة
ل ـســاح ال ـجــو اإلســرائ ـي ـلــي لـلـمــرة األولـ ــى في
تــدريـبــات جــويــة دولـيــة تستضيفها المملكة
المتحدة.

وانطلقت تدريبات  Cobra Warriorأمس،
بمشاركة عشرات الطائرات الحربية البريطانية
واإلسرائيلية واأللمانية واألميركية واإليطالية،
وستسغرق نحو ثالثة أسابيع.
إلــى ذلــك ،تسعى إسرائيل لترحيل يهودي
ارتـ ـك ــب ج ــرائ ــم ج ـن ـس ـيــة إلـ ــى ال ـي ـم ــن مــوطـنــه
األصلي ،في سابقة هي األولى في تاريخ الدولة
العبرية الـتــي تسعى الستقطاب الـيـهــود من
أصقاع األرض.
وكـشـفــت صحيفة "مــاكــور ري ـشــون" قضية
أفراهام سالم الحداد ،الذي هاجر إلى إسرائيل
عام  2007بتأشيرة طالب ،ثم رفضت تل أبيب
طلبه للمواطنة والـلـجــوء ،لــذلــك سيكون أول
يـهــودي تسعى الــدولــة العبرية لترحيله إلى
دولة عربية ما زالت في حالة حرب معها ،رغم
أنه واحد من أبناء جلدتها.
(القدس ـ ـ وكاالت)

موسكو تتهم واشنطن بتقويض هدنة دمشق
وأنقرة تضغط لحل «النصرة» و«حكومتها»

هدوء حذر بإدلب ...ونقطة مراقبة تركية جديدة في سراقب

القافلة التركية تمر عبر كفر حلب باتجاه سراقب أمس

(أ ف ب)

وس ــط أن ـب ــاء ع ــن ض ـغ ــوط م ــن جــانــب
ً
أنـ ـ ـق ـ ــرة لـ ـح ــل ج ـب ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة س ــابـ ـق ــا
وحكومتها ،اتهمت موسكو واشنطن،
أمـ ـ ــس ،ب ــأن ـه ــا "عـ ــرضـ ــت ل ـل ـخ ـطــر" وق ــف
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
إدل ــب بــاسـتـهــداف ق ــادة تنظيم الـقــاعــدة
بالمحافظة وقـتــل  40منهم ،مــؤكــدة أن
"االس ـت ـخ ــدام ال ـع ـشــوائــي ل ـل ـط ـيــران جــاء
دون إخـطــار ســابــق للجانبين الــروســي
والتركي".
وقالت وزارة الدفاع الروسية ،في بيان،
إن "ال ـضــربــة خـلـفــت الـكـثـيــر م ــن الــدمــار
والضحايا في منطقة بين بلدتي معرة
مصرين وكـفــريــا شمالي مدينة إدل ــب"،
م ـشــددة عـلــى أن ه ــذه الـضــربــة "أحبطت
نظام وقف النار على بعض المحاور".
وات ـه ـمــت روس ـي ــا الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة

بعدم توخي الدقة في اختيار أهدافها،
مؤكدة أن دمشق ال تــزال ملتزمة بوقف
إطالق النار رغم تداعيات القصف وقيام
مجموعات مسلحة بهجمات.
ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــوس ـط ــى (س ـن ـت ـك ــوم) إي ــرل
براون ،فإن الهجوم استهدف قادة جماعة
"تنظيم الـقــاعــدة فــي ســوريــة المسؤولة
عــن هجمات تهدد مواطنين أميركيين
وشركاءنا ومدنيين أبرياء".
ومع الهدوء النسبي حيث يأخذ النظام
وحليفه الروسي بالحسبان وقف إطالق
الـنــار مــن جانب واح ــد ،تــداولــت مصادر
سورية أنباء عن ضغوط من تركيا بناء
على تفاهمات جــديــدة مــع روسـيــا لحل
األزمة في إدلب.
ونقلت صحيفة "الــوطــن" عن مصادر

معارضة أن مفاوضات تجري بوساطة
تنظيم "فيلق الشام" ،بهدف حل "النصرة"
وتسليم اإلدارات لحكومة جديدة تشكل
م ــن "ال ـج ـب ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة" ،م ــوض ـح ــة أن
الهدنة ،التي دخل حيز التنفيذ السبت،
ج ــاء ت إش ــارة مــن مــوسـكــو لمنح أنـقــرة
فــرصــة مــن أج ــل تفكيك "ال ـن ـصــرة" وهــو
أحد أهم بنود االتفاقات الموقعة لوقف
إطالق النار.
وغـ ـ ــداة ت ـهــديــد ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب طيب
إردوغــان واشنطن بتحرك منفرد داخل
سورية ما لم تبدأ المنطقة اآلمنة شرق
ال ـفــرات فــي غـضــون أسـبــوعـيــن أو ثالثة
تـحــت سـيـطــرة ق ــوات ــه ،دخ ــل ،أم ــس ،رتــل
عسكري تركي إلقامة نقطة مراقبة جديدة
بالقرب من مدينة سراقب لحماية المواقع
السابقة ومنع تقدم قوات النظام إليها.

ُ
أغلق مطار معيتيقة في
العاصمة الليبية طرابلس،
وهو المطار الوحيد
العامل بالمدينة ،أمس،
بعد استهدافه بقذائف
مدفعية خالل الليل.
وتضاربت األنباء بشأن
عدد اإلصابات التي وقعت
في المطار بسبب القصف.
وقال مسؤول إعالمي في
حكومة الوفاق الوطني
في طرابلس ،إن أربعة
أشخاص أصيبوا ،ثالثة
منهم عائدون من الحج.
وأظهرت صور نشرت على
وسائل التواصل طائرة
ركاب تشغلها الخطوط
الجوية الليبية وقد لحقت
بها أضرار.

الغنوشي :نطمح للفوز
بالرئاسات الثالث

أعلن رئيس حركة النهضة
التونسية ،راشد الغنوشي،
مساء أمس األول ،أنه يطمح
لفوز حركته بالرئاسات
الثالث .وأضاف الغنوشي
في كلمة توجه بها إلى
قواعد "النهصة" خالل ندوة
بمدينة الحمامات ،شمال
ً
البالد ،قائال ،إن "النهضة
تطمح للوصول إلى الحكم
لتحكم عبر قصر قرطاج
بفوز مرشحها عبدالفتاح
مورو وتعول على الحكم
عبر فوزها باالنتخابات
التشريعية فيكون رئيس
ً
الحكومة من صلبها فضال
عن حصد األغلبية في
مجلس النواب".
واستنكر الغنوشي رغبة
خصوم الحركة في "إقصائها
من الحكم دون موجب".

العراق :هجوم على
مخيم عوائل «داعش»

أعلن مصدر حكومي عراقي،
أمس ،تعرض عوائل لعناصر
«داعش» لهجوم بالقنابل
الصوتية لدى وصولهم
إلى مخيم جديد في قضاء
الشرقاط شمال بغداد.
وقال قائممقام القضاء
علي دودح ،إن «قنبلتين
صوتيتين القيتا فجر اليوم
على مخيم لعوائل داعش
أعيدوا إلى مدينة الشرقاط
من مخيمات النازحين في
القيارة جنوب الموصل بناء
على أوامر حكومية».
وأوضح أن « 150عائلة تضم
ً
 650فردا جميعهم من أبناء
قضاء الشرقاط وصلوا،
مساء أمس ،إلى مخيم جديد
في خطوة إلعادة تأهيلهم».

20

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4208االثنين  2سبتمبر 2019م  3 /المحرم 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

الحوثي يتلقى ضربة شديدة في ذمار ...والحديدة مركز تسليحه
• قرقاش :أزمة الجنوب تفيد «داعش» و«القاعدة» • بن راشد :الرسالة وصلت • «الشرعية» مع الحوار
مع تأكيد اإلمارات أن المبادرة
السعودية هي السبيل
الوحيدة لحل األزمة في
جنوب اليمن ،وجه تحالف دعم
الشرعية ضربة موجعة لجماعة
الحوثي في ذمار استهدفت
مخازن لطائرات بدون طيار
وصواريخ دفاع جوي.

وسـ ـ ــط مـ ـ ـح ـ ــاوالت الحـ ـت ــواء
االقـ ـتـ ـت ــال الـ ــدائـ ــر م ـن ــذ ال ـش ـهــر
الماضي في العاصمة المؤقتة
ع ـ ـ ـ ـ ــدن ،ق ـ ـصـ ــف ت ـ ـحـ ــالـ ــف دعـ ــم
ال ـش ــرع ـي ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن ب ـق ـي ــادة
السعودية ليل السبت  -األحــد
ً
ً
«م ــوقـ ـع ــا عـ ـسـ ـك ــري ــا» ل ـج ـمــاعــة
«أنصار الله» الحوثية في ذمار
ج ـنــوب الـعــاصـمــة ص ـن ـعــاء ،ما
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى،
بحسب المتمردين.
ّ
وقال التحالف ،في بيان بثته
ق ـنــاة «اإلخ ـب ــاري ــة» الـسـعــوديــة،
إن ــه ق ــام «ب ـتــدم ـيــر م ــوق ــع تــابــع
لـ ـمـ ـيـ ـلـ ـشـ ـي ــا الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي بـ ــذمـ ــار
يحتوي على مـخــازن لطائرات
ب ـ ــدون ط ـي ــار وص ــواري ــخ دف ــاع
ً
ج ـ ـ ـ ــوي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا:
«اتخذنا كل اإلجراءات الوقائية
لـحـمــايــة الـمــدنـيـيــن ف ــي عملية
االستهداف».
ون ـ ـ ـفـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
التحالف تركي المالكي ادعاءات
مـيـلـشـيــات ال ـح ــوث ــي م ـق ـتــل 60
ً
ً
سجينا فــي الضربة ،موضحا
أن الـمــوقــع الـمـسـتـهــدف «هــدف
عسكري مشروع يبعد نحو 10
كيلومترات عن ذمار».
واعـتـبــر الـمــالـكــي أن تطوير
أسـلـحــة الـحــوثــي يـثـبــت وجــود
ع ـن ــاص ــر م ــن الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
ً
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،م ــؤك ــدا
أن «مـ ـيـ ـن ــاء ال ـ ـحـ ــديـ ــدة مـ ــا زال
ه ـ ـ ــو ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـح ـص ــل
مـنـهــا الـمـيـلـيـشـيــات ع ـلــى هــذه
األسلحة».

احتواء عدن

متمردو صنعاء
يشكلون جهازي
استخبارات
وسفيرهم يسلم
أوراقه لظريف

وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء
االقـ ـتـ ـت ــال الـ ــدائـ ــر م ـن ــذ ال ـش ـهــر
الماضي في العاصمة المؤقتة
عـ ـ ـ ـ ـ ــدن ،شـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
اإلم ــارات ــي لـلـشــؤون الخارجية
أنور قرقاش ،أمس ،على أهمية
أن تـنـخــرط الـحـكــومــة اليمنية
ً
المعترف بها دوليا والمجلس
االنتقالي الجنوبي في المبادرة
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـتــوتــر
وت ـ ـفـ ــادي ال ـت ـص ـع ـيــد بـيـنـهـمــا،
ً
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن الـ ـ ـح ـ ــوار ب ــرع ــاي ــة
سـعــوديــة هــو السبيل للمضي
ً
قدما في تسوية النزاع الحالي.

مراسم تأبين أقيمت أمس األول في مأرب لقتلى القوات الحكومية بعدن
وك ـتــب ق ــرق ــاش ،ف ــي سلسلة
تغريدات على «تويتر»« ،البيان
اإلماراتي ضد اإلرهاب وحماية
ق ــوات الـتـحــالــف حـ ــازم ،واأله ــم
القناعة الــواضـحــة بــأن الحوار
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
واالن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي عـ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
السعودية هو المخرج لألزمة»،
ً
م ـض ـي ـفــا« :ل ـم ــن ف ـقــد الـبــوصـلــة
ّ
نــذكــر ب ــأن حـشــد الـجـهــود ضد
االن ـقــاب الـحــوثــي هــو الـهــدف،
وحوار جدة المقترح هو السبيل
للحل».
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب قـ ـ ــرقـ ـ ــاش عـ ـ ــن ق ـلــق
الـتـحــالــف ال ـعــربــي م ــن تحقيق
التنظيمات اإلرهابية بما فيها
«داع ــش» و«الـقــاعــدة فــي جزيرة
الـعــرب» مكاسب مــن التصعيد
ً
الحالي في الجنوب ،مؤكدا أن
«اإلم ــارات كعضو في التحالف
ستستمر في التصرف بصرامة
ضد إعــادة انتعاش الجماعات
اإلرهابية في اليمن».
ولفت إلى أن التحالف ال يزال
ً
ً
صلبا وحيويا الستعادة السالم
ً
في اليمن ووحدته ،مشددا على
األهمية القصوى للتركيز على
ال ــوح ــدة الــداخـلـيــة فــي صفوف
التحالف عبر مواصلة الحوار

لمواجهة جماعة «أنصار الله»
الحوثية.

تحذير بن راشد
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أكـ ــد نــائــب
رئ ـ ـيـ ــس اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات حـ ــاكـ ــم دب ــي
الـشـيــخ محمد بــن راش ــد وصــول
رسالة حازمة وجهها لمواطني
ومسؤولي الدولة مع بداية موسم
ً
جديد للعمل واإلنجاز ،معتبرا أن
األفعال أهم من األقوال.
وش ــدد بــن راش ــد فــي رســائـلــه
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــال ـع ـب ــث
ب ـ ـ ــإرث بـ ـن ــاه م ــؤس ــس اإلمـ ـ ـ ــارات
الــراحــل الـشـيــخ زاي ــد بــن سلطان
مــن الـمـصــداقـيــة وح ــب واح ـت ــرام
ً
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــوب ،م ـ ــؤك ـ ــدا ان ال ـع ـب ــث
والفوضى على وسائل التواصل
االجتماعي يــأكــان مــن منجزات
تعبت آالف فــرق العمل مــن أجل
بـنــائـهــا ،ومـشـيــرا إل ــى أن ُسمعة
دولة اإلمارات ليست مشاعا لكل
من يريد زيادة عدد المتابعين.
وأك ـ ــد ح ــاك ــم دبـ ــي أن «وزارة
الخارجية معنية بإدارة ملفاتنا
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـت ـح ــدث بــاسـمـنــا
والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن مـ ــواق ـ ـف ـ ـنـ ــا فــي
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ــدول ــة،

(رويترز)

وإح ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـه ــامـ ـه ــا األس ــاسـ ـيـ ــة
الحفاظ على  48عاما من رصيد
المصداقية والسمعة الطيبة الذي
بنته اإلم ــارات مــع دول وشعوب
العالم».

ترحيب يمني
فــي غـضــون ذل ــك ،جــدد رئيس
الحكومة اليمنية المعترف بها
دول ـي ــا ،مـعـيــن عـبــدالـمـلــك ،أمــس،
ال ـتــرح ـيــب ب ــدع ــوة الـ ـح ــوار الـتــي
دع ــت إلـيـهــا الـسـعــوديــة فــي جــدة
الحـ ـت ــواء األح ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة في
عدن ،واالشتباكات التي اندلعت
بين ق ــوات الشرعية و»المجلس
الجنوبي».
ول ـف ــت ع ـبــدال ـم ـلــك إلـ ــى أن مــا
ت ـقــوم ب ــه مـيـلـيـشـيــات «الـمـجـلــس
ال ـج ـن ــوب ــي» س ـت ـك ــون ل ــه تـبـعــات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وإنـ ـس ــانـ ـي ــة س ـي ـئــة،
سـ ـتـ ـض ــاع ــف مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــدة األزمـ ـ ـ ــة
ً
الكارثية القائمة ،مؤكدا أن الدولة
ستواجه ما يحدث.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء جـمــع
عبدالملك مــع وزي ــرة الخارجية
السويدية ،مارغريت وولستروم،
حيث جــرى استعراض تطورات
األوض ـ ـ ــاع ف ــي ع ـ ــدن ،واس ـت ـم ــرار

مفاوضات سد النهضة تعود إلى الحياة
حذر من الجولة الثالثة
مصري
وترقب
ً

مصرع شرطي بالقاهرة طعنا بالسكين ...والقضاء يخلي سبيل مذيع تلفزيوني
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

عــادت عجلة المفاوضات حــول سد
النهضة اإلثـيــوبــي إل ــى ال ـ ــدوران ،بعد
ت ــوق ــف ك ــام ــل اس ـت ـم ــر أكـ ـث ــر م ــن ع ــام،
وتسود حالة من الترقب الحذر داخل
األوساط الرسمية والشعبية المصرية،
ً
ان ـ ـت ـ ـظـ ــارا ل ـم ــا س ـت ـس ـفــر ع ـن ــه ال ـجــولــة
ال ـج ــدي ــدة م ــن ال ـم ـف ــاوض ــات الـثــاثـيــة،
بـ ـحـ ـض ــور وزراء ال ـ ـ ــري والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ورؤســاء أجهزة المخابرات في كل من
مصر وال ـس ــودان وإثـيــوبـيــا ،منتصف
سبتمبر ال ـج ــاري ،فــي أع ـقــاب تسليم
م ـص ــر رؤيـ ـتـ ـه ــا بـ ـش ــأن قـ ــواعـ ــد ال ـم ــلء
وال ـت ـش ـغ ـي ــل أث ـ ـنـ ــاء ف ـ ـتـ ــرات ال ـف ـي ـضــان
وال ـج ـف ــاف لـلـجــانــب اإلث ـي ــوب ــي الـشـهــر
الماضي.
ويأتي تحديد الموعد بعد التأجيل
الـمـتـكــرر لــاجـتـمــاع ،حـيــث تــم االتـفــاق
خــال االجتماع الثاني واألخير حتى

اآلن بالعاصمة اإلثيوبية أديــس أبابا
في مايو  2018على عقد اجتماع ثالث
ف ــي يــون ـيــو  ،2018إال أن ــه ل ــم ي ـتــم في
موعده وتكررت التأجيالت.
وقـ ـ ــال عـ ـب ــاس ش ــراق ــي ال ـخ ـب ـيــر فــي
الشؤون اإلفريقية ،إن «وزير الري حاول
تنشيط االجتماعات بزيارته للسودان
وإث ـيــوب ـيــا ب ــداي ــة أغـسـطــس الـمــاضــي،
رغ ــم مــا يـظـهــره أب ــي أحـمــد مــن مــرونــة
مع دول الجوار ،إال أن أسلوب إثيوبيا
يظل كما هو منذ زيناوي أو ديسالين،
ً
الفتا إلى ضرورة االتفاق على دراسات
سد النهضة لكي يبدأ المكتب الفرنسي
في تنفيذها والمقرر لها مدة عام كامل،
وتحديد آلية تطبيق المادة الخامسة
من إعالن مبادئ سد النهضة والخاصة
بالتعاون في الملء األول وإدارة السد،
ً
وأخيرا تفعيل االتفاقيات السابقة أو
تـحــد يـثـهــا لتنظيم ا ل ـعــا قــات المائية
بـيــن مـصــر وإث ـيــوب ـيــا ،حـتــى ال يتكرر

س ـي ـنــاريــو س ــد ال ـن ـه ـضــة ف ــي ال ـس ــدود
اإلثيوبية المستقبلية».
وت ـت ـم ـثــل رؤي ـ ــة إث ـي ــوب ـي ــا ف ــي عـمـلـيــة
مــلء خــزان الـســد ،بــأن يكون الـمــلء األول
لـســد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي ،وتـشـغـيــل أول
تــوربـيـنـيــن مـنـخـفـضـيــن ن ـهــايــة أكـتــوبــر
 ،2020والتشغيل الكلي للسد  ،2023مع
تخزين  74مليار متر مكعب من المياه
بدون حساب فاقد البخر على  4سنوات.
بينما تـطــالــب مـصــر بتمديد فـتــرة مــلء
ال ـب ـح ـيــرة ،حـتــى ال تــؤثــر عـلــى حصتها
المائية مع إشراكها في عملية إدارة السد.
ف ـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،ت ـ ـ ـ ــداول رواد م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي تسجيال يظهر
لحظة طعن شرطي بسكين أثناء قيامه
بخدمته ،على يــد أحــد األش ـخــاص في
منطقة الزمالك بالقرب من نادي الجزيرة
الرياضي ،مساء أول أمس ،ما أدى إلى
وفاة الشرطي.
وبـيـنـمــا ل ــم ي ـصــدر تـصــريــح رسـمــي

هونغ كونغ تغرق في الفوضى
المتظاهرون يستهدفون المطار وإغالق خط القطار السريع
ً
غــرق وســط هــونــغ كــونــغ م ـجــددا فــي الفوضى،
أمس ،من جراء مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين
ّ
تخللها رشق زجاجات حارقة وإطالق غاز ّ
مسيل
للدموع ،بعدما حاول آالف المتظاهرين المؤيدين
للديمقراطية ،أمــس ،قطع المنافذ المؤدية لمطار
هونغ كونغ ،وذلك غداة يوم جديد من االحتجاجات
ً
التي كانت من بين األكثر عنفا منذ بداية التحرك.
ّ
وعلق مشغلو «إيربورت إكسبرس» خط القطار
السريع الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية
ً
في العالم ازدحاما ومركز المستعمرة البريطانية
السابقة ،خدماتهم من دون أن يقدموا تفسيرات.
وقــام متظاهرون يــرتــدون األس ــود ويختبئون
خلف أقنعة ومظالت للتخفي من كاميرات المراقبة
بتشييد حواجز في محطة حافالت المطار.
وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ
ثالثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ إعادتها
إلـ ــى ال ـص ـيــن عـ ــام  ،1997ح ـيــث تـشـهــد تـحــركــات
شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات والتدخل
المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.
وخارج إحدى محطات المطار ،قام متظاهرون
بصنع حواجز من عربات نقل األمتعة ،وحطموا
كاميرات المراقبة قبل أن تقوم الشرطة بمطاردتهم.
ّ
وتحرك العديد من المتظاهرين نحو مدينة تونغ

شونغ التي يمر عبرها الطريق الوحيد المؤدي إلى
المطار ،واستخدموا أنابيب مياه إلغــراق محطة
ً
ً
مترو المدينة وحرقوا علما صينيا ،وهــي حركة
يشتبه أن تثير غضب بكين.
ولــم تسجل أي اضـطــرابــات فــي الــرحــات ،لكن
العديد من المسافرين العالقين بــاالزدحــام الذي
تسببت فيه تحركات المتظاهرين اختاروا إكمال
ً
طريقهم إلى المطار سيرا على األقدام.
ً
ونظريا ،التظاهر في المطار ممنوع بموجب
مــرســوم صــدر الشهر الماضي بعد تجمعات في
محطات المطار خرجت عن السيطرة وأثرت على
ً
مئات الرحالت .لكن محتجي هونغ كونغ غالبا ما
يتحدون تلك الموانع.
وطـ ــوال لـيــل الـسـبــت ـ ـ ـ األحـ ــد ،ج ـهــدت سلطات
المدينة فــي مسح آث ــار العنف ال ــذي أغ ــرق معظم
أحياء هونغ كونغ في الفوضى حتى وقت متأخر
ليل السبت .وأحرق متظاهرون مساء أمس األول،
ً
ً
حاجزا ضخما في حي وانشاي وسط المدينة يقع
على بعد نحو مئة متر من مقر الشرطة.
وبقيت النيران مستعرة أكثر من ساعة ومازالت
آثارها ظاهرة على هذا الطريق الحيوي الذي يمتد
من شرق الحي حتى غربه.
(هونغ كونغ ـ ـ أ ف ب)

من وزارة الداخلية بخصوص الواقعة،
قالت مـصــادر أمنية إن الجاني مختل
ً
نفسيا ،وتم القاء القبض عليه بواسطة
المارة بالشارع الذين ساعدوا الشرطي
المصاب في مطاردة المتهم وضبطه،
ونقل المجني عليه إلى المستشفى الذي
ً
توفي فيه متأثرا بجراحه.
إلــى ذل ــك ،قــالــت مـصــادر حقوقية إن
القضاء أخلى سبيل المذيع بالتلفزيون
ال ـم ـص ــري م ــدح ــت ع ـي ـســى ب ـك ـفــالــة 20
أل ــف جـنـيــه .وتــوقـعــت ال ـم ـصــادر ذاتـهــا
أن تستأنف الـنـيــابــة الـعــامــة ضــد قــرار
اإلخالء.
يــذكــر أن أجـهــزة األم ــن ألـقــت القبض
على اإلعــامــي مــدحــت عيسى الثالثاء
الماضي ،وأمرت النيابة بحبسه أربعة
أيــام على ذمــة التحقيقات ،ولــم تتضح
أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـقـ ـب ــض عـ ـلـ ـي ــه ،ولـ ـ ــم ت ـص ــدر
الـسـلـطــات الـمـصــريــة أي ب ـيــانــات بـهــذا
الصدد.

الميليشيات الحوثية في عرقلة
تنفيذ ا ت ـفــاق ستوكهولم بشأن
الحديدة.
وشــدد على أن تنفيذ االتفاق
وا ل ـت ــزام الحوثيين باالنسحاب
من مدينة الحديدة وموانئها هو
الـمــدخــل الرئيسي لالنتقال ألي
مشاورات مستقبلية.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،عـ ـب ــرت وزي ـ ــرة
خارجية السويد عن دعم بالدها
لدعوة الرياض للحوار الحتواء
األزمة في عدن.

تجهيزات مأرب
في غضون ذلك ،أفادت تقارير
يمنية ،نقال عن مصادر حكومية،
أن قـ ــوات عـسـكــريــة تـحـتـشــد في
مـحــافـظــة مـ ــأرب تـنـتـظــر ال ـضــوء
األخ ـ ـضـ ــر لـ ـب ــدء ع ـم ـل ـيــة ج ــدي ــدة
باتجاه انهاء التمرد في العاصمة
المؤقتة.
وقالت المصادر إن قــوات من
ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـج ـنــوب ـيــة تــابـعــة
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،ت ـح ـت ـشــد ف ــي ال ـع ـبــر
ستتوجه إلى المنطقة العسكرية
األول ــى بـمــأرب ،تمهيدا النطالق
العملية باتجاه أبين ثم عدن.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ــدر رئـ ـي ــس مــا

ي ـس ـمــى ب ــ«ال ـم ـج ـلــس الـسـيــاســي
األعـلــى» التابع لجماعة «أنصار
ال ـل ــه» ال ـحــوث ـيــة م ـه ــدي الـمـشــاط
ً
قرارا يقضي بإنشاء جهاز األمن
والمخابرات ،وحل جهازي األمن
القومي واألمن السياسي.
وع ـيــن ال ـم ـش ــاط ،عـبــدالـحـكـيــم
ً
هاشم الخيواني رئيسا للجهاز،
وعبدالقادر قاسم أحمد الشامي
نائبا لرئيس الجهاز.

م ــن جـهــة أخـ ــرى ،تـسـلــم وزي ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظـ ــريـ ــف ،أم ـ ـ ــس ،أوراق اع ـت ـم ــاد
إب ــراه ـي ــم مـحـمــد الــدي ـل ـمــي ال ــذي
ً
ع ـي ـن ـت ــه «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» س ـف ـي ــرا
للجمهورية اليمنية لدى طهران
منتصف أغسطس المنصرم.
يــذكــر أن الــدي ـل ـمــي ع ـضــو في
المكتب السياسي لـ«أنصار الله»،
كما اشتغل إعالميا ومديرا عاما
لقناة فضائية.
(الرياض ،عدن -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أفغانستان تسمم العالقة
بين ترامب وبولتون
«طالبان» تخسر قندوز وتهاجم بغالن
فــي ختام الجولة الثامنة واألخـيــرة مــن مـحــادثــات السالم
بالدوحة وإعالن المبعوث الخاص زلماي خليل زاد ،أمس ،أن
الواليات المتحدة وحركة «طالبان» ،أوشكتا على التوصل إلى
ً
اتفاق إلنهاء  18عاما من النزاع ،أصبح مستشار البيت األبيض
ً
لألمن القومي جــون بولتون ،الــذي كثيرا ما دافــع عن وجود
ً
ً
ً
عسكري واسع في جميع أنحاء العالم ،عدوا داخليا قويا لخطط
الرئيس دونالد ترامب لتحقيق السالم المرتقب بأفغانستان.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن  6مسؤولين أميركيين،
أن معارضة بولتون للجهد الدبلوماسي بأفغانستان أغضبت
ترامب ،ودفعت بمساعديه في األمن القومي إلى استبعاده من
المناقشات الحساسة بشأن االتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى ،أن «مسألة
ً
الثقة بمستشار األمن القومي قضية حقيقية» ،مؤكدا أن بولتون
طلب الحصول على نسخة من مسودة االتفاقية مع «طالبان»،
لكن خليل زاد رفض طلبه وأغضبه رده.
وغداة هجومهم على المدينة االستراتيجية ،طردت قوات
األمن األفغانية مقاتلي طالبان من قندوز في معارك أسفرت
ً
ً
عن مقتل  20جنديا و« 56إرهابيا».
ً
وبينما نفى المتحدث باسم طالبان هذا التصريح مؤكدا أن
ً
المتمردين ال يزالون يسيطرون على مواقعهم ،اندلع قتال أيضا
ّ
في مدينة بول  -اي خمري عاصمة والية بغالن المجاورة ،لكن
ّ
مسؤولين قالوا إن الوضع «تحت السيطرة».
(واشنطن ،كابول  -وكاالت)

الجيش اإليراني يكشف عن «درون» جديدة أمس
بــاالت ـفــاق ال ـنــووي الـمــوقــع في
 ،2015ما لم يحترم األوروبيون
تعهداتهم.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال م ـح ـم ــود
واعظي مدير مكتب روحاني،
في وقت متأخر أمس األول ،إن
«وفدا من إيران برئاسة مساعد
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـ ـب ــاس ع ــراق ـج ــي
س ـي ـتــوجــه إل ــى ب ــاري ــس ال ـيــوم

بحضور فــريــق اقـتـصــادي من
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات لمناقشة
أبعاد المقترحات» التي تقدم
بها الرئيس ماكرون لتخفيف
التوتر بين طهران وواشنطن،
وتمهيد السبل أ مــام عقد قمة
بين الرئيس اإليراني ونظيره
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
ال ـ ــذي أب ـ ــدى م ــرون ــة بتخفيف

رومانيا :رئيسة الوزراء
ّ
تهدد بمقاضاة الرئيس

أعلنت رئيسة الوزراء
الرومانية االشتراكية
الديمقراطية فيوريكا
دانسيال ،أنها ستقاضي
أمام المحكمة الدستورية،
رئيس الجمهورية اليميني
كالوس يوهانيس الذي
اتهم حكومتها «بالفساد»
ويرفض الموافقة على
تعيين وزراء جدد.
وقالت دانسيال لصحافيين
وكوادر في حزبها في
كونستانتا الواقعة على
البحر األسود« :سنذهب
إلى القضاء» ،مضيفة أن
«إطالق الصفات سهل لكن
يجب أن تكون لديه أدلة ولم
أمس بأي فضيحة فساد،
إذا لم يتم تعيين الوزراء،
فسنذهب إلى المحكمة
الدستورية».

 5قتلى بإطالق نار
عشوائي في تكساس

سفير طهران

إيران تناور في قزوين ...وتهدد األوروبيين
بعد أيام من إطالق الواليات
المتحدة مهمة بحرية عسكرية
لحماية السفن التجارية في مياه
الخليج قبالة السواحل اإليرانية،
انطلقت أمس مناورات عسكرية
للقوة البحرية التابعة للجيش
اإليراني في بحر قزوين.
وأفـ ـ ـ ــادت الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،بـ ـ ـ ــأن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
ألول
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـج ــرى ّ
مـ ـ ــرة ب ـش ـك ــل مـ ـنـ ـف ــرد ،وت ـم ــث ــل
اسـ ـتـ ـع ــراض ــا لـ ـلـ ـق ــوات ت ـه ــدف
إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـ ـقـ ــدرة الـقـتــالـيــة
والدفاعية وحماية المالحة.
وقالت إن التدريبات بالبحر
المغلق الذي تطل عليه إضافة
إلى إيــران ،روسيا وأذربيجان
وتركمانستان وكــازاخـسـتــان،
تتضمن تنفيذ مختلف الخطط
الدفاعية والهجومية لحراسة
المياه اإلقليمية وحفظ خطوط
المالحة البحريةّ .
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس
اإليراني حسن روحاني نظيره
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون،
في اتصال هاتفي ،من أن إيران
ستواصل تقليص التزاماتها

سلة أخبار

(أ ف ب)
العقوبات النفطية المفروضة
على طهران.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد م ـ ــاك ـ ــرون
مجددا «أهمية الـحــراك الجاري
حاليا لتهيئة الظروف لخفض
التصعيد عبر الحوار وبناء حل
دائم في المنطقة».
(موسكو ،طهران  -كونا،
إرنا ،أ ف ب)

ُ
قتل خمسة أشخاص على
ّ
األقل وجرح  21آخرون
بالرصاص بينهم  3من
رجال الشرطة عندما أطلق
ً
رجل النار عشوائيا على
سائقي ّ
سيارات في مدينة
أوديسا بوالية تكساس
بجنوب الواليات المتحدة،
َ
قبل أن ُيقتل هو أيضا
برصاص الشرطة أمس
األول.
وأشارت شرطة أوديسا
التي تضم نحو مئة ألف
نسمة أوال إلى أن «شخصا
يطوف أوديسا بمركبة
كان
ّ
ً
ُ
عشوائيا على
ويطلق النار
الناس».
وكتب الرئيس دونالد
ترامب في «تويتر» أنه ّ
تم
إطالعه بما حدث ،مضيفا:
«الـ FBIوقوات األمن تشارك
بكل إمكاناتها».

أستراليا :اآلالف يتظاهرون
ضد ترحيل أسرة تاميلية

تظاهر آالف األشخاص
في المدن والبلدات بجميع
أنحاء أستراليا ،أمس ،ضد
مساعي الحكومة لترحيل
أسرة تاميلية سريالنكية
تطلب اللجوء السياسي.
ُ
وتحتجز األسرة المكونة
من أربعة أفراد في مركز
بجزيرة كريسماس النائية،
بينما تنظر محكمة في
ملبورن هذا األسبوع
في استئناف أخير ضد
ترحيلهم.
ورفض وزير الشؤون
الداخلية بيتر دوتون
التراجع عن القرار رغم
الضغوط المتزايدة
من المجتمع والساسة
المعارضين للسماح
لألسرة بالبقاء.

مادورو يستأنف ًالحوار
مع المعارضة قريبا

أعلن الرئيس الفنزويلي
نيكوال مادورو أن
المناقشات مع المعارضة
ستستأنف بمساعدة
الحكومة النرويجية،
ً
موضحا أنه «بالتأكيد
خالل األيام المقبلة ،سيتم
اإلعالن عن أخبار سارة
حول عملية الحوار».
وبعد إعالن المقاتلين
السابقين في القوات
المسلحة الثورية
الكولومبية (فارك)
شن هجوم جديد ،قال
دبلوماس أميركي رفيع إن
حكومة مادورو توفر على
نحو متزايد مالذا لهذه
الجماعات المتمردة.

ةديرجلا
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رياضة
الشمري :استعدادات األزرق لمباراتي نيبال وأستراليا مقبولة
اللجنة الفنية اجتمعت مع جوزاك ...وتعافي الهاجري والقالف ومحمد خالد
حازم ماهر

يواصل األزرق تدريباته على
ثامر بنادي السالمية،
استاد ً
استعدادا لمواجهة نيبال
بصفوف مكتملة باستثناء
سامي الصانع بداعي اإلصابة،
علما بأن فرصة الالعب
للمشاركة في اللقاء قائمة،
لكن في حال تعافيه بنسبة
 100في المئة.

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد
الكرة ،رئيس اللجنة الفنية خالد
الشمري ،أن "استعدادات منتخبنا
الــوطـنــي األول لـمـبــاراتــي نيبال
وأستراليا تعد مقبولة إلــى حد
ما ،في ظل مشاركة أندية الكويت
والـعــربــي والسالمية فــي مـبــاراة
الــذهــاب مــن ال ــدور األول لبطولة
كـ ـ ــأس الـ ـمـ ـل ــك م ـح ـم ــد الـ ـس ــادس
(البطولة العربية)".
وأضاف" :نتفهم موقف األندية
من المشاركة في البطولة ،وعدم
ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـل ـع ــب بــال ـصــف
الثاني ،في ظل ضوء اتفاق اللجنة
المنظمة لها مع المسؤولين على
ضـ ـ ــرورة ال ـم ـش ــارك ــة بــالــاعـبـيــن
األساسيين".
ج ــاء ت ـصــريــح ال ـش ـمــري عقب
االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ع ـقــدتــه الـلـجـنــة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة م ـ ــع م ـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
الوطني األول لكرة الـقــدم ،عصر
أمــس ،بالفندق الــذي يستضيف
مـعـسـكــر ال ـف ــري ــق ،ح ـيــث اطـلـعــت
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
لمباراتي نيبال واستراليا المقرر
لهما  5و 10الشهر الـجــاري ،في
الـجــولـتـيــن األولـ ــى والـثــانـيــة من
م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
للتصفيات ا لـمــؤ هـلــة لنهائيات
كــأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
وش ــدد عـلــى أن العـبــي األزرق
يمتلكون روحــا قتالية تجعلهم
يصنعون ال ـفــارق مــع الالعبين،
الس ـي ـم ــا أنـ ـه ــم ي ـ ــرت ـ ــدون ش ـعــار
منتخب كـبـيــر حـقــق الـعــديــد من
اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
ً
الـخـلـيـجــي وال ـ ـقـ ــاري ،م ـب ـي ـنــا أن

الشمري يتوسط أعضاء الجهاز اإلداري في تدريب سابق
ال ــروح واالس ـت ـع ــدادات ،سيظهر
ع ـلــى إث ــره ـم ــا األزرق بـمـسـتــوى
جيد.
من ناحية أخرى ،لفت الشمري
إلـ ــى أن م ـش ــارك ــة ال ـم ـن ـت ـخــب في
ب ـ ـطـ ــولـ ــة "غـ ـ ـ ـ ــرب آس ـ ـ ـيـ ـ ــا" ح ـق ـقــت
األه ـ ــداف ال ـمــرجــوة مـنـهــا ،ولعل
في مقدمتها دخول الالعبين جو
المباريات الدولية الرسمية ،بعد
الـغـيــاب عـنـهــا  4س ـنــوات بسبب
تعليق ال ـن ـشــاط الــريــاضــي ،كما
أن الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي دخ ــل في

الـتــرشـيـحــات لـلـتــأهــل لـلـنـهــائــي،
ً
وكان قريبا بالفعل من هذا األمر.
واختتم تصريحه بأن المدرب
الـ ـكـ ــرواتـ ــي روم ـ ـيـ ــو جـ ـ ـ ــوزاك هــو
مــن واف ــق على مــواجـهــة منتخب
ً
تركمانستان وديــا في منتصف
أكـ ـت ــوب ــر ،ألن ـ ــه ال ـف ــري ــق األن ـس ــب
لمواجهة األزرق في هذا التوقيت،
وه ـ ــو م ــا ّ
رجـ ـ ــح ك ـف ـتــه ع ـل ــى كـفــة
م ـن ـت ـخ ــب هـ ــونـ ــغ ك ـ ــون ـ ــغ ،ال ـ ــذي
ً
ل ــم ي ـمــانــع أي ـض ــا م ــن ال ـل ـعــب في
ال ـكــويــت ،عـكــس ال ـحــال بالنسبة

ً
يختتم معسكره غدا بمواجهة دوبرافا زغرب
•

كثفت إدارة القادسية مساعيها للحصول على
خدمات محترف جديد ،لتعويض رحيل السوري
أحـمــد األح ـمــد (عـلـيــش) ،وال ــذي تــم فـســخ التعاقد
ً
معه مؤخرا.
ورحـ ــل عـلـيــش ع ــن األصـ ـف ــر ،ب ـعــد أن خ ــرج من
حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب اإلسباني
فــرانـكــو فــي المعسكر التدريبي الـقــائــم حاليا في
كرواتيا.
وقال مصدر في إدارة القادسية لـ"الجريدة" ،إن
العمل قائم في الوقت الحالي ،لجلب محترف يتحلى
بالواجبات الهجومية ،مشيرا إلى أن ضيق الوقت
قد يوجه األنظار تجاه السوري فراس الخطيب.
وأضــاف أن المدرب فرانكو ّ
كون صورة نهائية
عن قائمة األصفر في الموسم الحالي ،بما في ذلك
االستقرار على المحترفين.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،اع ـت ــرف ال ـمــديــر ال ـع ــام لفريق
القادسية ناصر بنيان ،أن األصفر واجه صعوبات
في معسكر كرواتيا من أجل توفير مباريات ودية.
وأشاد بنيان في تصريح لموقع النادي الرسمي،

بــالــروح العالية واالنـتـظــام الــذي يشهده معسكر
األصفر في كرواتيا ،مشيرا إلى أن المعسكر يسير
على ما يرام ،على صعيد البرنامج التدريبي.
ّ
وبين أن القادسية لم يتمكن من خوض أولى
مباريات المعسكر التدريبي بعد اعتذار الجونة
المصري ،مشيرا إلى أن المساعي إلنقاذ الموقف
أث ـم ــرت ع ــن مــواج ـهــة ال ـفــريــق السلوفيني
سوستانغ ،إال أن الـمـبــاراة لــم تــرتــق إلى
مستوى الطموح ،في إشارة إلى تواضع
م ـس ـتــوى ال ـفــريــق الـسـلــوفـيـنــي وان ـت ـهــاء
المباراة لمصلحة القادسية .0 /13

ودية أخيرة
ويخوض القادسية غدا آخر مبارياته
الودية في معسكر كرواتيا أمام دوبرافا
زغرب ،على أن يعود بعدها إلى الكويت،
لمواصلة استعداداته لبدء مشوار الدوري
الممتاز.
يــذكــر أن ال ـقــادس ـيــة واج ـ ــه ،أم ــس األول،
ال ـم ـقــاولــون ال ـع ــرب ال ـم ـصــري ،حـيــث انتهت
المباراة بالتعادل السلبي.

شفاء المصابين
من ناحية أخــرى ،تعافى فهد
الهاجري من إصابته بتقلصات
فــي عـضــات الـظـهــر ،وش ــارك مع
الــاعـبـيــن فــي تــدريــب المنتخب
أمــس ،الــذي انطلق في السادسة
م ـســاء عـلــى اس ـتــاد ثــامــر بـنــادي

اليرموك يخسر ثاني
تجاربه في القاهرة

القادسية يسعى إلى تعويض عليش بمهاجم
أحمد حامد

للمنتخب الماليزي الــذي تمسك
ب ــالـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــاده ،لـ ــذلـ ــك تــم
االعتذار له عن عدم مواجهته.

السالمية ،في حين شارك محمد
خــالــد فــي تــدريــب أم ــس ،وحميد
ال ـق ــاف ف ــي ت ــدري ــب أم ــس األول،
ليصبح الثالثي في حالة جاهزية
لمواجهة نيبال.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،انـتــابــت
حالة من التفاؤل الجهاز الطبي
للمنتخب بقيادة رئيس اللجنة
الـطـبـيــة د .عـبــدالـمـجـيــد الـبـنــاي
بـ ـش ــأن س ــام ــي ال ـ ـصـ ــانـ ــع ،حـيــث
يرى الجهاز أن الالعب قد يلحق
بــال ـم ـبــاراة ،بــالــوجــود فــي قائمة

عليش

خسر فريق اليرموك لكرة القدم
ثاني تجاربه الودية في معسكره
القائم حاليا بالقاهرة ،بهدفين
م ــن دون رد أمـ ـ ــام ف ــري ــق أم ــان ــة
بـ ـغ ــداد ،وم ــن ال ـم ـق ــرر أن يــواجــه
الـ ـي ــرم ــوك الـ ـي ــوم ف ــري ــق ال ـن ـصــر
الـلـيـبــي ،عـلــى أن ي ـعــود غ ــدا إلــى
الكويت ،حيث تم تحديد مباراة
ودية أمام الكويت  8الجاري.
وأشاد مدير الفريق عبدالعزيز
ال ـف ـي ـل ـكــاوي ب ـ ــأداء الــاع ـب ـيــن في
مواجهة الفريق العراقي ،مشيرا
إلى أن األداء كان مقبوال على مدار
شوطي المباراة.
وبـ ّـيــن أن الـجـهــاز الـفـنــي عـ ّـول
ع ـل ــى تــول ـي ـف ـت ـيــن ،ح ـي ــث انـتـهــى
الشوط األول بالتعادل السلبي،
في حين جــاء هدفا أمانة بغداد
في الشوط الثاني.
ّ
بتحسن
وأبدى الفيلكاوي ثقته
الـنـتــائــج تــدريـجـيــا ،بـعــد اكتمال
الصفوف والوصول إلى التوليفة
األساسية.

ً
مباراة نيبال ،مع التأكيد مجددا
على منحه راحة في المباراة في
حـ ــال عـ ــدم ت ـعــاف ـيــه بـنـسـبــة 100
في المئة.
إل ــى ذل ــك ،رف ــع جـ ــوزاك وتـيــرة
االسـ ـتـ ـع ــدادات لـلـقــاء ن ـي ـبــال ،من
خالل مواصلته تدريب الالعبين
على عــدد مــن الجمل التكتيكية،
ومنها كيفية ا خ ـتــراق المنافس
ال ـع ـمــق إلـ ــى ج ــان ــب الـجـنــاحـيــن،
السيما أنــه يعتمد على أسلوب
دفاعي بحت.

التضامن يخوض ثالث
ودياته في صربيا اليوم
يـخــوض الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم بـنــادي التضامن
ثــالــث مـبــاريــاتــه ال ــودي ــة فــي مـعـسـكــره الـصــربــي الـيــوم،
حينما يلتقي فريق هايدوك كولر الصربي ،وذلك ضمن
االستعدادات للموسم الرياضي المقبل .2019-2020
وك ـ ــان ال ـت ـضــامــن ل ـعــب ف ــي م ـع ـس ـكــره ال ـ ــذي ينتهي
الخميس المقبل ،مباراتين فاز في األولى على اننيغيا
الصربي  ،3-2وتعادل في الثانية مع دوناف .2-2
مــن جانبه ،أكــد عضو مجلس إدارة ال ـنــادي ،رئيس
لجنة الـكــرة فهد دابــس أن األج ــواء فــي المعسكر تبدو
مثالية ،مضيفا أن مالعب التدريبات والمباريات جيدة
جدا ،إضافة إلى وجود عدد كبير من الفرق المتدرجة
المستوى لمواجهتها وديا.
ولفت دابــس ،الــذي يترأس الوفد في اتصال هاتفي
أجــرتــه مـعــه "ال ـجــريــدة" ،إلــى أن الـجـهــاز الـفـنــي للفريق
بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف يبذل قصارى
جهده في المعسكر من أجل تحقيق األهداف المرجوة،
وأهمها إعداد الالعبين بشكل فني الئق للموسم المقبل.
وأضــاف أن "نتائج المباريات الودية آخر ما يشغل
تفكير ماركوف ،فالهدف األول منها الوقوف على مستوى
الالعبين ،إلى جانب الوقوف أيضا على ابرز السلبيات
من أجل تفاديها في األيام المقبلة".

«يد» الجهراء يتعاقد مع الوزان والخالدي الهالل يقسو على الرائد بخماسية
•

محمد عبدالعزيز

تـعــاقــد مجلس إدارة نــادي
الجهراء مع العب الساحل لكرة
ال ـيــد ح ـمــزة الـ ـ ــوزان ،وح ــارس
مرمى نادي التضامن السابق
فـيـصــل ال ـخــالــدي عـلــى سبيل
اإلعارة مدة موسم واحد ،لدعم
صفوف الفريق األول لكرة اليد،
الـ ـ ــذي ي ـط ـمــح إلـ ــى الـمـنــافـســة
عـلــى حـجــز م ـكــان بـيــن الـكـبــار
في الموسم الجديد ،الذي من
ال ـمــزمــع أن ي ـبــدأ ف ــي نوفمبر
المقبل.
ويعتبر الوزان من الالعبين
المميزين على مستوى الخط
ال ـخ ـل ـفــي ،وس ـبــق ل ــه االن ـت ـقــال
مـ ـ ـ ــدة م ــوسـ ـمـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى نـ ـ ــادي
القرين قبل عودته إلــى ناديه
األصـلــي الساحل فــي الموسم
قبل الماضي.
يــأتــي ذل ــك فــي الــوقــت الــذي
نجح فيه المدير الفني لنادي
ال ـج ـه ــراء الــوط ـنــي ب ــدر ج ــزاع
ف ــي اس ـت ـعــادة خ ــدم ــات بعض
العبي الفريق السابقين ،بعد
ابتعادهم عــن اللعبة لظروف
وأسباب مختلفة ،حيث تعاقد
مــع العــب الــدائــرة فهد سهيل،
وصــانــع األلـعــاب سالم مفرح،
وحارس المرمى بندر الظفيري
للعب مــع الفريق فــي الموسم
الجديد.
وأكد بدر جزاع أن تدريبات

الوزان والمدرب بدر جزاع بعد التوقيع على العقد
الـ ـف ــري ــق ت ـس ـيــر ب ـش ـكــل ج ـيــد،
حـ ـس ــب الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدري ــب
ال ـم ــوض ــوع ل ـل ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة،
وال ـ ـ ــذي ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى اإلعـ ـ ــداد
ً
البدني العام والخاص ،طمعا
في رفع معدالت اللياقة البدنية
لالعبين ،باإلضافة إلى بعض
التدريبات الفنية باستخدام
الكرة.
وأشار إلى أن إدارة الفريق
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى إقـ ــامـ ــة مـعـسـكــر
ً
تــدري ـبــي خ ــارج ــي ،اس ـت ـعــدادا
لـلــدوري الـعــام ،لكن سيتحدد

مـ ــوعـ ــده ومـ ـك ــان ــه بـ ـن ــاء عـلــى
روزن ــام ــة االتـ ـح ــاد ،ومــواعـيــد
بداية بطولة الدوري.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد جـ ـ ـ ـ ـ ــزاع ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام
الــاعـبـيــن خ ــال ال ـتــدريــب في
ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،وطــالـبـهــم
باالستمرار على نفس الــروح
ً
العالية والحماس ،طمعا في
الوصول إلى المستوى الفني
الـمـطـلــوب قـبــل بــدايــة ال ــدوري
المحلي.

واصل الهالل عروضه القوية تحت قيادة
مدربه الجديد الروماني رازفان لوشيسكو،
ً
ً
وح ـق ــق فـ ـ ــوزا ك ـب ـي ــرا ع ـلــى مـضـيـفــه ال ــرائ ــد
 -5صـفــر ،أم ــس األول ،عـلــى اس ـتــاد مدينة
الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـ ــدوري ال ـس ـعــودي
لكرة القدم.
جــاء ت أهــداف الهالل بواسطة السوري
ع ـمــر خــري ـب ـيــن ( 6و ،)79وس ـل ـم ــان ال ـفــرج
( ،)44والفرنسي بافيتيمبي غوميس (،)59
والبرازيلي كارلوس إدواردو (.)67
وبـهــذا الـفــوز رفــع الـهــال رصـيــده إلــى 6
نقاط في صــدارة الترتيب بفارق األهــداف
عن غريمه النصر حامل اللقب .وتلقى الرائد
خسارته الثانية تواليا ليتراجع إلى المركز
األخير بدون رصيد.
ورفــع هدافا الفريق غوميس وخريبين
رصيدهما فــي سـبــاق الهدافين إلــى ثالثة
أهداف لكل العب حتى اآلن.
ب ــدأ ال ـشــوط األول بـتــراجــع مــن صاحب
األرض فريق الرائد في الخطوط الخلفية،
ً
بينما كان الضيف فريق الهالل أكثر تقدما
ً
وتنظيما في صناعة الهجمات ،مما منحه
فــرصــة تشكيل عــدة هجمات خطيرة على
مرمى منافسه.
وت ــاع ــب غــومـيــس ب ــدف ــاع فــريــق الــرائــد
ليصنع كــرة مميزة لزميله ً خريبين الــذي
اسكن كرته في المرمى معلنا معها الهدف
األول (.)6
وأضـ ــاف سـلـمــان ال ـفــرج ال ـهــدف الـثــانــي
بتسديدة رائعة (.)44
ً
وبــدا الـشــوط الثاني مختلفا عــن األول،
حينما تـحــرر الــرائــد مــن الـحــالــة الدفاعية
وعـمــل عـلــى تنظيم الـهـجـمــات عـلــى مرمى
منافسه ،مما شكل خطورة ،في حين عمد

فرحة هاللية وخيبة امل في الرائد
ال ـه ــال عـلــى تـضـيـيــق ال ـم ـســاحــات وأجـبــر
المنافس على اللعب في المنتصف.
وأرس ــل هـتــان بــاهـبــري عرضية لزميله
خريبين الذي حولها لغوميس أسكنها في
المرمى هدفا ثالثا ( ،)59ثم اضاف كارلوس
ادورادو ا لـ ــرا بـ ــع ( )67وا خ ـت ـت ــم خــر يـبـيــن
المهرجان (.)79
وح ـقــق األه ـل ــي ال ـم ـط ـلــوب بــال ـفــوز على
مضيفه االتفاق  1-2على ملعب األمير محمد
بن فهد بالدمام.
ورف ــع األه ـل ــي رص ـي ــده ال ــى  4ن ـقــاط في
المركز الــرابــع وبـقــي االتـفــاق عند رصيده
ال ـســابــق ث ــاث ن ـقــاط وت ــراج ــع ال ــى الـمــركــز
الثامن.

تقدم الضيوف عبر الهداف السوري عمر
السومة ( )45قبل أن يــدرك التونسي نعيم
السليتي التعادل لالتفاق ( .)55لكن األهلي
ً
تقدم مجددا عن طريق عبدالرحمن غريب
ال ــذي س ــدد ال ـكــرة مــن بـيــن قــدمــي الـحــارس
الجزائري رايس مبولحي (.)85
وت ـ ــواج ـ ــد الـ ـس ــوم ــة ه ـ ـ ــداف األه ـ ـلـ ــي فــي
الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـث ــاث األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي تـشـكـيـلــة
الفريق للمرة األولــى ،وأحــرز الهدف االول
له بعدما غاب عن مباراة العدالة الماضية
بسبب خالفات مع المدرب الكرواتي برانكو
إي ـفــان ـكــوف ـي ـتــش ،بـحـســب م ــا أشـ ـ ــارت الـيــه
تقارير صحافية محلية.
(أ ف ب)

باختصار
منتخب الصاالت يتعادل
مع نظيره التركمانستاني

تعادل منتخبنا الوطني
لكرة قدم الصاالت ،أمس
األول ،مع نظيره منتخب
تركمانستان  4 - 4في
المباراة الودية التي
جمعتهما على صالة نادي
الكويت.
وتأتي المباراة ضمن
استعدادات "أزرق الصاالت"
لتصفيات كأس آسيا،
المزمع عقدها في أكتوبر
المقبل بالبحرين.
وكان المنتخب واجه الفريق
ذاته الخميس الماضي،
وتغلب عليه .0 - 1

شباب األهلي اإلماراتي
يتعاقد مع البرازيلي دي سوزا

أعلن نادي شباب األهلي
اإلماراتي ،أمس األول،
تعاقده مع البرازيلي
ليوناردو دي سوزا بعد
فسخ عقده مع الوحدة.
وأكد شباب األهلي وصيف
الدوري اإلماراتي وبطل
الكأس في الموسم الماضي
تعاقده مع دي سوزا في
صفقة انتقال حر دون ذكر
تفاصيل الصفقة.
وكان ليوناردو ( 27عاما)
تألق مع الوحدة بشكل
الفت ،وساهم في قيادته
الى دور الـ 16من دوري
ابطال اسيا قبل خروجه
امام النصر السعودي،
بعدما سجل تسعة أهداف
تصدر بهم ترتيب الهدافين
حتى اآلن.
لكن الهداف البرازيلي فسخ
تعاقده مع الوحدة الذي
يمتد للموسم المقبل بشكل
مفاجئ ،بعدما دفع قيمة
الشرط الجزائي.
(أ ف ب)

السد يهزم الشحانية
بسباعية في «نجوم قطر»

ّ
لقن فريق السد مضيفه
الشحانية درسا قاسيا في
فنون كرة القدم وتغلب عليه
 1-7خالل المباراة التي
جمعتهما ،أمس األول ،في
الجولة الثانية من دوري
نجوم قطر لكرة القدم،
والتي شهدت أيضا فوز
األهلي على السيلية .1-3
ورفع السد رصيده إلى 6
نقاط ،اعتلى قمة الترتيب،
بينما يظل فريق الشحانية
بال نقاط في قاع الترتيب.
وفي المباراة الثانية،
اكتسح األهلي ضيفه
السيلية  - 3صفر.
وحصد األهلي أول ثالث
نقاط له في الدوري هذا
الموسم ،ليحتل المركز
السادس ،وتوقف رصيد
السيلية عند نقطة واحدة
فقط في المركز العاشر.
(د ب أ)
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ً
ً
هدف عكسي من كوليبالي يهدي ليوفنتوس فوزا دراماتيكيا

فرحة العبي يوفنتوس بعد الفوز على نابولي

أحرز كاليدوً كوليبالي مدافع
نابولي هدفا بطريق الخطأ
في مرماه بالوقت المحتسب
بدل الضائع ليهدي إلى ً
يوفنتوس حامل اللقب فوزا
ً
مثيرا  3-4في دوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم
أمس األول.

بعدما قلب تأخره أمام فيورنتينا بثالثية إلى فوز
مثير  3-4األسـبــوع الماضي ،كــان نابولي في طريقه
إلــى ت ـكــرار إن ـجــازه أم ــام مضيفه يوفنتوس حامل
اللقب ،لكن مدافعه كوليبالي سجل هدفا عكسيا
دراماتيكيا منح "السيدة العجوز" الفوز  3-4أمس
األول فــي الـمــرحـلــة الـثــانـيــة مــن الـ ــدوري االيـطــالــي
لكرة القدم.
ت ـق ــدم يــوف ـن ـتــوس ،ال ـطــامــح ال ــى إح ـ ــراز لقب
الدوري للمرة السادسة والثالثين والتاسعة
تواليا ودوري أبطال أوروبــا للمرة األولى
منذ  ،1996بهدفين مبكرين حمال توقيع
ال ـب ــرازي ـل ــي دان ـي ـلــو ( )16واألرجـنـتـيـنــي
غــونــزالــو هيغواين ( ،)19قبل ان يعمق
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو األرقــام
في الثاني (.)62
لكن نابولي سجل هدفين في دقيقتين
عبر اليوناني كوستاس مانوالس ()66
والمكسيكي هيرفينغ لــوزا نــو ( )68ثم
عادل عن طريق جوفاني دي لورنتسو
( ،)81قبل ان يدمر أحالمه السنغالي
كاليدو كوليبالي في الوقت البدل
من الضائع (.)2+90
وانـ ـف ــرد يــوف ـن ـتــوس بــال ـصــدارة
مؤقتا بعد فوزه الثاني تواليا ،إذ
تخطى بــارمــا افتتاحا بهدف قلب
دفاعه المخضرم جورجيو كيليني
الذي تعرض إلصابة بالغة في ركبته
فــي تمارين
م ـن ـت ـصــف
االس ـبــوع

ً
ستبعده نحو ستة اشهر ،فلعب بدال منه القادم الجديد
بصفقة خيالية الهولندي الشاب ماتيس دي
ليخت ( 85.5ماليين يورو).
ومـ ــرة ج ــدي ــدة غ ــاب مـ ــدرب يــوفـنـتــوس
الـجــديــد مــاوريـتـسـيــو س ــاري ( 60عــامــا)
من الوقوف على ارض الملعب إلصابته
من التهاب رئوي ،لكنه تواجد في غرفة
خاصة في المدرجات.
وجـ ـ ـع ـ ــل س ـ ـ ـ ــاري مـ ـ ــن نـ ــابـ ــولـ ــي قـ ــوة
ه ـجــوم ـيــة ك ـب ــرى نــاف ـســت ع ـلــى الـلـقــب
ال ـم ـح ـلــي خـ ــال إشـ ــرافـ ــه ع ـل ــى ال ـفــريــق
الجنوبي قبل رحيله إلى لندن وقيادة
تـشـلـســي االن ـك ـل ـيــزي إل ــى ل ـقــب الـ ــدوري
األوروبي.
وكان يوفنتوس فاز ذهابا ( )1-3وإيابا
( )1-2على نابولي الموسم الماضي.
وأشار مساعد المدرب فابيو باراتيتشي
الى ان المهاجم االرجنتيني باولو ديباال
سيبقى في الفريق في ظل الحديث عن
اهتمام باريس سان جرمان بطل فرنسا
بضمه "يمكننا استبعاد رحيل ديباال
هــذا الصيف بشكل مــؤكــد" ،كما أنه
شارك في آخر ربع ساعة من المباراة.
وك ــان ــت اول فــرصــة ف ــي ال ـم ـبــاراة
لمصلحة البرازيلي آالن العب وسط
نابولي ،بيد ان البولندي فويتشي
تشيزني تعملق فــي إ بـعــاد هــا الى
ركنية (.)14

لكن البرازيلي دوغــاس كوستا
ان ـط ـل ــق بـ ـم ــرت ــدة خ ــاطـ ـف ــة ،تــاعــب

كوليبالي

أستراليا تهزم كندا في مونديال السلة
حقق المنتخب األسترالي،
أم ـ ــس ،ف ـ ــوزه األول ع ـلــى كـنــدا
 92 -108ض ـ ـمـ ــن مـ ـن ــا فـ ـس ــات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة الـ ـت ــي
اصـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــح عـ ـ ـل ـ ــى ت ـس ـم ـي ـت ـه ــا
"مجموعة الموت" ،في نهائيات
كــأس الـعــالــم لـكــرة السلة التي
تستضيفها الـصـيــن حـتــى 15
سبتمبر.
وخ ـ ــاض الـمـنـتـخـبــان أول ــى
مباريات المجموعة التي تضم
أيـ ـض ــا ل ـي ـتــوان ـيــا وال ـس ـن ـغ ــال،
وتعد األقــوى في بطولة يأمل
أك ـث ــر م ــن مـن ـت ـخــب ب ـه ــا ،كـســر
ه ـي ـم ـنــة ال ـم ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي
ال ـم ـتــوج بــالـلـقــب الـعــالـمــي في
النسختين الماضيتين.

واعتمد المنتخب األسترالي
على ماثيو ديالفيدوفا العب
ف ــري ــق ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز
المشارك في الدوري األميركي
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،والـ ـ ـ ـ ــذي أن ـه ــى
المباراة مع  24نقطة ،وساهم
في كبح المنتخب الكندي الذي
دخـ ــل ال ــرب ــع األخـ ـي ــر مـتـقــدمــا،
بـ ـع ــدم ــا أن ـ ـهـ ــى األسـ ـت ــرالـ ـي ــون
ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول لـمـصـلـحـتـهــم
بفارق  12نقطة.
ورغم أن المنتخب األسترالي
يعد مــن المرشحين للتتويج
باللقب هذا العام ،لكن التاريخ
يـصــب ف ــي عـكــس م ــا ي ــأم ــل ،إذ
ل ــم ي ـس ـبــق ألس ـت ــرال ـي ــا تخطي
عتبة الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي في

دانيلو يفتتح التسجيل

 11مشاركة سابقة بمونديال
السلة.
من جانبه ،تغلب المنتخب
ا لـتــر كــي على نظيره الياباني
 67/ 86أ م ـ ــس ض ـم ــن ا ل ـجــو لــة
األولى من مباريات المجموعة
الـخــامـســة ل ـكــأس ال ـعــالــم لـكــرة
السلة المقام حاليا في الصين.
وانـتـهــى الــربــع األول بتقدم
تركيا  12-28ثم  35-47في الربع
الثاني و 49- 67في الربع الثالث
قـبــل أن ينهي الـفــريــق التركي
فائزا بفارق  19نقطة.
ً
ويلتقي الفريق التركي غدا
نظيره األميركي حامل اللقب
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ت ـل ـت ـقــي فـيــه
اليابان مع التشيك.

بالدفاع ولعب عرضية مقشرة في المنطقة تابعها
دانـيـلــو مــن مـســافــة قــريـبــة فــي الـشـبــاك بـعــد ث ــوان من
دخوله بديال للمصاب ماتيا دي تشيليو (.)16
وبهجمة ايضا من كوستا وتمريرة من الفرنسي
بليز مــاتــويــدي ،هيأ هيغواين الـكــرة لنفسه ببراعة،
وأطلقها يمينية صــاروخـيــة مــن داخ ــل المنطقة في
شباك فريقه السابق والحارس اليكس ميريت (.)19
اسـتـعــرض بـعــدهــا الع ــب الــوســط االلـمــانــي سامي
خـضـيــرة وس ــدد فــي الـعــارضــة ( )33لينتهي الـشــوط
االول بثنائية نظيفة.
وبين الشوطين ،دفــع االيـطــالــي كــارلــو انشيلوتي
بــالـمـكـسـيـكــي ال ـج ــدي ــد لـ ــوزانـ ــو بـ ــدال م ــن لــورن ـت ـســو
انسينيي والبرتغالي مــاريــو روي بــدال مــن الظهير
الجزائري فوزي غالم.
وترك رونالدو ،أفضل العب في العالم خمس مرات
والـقــادم الموسم الماضي من ريــال مدريد االسباني
بمئة مليون يورو ،ما يملكه من فنيات إلى الدقيقة 62
بتسديدة يسارية محكمة من داخل المنطقة وبتمريرة
حاسمة ايضا من كوستا احد ابرز نجوم المباراة.

مانوالس يقلص الفارق
سجل المدافع اليوناني كوستاس مانوالس هدف
تقليص الـفــارق بكرة رأسية إثــر ضربة حــرة لماريو
روي (.)66
ول ـبــى ل ــوزان ــو ن ــداء انـشـيـلــوتــي مـتــرجـمــا عرضية
البولندي بيوتر زيلينسكي من مسافة قريبة بتسديدة
ارضية ذكية في شباك تشيسني ،مسجال هدفه االول
مع فريقه الجديد (.)68
ولــم يكن دي ليخت موفقا فــي الـهــدف الـثــالــث ،إذ
افلت امامه الظهير دي لورنتسو من ضربة حرة ايضا
وسجل هدف التعادل (.)81
وفي وقت كان المنطق ينقلب لمصلحة الضيوف،

دم ــرت ال ـن ـيــران الـصــديـقــة احــامــه بـهــدف عكسي من
مدافعه السنغالي كوليبالي بتسديدة يسارية طائرة
ً
محاوال تشتيت الكرة (.)2+90

انتصار صعب لميالن
ومنح العب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو
فريقه ميالن أول ثالث نقاط هذا الموسم ،بتسجيله
هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه الصاعد بريشيا.
في ديربي لومباردي على ملعب "سان سيرو"ّ ،
حول
جالهان أوغلو ( 25عاما) عرضية من االسباني سوسو
برأسه داخل الشباك بعد  12دقيقة فقط من البداية.
وكان ميالن ،المستبعد من خوض بطولة يوروبا
ليغ لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف ،خسر
مـبــاراتــه االفتتاحية ضــد أوديـنـيــزي ،فــأجــرى مدربه
الـجــديــد مــاركــو جــامـبــاولــو ثــاثــة تـغـيـيــرات .إذ أبقى
المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك ،ثالث ترتيب
الهدافين الموسم الماضي مــع  22هــدفــا ،البرازيلي
لوكاس باكيتا وفابيو بوريني على مقاعد البدالء.
واسـتـهــل ال ـجــزائــري ال ــدول ــي اسـمــاعـيــل بــن ناصر
مباراته األولى أساسيا بعد انتقاله إلى "الروسونيري"،
بينما بدأ البرتغالي اندريه سيلفا المواجهة أساسيا
في مركز رأس الحربة.
في المقابل ،لم يستهل ماريو بالوتيلي العائد إلى
مدينة طفولته مشواره بعد مع بريشيا ،إذ ينفذ عقوبة
إيقاف لبطاقة حمراء نالها نهاية الموسم الماضي.
وأنقذ الحارس الدولي جانلويجي دوناروما هدف
التعادل من كــرة مرتدة لزميله السويسري ريكاردو
رودريغيز ،وبعد دخول بيونتيك في الشوط الثاني
بدال من سيلفا كان قريبا من تسجيل هدف االطمئنان
لكن تكنولوجيا خط المرمى اظهرت ان كرته لم تجتز
الخط كما ان البديل الثاني باكيتا اصاب القائم.

مصرع هوبير يعيد التذكير بخطورة سباقات السرعة

ال تزال رياضة
خطيرة ويجب
أال ننسى ذلك
أالن بروست

أعاد مصرع السائق الفرنسي أنطوان هوبير،
إثر حادث خالل سباق الفئة الثانية "فورموال "2
على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية ،أمس
األول ،التذكير بخطورة رياضات السرعة ،رغم
خطوات متعددة َّ
حدت من الحوادث القاتلة التي
شهدتها على مدى تاريخها.
تغيرت معالم سباقات السرعة بشكل كبير
منذ عام  ،1994يوم فقدت الفئة األولى أحد أمهر
السائقين في تاريخها ،البرازيلي إيرتون سينا،
الذي قضى إثر حادث مروع على حلبة إيموال
في سان مارينو.
أدخــل منظمو السباقات واالتـحــاد الدولي
ل ـل ـس ـيــارات ،ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـعــديــات لتعزيز
السالمة ،على السيارات والحلبات ومحيطها
المباشر (إب ـعــاد ال ـجــدران عــن الـمـســار ،وضع
حــواجــز مــن اإلطـ ــارات المطاطية المتصاص
الـصــدمــات ،اعـتـمــاد نـظــام هايلو المخصص

هوبير
لحماية رأس الـســائــق) ،لكن مشهد اصـطــدام
سيارة الفرنسي بجدار على حلبة سبا الشهيرة،
أعاد التذكير بترابط أزلي بين السرعة واحتمال
الموت ،رغم التراجع الكبير في عدد الوفيات في
الرياضة التي تستهوي الماليين حول العالم،
بما تقدمه مــن مزيج التنافس واألدرينالين
والتسابق على حافة الخطر.

وتوفي هوبير ( 22عاما) بعد حادث مروع
على الحلبة ،الـتــي تعد مــن األشـهــر فــي عالم
سباقات السرعة ،شمل سيارة فريقه "بي دبليو
تي أردن" ،وسيارتي السائقين األميركي خوان
مانويل كوريا والياباني مارينو ساتو.
وأظ ـهــرت اللقطات أن هوبير اص ـطــدم في
مرحلة أولى بالجدار خارج المسار االسفلتي،
قبل أن يعود إلى الحلبة فاقدا السيطرة على
سيارته ،ليصطدم به كوريا اآلتــي من الخلف
بسرعة فــائـقــة .وأدى االحـتـكــاك إل ــى انشطار
سيارة هوبير ،فيما تعرض السائق األميركي
لكسور في الساق .وقال الفرنسي أالن بروست،
بطل العالم أربع مرات ،تعليقا على وفاة هوبير:
"لطالما قلت إنه رغم التحسينات الهائلة لتعزيز
معايير السالمة في السيارات وعلى الحلبات،
ال تــزال هذه الرياضة رياضة خطيرة ،ويجب
أال ننسى ذلك".

نادال وزفيريف إلى الدور الرابع من «فالشينغ ميدوز»

رافاييل نادال

أكـ ـم ــل ال ـم ـص ـن ــف ث ــان ـي ــا اإلس ـب ــان ــي
راف ــايـ ـي ــل ن ـ ـ ــادال واأللـ ـم ــان ــي أل ـك ـس ـنــدر
زفيريف (ال ـســادس) ،عقد ال ــدور الرابع
لبطولة الــواليــات المتحدة المفتوحة،
آخر البطوالت الكبرى في كرة المضرب،
وال ـ ـ ـ ــذي ب ـل ـغ ـت ــه أيـ ـض ــا ح ــامـ ـل ــة ال ـل ـقــب
اليابانية نــاومــي أوســاكــا على حساب
األميركية اليافعة كوري "كوكو" غوف،
ال ـتــي ودع ــت مــاعــب فــاشـيـنــغ مـيــدوز
بالدموع.
وانـ ـض ــم نـ ـ ــادال بـ ـف ــوزه ال ـس ـهــل على
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي ه ـ ـيـ ــون ت ـش ــون ــغ
المصنف  170السبت ،بنتيجة  3-6و4-6
و 2-6فــي ال ــدور الـثــالــث ،الــى المصنف
أول حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش ،وال ـث ــال ــث ال ـســوي ـســري
روجيه فيدرر ،في الدور الرابع للبطولة
المقامة في نيويورك.
ولـ ـح ــق ب ـ ـنـ ــادال ض ـم ــن الـمـصـنـفـيــن
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزي ـ ـ ــن ،زفـ ـ ـي ـ ــري ـ ــف الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــز ع ـلــى
السلوفيني ألياز بيديني 6-7 ،)7-4( 7-6
( 3-6 ،)4-7و.)3-7( 6-7

وينتظر اإلسباني المتوج ثالث مرات
في فالشينغ ميدوز ،لقاء مرتقب في دور
الـ 16ضد الكرواتي مارين سيليتش بطل
 ،2014وال ــذي تخطى فــي ال ــدور الثالث
األم ـيــركــي ج ــون أيـسـنــر 6-7 ،6-3 ،5-7
( )6-8و.4-6
وي ـ ـت ـ ـفـ ــوق نـ ـ ـ ـ ــادال ( 33ع ـ ــام ـ ــا) ع ـلــى
سيليتش ( 30عاما) في ست من ثماني
م ــواجـ ـه ــات م ـب ــاش ــرة ج ـم ـعــت بـيـنـهـمــا
حتى اآلن.
من جهته ،عانى زفيريف الذي ال يزال
يبحث عن تخطي الدور ربع النهائي في
إحدى بطوالت الغراند سالم ،للمباراة
ال ـثــال ـثــة ت ــوال ـي ــا ،ق ـبــل تـخـطــي منافسه
بيديني المصنف  .80واحتاج األلماني
ال ـش ــاب ال ــى ث ــاث س ــاع ــات و 36دقيقة
لبلوغ الدور الرابع ،علما أن مباراتيه في
الدورين األول والثاني امتدتا الى خمس
مجموعات من أصل خمس ممكنة.
وبلغ زفيريف دور الـ 16في فالشينغ
م ـ ـيـ ــدوز لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـس ـيــرتــه
االح ـت ــراف ـي ــة ،وي ـم ـكــن ف ــي ح ــال تخطى

منافسه في الــدور المقبل األرجنتيني
ديـيـيـغــو شـفــارتـسـمــان ،أن ي ـكــون على
مــوعــد فــي ربــع النهائي ضــد ن ــادال في
حال تمكن األخير من تخطي سيليتش.
ومن أبرز المتأهلين الى الدور الرابع،
ال ـف ــرن ـس ــي غ ــاي ــل مــون ـف ـيــس الـمـصـنــف
 13الـ ــذي تـغـلــب عـلــى ال ـك ـنــدي دينيس
شــابــوفــالــوف بصعوبة 6-7 ،)7-5( 7-6
( ،)8-6( 7-6 ،4-6 ،)4-7و ،3-6والروسي
ألكسندر روبليف الفائز على األسترالي
نيك كيريوس  )5-7( 6-7 ،)5-7( 6-7و.3-6
وتجمع أبــرز مباريات ال ــدور الرابع
بين ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الرابع
في نيويورك والسويسري ستانيسالس
فافرينكا في إعادة لنهائي  2016الذي
انتهى لمصلحة الصربي ،وفـيــدرر مع
البلجيكي دافيد غوفان.

منافسات السيدات
ول ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات ،أن ـه ــت ال ـيــابــان ـيــة
أوساكا ( 21عاما) بنتيجة  3-6و-6صفر

في  65دقيقة ،مسيرة األميركية غوف
( 15عاما) التي تقدم أداء هــذا الموسم
دفـ ـ ــع م ــواط ـن ـت ـه ــا س ـي ــري ـن ــا ول ـي ــام ــس
العتبارها "مستقبل كرة المضرب".
وتــاقــي اليابانية فــي ال ــدور المقبل
الـســويـســريــة بـيـلـيـنــدا بنسيتش الـتــي
اسـ ـتـ ـف ــادت مـ ــن انـ ـسـ ـح ــاب مـنــافـسـتـهــا
األس ـت ــون ـي ــة أن ـي ــت كــون ـتــاف ـيــت بـسـبــب
المرض.
كما بلغت الكندية بيانكا أندرييسكو
ال ــدور الــرابــع بفوزها على الدنماركية
كاروالين فوزنياكي  4-6و ،4-6لتلتقي
الــرومــان ـيــة األصـ ــل ،االم ـيــرك ـيــة تــايـلــور
تاونسند الفائزة على الرومانية سورانا
كيرستيا  5-7و.2-6
وودع ـ ـ ــت ال ـه ــول ـن ــدي ــة ك ـي ـكــي بــرتـنــز
السابعة أمام األلمانية جوليا غورغيس
السادسة والعشرين  6-2و ،6-3بينما
تأهلت البلجيكية إليز مرتنز الخامسة
والعشرون بفوزها على األلمانية أندريا
بتكوفيتش  3-6و.3-6
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كلوب يقلل من غضب ماني تجاه صالح
قلل األلماني يورغن كلوب مــدرب فريق
ليفربول ،من غضب العبه السنغالي ساديو
مــانــي خــال الـمـبــاراة ضــد بيرنلي السبت
(-3صـفــر) فــي المرحلة الرابعة مــن الــدوري
االنكليزي الممتاز لكرة القدم ،والذي ّ
فسره
معلقون بــأ نــه ضــد زميله المصري محمد
صالح.
وبـعـيــد خ ــروج ــه م ــن الـمـلـعــب قـبــل نحو
خ ـمــس دق ــائ ــق م ــن ال ـن ـهــايــة ت ــارك ــا مـكــانــه
للسويسري شيردان شاكيري ،بدت معالم
الغضب على ماني على مقاعد البدالء ،حيث
عمل زمــاء له على تهدئة خاطره ،السيما
جيمس ميلنر.
ورأى محللون عبر القنوات التلفزيونية
ومشجعون عبر مواقع التواصل ،أن الدولي
السنغالي كــان غاضبا مــن مـغــاالة صالح
فــي االح ـت ـفــاظ بــالـكــرة فــي أكـثــر مــن هجمة
الس ـي ـم ــا ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،وتـفـضـيـلــه
محاولة التسديد بنفسه أو تمرير الكرة الى
البرازيلي روبرتو فيرمينو ،على رغم من أن
ماني كان في موقع أفضل أو متفلتا بشكل
أكبر من الرقابة الدفاعية .ولدى سؤاله عن
ماني بعد المباراة ،لم يكشف كلوب أسباب
رد ف ـع ـلــه ،لـكـنــه أك ــد أن األمـ ــر غ ـيــر مــرتـبــط
باستبداله.
وقـ ــال ال ـم ــدرب األل ـمــانــي "س ــادي ــو مــانــي
شخص عاطفي ،ونحن كلنا بشر .حصل أمر
بغير الطريقة التي كان يريدها ،وهذا األمر
ليس التبديل" .وأضاف "سنقوم بتوضيح
األمــور في غرفة المالبس" ،مشددا على أن
"الجميع سعيد .هــو شخص عــا طـفــي .هل

سيقوم باألمر (رد الفعل) بالطريقة ذاتها
مرة ثانية؟ على األرجح ال" .وتابع أن الدولي
السنغالي "على ما يــرام وكل األمــور جيدة
ونحن جميعا نحب بعضنا بعضا".
وح ـف ـل ــت م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل بـتـعـلـيـقــات
منتقدة لـصــاح على خلفية عــدم التمرير
لـمــانــي ،شريكه فــي ص ــدارة ترتيب هدافي
الــدوري الممتاز الموسم الماضي ( 22لكل
مـنـهـمــا ،ومـعـهـمــا الـغــابــونــي بـيــار-إيـمــريــك
أوباميانغ مهاجم أرسنال).

عرض هجومي من ليفربول
ً
وكــان ليفربول المتصدر قد قــدم عرضا
ً
ً
هـجــومـيــا أث ـمــرا فـ ــوزا سـهــا عـلــى مضيفه
بيرنلي.
ورفع ليفربول ،وصيف الموسم الماضي،
سجله فــي مـبــاريــات الـ ــدوري المحلي الــى
 13فوزا متتاليا للمرة األولــى في تاريخه،
بحسب موقع "أوبتا" لالحصاءات الرياضية.
واستعاد الفريق األحمر صدارة الترتيب
فــي ختام مـبــاريــات امــس األول بعدما قدم
ضغطا هجوميا مفتوحا السيما في الشوط
األول أثمر هدفين عبر النيوزيلندي كريس
وود خطأ في مرمى فريقه ( )33والسنغالي
س ــادي ــو م ــان ــي ( ،)37وال ـث ــال ــث لـلـبــرازيـلــي
رو بــر تــو فيرمينو قبل نهاية اللقاء بعشر
دقائق.
وأص ــاب فريق الـمــدرب األلـمــانــي يورغن
ك ـلــوب ال ـقــائــم األي ـم ــن ل ـل ـحــارس ن ـيــك بــوب
بتسديدة من داخل المنطقة للنجم المصري

محمد صالح ( ،)5رد بها على محاولة لوود
ف ــي الــدق ـي ـقــة أب ـعــدهــا الـ ـح ــارس اإلس ـبــانــي
أدريان.
وكسر ليفربول التعادل السلبي عبر وود
ال ــذي حــول عــن طــريــق الخطأ كــرة عرضية
رف ـع ـهــا ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـم ــن ل ـل ـي ـفــربــول تــرنــت
ألكسندر-أرنولد بدت متجهة نحو صالح
عند القائم البعيد ،لكنها باغتت الجميع
وسقطت في الشباك.
واسـتـغــل العـبــو لـيـفــربــول ســرعــة ثالثي
المقدمة صالح وماني وفيرمينو ،لتعزيز
النتيجة من هجمة مرتدة أوصل في ختامها
البرازيلي الكرة الى السنغالي الذي ّ
حولها
أرضـيــة سريعة على يسار بــوب الــى داخــل
الشباك.
وسجل ليفربول الثالث بتسديدة قوية
م ــن ف ـيــرم ـي ـنــو م ــن خـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة (،)80
ليصبح المهاجم الدولي أول العب برازيلي
يسجل  50هدفا في الدوري الممتاز ،بحسب
احصاءات "أوبتا".
وحافظ ليفربول على سجله المثالي هذا
الموسم ،محققا الفوز الرابع تواليا ليرفع
رصيده الــى  12نقطة في الـصــدارة ،بفارق
نقطتين عــن بـطــل ا لـمــو سـمـيــن الماضيين
مانشستر سيتي.
وأت ــى ف ــوز لـيـفــربــول بـعــد تـقــديــم سيتي
عرضا هجوميا بال هوادة اكتسح من خالله
ّ
بــراي ـتــون -4ص ـف ــر ،عــكــرتــه إصــابــة مــدافـعــه
الفرنسي إيمريك البورت.
وقال المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال
إن الـمــدافــع ال ــذي غ ــادر الملعب على حمالة

موناكو يستعير باكايوكو من تشلسي
أع ـلــن نـ ــادي مــونــاكــو ل ـكــرة ال ـقــدم
استعارة العب خط الوسط تييمويه
باكايوكو من تشلسي اإلنكليزي ،في
وقت أكد نادي غلطة سراي التركي
بـ ـ ــدء م ـ ـفـ ــاوض ــات ــه لـ ـض ــم ال ـم ـه ــاج ــم
ال ـك ــول ــوم ـب ــي رادامـ ـ ـي ـ ــل ف ــالـ ـك ــاو مــن
النادي الفرنسي.
وأورد النادي الجنوبي ،المتوج
ب ـط ــا ل ـفــر ن ـســا ف ــي عـ ــام  ،2017فــي
بيان أمس األول ،أن الدولي الفرنسي
بــاكــايــوكــو انـضــم إلــى صـفــوفــه على
سبيل اإل ع ــارة مــن ا ل ـنــادي اللندني
ل ـم ــوس ــم واح ـ ـ ــد ،مـ ــع خـ ـي ــار الـ ـش ــراء
النهائي.
ونقل بيان النادي عن باكايوكو
قــولــه" :أن ــا سـعـيــد ج ــدا لـلـعــودة إلــى
مــونــاكــو ،ال ـنــادي ال ــذي احـتـفــظ معه
بذكريات رائعة".
وأمضى الالعب ( 25عاما) ثالثة
مــواســم مــع مــونــاكــو تــوجــت بــإحــراز
ل ـقــب  ،2017-2016ا ل ــذي ك ــان األول
لفريق اإلمارة في الدوري الفرنسي
م ـن ــذ  17ع ــا م ــا ،و ب ـن ـه ــا ي ــة ا ل ـمــو ســم

ال ـم ــذك ــور ان ـت ـقــل إلـ ــى ت ـش ـل ـســي ،فــي
صـفـقــة قـ ــدرت قـيـمـتـهــا ب ـ ــ 45مـلـيــون
يورو ،وشملت توقيعه عقدا لخمسة
أعوام.
وأمضى باكايوكو موسما واحدا
مـ ــع ت ـش ـل ـس ــي خـ ـ ــاض خـ ــالـ ــه 43
مباراة في مختلف المسابقات،
قـبــل أن تـتــم إ عــار تــه إ لــى ميالن
اإل يـطــا لــي بالموسم الماضي،
حـيــث داف ــع عــن ألــوانــه فــي 42
مباراة.
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـلـ ـط ــة
سـ ــراي ،ال ـم ـتــوج بـطــا لـتــركـيــا
فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ــدء
"م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة" ل ـض ــم
فالكاو.
وأورد غلطة سراي ،في بيان،
"بـ ـ ــدأت م ـف ــاوض ــات رس ـم ـيــة مــع
ال ــاع ــب ونـ ــادي مــونــاكــو بـشــأن
انتقال المحترف راداميل فالكاو"،
عشية إقفال باب االنتقاالت الصيفية
في الكرة األوروبية اليوم.

قـ ــال إرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي،
الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـب ــرش ـل ــون ــة،
عـقــب س ـقــوط ال ـفــريــق فــي فخ
التعادل بهدفين خارج قواعده
أمــام أوساسونا ،أمس األول،
ف ــي ث ــال ــث جـ ـ ــوالت "ال ـل ـي ـغ ــا"،
إن الـبــاوغــرانــا "ل ــم يستطع"
تحجيم خـطــورة أوســاســونــا
في الرمق األخير من اللقاء.
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي خـ ــال
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي عـقــب
اللقاء الذي احتضنه ملعب "إل
سادار" ،بأن الشوط األول كان
"سيئا جدا" من جانب العبيه ،فالفيردي
فـيـمــا أظ ـهــر أص ـحــاب األرض
وأبـ ــدى ال ـم ــدرب الـبــاسـكــي
"قوة كبيرة".
وتــابــع حــول أداء "البرسا" استياءه من ركلة الجزاء التي
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول" :الـ ـه ــدف ج ــاءت ف ــي الــدقــائــق األخ ـيــرة
المبكر عزز من خطة المنافس ،ع ـنــدمــا ك ــان ــوا مـتـقــدمـيــن في
فيما نحن لم نصنع أي فرصة النتيجة ( ،)1-2واصفا إياها
تـ ـه ــدي ــف ،ول ـ ــم ن ـك ــن ق ــادري ــن بـ"الساذجة" ،لكنه شدد أيضا
على تشكيل أي خـطــورة ،ألن على أنـهــا "لــم تكن متعمدة"،
ال ـه ـج ـمــات كــانــت تـنـتـهــي في في إشــارة للمسة يد المدافع
جيرارد بيكيه.
األمتار األخيرة".

«فيفا» يكشف اليوم عن
القوائم النهائية لجوائزه
يكشف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن القوائم النهائية
بأسماء المرشحين في ثمان من الجوائز الـ  11المقرر تقديمها في
حفل جوائز الفيفا (جوائز األفضل) بمدينة ميالنو اإليطالي في 23
سبتمبر الحالي.
ويـكـشــف الفيفا عــن الـقــائـمــة النهائية للمرشحين ألفـضــل العــب
والعبة ومــدرب ومــدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى
في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من
كل أنحاء العالم وعدد من اإلعالميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك
تصويت الجماهير .وتضم القائمة
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـمــرش ـح ـيــن ف ــي كــل
جائزة أبرز ثالثة أسماء طبقا
لهذا التصويت.
ك ـمــا سـيـكـشــف ال ـف ـي ـفــا عن
القوائم النهائية لكل من جوائز
أف ـض ــل ح ـ ــارس م ــرم ــى وأف ـضــل
ح ــارس ــة م ــرم ــى إض ــاف ــة ل ـجــائــزة
بوشكاش ألفضل هــدف وجائزة
المشجع المثالي.

وقـ ـ ــال إن الـ ـمـ ـب ــاراة كــانــت
"تحت سيطرتهم تماما" بعد
تسجيل الهدف الثاني ،وحتى
كان بإمكانهم الفوز من خالل
"فــرصــة واض ـحــة" ،فــي إشــارة
إل ـ ــى ف ــرص ــة ال ــاع ــب ال ــواع ــد
كــارلـيــس بـيــريــز فــي الــدقــائــق
األخيرة من انفراد بالمرمى.
وأعرب فالفيردي عن حزنه
م ــن عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـف ــري ــق على
"االستمرار في الهجوم ،و"عدم
قدرة العبيه على التغلب على
ضغط العبي أوساسونا في
الدقائق األخيرة".
وحــول اسـتـمــرار الكرواتي
إيفان راكيتيتش على مقاعد
ال ـب ــدالء ،ذك ــر أن ال ـفــريــق قـ َّـدم
"مـبــاراة جـيــدة" أمــام بيتيس،
لـ ـه ــذا "كـ ــررنـ ــا ن ـف ــس تـشـكـيــل
المباراة السابقة".
وأت ــم بــأن الـكــرواتــي "العــب
ك ـب ـي ــر ،ل ـك ــن الـ ـف ــري ــق يـمـتـلــك
العبين كبارا آخرين أيضا".
(إفي)

كلوب وماني

سان لورينزو يتصدر الدوري األرجنتيني

سانتوس يهزم
شابيكوينسي
ت ـغ ـل ــب س ــانـ ـت ــوس ع ـل ــى مـضـيـفــه
شابيكوينسي بهدف نظيف ليتصدر
ً
الدوري البرازيلي لكرة القدم مؤقتا،
في إطار الجولة الـ  17من البطولة.
جــاء الـهــدف الــوحـيــد فــي الـمـبــاراة
الـ ـت ــي أقـ ـيـ ـم ــت ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول،
بــالـتــوقـيــت الـمـحـلــي م ــن خ ــال جــوم
العـ ــب شــاب ـي ـكــوي ـن ـســي بــال ـخ ـطــأ في
مرماه (ق ،)39ليرتفع رصيد سانتوس
إل ـ ــى  36ن ـق ـطــة ويـ ـتـ ـص ــدر ال ـب ـطــولــة
ً
مؤقتا.
أما شابيكوينسي فتجمد رصيده
عند  14نقطة في المركز الـ .17
وسقط ساو باولو في فخ التعادل
السلبي أ م ــام ضيفه غريميو ليحل
بالمركز الثالث ب ـ  31نطقة ويحتل
غريميو المرتبة الـ  11بـ  22نقطة.
وف ــي بــاقــي م ـب ــاري ــات أم ــس األول
فــاز باهيا على سنترو سبورتيفو
أالجـ ــوانـ ــو  0-1وب ــاران ــاي ـن ـس ــي على
سـ ـي ــارا  0-1وإن ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال على
بوتافوجو .3-2

باكايوكو

فالفيردي :لم ِّ
نحجم خطورة أوساسونا

بعدما بدا متألما على مستوى الركبة اليمنى،
نقل "الى المستشفى ،األمر ال يبدو جيدا".
وت ــاب ــع "ال ن ـع ــرف م ـمــا ي ـعــانــي ت ـحــديــدا،
سنعرف في وقت الحق  ،آمل في أال يكون مثل
لوروا سانيه" ،في إشارة الى الجناح األلماني
الــذي سيغيب ستة أشهر على األقــل بسبب
إصابة في الركبة.
وأتــت إصابة البــورت غــداة استدعائه من
جــانــب الـمــدرب ديدييه ديـشــان الــى صفوف
المنتخب الفرنسي للمرة األو ل ــى منذ عام
.2017
وك ـ ــان ـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــولـ ــة ش ـ ـهـ ــدت تـ ـع ــادل
مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون
 1-1ون ـي ــوك ــاس ــل م ــع ض ـي ـفــه وات ـ ـفـ ــورد 1-1
وتشلسي مــع ضيفه شيفيلد يونايتد 2-2
وفـ ــوز كــري ـس ـتــال بـ ــاالس ع ـلــى أس ـت ــون فيال
-1صفر وليستر سيتي على بورنموث 1-3
وويستهام على نوريتش سيتي  -2صفر.

ت ـغ ـلــب سـ ــان ل ــوري ـن ــزو ع ـلــى ضـيـفــه
أو نـ ـ ـي ـ ــون  1-2ل ـي ـص ـع ــد إ لـ ـ ــى صـ ـ ــدارة
الـ ـ ــدوري األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ـم ـم ـتــاز ل ـكــرة
ال ـقــدم فــي إط ــار الـجــولــة الـخــامـســة من
البطولة.
جاء هدفا سان لورينزو في المباراة
ا لـتــي أقيمت مـســاء السبت بالتوقيت
المحلي من خالل الباراغوياني أنخل
رو مـيــرو (ق )3و بــرو نــو بيتون (ق،)20
ف ــي ح ـيــن سـجــل إزك ـي ـيــل بــونـيـفــاسـيــو
هدف الضيوف الوحيد (ق.)38
وبفوزه رفع سان لورينزو رصيده
إلى  13نقطة ليتصدر البطولة.
وحقق راسينغ فوزه األول بالبطولة
ب ــان ـت ـص ــاره ع ـلــى ج ـ ــودوي كـ ــروز 1-3
ل ـي ــرت ـق ــي ل ـل ـم ــرك ــز الـ ـ ـ ــ 14ب ـس ــت ن ـق ــاط،
ويتجمد رصيد الزوار عند ثالث نقاط
في المرتبة قبل االخيرة.
ج ـ ــاء ت ث ــاث ـي ــة راس ـي ـن ــغ م ــن خ ــال
داريو سفيتانيتش (ق )32وليساندرو
ل ــو ب ـي ــز (ق )43ود يـ ـيـ ـغ ــو غ ــو ن ــزا ل ـي ــس
(ق  ،)45بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أ ح ـ ـ ـ ــرز س ــا ن ـت ـي ــا ج ــو
جارسيا هدف الضيوف (ق.)38
وت ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى
إ نــد بـنــد يـيـنـتــي ب ـهــدف دون رد سجله

الوتارو كوماس (ق )35ليصعد للمركز
الــرابــع بـعـشــر ن ـقــاط ،ويـتـجـمــد رصيد
الزوار عند ست نقاط في المرتبة الـ.13
وف ــاز أرخـنـتـيـنــوس جــونـيــورز على
ض ـي ـف ــه خ ـي ـم ـن ــا س ـي ــا بـ ـه ــدف دون رد
أ حـ ـ ــرزه مــا ت ـي ـكــو مـيـلـيـفـيـتــش (ق،)12
ليرتفع رصيد صاحب االرض إلى تسع
نـقــاط فــي ا لـمــر كــز ا ل ـس ــادس ،ويتجمد
رص ـي ــد ال ـض ـيــوف ع ـنــد ن ـق ـطــة مـتــذيــا
الترتيب بال أي رصيد.
كانت الجولة انطلقت الجمعة بفوز
ال ن ـ ــوس ع ـل ــى كـ ــوردو بـ ــا  0-1و فـيـلـيــز
سارسفيلد على إستوديانتس  ،0-1في
حين تعادل ديفينسا إي خوستيسيا
مع بانفيلد سلبيا.
وأق ـ ـي ـ ـمـ ــت األح ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة "سـ ــوبـ ــر
كالسيكو" الكرة األرجنتينية بين ريفر
ب ـل ـيــت وب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز ع ـلــى مـلـعــب
األول ،ومباريات أتلتيكو توكومان مع
أرسنال وكولون مع روساريو سنترال
وتــاي ـيــريــس مــع ألــدوس ـي ـفــي ونـيــويـلــز
أولد بويز مع أوراكان.
(إفي)

نيمار تخلى عن فكرة العودة إلى برشلونة
ذكــرت صحيفة ليكيب الفرنسية ،أمس األول ،أن النجم البرازيلي
نيمار تخلى عن فكرة انتقاله إلــى برشلونة اإلسباني ،وسيخوض
الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.
وكتبت "ليكيب" في موقعها اإللكتروني" :أبلغ المقربون من مهاجم
سان جرمان الناديين قراره بإنهاء الموسم الحالي مع باريس".
كما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية إلى أن محيط
نيمار أقر بانتهاء مفاوضات العودة إلى ناديه السابق.
وك ــان الـمــديــر الــريــاضــي لـســان جــرمــان ،الـبــرازيـلــي ل ـيــونــاردو ،أكد
الجمعة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى اآلن بشأن أغلى العب في
العالم ،وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية األسبوع،
قبل إقفال باب االنتقاالت األوروبية اليوم.
وجــدد لـيــونــاردو تأكيد الموقف ذي الجانبين لفريق العاصمة:
االسـتـعــداد مــن جهة للتخلي عــن الــاعــب ال ــذي كلف خزينة الـنــادي
المملوك مــن شركة قطر لالستثمارات الرياضية  222مليون يــورو
في صيف عام  ،2017لكن مع االشتراط من جهة أخرى أن تتم تلبية
الـشــروط المالية ،وتوفير الـبــدائــل على صعيد الالعبين ،لتعويض
رحيل المهاجم الدولي.
َّ
وشــكــل نـيـمــار مـحــور تـقــاريــر صحافية مـتـعــددة هــذا الـصـيــف عن
رغـبـتــه فــي الــرح ـيــل ،وس ــط حــديــث عــن اهـتـمــام بـخــدمــاتــه مــن قطبي
الكرة اإلسبانية؛ برشلونة وريال مدريد .وفي األيام الماضية ،أصبح
برشلونة وحيدا في السباق الستعادة الالعب الــذي دافــع عن ألوانه
لحوالي أربعة أعوام.
ويـشــارك نيمار فــي التمارين مــع فريقه مــن دون أن يخوض معه
أي مباراة بعد هذا الموسم ،في ظل رغبته غير الخافية بالعودة إلى
النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ  2013قادما من سانتوس.

نيمار

كروس يستبعد فوز ألمانيا بلقب «يورو »2020
يــرى األلماني الــدولــي توني كــروس ،نجم
وسط ريال مدريد اإلسباني ،أن منتخب بالده
ليس من بين المرشحين للفوز بلقب "يورو
 ،"2020رغــم البداية المثالية في المجموعة
ال ـثــال ـثــة م ــن الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة للبطولة
األوروبية.
وقال كروس ،في تصريحات لصحيفة فيلت
إم سونتاغ األلمانية ،أمس" ،ينقصنا شيء ما
لكي نكون أحد المرشحين في البطولة ،لكني
أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم".
و يـعـتـقــد ت ــو ن ــي ( 29ع ــا م ــا) أن المنتخب
األل ـ ـمـ ــانـ ــي بـ ـ ــات أك ـ ـثـ ــر قـ ـ ــوة مـ ـن ــذ م ــون ــدي ــال
روسيا  2018بعد الخروج المحبط من دور
المجموعات.
وأضاف" :أرى أننا أصبحنا أفضل مما كنا
عليه قبل كأس العالم .لدي شعور جيد جدا
بشأن البطولة المقبلة ،لكنني أدرك أيضا أننا
مازلنا بحاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام".
وي ـل ـت ـق ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـ ـمـ ــانـ ــي ضـيـفــه

ا لـهــو لـنــدي ،الجمعة ،قبل السفر لمواجهة
ايرلندا الشمالية بعدها بثالثة أيام.
وي ـح ـتــاج مـنـتـخــب الـمــاكـيـنــات لـلـفــوز في
الـمـبــاراتـيــن المقبلتين ،لـضـمــان تــأهـلــه إلــى
"يورو  "2020بنسبة كبيرة.
وينضم كــروس لقائمة منتخب بالده
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد أن اس ـت ـب ـع ــده الـ ـم ــدرب
يواخيم لــوف من المباراتين أمام
بيالروسيا واستونيا في يونيو
الماضي.
ُ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد تـ ـ ــونـ ـ ــي م ـ ـ ــن أكـ ـث ــر
ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ــي
الجيل الـحــالــي مــن العبي
المنتخب األلماني برصيد
 92مباراة دولية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد لـ ـ ـ ـ ــوف أخـ ـ ـي ـ ــرا
بكروس ،قائال" :توني كروس
أحــد العناصر المهمة ،ألنــه العب
مذهل".

كروس

اإلصابة تبعد كاستيلس ألسابيع
يـ ـغـ ـي ــب كـ ــويـ ــن ك ــاس ـت ـي ـل ــس،
حـ ـ ـ ــارس م ــرم ــى الـ ـف ــري ــق األول
لكرة الـقــدم بـنــادي فولفسبورغ
األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق ف ــي
األسابيع المقبلة ،بعدما تعرض
الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ال ــدول ــي
إلصـ ــابـ ــة خ ـ ــال م ـ ـبـ ــاراة فــري ـقــه
أمــام بــادربــورن ،أمس األول ،في
الدوري األلماني (بوندسليغا).
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن
كاستيلس تعرض إلصابة بكسر
في قصبة الساق في التحام مع
أح ــد الع ـبــي ال ـفــريــق الـمـنــافــس،
وسيخضع فــي الـبــدايــة للعالج
دون جراحة.
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد ك ــاس ـت ـي ـل ــس مــن
قائمة المنتخب البلجيكي الذي
يستعد لمواجهتي سان مارينو
واسـ ـكـ ـتـ ـلـ ـن ــدا ف ـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
ال ـمــؤه ـلــة لـبـطــولــة أم ــم أوروبـ ــا
(يورو .)2020

كاستيلس

وفي المباراة نفسها تعرض
كزافير شالغر ،العب خط وسط
فولفسبورغ ،لكسر في الكاحل،
وس ـي ـغ ـي ــب عـ ـ ــدة أس ــابـ ـي ــع بـعــد
إجرائه عملية جراحية.
(د ب أ)

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

 2سبتمبر ذكرى
التكبير ضد المحتل

أبناء العظماء
مو شرط عظماء!

أ .د .غانم النجار

ً
َ
َ
ً
قبل  ٢٩عاما ،وما إن عانقت عقارب الساعة الثانية عشرة معلنة يوم
 ٢سبتمبر ،حتى اهتزت الكويت عن بكرة أبيها في ليلة ظلماء ،بأصوات
تصدح من على األسطح بـ "الله أكبر".
ً
يعرف من عاشوا الغزو بالكويت تلك الليلة ويتذكرونها جيدا ...فلماذا
كانت وكيف تمت؟
كانت تلك الليلة من ليالي التجلي في كيفية إشعار الغزاة بأنهم ال مكان
لهم بيننا .أما كيف حدثت تلك الليلة وتم تجاوب أغلبية الشعب الكويتي
الصامد لكي يخرج ألسطح المنازل ويكبر؟! فلذلك حكاية لم ُت َ
رو.
حين أصــدرنــا جريدتنا الـســريــة "الـصـمــود الشعبي" وأطلقنا عليها
"لـســان حــال حــركــة الـمـقــاومــة الشعبية (ح ـم ــاك)" ،كــان الـهــدف هــو إرســال
رسالة للمحتل ،وكذلك إشعار الصامدين بأن هناك من يتحرك ضد الغزاة
ً
ً
من الداخل ،رفعا لروحهم المعنوية .كنا دوما نسعى للتنوع في األفكار
على الرغم من صعوبة األوضاع ،فكان أن قررنا بمناسبة مرور شهر على
ً
االحتالل الدعوة إلضراب عام ،يشمل مثال الجمعيات التعاونية ،ومحطات
البنزين ،والمخابز ،حتى ولو بشكل جزئي ،وكانت الفكرة األهم هي دعوة
للصامدين للخروج بعد الدقيقة األولى من  ٢سبتمبر والتكبير من على
أسطح المنازل ،لتوجيه رسالة واضحة للمحتلين بمناسبة مرور شهر
على االحتالل.
ً
كان نجاح الفكرة مشروطا بتجاوب الكويتيين مع تلك الدعوة ،ولذا كان
البد من إيصال الرسالة ألكبر عدد من الصامدين .كنا نعلم بأن "الصمود
الشعبي" لن تصل للجميع ،فالتوزيع كان يتم تحت مخاطرة كبيرة .ولذا
كان البد من إيصال المعلومة لإلعالم الخارجي ،الذي كان ال يفارقنا أيام
االحتالل ،فآذان البشر ملتصقة باإلذاعة ،ال تبرحها .قمنا بالتواصل مع
يوسف المشاري ،رحمه الله ،وطلبنا منه أن يوفر لنا جهاز اتصال ستااليت
بالخارج ،فاصطحبنا إلى أحد البيوت بمنطقة صباح السالم ،حيث تعاملنا
ً
ً
مع جهاز ثقيل وقديم به فاكس ستاليت يأخذ وقتا طويال حتى يسخن (كان
ذلك قبل وصول وتهريب عدد من األجهزة الحديثة لالتصال الخارجي)،
وهو نفس الجهاز الذي استخدمناه إلرسال مقاالت كاريل ميرفي للواشنطن
بوست وحصلت بموجبها على جــائــزة بولتزر .وهـكــذا قمنا باالتصال
ً
بعدد من وكــاالت األنباء ،أذكر منها "رويترز" ،وتحديدا مراسلها أشرف
فؤاد الذي كلما التقيته يذكرني بالسبق الصحافي الذي وفرته له .فكان أن
تم بث الخبر ،وتمت إذاعته على النحو التالي" :المقاومة الكويتية تدعو
إلــى اإلضــراب العام ،وتناشد المواطنين الكويتيين الخروج إلــى أسطح
المنازل للتكبير عند منتصف ليلة الثاني من سبتمبر ،بمناسبة مرور
شهر على الغزو" ،وهكذا كان ،فنشرته وبثته كل اإلذاعات والتلفزيونات،
ً
وصار بالتالي معلوما ألكبر عدد من الصامدين.
ً
كنا نترقب تلك اللحظة بقلق شديد ،خوفا من عدم النجاح ،وخشية من
أال تصل الرسالة كما يجب للغازي المحتل .فما إن جاءت الساعة الثانية
عشرة ،ودخلنا يوم  ٢سبتمبر ،وفي إطار حظر التجوال ،والهدوء المذهل
في هزيع الليل ،حتى شعرنا باألرض تهتز من تحت أقدام الغزاة بالتكبير.
ً
كان التجاوب مذهال ،من أقصى الكويت إلى أقصاها ،وأصابتني حينها
قشعريرة ،من قوة الرسالة ،التي أدت في األيام التالية إلى إجراءات مشددة
في التفتيش.
ُ
َ
ً
وعـلــى بساطتها ،أصــابــت الــرســالــة ال ـغــزاة بالتوتر ،وكــان ذلــك موثقا
ً
بالوثائق العراقية التي عثرنا عليها بعد التحرير ،إذ أعطتهم انطباعا
بوجود عمل منظم ،ومقاومة فاعلة .حكاية من الحكايات غير التقليدية
لالحتالل والصمود .والمجد والخلود لشهدائنا األبرار.

صار جيل...
ْ
ما َ
ورث حتى القليل.
كل شي عنده "مصالح"
و"انتهاز الفرصه" نوع من الشطاره
لو رشاوي لو بالوي
ّ
ْ
و"المعزب" كل ما حطه بشليلك روح شيل.

شتاينماير ينحني لبولندا :لن ننسى!
ط ـل ــب ال ــرئ ـي ــس األل ـم ــان ــي ف ــران ــك فــالـتــر
شتاينماير الـصـفــح مــن ضـحــايــا ال ـعــدوان
األل ـم ــان ــي الـ ــذي وق ــع ف ــي  ،1939وذلـ ــك في
مــراســم أقـيـمــت بـمــديـنــة فـيـلــون الـبــولـنــديــة
الـصـغـيــرة الـتــي سقطت فيها أول ــى قنابل
الحرب العالمية الثانية.

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـشـ ـكـ ـل ــة فــي
الكهرباء بالفاتيكان أسفرت
ّ
عن تعطل المصعد ،وأنــه ظل
ً
ع ــال ـق ــا داخـ ـل ــه إل ـ ــى أن ح ــرره
ضباط مكافحة الحرائق.
وخاطب البابا الحاضرين
الـ ــذيـ ــن ت ـج ـم ـع ــوا ل ــاس ـت ـم ــاع
إل ــى عـظـتــه" :فـلـنـصـفــق لفرقة
اإلطفاء".
(رويترز)

وقــال شتاينماير باللغة األلـمــانـيــة ،في
ح ـض ــور ن ـظ ـيــره ال ـبــول ـنــدي أن ــدري ــه دودا:
ً
"أنحني لضحايا هجوم فيلون" ،مضيفا :
"أ نـحـنــي للضحايا الـبــولـنــد يـيــن للطغيان
األلماني ،وأطلب الصفح".
وكانت بولندا عانت بشدة أهوال الحرب

العالمية الثانية ،وقتل عشرة ماليين من
مواطنيها بينهم ثالثة ماليين يهودي.
وقــال شتاينماير إن "األل ـمــان هــم الذين
ارتكبوا جريمة ضد اإلنسانية في ألمانيا،
وم ـ ــن ي ــدع ــي أن األمـ ـ ــر انـ ـتـ ـه ــى ،وأن رع ــب
الـقــومـيـيــن االشـتــراكـيـيــن ال ــذي هيمن على
أوروبا حدث هامشي في التاريخ األلماني
ً
يدين نفسه" ،مضيفا" :لن ننسى أبدا .نريد
أن نتذكر وسنتذكر".
وشـ ـك ــر دودا ال ــرئـ ـي ــس األلـ ـم ــان ــي عـلــى
ً
حضوره إلى فيلون ،مضيفا" :واثق بأن هذا
الحفل سيدرج في تاريخ الصداقة البولندية
األلمانية" .وزار رئيسا الدولتين بعد الحفل
متحف فيلون والتقيا ناجين من العدوان
األلماني في .1939
وألمانيا اليوم حليفة لبولندا العضو في
حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبــي،
وال ـشــري ـكــة االق ـت ـصــاديــة األول ـ ــى ل ـهــا .لكن
فــي نظر الحكومة القومية المحافظة في
وارســو ،ما زالت بعض المشاكل الموروثة
م ــن ال ـمــاضــي تـحـتــاج إل ــى ح ــل ن ـهــائــي ،أي
تعويضات الحرب.
(أ ف ب)

ضبطت سلطات الجمارك نحو
مئة عنكبوت في حقائب بولندي
حاول تهريبها عبر مطار كايين
في غويانا الفرنسية.
وأوضـ ـح ــت م ـص ــادر مـحـلـيــة،
لوكالة الصحافة الفرنسية ،أمس،
أن الــرجــل ح ــاول تـمــريــر حقيبة
ً
تحوي  38عنكبوتا بالغة ونحو
ً
 50صـغـيــرة ،فـضــا عــن عـشــرات
الـشــرانــق المليئة بـبـيــوض عبر
مطار كايين عاصمة المقاطعة

الفرنسية ما وراء البحار التي لها
حدود مع البرازيل وسورينام.
وأوقف الرجل في  25أغسطس
الـ ـم ــاض ــي ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان يـسـتـعــد
للصعود إلى طائرة متجهة إلى
بــاريــس بعدما وضــع الحشرات
فــي "قـنــان بالستيكية" وخبأها
ب ـيــن أمـتـعـتــه وف ــق م ــا أوض ـحــت
المصادر نفسها.

يومية سياسية مستقلة

والد ميغان :ابنتي كذابة
انـتـقــد وال ــد مـيـغــان مــاركــل،
وهـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـعـ ـه ــا،
ً
استبعاده عن حياتها ،متهما
ابـنـتــه ب ـ "ال ـك ــذب" ح ــول كيفية
ت ــأم ـي ـن ـه ــا ال ـ ـمـ ــال ل ــدراس ـت ـه ــا
الجامعية.
ً
وق ـ ـ ــال مـ ــاركـ ــل ( 75ع ــام ــا)
المقيم في المكسيك ،في مقابلة
مع صحيفة بريطانية نشرت
أمـ ــس ،إن ــه ل ــم ي ـح ــدث ات ـصــال
مـ ــع ابـ ـنـ ـت ــه وزوج ـ ـه ـ ــا األمـ ـي ــر
هاري منذ تخلفه عن حضور
زواجهما في عام .2018
وأوض ـ ــح لـصـحـيـفــة "دي ـلــي
مـيــل" أنــه كــان يــأمــل الحصول
عـلــى ص ــورة لـحـفـيــده آرتـشــي
ال ــذي ولــد فــي مــايــو الماضي،

لكن األمر لم يحصل حتى اآلن.
و فــي المقابلة الطويلة مع
الصحيفة البريطانية انتقد
مــاركــل تـصــريـحــات أدل ــت بها
م ـي ـغــان خـ ــال زيـ ـ ــارة ل ـهــا مع
زوجها لفيجي العام الماضي
أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا دفـ ـع ــت
ً
شخصيا أقساطها الجامعية
في الواليات المتحدة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن "ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ــر
غير صحيح بتاتا .أنــا دفعت
كــل أقـســاطـهــا ول ــدي الــوثــائــق
الـمـصــرفـيــة الـتــي تثبت ذل ــك"،
ً
مضيفا" :لقد سئمت األكاذيب
وس ـ ـئ ـ ـمـ ــت اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــادي م ــن
ً
ح ـيــات ـهــم ...ك ـث ـيــرا مــا تحملت
مسؤولياتي كأب"( .رويترز)

ً
أصيب  28شخصا بجروح في
وقــت متأخر ،أمــس األول ،عندما
سقطت أجزاء من شاشات "إل إي
دي" من منطقة المسرح في حفل
مــوسـيـقــى بــال ـهــواء الـطـلــق خــال
عاصفة في غربي ألمانيا.
وك ـ ــان ـ ــت إص ـ ــاب ـ ــة ش ـخ ـص ـيــن
خـطـيــرة ف ــي ال ـح ــادث الـ ــذي وقــع
أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــرض لـ ـنـ ـجـ ـم ــي الـ ـ ـ ــراب
مارتيريا وكاسبر على مشارف
مدينة إسن حضره نحو  18ألف

شخص .وأصدرت هيئة األرصاد
ً
ال ـجــويــة األل ـمــان ـيــة ت ـح ــذي ــرا من
العواصف مساء أمس األول ،وقال
متحدث باسم الهيئة" :كانت هناك
عاصفة قصيرة لكن قوية".
وسـ ــاعـ ــد األط ـ ـبـ ــاء ن ـح ــو 150
ً
شخصا في الحفل ،وكان الكثير
منهم يعانون الصدمة .وتسبب
الـظــام والمطر فــي جعل عملهم
ً
صعبا.
ورغــم اسـتـمــرار مغنيي الــراب

في عرضهما ،فإن األمطار الغزيرة
أدت إلــى إنـهــائــه بعد ذلــك بوقت
قصير.
وذك ـ ــر م ــراس ــل وك ــال ــة األن ـب ــاء
األلـمــانـيــة أن الـشــرطــة الجنائية
ً
فتحت تحقيقا و فـحــص ضباط
ي ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــدون خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذات ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
وشــاشــات "إل إي دي" الـتــي كان
ً
حطامها متناثرا على األرض.

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

ح ـف ــل مــو سـيـقــي
لمجموعة عشاق الطرب التونسية.
ً
مساء.
الوقت :الثامنة والنصف
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــان :م ـ ـسـ ــرح ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن
عبدالرضا -السالمية.

وفيات
محمد عبدالله محمد العريفان

 69عــامــا ،يشيع الـيــوم بعد صــاة الـعـصــر ،بمقبرة الـجـهــراء،
الجهراء ،القصر ،ق ،2شــارع مرشد الشمري ،م ،8مقابل نادي
الجهراء الرياضي ،ت50000910 ،65111128 :

آالء حمد صالح المضيان

 22عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ق ،5شارع مشاري الروضان،
م ،7النساء :اليرموك ،ق ،4ش ،4م ،56ت25336035 ،99487159 :

مواعيد الصالة

ً
علما بــأن المعرض يقام مــرة فــي كل
سنتين.
وتــداولــت وســائــل اإلع ــام إثــر ذلك

شــائ ـعــات تــزعــم أن الـبــائـعــة "عـمـيـلــة"
ل ـل ـم ـخــابــرات ال ــروس ـي ــة ،ل ـكــن الـنــاطــق
بــاســم الـكــرمـلـيــن دم ـي ـتــري بيسكوف

ً
لــم يعتبر األم ــر غريبا على اإلط ــاق،
وأشـ ــار إل ــى أن نـفــس ال ـشــركــات تقدم
خدماتها لمعرض "ماكس" سنة تلو

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ّ
فرق واضح في زمنا
والزمن ذاك الجميل.

تهريب عناكب في حقائب سفر «إل إي دي» تصيب محتفلين في ألمانيا

االستخبارات الروسية تبيع «اآليس كريم» لبوتين وإردوغان
أكـ ــدت ال ـف ـتــاة ال ــروس ـي ــة يـكــاتــريـنــا
سـ ــافـ ــرونـ ــوفـ ــا ال ـ ـتـ ــي اشـ ـ ـت ـ ــرى م ـن ـهــا
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ال ـبــوظــة
خالل دورتين متتاليتين من معرض
"ماكس" للطيران ،أنها ليست "بائعة
عادية" ،في وقت أشارت وسائل إعالم
إلى أن الفتاة عميلة في االستخبارات
الروسية.
وفي حديث لقناة "إن تي في" ،نقله
مــوقــع روس ـي ــا ال ـي ــوم ،أم ــس ،شــرحــت
سافرونوفا كيف أصبحت من أطلق
عليها اإلع ـ ــام ،لـقــب "بــائـعــة الـبــوظــة
لـبــوتـيــن" ،قــائـلــة إن "شــركـتـنــا تتولى
تنظيم التجارة والتغذية في فعاليات
معرض ماكس للمرة الثالثة ،وأشارك
في هذا العمل مع فريقي للمرة الثالثة
أيضا".
وأضافت أن "هذه مجرد مصادفة"،
ف ــي إشـ ـ ــارة إل ــى أن ـه ــا ب ــاع ــت الـبــوظــة
لـبــوتـيــن ه ـنــاك مــرت ـيــن ،م ــؤك ــدة أنـهــا
ليست "بائعة عــاديــة" ،بل "مديرة في
فريق تنظيم التغذية".
وكان بوتين أثناء تجوله ونظيره
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان داخ ــل
م ـج ـمــع ال ـم ـع ــرض ف ــي  27أغـسـطــس
الماضي اشترى قطعتين من البوظة
لنفسه وقطعة لضيفه.
ً
ول ـف ــت ص ـحــاف ـيــون الحـ ـق ــا إلـ ــى أن
بائعة البوظة كانت نفس الفتاة التي
اشترى منها بوتين اآليــس كريم في
الــدورة السابقة لـ"ماكس" عــام ،2017

nashmi22@hotmail.com

ْ
كان جيل...
ْ
َ
أشعل الظلمه بفتيل
ّ
له ق َيم ّ
ويا مبادئ ثابته في كل حزه ،ويوزن
ِ
ْ
الكلمه ،ثقيل
له مواقف لو تهب الريح في بابه ويتعب..
ْ
ما ّ
يبدلها ويميل.

البابا يطلب التصفيق لرجال اإلطفاء
وصل البابا فرنسيس ،أمس،
ً
متأخرا عن موعده إللقاء عظته
األسـبــوعـيــة فــي ســاحــة القديس
بطرس.
ً
وف ـ ّـس ــر ذلـ ــك ب ــأن ــه ظ ــل عــال ـقــا
داخل مصعد نحو  25دقيقة ،قبل
أن يحرره رجال اإلطفاء.
وعلت االبتسامة وجه البابا،
وهو يقول في بداية عظته التي
ّ
"علي أن
تأخرت نحو  10دقائق:
أطلب عفوكم".

ّ
وضاح
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ً
أخ ـ ــرى ،مـضـيـفــا أن ــه ل ـيــس ع ـلــى علم
بسبب شراء الرئيس للبوظة من نفس
البائعة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:04

العظمى 44

الشروق

05:26

الصغرى 26

الظهر

11:48

العصر

03:21

المغرب

06:09

العشاء

07:29
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ً
أعلى مد  01:53صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:37ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:52صب ــاحـ ـ ــا
 08:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:
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