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داخل العدد

كايلي مينوغ تحصد جائزة «أيقونة
العام» في حفل « »GQاللندني ص ١٣

حل نيابي لـ «البدون» ...والحكومة منفتحة

محليات

الغانم :اللمسات النهائية عليه خالل الصيف ...والتصويت باالنعقاد المقبل

• الصالح لـ ةديرجلا :.المقترح بمرحلة الخطوط العريضة ...وحريصون على الهوية
محيي عامر

في وقت قال رئيس مجلس
األم ــة م ــرزوق الـغــانــم أمــس إن
الـلـمـســات الـنـهــائـيــة للمقترح
الـ ـنـ ـي ــاب ــي ب ـ ـشـ ــأن حـ ــل قـضـيــة
«البدون» سيتم وضعها خالل
ا لـصـيــف ،ليتسنى التصويت
عـ ـلـ ـي ــه بـ ــاألغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي دور
االنـعـقــاد المقبل ،مــع إشــادتــه
بتعاون الجهات المعنية في

ً
ً
حــل ه ــذه الـقـضـيــة ح ــا ع ــادال
يحافظ على الـهــويــة ويــراعــي
ال ـج ــوان ــب اإلن ـس ــان ـي ــة ،كشف
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء،
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ،أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح أن
هذا المقترح مازال في مرحلة
الخطوط العريضة.

«شؤون الالجئين» تحضر اجتماع السلطتين
ش ـ ـ ــارك فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـس ـل ـط ـت ـيــن أم ــس
لـمـنــاقـشــة قـضـيــة «ال ـ ـبـ ــدون» وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ب ــاإلن ــاب ــة أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ،ووزيـ ـ ـ ــر ال ـع ــدل
د.فهد العفاسي ،ورئيس الجهاز المركزي
لـلـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة صــالــح

ال ـف ـضــالــة ،ون ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة خــالــد
الجار الله ،إضافة إلى ممثلي «الداخلية»،
واألمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف
الروضان ،إلى جانب رئيس مكتب منظمة
شؤون الالجئين في الكويت.

الحكومة تكافح ارتفاع
الكهرباء
استهالك ّ
بتكنولوجيا موفرة

وصرح الصالح لـ«الجريدة»،
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع م ـ ـش ـ ـتـ ــرك
لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم أم ـ ـ ــس ،ب ــأن
تـفــاصـيــل ال ـم ـق ـتــرح ستتضح
أك ـثــر ب ـعــد اج ـت ـمــاعــات مقبلة
ً
م ــع ك ــل األط ـ ـ ـ ــراف ،مـ ــؤكـ ــدا أن
الحكومة منفتحة على جميع
االقتراحات« ،شريطة أال تمس
بالهوية الوطنية ،وأن تعطي
لكل ذي حق حقه».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـف ــري ــق
الحكومي ا طـلــع على مسودة
ً
الـمـقـتــرح ،مـبـيـنــا أن ــه سيكون
هناك عدة لقاء ات مع الجهات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
المجتمع ا لـمــد نــي لالستماع
إلى آرائها.
وشدد على حرص الحكومة
عـلــى أن يـتــوافــق هــذا 02

الفاضل :تحسن ملحوظ في مصفاة
«نغي سون» الفيتنامية
11

٠٣

اقتصاد

٠٨

جانب من اجتماع السلطتين أمس

تقرير
اقتصادي

البيانات والمؤشرات االقتصادية...
مشكلة بالتحديث وغياب للتحليل

٠٨

أسعار النفط ترتفع
رغم استمرار المخاوف
االقتصادية

محليات

هونغ كونغ تسحب «تسليم المطلوبين للصين»

«التمييز» تلزم «التعليم
العالي» اعتماد شهادة
قرار رئيسة السلطة التنفيذية ودعمها الستجواب الشرطة لم يوقفا التظاهر
طب صينية
●

حسين العبدالله

أل ـغــت محكمة الـتـمـيـيــز اإلداريـ ـ ــة قــرار
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
تصديق شهادة طب من إحدى الجامعات
الصينية.
و قــا لــت المحكمة إن ا لـمــد عــي الطالب
ال ـت ـحــق بــال ـجــام ـعــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،وحـصــل
ً
الحقا على تصديق من السفارة الكويتية
فــي بكين ،واعـتـمــدت أوراق ــه مــن المكتب
الثقافي بأستراليا ،باعتبار أن الجامعة
تتبع هذا المكتب.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة م ـع ـت ـم ــدة
ل ــدى ال ـ ـ ــوزارة ،وت ـتــوافــر فـيـهــا المعايير
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،وبـ ـن ــاء ع ـل ـيــه ال ي ــوج ــد ما
يوجب اشتراط حصول الطلبة الراغبين
فــي االل ـت ـحــاق بـهــا عـلــى مــوافـقــة مسبقة
من الــوزارة على البرنامج الدراسي قبل
التحاقهم.
٠٦

مؤتمر صحافي للمحتجين بهونغ كونغ أمس (رويترز)

ب ـعــد ث ــاث ــة أش ـه ــر م ــن ت ـظ ــاه ــرات ش ـبــه يــومـيــة
أغرقت المستعمرة البريطانية السابقة في أخطر
أزمــاتـهــا السياسية منذ عــودتـهــا إلــى الصين عام
 ،1997خضعت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ
كونغ كاري الم ألبرز الشروط الخمسة للمحتجين
المطالبين بالديمقراطية ،إذ سحبت مشروع قانون
تسليم المطلوبين إلى بكين المثير للجدل.
وبعد اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة
الحاكمة ومندوبين من البرلمان الصيني ،قالت الم،
ً
في تسجيل مصور ،إن «الحكومة ستسحب رسميا
مـشــروع الـقــانــون مــن أجــل تـهــدئــة قـلــق المواطنين
ً
تماما» ،داعية المتظاهرين إلى التخلي عن العنف
واالنخراط في «حوار» مع الحكومة.
وأض ــاف ــت« :لـنـسـتـبــدل ال ـنــزاعــات بــالـمـحــادثــات،
ولنبحث عــن حلول وطــرق لمعالجة االسـتـيــاء في
المجتمع» ،مؤكدة أنها سوف تدعم إجراء استجواب
في أعمال الشرطة بقيادة لجنة الشكاوى المستقلة
الحالية ،التي سوف ينضم إليها خبراء وشخصيتان
تعينهما الحكومة.
وس ـح ــب مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ه ــو أحـ ــد الـمـطــالــب

الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـخ ـم ـســة ل ـل ـم ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن نــزلــوا
بالماليين إلى الشارع في أكبر ٍّ
تحد لسلطة بكين
على هونغ كونغ ،وتوسعت مطالبهم وتحولت إلى
احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ ،وعلى
التدخل المتزايد للصين في شــؤون المدينة التي
تتمتع بحكم شبه ذاتي.
كـمــا شملت الـمـطــالــب تـنـ ّـحــي الم عــن منصبها،
وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة
وم ـح ــو تـهـمــة إث ـ ــارة ال ـش ـغــب م ــن ال ـت ـهــم الـمــوجـهــة
للمتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم ،والذين
مــن الـمـقــرر اإلفـ ــراج عـنـهــم ،فــي وق ــت يتمثل مطلب
آخــر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب
مسؤوليهم مباشرة ،وهو خط أحمر كبير لبكين.
ورغم إعالن سحب مشروع القانون المثير للجدل
ً
رسميا ،دعا نشطاء في مقدمتهم جوشوا وونغ إلى
استمرار التظاهر حتى اليوم الوطني للصين على
األقل في أول أكتوبر المقبل.
وقال وونغ ،خالل مناقشة عقدت وسط تايوان،
إن «بكين تـحــاول فقط وقــف مظاهراتنا مــن خالل
ً
إعالن سحب القانون» ،معتبرا أنه في ظل 02

جونسون يفقد السيطرة ويدعو النتخابات مبكرة
ً
بعد «الهزيمة النكراء»
تشرشل
حفيد
بينهم
المحافظين
حزب
من
نائبا
21
طرد
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• «الخزانة» تخصص ملياري إسترليني لـ «بريكست» وأوروبا تحذر من «مخاطر»

قبل تعرضه لهزيمة ثانية
خالل  24ساعةَ ،
أشهر رئيس
الحكومة البريطانية المحافظ
بوريس جونسون ورقة الدعوة
النتخابات تشريعية مبكرة ،في
محاولة يائسة لمنع البرلمان
من تمرير مشروع قانون منع
الخروج من االتحاد األوروبي
(بريكست) من دون اتفاق
مسبق.

غـ ــداة ت ـع ـ ّـرض اسـتــراتـيـجـيـتــه ح ــول «بــري ـك ـســت» في
مـجـلــس ال ـع ـمــوم لـهــزيـمــة مــؤل ـمــة ،اسـتـبــق أم ــس رئـيــس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،الذي يبدو أنه «فقد
السيطرة»ّ ،
تعرضه لهزيمة ثانية ،واقترح إجراء انتخابات
تشريعية مبكرة في  15أكتوبر المقبل.
وخالل مناقشات حامية في البرلمانّ ،
تحدى جونسون
خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي
كورين أن يدعم إجراء انتخابات في  15أكتوبر «من أجل
إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه».
جــون ـســون ،ال ــذي يـحـتــاج إل ــى دع ــم كــورب ـيــن إلج ــراء
انتخابات إذ يتطلب األمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس
العموم البالغ عددهم  ،650حض المعارضة على دعم
خطته.
وقـ ـ ــال أمـ ـ ــام الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،أمـ ـ ــس ،إن «م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
االستسالم المقدم من المعارضة» والذي طرح للتصويت
ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن م ـس ــاء األرب ـ ـعـ ــاء ـ ـ ـ ـ الـخـمـيــس،
«سـيـقـ ّـوض قــدرة هــذا البلد على الـتـفــاوض مــع االتحاد
ً
األوروبي» ،مضيفا« :ستحصل هذه الحكومة على صفقة
من أصدقائنا في بروكسل»ً .
وأشـ ــار إل ــى أن ــه ال ي ــزال واث ــق ــا م ــن أن ق ــادة االت ـحــاد
األوروب ـ ــي سـيــوافـقــون عـلــى إل ـغــاء بـنــد «شـبـكــة األم ــان»
الخاص بأيرلندا والمثير للجدل من اتفاق االنسحاب
الـبــريـطــانــي م ــن االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،وه ــو الـبـنــد ال ــذي
تــم وضـعــه بـهــدف ضـمــان ح ــدود مفتوحة بين أيرلندا
الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج بريطانيا من
االتحاد.
02

٠٤
«السالم الدولي» يحصل
على الشهادة الماسية
لالعتماد الكندي

مسك وعنبر

١٧
أمسية استثنائية لـ «عشاق
الطرب» التونسية بعبق
الماضي

دوليات

19
ترامب ال يثق بــ FBI
وبومبيو يضبط عالقته
بأوروبا

رياضة
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ً
جونسون متحدثا في مجلس العموم أمس (أ ف ب)

«األزرق» يواجه
نيبال اليوم بعد غياب
 4سنوات

ةديرجلا

•
العدد  / 4211الخميس  5سبتمبر 2019م  6 /المحرم 1441هـ

الثانية

استقباالت نائب األمير
استقبل سـمــو نــائــب األم ـيــر ول ــي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد بـقـصــر ب ـيــان ،أمــس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سـمــوه أي ـضــا ،رئـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،ثم نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس ال ــوزراء وزير
الداخلية بالوكالة أنس الصالح.
واستقبل سمو نائب األمير ولي العهد،
ً
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ك ــا م ــن :سـفـيــر جـمـهــوريــة
سريالنكا الديمقراطية االشتراكية الصديقة
لدى الكويت كانديبان باالسوبرامانيام ،ثم
سفير جمهورية هـنــدوراس الصديقة لدى
الكويت نيلسون فلينسيا ،ثم سفير مملكة
كمبوديا الصديقة لدى الكويت تان بونبا،
بمناسبة انتهاء مهام عملهم سفراء لبالدهم.
حـ ـض ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــات رئ ـ ـيـ ــس الـ ـم ــراس ــم
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ
مبارك صباح السالم.

www●aljarida●com

المبارك استقبل الساير والحاج أس سي

ً
المبارك مستقبال الساير واألمين العام التحاد الصليب والهالل األحمر أمس
اسـتـقـبــل رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر
ال ـم ـب ــارك ،ب ـح ـضــور نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الـخــالــد ،فــي قصر بـيــان ،أمــس،
رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر د .هالل الساير،
يرافقه األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب

ً
نائب األمير مستقبال الصالح أمس

األحمر والهالل األحمر الحاج اس سي ،والوفد المرافق له،
بمناسبة زيارته للبالد.
واستقبل المبارك سفير جمهورية هندوراس الصديقة
لدى الكويت نيلسون فلينسيا غارسيا ،بمناسبة انتهاء
مهام عمله.

ً
الشعلة يصدر قرارا بتشكيل لجنة الخراز :تنفيذ المبادرات الخليجية للتنمية االجتماعية
اإلسالمية»
«الخيرية
على
للرقابة
اجتماع وزراء الشؤون لدول مجلس التعاون يناقش اآلليات المناسبة
●
محمد راشد

أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة
ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة ف ـهــد الشعلة
ً
ً
قـ ــرارا وزاري ـ ــا يقضي بتشكيل
ل ـج ـن ــة لـ ـل ــرق ــاب ــة عـ ـل ــى ال ـه ـي ـئــة
الـخـيــريــة اإلســامـيــة العالمية،
وذلك من خالل دليل السياسات
واالجـ ـ ـ ــراءات الـمـنـظـمــة ألعـمــال
رقابة الوزارة على أعمال الهيئة.
وبـحـســب مــا ج ــاء فــي الـقــرار
ال ـ ــوزاري ،ي ــرأس لجنة الــرقــابــة
على الهيئة الخيرية اإلسالمية
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لـ ـلـ ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة
ومـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش
والتدقيق نائب الرئيس وتضم
ف ــي ع ـضــوي ـت ـهــا ك ــا م ــن مــديــر
مكتب التنسيق والــدعــم الفني
وم ـ ــراق ـ ــب الـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــدات ب ـ ـ ــإدارة
الـشــؤون المالية ورئـيــس قسم
التفتيش والتدقيق اإلداري.
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرار دل ـ ـيـ ــل
السياسات واإلجراءات المنظمة
ألع ـم ــال رق ــاب ــة وزارة األوقـ ــاف
والشؤون اإلسالمية على أعمال
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــام ـي ــة

فهد الشعلة

العالمية الـتــي نـصــت أهــدافـهــا
على التحقق من الـتــزام الهيئة
بــاألح ـكــام ال ـ ــواردة فــي مــرســوم
الـ ـنـ ـظ ــام األسـ ــاسـ ــي إلن ـشــائ ـهــا
وال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـه ـي ـئــة
بــأعـمــالـهــا بــالـقــوانـيــن الـســاريــة
وال ـن ـظ ــم والـ ـل ــوائ ــح الـمـعـتـمــدة
لتنظيم العمل بها ودعم جهود
الهيئة فــي إطــار تعزيز عوامل
الـشـفــافـيــة وال ـن ــزاه ــة ومـعــايـيــر
الحوكمة.
وحدد القرار نطاق عمل لجنة
الــرقــابــة عـلــى الـهـيـئــة الـخـيــريــة

اإلسالمية العالمية والمتمثل
ف ـ ــي االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
المنظمة للعمل بالهيئة والتأكد
من مدى مطابقتها لما هو وارد
بــالـقــوانـيــن ال ـســاريــة والـلــوائــح
واألنـظـمــة المعتمدة واالط ــاع
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدي ــة
وتقارير األداء والتقارير المالية
لحسابات الهيئة ومطابقتها
بما هو وارد في اللوائح اإلدارية
وال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة لـلـهـيـئــة
واالط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ـن ــدات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ـ ــإيـ ـ ـ ــرادات ال ـه ـي ـئــة
وم ـصــروفــات ـهــا واالط ـ ــاع على
تقارير لجان التدقيق الداخلية
وم ـك ـت ــب ال ـت ــدق ـي ــق ال ـخ ــارج ــي
للهيئة بــاإلضــافــة إلــى االطــاع
على محاضر لجنة المناقصات
والمشتريات واللجان المنشأة
لفرز وحصر وبيع الموجودات
المستهلكة أو المستغنى عنها
والـ ـم ــواد ال ـتــال ـفــة والـمـخـلـفــات
وطـلــب إج ــراء زيـ ــارات ميدانية
لمقار الهيئة ومخازنها وطلب
أي ب ـ ـيـ ــا نـ ــات أو مـ ــرا ج ـ ـعـ ــة أي
مــوضــوعــات ي ــرى الـمـســؤولــون
عن أعمال الرقابة أنها ضرورية
الستكمال دورهم الرقابي.

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ وزراء ا ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي اجتماعهم،
فـ ـ ـ ــي م ـ ـسـ ـ ـق ـ ــط أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـب ـح ــث
تنفيذ ال ـم ـب ــادرات الـ ـ ــواردة في
استراتيجية مجلس التعاون
في مجال التنمية االجتماعية.
وقــال رئيس الــوفــد الكويتي

العقيل :زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية
ختام اجتماع وزراء العمل الخليجي بمسقط
اختتم وزراء العمل بــدول مجلس التعاون
الخليجي اجتماعهم بمسقط ،أ م ــس ،بعد أن
بحثوا آليات توطين العمالة الخليجية في دول
المجلس .وقالت رئيسة الوفد الكويتي المشارك
في االجتماع وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل في تصريح لـ«كونا» ،إن «االجتماع
بحث برامج العمل لزيادة فرص توظيف القوى
ال ـعــام ـلــة الــوط ـن ـيــة وال ـق ــوان ـي ــن وال ـت ـشــري ـعــات
الخاصة بالعمل بدول مجلس التعاون».
وأضافت أن االجتماع ناقش تقرير تنفيذ

مـ ـب ــادرات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـجـنــة وزراء الـعـمــل
والتنسيق فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية.
وأشارت إلى أن االجتماع بحث كذلك آليات
مشروع عمل مشترك تجاه العمالة المنزلية
م ــن خ ـ ــال ع ـ ــرض ق ــدم ـت ــه ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـس ـعــوديــة ،بــاعـتـبــار أن دول الـمـجـلــس تعد
من البلدان المستقدمة للعمالة المنزلية ،إلى
جانب مشروع موازنة عام  2020إلدارة العمل
فــي المكتب التنفيذي لــدول مجلس التعاون
الخليجي.

ً ً
اختيار «كان» مشروعا رائدا من وزراء شؤون «التعاون»

الصالح :نفذنا  24مبادرة توعية وكشف مبكر ودعم نفسي لمرضى السرطان
●

عادل سامي

اختار وزراء الشؤون بدول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـح ـم ـلــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـتــوع ـيــة ب ـمــرض
ً
ً
السرطان «كان» مشروعا رائدا
فــي مجال العمل االجتماعي
ال ـت ـط ــوع ــي ،ف ــي ح ـفــل تـكــريــم
ل ـل ـح ـم ـلــة ع ـل ــى ال ـم ـج ـه ــودات
التوعوية الكبيرة التي بذلتها
خالل اآلونة األخيرة.
وق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـم ـل ــة د.
خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،إن ـ ــه ي ـهــدي
هــذا الـفــوز إلــى مـقــام صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد ،راعي الحملة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـتــوع ـيــة ب ـمــرض
الـ ـس ــرط ــان ،ك ـم ــا يـ ـه ــدي درع
ال ـت ـكــريــم إلـ ــى روح الــدك ـتــور
عبدالرحمن العوضي الرئيس
ً
الـســابــق للحملة عــرفــانــا بما
قــدمــه الـفـقـيــد مــن جـهــد كبير
ف ــي م ـج ــال ال ـع ـمــل الـتـطــوعــي
الــذي يهدف لتحسين الوعي

لدى الجمهور تجاه األمراض
المزمنة ومنها السرطان.
وأث ـ ـنـ ــى الـ ـص ــال ــح عـ ـل ــى د.
فــايــزة الخرافي التي ترأست
م ـج ـلــس إدارة ح ـم ـلــة «ك ـ ــان»
ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا وس ــاه ـم ــت فــي
االنطالقة القوية لهذه الحملة.
وأض ـ ــاف أن ــه م ـنــذ ان ـطــاق
الحملة في عام  2006برعاية
أم ـي ــري ــة ســام ـيــة ق ــام ــت «ك ــان
«بتنفيذ أكثر من  24مبادرة
تــوع ـيــة وك ـش ــف مـبـكــر ودع ــم
نفسي لمرضى السرطان كما
درب ــت منذ انـطــاق الـمـبــادرة
 2010نـحــو  113أ ل ــف طالبة
إضافة إلى تدريب  200معلمة
حصلن على شهادة «مــدرب»
من منظمة الصحة العالمية
ً
ي ـ ـق ـ ـمـ ــن س ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــا ب ـ ـتـ ــدريـ ــب
الطالبات وبقية المعلمات.
وأشار الصالح إلى أن «كان»
بــالـتـعــاون مــع وزارة الصحة
دربــت بمجال الكشف المبكر
عن األورام السرطانية 1000

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــراز إلـ ـ ـ ـ ــى أن
االجـ ـتـ ـم ــاع س ـي ـت ـن ــاول اع ـت ـمــاد

تكريم كوكبة من المشاريع التنموية
االجتماعية الكويتية

ً
الصالح متوسطا الخراز والعقيل عقب حصوله على الجائزة
طبيب وطبيبة أسنان و1500
م ـ ـمـ ــرض وم ـ ـمـ ــرضـ ــة و1200
طبيب وطبيبة رعاية أولية.
ولفت إلى أن الحملة كانت
ل ـه ــا ال ـم ـس ــاه ـم ــة األول ـ ـ ــى فــي
بناء مركز الرعاية التلطيفية،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرت بـ ـ ــإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ــركـ ــز

لمكافحة السرطان في نابلس
بــالـضـفــة الـغــربـيــة وال ـ ــذي تم
تسليمه هناك لجامعة النجاح
لتشغيله.
وأضــاف الصالح أن الحملة
أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة األولـ ـ ـ ـ ــى
ل ـل ـت ــوع ـي ــة ب ـ ــا حـ ـ ـ ــدود والـ ـت ــي

شملت زي ــارة عــدة دول بفريق
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص بـ ـ ـه ـ ــدف ال ـك ـش ــف
والعالج والتوعية من األمراض
السرطانية وقد نفذت زياراتها
ل ـ ـكـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـي ـ ـمـ ــن والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان
وموريتانيا ،إضافة إلى البرامج
والدراسات العلمية.

كرمت األمــانــة العامة لمجلس التعاون
الخليجي كوكبة مــن المشاريع التنموية
َ
اجتماعي
االجتماعية الكويتية على هامش
وزراء العمل والشؤون االجتماعية اللذين
انطلقا أمس في مسقط.
وق ــال وزي ــر ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة سعد
الخراز لـ «كونا» ،بعد حفل تكريم المشاريع
الخليجية الرائدة في المجال االجتماعي،
إن «تكريم كوكبة من المشاريع التنموية
ً
االجتماعية الكويتية يعد مفخرة لنا ومثاال
يجب االحتذاء به في شتى المجاالت».
وأضــاف الـخــراز أن هــذا التكريم يعكس
حـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ودعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ل ـل ـم ـش ــاري ــع
االجـتـمــاعـيــة فــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام وال ـخــاص
ً
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ـم ــا رافـ ـ ـ ـ ــدا مـ ـهـ ـم ــا فـ ــي تـحـفـيــز
ً
المشاريع األخرى للبحث دائما عن الريادة.
وأك ــد ال ـخــراز أن الـعـمــل االجـتـمــاعــي في
الكويت متميز إذ يحتوي على الكثير من
ً
اإليجابيات اإلنسانية خصوصا في قطاعي
العمل والعمل الخيري.

حل نيابي لـ «البدون»...

ً
القانون مع المنظومة التشريعية المحلية ،فضال عن محافظته
على الهوية الوطنية وتوفيره الحقوق اإلنسانية لتلك الفئة،
ً
مثمنا الجهود النيابية التي يقودها الرئيس الغانم للوصول
ً
إلى حل شامل لقضية امتدت عقودا.
في مــوازاة ذلك ،علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن مسودة
المقترح النيابي تنص على توفير مزايا لمن يكشف منهم عن
هويته األصلية ،تتضمن منحه كفالة نفسه للحصول على إقامة،
ً
فضال عن جواز سفر لتسهيل تنقله.

هونغ كونغ تسحب «تسليم...
ما تعرض له متظاهرو هونغ كونغ من قسوة الشرطة وقمع حقوق
ً
اإلنسان ،أصبحوا اآلن أكثر إصرارا على النضال من أجل الديمقراطية
(هونغ كونغ ـ ـ أ ف ب ،د ب أ)
			
والحرية.

جونسون يفقد السيطرة ويدعو...

ً
الخضر مستقبال المسؤول األردني
آمر سالح الجو الملكي األردني
العميد الركن طيار زيد النقرش،
إذ تم خالل اللقاء مناقشة األمور
وال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ذات االهـ ـتـ ـم ــام

العمل الخيري

منها بنك برقان ووربة وجمعية مكافحة التدخين

رئيس األركان يبحث التعاون العسكري
مع فرنسا واألردن
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس األرك ـ ــان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،بمكتبه أمس،
الملحق العسكري لجمهورية
فرنسا الصديقة لــدى البالد
الـعـقـيــد الــركــن ط ـيــار بــاتــريــك
بيكييه ،والــوفــد الـمــرافــق له،
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء م ـنــاق ـشــة
أهـ ـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ــور والـ ـم ــواضـ ـي ــع
ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك،
السيما المتعلقة بالجوانب
العسكرية.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـخـ ـض ــر بـعـمــق
العالقات الثنائية بين البلدين
الصديقين ،وحرص الطرفين
على تعزيزها وتطويرها.
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء م ـ ــدي ـ ــر
شــؤون الملحقين والبعثات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن
مساعد خزام الحمدان.
كما استقبل رئيس األركان

ال ـم ـش ــارك ف ــي االج ـت ـم ــاع وزي ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة سـعــد
ال ـ ـخـ ــراز ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ،إنـ ــه سـتـتــم
مناقشة العديد من الموضوعات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــدول
األعمال ،التي رفعها االجتماع
ال ـت ـح ـض ـي ــري لـ ــوكـ ــاء وزارات
الشؤون الخليجية ،أمس األول.

وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــراز،
ً
أن االج ـت ـم ــاع سـيـبـحــث أي ـضــا
اعتماد اإلج ــراء ات الالحقة من
الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء ب ـعــد اع ـت ـمــاد
المجلـ ــس األعـ ـ ـلـ ـ ــى فــي دورت ــه
ال ـ  39بالرياض عــام  2018لكل
من النظام العام االسترشادي
لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة
في دول المجلس والنظام العام
االسترشادي للعمل التطوعي
بدول المجلس.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اال ج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
سـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
تنفيذ ال ـم ـب ــادرات الـ ـ ــواردة في
استراتيجية مجلس التعاون
في مجال التنمية االجتماعية
ووضع اآلليات المناسبة لتنفيذ
ً
ت ـل ــك ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات وخ ـص ــوص ــا
م ـبــادرات الـكــويــت بـشــأن مسار
بـ ـن ــاء الـ ـف ــرد ومـ ـس ــار ال ـت ـكــامــل
والـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل وم ـ ـ ـسـ ـ ــار ت ـط ــوي ــر
التشريعات واألنظمة.

اإلطار العام لمهام ومسؤوليات
لجنة العمل الخيري المشترك
ً
ب ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون وف ـقــا
لمقترح مملكة البحرين لتشكيل
جهاز تنسيقي للعمل الخيري
المشترك.
وذكر أن االجتماع سيتناول
كـ ــذلـ ــك الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـ ـ ــذي قــدم ـتــه
الـكــويــت بـشــأن تحقيق أه ــداف
ال ـت ـنـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة لــأمــانــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الخليجي الــذي يناقش إنشاء
قاعدة بيانات خاصة بالقوانين
والتشريعات الخاصة بالشأن
االجتماعي.
وبين أن االجتماع سيتطرق
ً
أيضا إلى المهرجان المسرحي
الخليجي الخامس لألشخاص
ذوي اإلعــاقــة والـمـقــرر تنظيمه
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت فـ ــي الـ ـث ــال ــث مــن
دي ـس ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل ومـ ـش ــارك ــة
األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون ف ــي م ـعــرض (إكـسـبــو
دبي .)2020

ال ـم ـش ـت ــرك ،الس ـي ـم ــا الـمـتـعـلـقــة
بــال ـجــوانــب ال ـع ـس ـكــريــة ،وسـبــل
تطويرها وتعزيزها بين البلدين
الشقيقين.

ح ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء آم ـ ــر ال ـق ــوة
ال ـجــويــة الـ ـل ــواء ال ــرك ــن طـيــار
عدنان الفضلي.

وإلثـبــات عــزم جونسون على الــوفــاء بتعهده ،قـ ّـدم وزي ــره للمالية
ً
ساجد جاويد أولويات موازنة الحكومة ،وخصوصا تخصيص ملياري
جنيه إسترليني إضافيين لعامي  2021-2020من أجــل استعدادات
«بريكست».
وس ـي ـت ـس ـبــب الـ ـخ ــروج م ــن االتـ ـح ــاد م ــن دون اتـ ـف ــاق ف ــي خ ـســارة
البريطانيين  14.6مليار يــورو ،هي عائدات صادراتهم إلى االتحاد،
وفق األمم المتحدة.
وأمــس األولُ ،مني رئيس الحكومة المحافظ بهزيمة مؤلمة في

مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أعـ ــربـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة مــريــم الـعـقـيــل عن
سعادتها بتكريم الجهات الكويتية ،ومنها
بنكا «بــرقــان» و«ورب ــة» وجمعية مكافحة
ال ـتــدخ ـيــن وم ـص ـنــع ع ـب ــدال ــوه ــاب لـلـمــواد
الـغــذائـيــة إضــافــة إل ــى ع ــدد مــن المشاريع
الصغيرة.
وأضافت العقيل أن هــذه المشاريع من
الدعامات القوية لالقتصاد الوطني ،ولها
ً
أثر واضح على المنفعة العامة وخصوصا
أنها تعمل على فتح فرص عمل جديدة.
ً
وأش ــارت إلــى أن الـكــويــت ال تــألــو جهدا
فــي دعــم الـمـبــادرات االقتصادية التي من
ً
شأنها دفعها إلى األمام إيمانا منها بأن
االقتصاد يعتبر من الركائز المهمة للتنمية
االجتماعية.
واعتبرت أن القطاع المصرفي يعد من
ً
المجاالت المتميزة خصوصا ما يتعلق
بجذب العمالة الوطنية التي تبلغ نسبتها
 73في المئة في ذلك القطاع.

البرلمان بعدما وافقت األغلبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح
ً
لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الــذي تمسك بزمامه عموما
ً
الحكومة ،إذ صـ ّـوت الـنــواب بواقع  328صوتا مقابل  301لمصلحة
فرض سيطرتهم على جدول أعمال المجلس ،وهو ما يتيح لهم سن
قانون بتأجيل تاريخ «بريكست».
ّ
ً
والهزيمة التي ّ
تكبدها جونسون تحققت بفضل انشقاق  21نائبا
ً
محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة ،وأبرزهم نيكوالس
ســومــس ،حفيد رئـيــس الـ ــوزراء الــراحــل وينستون تشرشل وفيليب
هاموند وزير المالية السابق.
وبينما تم طرد هــؤالء النواب المنشقين من الحزب المحافظ في
أعقاب التصويت ،قال ناطق باسم الحكومة إن جونسون «لن يستقيل،
وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين».
وأشار العديد من الصحف ،أمس ،إلى أن جونسون «فقد السيطرة»،
ً
ً
إذ عنونت صحيفة «تايمز»« :رئيس الوزراء خسر تصويتا تاريخيا» ،في
وقت نددت صحيفة «ديلي إكسبرس» المؤيدة لبريكست بـ «استسالم
ال ـبــرل ـمــان لــات ـحــاد األوروبـ ـ ــي» ،وب ـ ـ «ي ــوم م ــذل آخ ــر ف ــي ديـمـقــراطـيــة
مفترضة».
وفي وقت تتواصل المعركة الشرسة بين المعارضين للخروج من
دون اتفاق والحكومة أمام المحاكم ،اعتبر قاضي أعلى هيئة مختصة
في اسكتلندا ريموند دوهرتي أن تعليق أعمال البرلمان قانوني ،وذلك
ً
في حكم صــادر بشأن دعــوة رفعها  75نائبا تهدف إلى تعطيل قرار
جونسون .وفــي بروكسل ،اعتبرت المفوضية األوروب ـيــة أن «الوقت
القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان مخاطر خروج
بريطانيا في ذلك الموعد دون اتفاق».
ودعت المفوضية شركات ومواطني االتحاد إلى «مواصلة االستعداد
لكل النتائج المحتملة» ،و«عدم االستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا
ً
ً
(لندن ،بروكسل ـ ـ وكاالت)
تمديدا ثالثا» لموعد «بريكست».
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محليات

ّ
الحكومة تكافح ارتفاع استهالك الكهرباء بتكنولوجيا موفرة
الوزارات تنافست في تخفيف األحمال خالل أوقات الذروة بالصيف
سيد القصاص

تكافح الحكومة ارتفاع فاتورة
استهالك الكهرباء والماء
بعدد من اإلجراءات التي تتم
بالتنسيق مع ًوزارة الكهرباء
والماء ،حرصا منها على
توفير االستهالك ،وديمومة
الخدمات التي تقدمها
الكهرباء للمستهلكين كافة.

ب ــال ــرغ ــم م ــن ارتـ ـف ــاع ف ــات ــورة
االسـتـهــاك الحكومي للكهرباء
والـمــاء ،فــإن الجهات الحكومية
ات ـخ ــذت ال ـعــديــد م ــن اإلج ـ ــراءات
ال ـ ـتـ ــي م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـخ ـفــف
ف ــي اس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة وال ـم ـيــاه،
ومنها لمبات  ،LEDواستخدام
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـع ــرات إلغ ـ ـ ـ ــاق أجـ ـه ــزة
التكييف في الغرف التي ال يوجد
بها أشخاص خالل وقت الدوام،
م ــع إل ـ ــزام ال ـم ـبــانــي الـحـكــومـيــة
الجديدة بتوفير  10في المئة من
استهالكها من الطاقة الشمسية
"النظيفة".

وتــأتــي الـخـطــوات الحكومية
"الترشيدية" تزامنا مع التوسع
الـ ـعـ ـم ــران ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ح ـيــث
يتم إنـشــاء الـعــديــد مــن المباني
الحكومية الجديدة في مختلف
وزارات الـ ــدولـ ــة ،وم ـن ـهــا مبنى
وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــد فــي
ال ـ ــرقـ ـ ـع ـ ــي ،ومـ ـبـ ـن ــى ل ـل ـم ـب ــاح ــث
الجنائية ،ومجمع محاكم حولي،
وغـيــرهــا مــن الـمـبــانــي العمالقة
ال ـت ــي ت ـق ــوم الـ ــدولـ ــة بــإنـشــائـهــا
وتزودها وزارة الكهرباء بالطاقة،
إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـم ــدن اإلس ـكــان ـيــة
الجديدة الجاري إنشاؤها.

وأشــار أحــدث تقارير وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء ،ال ـصــادر في
يوليو الماضي ،الذي حصلت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى نـسـخــة مـنــه،
إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـن ـ ــاك الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي خ ـف ـف ــت مــن
استهالك الكهرباء خالل أوقات
ال ـ ـ ــذروة ف ــي ال ـص ـي ــف ،م ـقــارنــة
بــاالسـتـهــاك فــي نـفــس الفترة
من العام الماضي.
ّ
وبين التقرير أن "بيت الزكاة"
تصدر الجهات الحكومية في
توفير الـكـهــربــاء وال ـمــاء خالل
يوليو الماضي ،حيث وصلت

 4.6ماليين دينار وفر العام الماضي
أشـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن ق ـطــاعــات ال ــدول ــة
المختلفة اسـتـطــاعــات ال ـعــام الـمــاضــي في
صيف  2018خالل أوقات الذروة من الساعة
 12ظ ـهــرا إل ــى ال ـســاعــة  5ع ـص ــرا ،أن تــوفــر
 184789ألــف ميغاواط ،أي ما يعادل 4.68
ماليين دينار ،قيمة كمية الوقود الموفرة

ارتفاع الفاتورة
يعود إلى التوسع
العمراني للمباني
الحكومية الجديدة

خالل تلك األوقات فقط.
ولفت إلى أن القطاع الحكومي وفر العام
الماضي  391701دينار ،بما يعادل 15457
ميغاواط ،خالل أوقات الذروة ،في حين أنه
وفــر عــام  2017نحو  495949ديـنــارا قيمة
الوقود المستخدم في تلك الفترة.

الحكومة ترد مبالغ البنى التحتية
ألهالي الوفرة اليوم
المري لـ ةديرجلا  :جهود السلطتين أنصفت  930أسرة
•

●

يوسف العبدالله

تبدأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
صباح اليوم ،تنفيذ التعديل األخير على
قانون الرعاية السكنية إلعفاء المواطنين
من تكلفة تنفيذ البنية األساسية التحتية
للقسائم السكنية ،على أصحاب الطلبات
االسـكــانـيــة الــذيــن حـصـلــوا عـلــى وحــداتـهــم
الـسـكـنـيــة خ ــال أق ــل مــن  5س ـنــوات ،والـتــي
تمتد من تاريخ فتح الطلب االسكاني حتى
حصولهم على التسليم الفعلي لقسائمهم
السكنية.
وأ ع ـلــن ر ئـيــس ا لـلـجـنــة المنظمة أل هــا لــي
م ــديـ ـن ــة ال ـ ــوف ـ ــرة ال ـس ـك ـن ـي ــة خـ ــالـ ــد الـ ـم ــري
ل ـ ــ"ا ل ـ ـجـ ــر يـ ــدة" ،أن ا ل ـم ــؤ س ـس ــة س ـت ـب ــدأ مــن
ً
ا لـيــوم بصرف شيكات لنحو  180مواطنا
مــن ا هــا لــي المدينة ا لــذ يــن خصمت عليهم
"السكنية" قيمة البنية التحتية ،من خالل
م ــراج ـع ــة م ــدي ــر م ـك ـتــب ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد
محمد السهلي في ادارة التحصيل لتسلم
ما تم دفعه من مبالغ مالية.
وعـ ـ ــن الـ ـمـ ـب ــال ــغ الـ ـمـ ـخـ ـص ــوم ــة م ـ ــن ب ـنــك
االئتمان ،ذكر المري ان المبالغ المخصومة
ع ـبــر ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ال ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
ل ـ ـلـ ــر عـ ــا يـ ــة ا لـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة تـ ـشـ ـم ــل ن ـ ـحـ ــو 450
ً
ً
مواطنا  ،سيتم ايداعها آليا في حسابات
المستفيدين بتاريخ  25سبتمبر الجاري

دون الحاجة الى مراجعة البنك.
وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــري جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن
التشريعية والتنفيذية ،و خــا صــة اهتمام
وزي ــرة االش ـغــال وزي ــرة االس ـكــان د .جـنــان
بوشهري بشكل خاص بالموضوع ،إلعادة
قيمة البنية التحتية ألهالي مدينة الوفرة
و حـ ـم ــا ي ــة ن ـح ــو  930أ سـ ـ ــرة ك ــو ي ـت ـي ــة بـعــد
دف ـع ـهــم م ـبــالــغ وص ــل بـعـضـهــا ال ــى 4500
دينار ،عالوة على القيمة الرمزية لالرض
المحددة من مجلس الوزراء بقيمة  3آالف
د ي ـنــار ،و هــو مــا لــم يشمل جميع ا صـحــاب
الطلبات اال سـكــا نـيــة لـعــدم حصولهم على
السكن خالل اقل من  5سنوات ،اال انه وبعد
االعفاء انتهت هذه االزمة.

تخصيص شقق مدينة جابر
ً
تــأكـيــدا لـمــا ان ـفــردت «ال ـجــريــدة» بنشره،
أم ـ ــس ،حـ ــول ن ـيــة ال ـمــؤس ـســة رفـ ــع أول ــوي ــة
ال ـت ـخ ـص ـيــص ،أع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،رف ـ ــع أول ــوي ــة
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـش ـ ـقـ ــق ال ـح ـك ــوم ـي ــة
الجديدة في مدينة جابر األحمد السكنية
للسنة المالية  ،2020-2019وذلك الصحاب
ال ـط ـل ـب ــات االسـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة ح ـت ــى 31
ديسمبر  2013و مــا قبل ،ا بـتــداء مــن اال حــد
المقبل.

نسبة توفيره للطاقة الى 91.31
بالمئة ،فــي حين بلغت نسبة
التوفير العام الماضي  90.6في
المئة ،وأتى في المرتبة الثانية
مبنى مؤسسة الكويت للتقدم
الـعـلـمــي ،بنسبة تــوفـيــر بلغت
 78.74في المئة ،في حين بلغت
العام الماضي في نفس الفترة
 79.22في المئة ،وفقا لمتوسط
القراءات الستهالكها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة
لـ ـل ــزراع ــة والـ ـ ـث ـ ــروة الـسـمـكـيــة
استطاعت أن توفر  69.22في
استهالكها المحدد
المئة من
ّ
لمبانيها ،في حين وفرت وزارة
ال ـخــارج ـيــة  21.14ف ــي الـمـئــة،
وال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة  15.94فـ ــي ال ـم ـئــة،
واألمـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
األ ع ـلــى للتخطيط  60.45في
المئة ،ووفرت وزارتا الكهرباء
وال ـ ـمـ ــاء واألشـ ـ ـغ ـ ــال  26.4فــي
المئة.

القطاع النفطي
أشــار التقرير إلــى أن أغلب

مباني القطاع النفطي مبان
مــوفــرة الس ـت ـهــاك الـكـهــربــاء،
حيث جــاء ت جميع الـقــراء ات
إي ـج ــاب ـي ــة ،م ــع ارت ـ ـفـ ــاع نسب
ال ـتــوف ـيــر ف ــي م ـبــانــي الـقـطــاع
بشكل متفاوت.
ول ـف ـتــت م ـص ــادر الـكـهــربــاء
والماء إلى أن القطاع النفطي

«األشغال» :مواصفات مختلفة حسب احتياجات كل طريق للقضاء على تطاير الحصى
●

سيد القصاص

و ضـ ـ ـع ـ ــت وزارة األ شـ ـ ـغ ـ ــال
ال ـ ـعـ ــامـ ــة م ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات خ ــاص ــة
لألسفلت المستخدم في إصالح
الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
فــي الـمـنــاطــق المختلفة داخــل
المحافظات ،حيث يتم استخدام
تلك المواصفات بحسب حاجة
ً
كل طريق ،بهدف القضاء نهائيا
ع ـلــى ظ ــاه ــرة ت ـطــايــر الـحـصــى
والصلبوخ.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
المهندس إسماعيل الفيلكاوي
ً
قــرارا بشأن اإلطــار العام لخطة
تحسين أعـمــال تنفيذ وإنـشــاء
وص ـ ـيـ ــانـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ،الـ ـ ـت ـ ــي تــم
اع ـت ـمــادهــا م ــن جــانــب ال ــوزي ــر،
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار إل ـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق
واعتماد الخلطات االسفلتية،
وأماكن استخدامها بالمشاريع
لـ ـلـ ـعـ ـق ــود ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ت ـن ـف ـي ــذه ــا
والعقود قيد التوقيع.
وذك ــر ال ـق ــرار ،ال ــذي حصلت
"الجريدة" على نسخة منه ،أن
إجــراء ات تحسين أعمال تنفيذ
وإنشاء وصيانة الطرق تنقسم
إل ـ ــى ق ـس ـم ـيــن ،أول ـه ـم ــا يـخــص
الطرق السريعة" ،عقود التنفيذ
وع ـق ــود ال ـص ـي ــان ــة" ،ح ـيــث يتم

أو طرق الخدمة ،والتجميعية،
ومواقف السيارات في المناطق
السكنية فيتم تطبيق "مارشال
 "MS 2مع إضافة مــادة "Anti "–Strippingالمانعة لالنسالخ
ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـس ـط ـح ـي ــة ،و"Type
 "3ف ـق ــط وب ـن ـف ــس ال ـس ـم ــاك ــات
ال ـت ـع ــاق ــدي ــة ل ـع ـق ــود ال ـص ـيــانــة
الجارية.

سفلتة «السابع»

جانب من أعمال فرش األسفلت على الطرق السريعة
تـطـبـيــق م ــواص ـف ــات "م ــارش ــال
 "MS 2باستخدام البيتومينالمحسن بإضافة البوليمر في
تصميم وإنتاج وتنفيذ جميع
طبقات األسفلت.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار الـ ـعـ ـم ــل
ب ـ ـمـ ــوا ص ـ ـفـ ــات " "Superpave
ف ــي تـصـمـيــم وإنـ ـت ــاج وتـنـفـيــذ
جميع طبقات األسفلت للعقود

الجارية والتي تشتمل على هذه
المواصفات ضمن مستنداتها.
أم ـ ــا ال ـق ـس ــم اآلخـ ـ ــر ال ـخ ــاص
بباقي الطرق في البالد والتي
ت ـش ـم ــل ك ــذل ــك عـ ـق ــود ال ـت ـن ـف ـيــذ
وع ـ ـقـ ــود ال ـص ـي ــان ــة ،ف ـي ـتــم فـيــه
تـطـبـيــق م ــواص ـف ــات "م ــارش ــال
 "MS 2باستخدام البيتومينال ـم ـح ـســن ،ب ــإض ــاف ــة الـبــولـيـمــر

السلطان تفقد مقر دورات المعلمين الجدد
●

فهد الرمضان

أثـنــى وكـيــل وزارة التربية د.
سـ ـع ــود ال ـح ــرب ــي ع ـل ــى اإلنـ ـج ــاز
الـ ـب ــاه ــر الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه ب ـنــات ـنــا
الـ ـط ــالـ ـب ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــات بــوفــد
الكويت في أولمبياد علوم األرض
(الجيولوجيا) ،التي أقيمت في
كــوريــا الجنوبية ،تحت إشــراف
م ـن ـظ ـم ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد الـ ــدولـ ــي،
ً
م ــؤك ــدا أن هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ســاهــم

ً
 14معلما وصلوا من األردن
وصلت أمس أولى دفعات المعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم
ً
من األردن ،ويقدر عددهم بـ  14معلما ومعلمة.
وأكد رئيس لجنة استقبال المعلمين الجدد مدير إدارة الخدمات
العامة بــوزارة التربية فهد الحيان أهمية توفير كل سبل الراحة
لتسهيل كــل اإل جـ ــراء ات المتعلقة باستقدام المعلمين المتعاقد
معهم خارجيا ،وذلك من خالل تعاون وزارات الدولة ومؤسسات
المجتمع المدني كافة.
وأوضح الحيان أن لجنة االستقبال وفرت مجموعة من موظفي
قسم التعيينات التابع إلدارة الموارد البشرية وذلك لفتح ملفات
للمعلمين ،إضافة إلى تسليمهم سلفة أولية بقيمة  200دينار.
وأشاد بتسهيالت وزارة الداخلية من خالل توفيرها موظفين في
ً
مقر الضيافة الكائن بمنطقة الدسمة إلنهاء إجراءات البصمة ،مثمنا
تعاون وزارة الصحة في إنهاء إجراءات المعلمين بشكل فوري.
وقـ ــال إن ــه سـيـتــم عـمــل ف ـحــوصــات للمعلمين ف ــي المستشفى
الصدري ،كما سيتم توزيعهم على أماكن السكن المخصصة لهم
ً
وفقا للمناطق التعليمية الست وحاجتها.

«بيت الزكاة» في
المقدمة بتوفير
 %91.31من أحماله
خالل يوليو

خلطات خاصة ألسفلت الطرق السريعة والداخلية

«التربية» :نجاح طالبنا في المسابقات دليل الرعاية السامية
في رفع اسم دولة الكويت ،وهو
دليل قاطع على الرعاية السامية
التي تبذلها الكويت لدعم طالب
وط ــال ـب ــات ال ـم ــراح ــل التعليمية
وص ـق ــل م ـهــارات ـهــم ومــواه ـب ـهــم،
كما يعكس جـهــود أســر الطالب
المشاركين والشراكة المجتمعية
ب ـيــن وزارة ال ـتــرب ـيــة ومــؤس ـســة
الكويت للتقدم العلمي.
جاء ذلك خالل حفل استقبال
الـ ـط ــالـ ـب ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــات بــوفــد
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ع ـل ــوم
األرض ،صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،ب ـقــاعــة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـف ــات بـ ـمـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت
الدولي.
وأوض ـ ـ ــح ال ـح ــرب ــي أن وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ح ــري ـص ــة ع ـل ــى ال ـث ـقــة
بــالـطـلـبــة وبــال ـن ـظــام التعليمي،
مشيرا إلى أن الطالب قد حققوا
أع ـل ــى الـ ـم ــراك ــز ف ــي األول ـم ـب ـي ــاد
الدولية ،وهي ليست المرة األولى
على حد قوله ،فقد حقق الطالب
ال ـكــوي ـت ـيــون م ــراك ــز عــال ـيــة على
مـسـتــوى دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ودول الوطن العربي.
وأضـ ــاف الـحــربــي أن الـ ــوزارة
ً
تسعى دائما إلى تحفيز طالبها
ً
فــي جميع الميادين ،معربا عن
سعادته بهذا اإلنجاز الرائع الذي
يـضــاف إل ــى سلسلة االن ـج ــازات
التي تفخر بها دولة الكويت.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أك ــد الــوكـيــل
المساعد للتعليم ا لـعــام أسامة

مـ ـ ــع ب ـ ـ ــدء تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـتـ ـع ــرف ــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة حـ ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى أن
يستخدم أ حــدث تكنولوجيا
لـتــوفـيــر ال ـطــاقــة وال ـم ـي ــاه في
مـبــانـيــه ،حــرصــا عـلــى توفير
فاتورة االستهالك.

ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
ا لـمـخـصـصــة للمعلمين ا ل ـجــدد،
وذل ـ ـ ـ ــك إلكـ ـس ــابـ ـه ــم أس ــاسـ ـي ــات
العمل اإلداري وكيفية التعامل
مـ ــع ال ـط ـل ـب ــة وطـ ـ ـ ــرق الـ ـت ــدري ــس
والمنهج والوسائل التدريسية
والتعليمية.
جــاء ذلــك خــال زي ــارة تفقدية
ل ـلــوك ـيــل ال ـس ـل ـط ــان ل ـم ـقــر دورة
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن الـ ـج ــدد ف ــي م ــدرس ــة
الفروانية المتوسطة بنات برفقة
مدير إدارة الشؤون التعليمية في
المنطقة فهد العجمي وثانوية
ص ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن األي ـ ــوب ـ ــي بـنـيــن
التابعة لمنطقة حولي التعليمية،
وذلك لالطالع على المحاضرات
الـتــدريـبـيــة الـمـقــدمــة للمعلمين
الجدد في الجانب الفني.

ورقة كويتية باجتماع خليجي
بشأن الحكومة اإللكترونية
طــرحــت ال ـكــويــت أم ــس ،ورق ــة عـمــل ف ــي اج ـت ـمــاع خليجي
تتضمن طرق إعــداد التقارير المتعلقة بإنجازات الحكومة
اإللكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ف ــي ال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي لـتـكـنــولــوجـيــا
الـمـعـلــومــات د .ولـيــد ال ـح ـســاوي ،إن الــوفــد الـكــويـتــي عــرض
في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة اإللكترونية بدول
مجلس التعاون ،الذي عقد في الرياض ،سبل تفعيل قنوات
التواصل ونقل الخبرات والمعرفة ودعم التكامل اإللكتروني
بين الدول األعضاء.
وأض ـ ــاف ال ـح ـس ــاوي ،ف ــي تـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا" عـلــى هــامــش
االجتماع ،أن ورقة العمل الكويتية ركزت على تحقيق رؤية
وأه ــداف دول المجلس وربـطـهــا مــع أه ــداف األم ــم المتحدة
للتنمية المستدامة.
ً
وأوض ــح أن الــورقــة تضمنت أي ـضــا آلـيــة لجمع وتحليل
البيانات وإصدار التقارير المطلوبة.

الحربي ومسؤولو التربية في استقبال الطالبات الفائزات
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ــال مــديــر
منطقة الفروانية باإلنابة وليد
ب ــن غـيــث ان ــه عـقــد اجـتـمــاعــا في
م ـن ـط ـقــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة الـتـعـلـيـمـيــة
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة عـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة ب ـ ـ ـ ــن عـ ــامـ ــر
ال ـم ـت ــوس ـط ــة ب ـن ـي ــن مـ ــع جـمـيــع
مديري مدارس منطقة الفروانية
الـتـعـلـيـمـيــة لـلـتــأكــد م ــن متابعة
استقبال ابنائنا الطلبة في العام
الدراسي الجديد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــث انـ ـ ـ ــه تــم
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ج ـم ـيــع
الـمــاحـظــات الـخــاصــة بجاهزية
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ــدي ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة وم ــدي ــر
الـ ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة ومــراق ـبــي
جميع المراحل التعليمية والعمل

ف ــي تـصـمـيــم وإنـ ـت ــاج وتـنـفـيــذ
جـمـيــع ط ـب ـقــات األس ـف ـل ــت ،إلــى
جــا نــب طبقة " "Type 3لعقود
الصيانة الجارية ،وذلك للطرق
الرئيسية في المناطق السكنية،
إضافة إلى جميع طرق المناطق
التجارية والصناعية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ــه
بالنسبة إلــى الـطــرق المحلية،

من جانب آخر ،تقوم الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـبــري
ب ــأع ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة الـمـخـتـلـفــة
ل ـل ـطــرق ال ـســري ـعــة ف ــي مختلف
مـنــاطــق الـكــويــت ،حـيــث أعلنت
قيامها بــأعـمــال األسـفـلــت على
طريق الــدائــرى السابع جنوب
عبدالله المبارك عند التقاطع
مع الطريق الدائرى .6.5
وأعلنت نجاح غلق طريق 40
مدة ساعتين في اتجاه مدينة
الـكــويــت بالتنسيق مــع اإلدارة
العامة للمرور ،وتحويل المرور
على الرامب في تقاطع مشرف
( )Ic44ل ـتــر ك ـيــب اول كـمــر تـيــن
للجسر الحديدي المؤقت فوق
طريق .40

على تنفيذها وذلــك لالطمئنان
على اسـتـعــدادات جميع مــدارس
المنطقة وإعداد الخطط الخاصة
باستقبال الطالب االحد القادم.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أف ـ ـ ـ ــاد م ـ ــدي ـ ــر ادارة
ال ـش ــؤون الـهـنــدسـيــة فــي منطقة
الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ع ـلــي
الدوسري انه خالل فترة الصيف
«وضـ ـعـ ـن ــا ب ـع ـي ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار كــل
األع ـم ــال الـمــدنـيــة والـكـهــربــائـيــة
والمالحظات التي فيها خطورة
وال تتطلب ا لـتــأ جـيــل مــن خرير
اسطح وبالط متساقط واألعمال
الكهربائية التي حصرت في 90
م ــدرس ــة م ــن اص ــل  165مــدرســة
م ــن مـ ـ ــدارس مـنـطـقــة ال ـفــروان ـيــة
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـت ــي ت ــم ان ـجــازهــا
واالنتهاء منها».
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ةديرجلا
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المستشفى يطبق أعلى معايير الرعاية الصحية ويعكس صورة إيجابية عن جودة العالج في القطاع األهلي
مكانة عالمية
تتوج جهود
سنوات من
التطوير
وتحسين
جودة
الخدمات
الصحية

أيمن المطوع

احتفل مستشفى السالم الدولي
بحصوله على شـهــادة االعتماد
الـ ـكـ ـن ــدي «ال ـ ـمـ ــاسـ ــي» مـ ــن هـيـئــة
االعتماد الدولي الكندي في مجال
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ( ،)ACIالـتــي
تـعــد أع ـلــى ش ـهــادة ج ــودة تمنح
للمستشفيات وم ــراك ــز الــرعــايــة
الصحية مــن جهة عالمية رائــدة
فــي مـجــال تقييم مستوى جــودة
الرعاية الصحية.
وأقيم الحفل في قاعة الدكتور
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن سـ ــالـ ــم ال ـع ـت ـي ـقــي
بـ ـمـ ـق ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،ب ـح ـض ــور
ك ـ ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
شــركــة مستشفى ال ـســام محمد
ال ـه ــاج ــري ،والــرئ ـيــس التنفيذي
ل ـم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـس ـ ــام ال ـ ــدول ـ ــي،
ون ــائ ــب رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ش ــرك ــات
الـمـسـتـشـفـيــات األه ـل ـيــة الــدكـتــور
أيمن الـمـطــوع ,والسفير الكندي

والــرئ ـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة للمجلس
الــدولــي لالعتماد الكندي ليزلي
ت ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـس ـ ــون ،ومـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرة إدارة
التراخيص الطبية بوزارة الصحة
الــدك ـتــورة س ـعــاد أب ــل ،وع ــدد من
ق ـي ــادي ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ورؤسـ ـ ــاء
األقسام الطبية والعاملين فيه.

جهود وإنجاز
وفــي كلمة له بهذه المناسبة،
توجه المطوع بالتهنئة لجميع
الـعــامـلـيــن ف ــي الـمـسـتـشـفــى بـهــذا
اإلنجاز المتميز ،مشيرا إلــى أنه
بموجب هذا االعتراف الكندي فإن
«السالم الدولي» نجح في تطبيق
أعـلــى معايير ال ـجــودة العالمية
ال ـم ـت ـب ـع ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ــرع ــاي ــة
الصحية.
وق ـ ـ ـ ــال «م ـ ـمـ ــا ال ش ـ ــك فـ ـي ــه ان

إدارة الجودة والمخاطر وأنظمة األمن والسالمة
ع ــن م ــواكـ ـب ــة أن ـظ ـم ــة األمـ ـ ــن والـ ـس ــام ــة فــي
المستشفى ،ودورها في تطوير جودة الرعاية
ً
الصحية ،تحدث المطوع مؤكدا أن أنظمة األمن
والسالمة من أهم المسؤوليات التي تتضمنها
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـ ـع ــاج ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـســام
ال ــدول ــي ،وال ـتــي تنطلق مــن اعـتـبــار أن سالمة
وأمان المرضى حجر الزاوية في جهود الرعاية
الصحية المتميزة ا لـتــي يقدمها المستشفى
لمرضاه.
وقال انه لتحقيق هذا الهدف أنشأ المستشفى

إدارة الجودة والمخاطر وأنظمة األمن والسالمة،
ليقع على عاتقها مسؤوليات وواجبات كبيرة
منها التوجيه والتخطيط والتنفيذ والمتابعة
لكل ما يتعلق باألمن والسالمة في المستشفى،
ووض ــع الـقــواعــد والـتـعـلـيـمــات الفنية لضمان
سالمة العاملين ،وان من مهام تلك اإلدارة أيضا
ضمان سالمة الممتلكات والبيئة وتنفيذ برامج
الـتــدريــب والتثقيف والتوعية الـتــي يمكن من
خاللها االرتقاء بمستوى أداء العاملين للوصول
إلى معايير الجودة في األمن والسالمة.

الحصول على الشهادة الماسية
لـجــودة الخدمات الصحية ليس
بــاألمــر الـهـيــن وال الـسـهــل ،حيث
بذل طاقم العمل الطبي واإلداري
داخــل المستشفى جهودا جبارة
ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى م ـ ــدى س ـ ـنـ ــوات مــن
ال ـت ـطــوي ــر ال ـم ـس ـت ـمــر ،واالرت ـ ـقـ ــاء
الدائم بالخدمات الطبية المقدمة
للمرضى والـمــراجـعـيــن ،وصــوال
إلى هذه اللحظة التي نتوج فيها
جهودنا تلك بالوصول اليوم إلى
هذه المكانة المرموقة في مجال
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ،ولـنـجـتـمــع
ً
لالحتفال بنتائج ما بنيناه معا
خالل األعوام السابقة».
وأض ــاف الـمـطــوع ان «اكـثــر ما
ي ـس ـعــدنــا اآلن ان ـن ــا نـجـحـنــا في
توفير خدمات الرعاية الصحية
لمرضانا ومراجعينا بمواصفات
ومـعــايـيــر عــالـمـيــة لـنـتــرجــم على
أرض الــواقــع ثقة اهــل هــذا البلد
ال ـط ـي ــب فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ــام
الــدولــي ال ــذي رفــع شـعــار «ثقتكم
أمـ ــانـ ــة» ،واج ـت ـه ــد ب ـق ــوة لـيـكــون
واقـ ـع ــا م ـل ـمــوســا أم ـ ــام الـمــرضــى
والمراجعين ،متعهدا بمواصلة
مسيرة العطاء والتطور المستمر،
للتأكد من حصول المرضى على
أفضل الخدمات الصحية عالية
الجودة».

االرتقاء بالخدمات
وقـ ـ ـ ـ ــدم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ف ــي مـسـتـشـفــى الـ ـس ــام ال ــدول ــي،
ون ــائ ــب رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ش ــرك ــات

ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات األه ـل ـي ــة عــرضــا
موجزا عن مسيرة المستشفى مع
شهادات االعتماد الكندية ،قائال
إن «المستشفى استطاع بفضل
الله والجهود المتواصلة لكل من
ينتمي الى هذا الصرح الطبي ان
يحصل على أول شهادة اعتماد
الجودة الكندية في عام  ،2010ثم
تواصلت الجهود حتى نجح في
تــأكـيــد ج ــدارت ــه بــالـحـصــول على
درجة متقدمة من شهادة اعتماد
الجودة في عام  ،»2013مشيرا إلى
أن ال ــوص ــول ال ــى ه ــذا المستوى
من الجودة كان يتطلب مضاعفة
الـجـهــود الـتــي تكللت بحمد الله
بـنـجــاح جــديــد ،أك ــد المستشفى
م ــن خــالــه ج ــدارت ــه بــالـتـقــدم في
الحصول على درج ــات أعلى من
شهادات مجلس االعتماد الكندي
م ــن خـ ــال اس ـت ـم ــراري ــة االرتـ ـق ــاء
بجودة خدماته بالحصول على
الشهادة البالتينية العتماد جودة
الخدمة الصحية لعام .2016

ثقتكم أمانة
وأوضـ ــح أن الـمـسـتـشـفــى منذ
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ضـ ــاعـ ــف ج ـه ــود
التطوير ألنه لم يعد أمامه سوى
خطوة للوصول الى أعلى معايير
الـجــودة والــوصــول إلــى الشهادة
الماسية ،فسعى الى ذلك بوضع
شعار جديد يتماشى مع طبيعة
المرحلة ،التي يطمح المستشفى
الــى تقديمها لمراجعيه ،فأطلق
شـعــار «ثقتكم أمــانــة» ،وعـمــل في

تسلم شهادة االعتماد الكندي
إطـ ـ ــار هـ ــذا ال ـش ـع ــار ع ـل ــى زيـ ــادة
الـ ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة لـبـعــض
األقـ ـس ــام واف ـت ـت ــاح م ــراك ــز طبية
جديدة ،واستقدام أحدث األجهزة
الطبية التي توصل اليها الطب
ال ـحــديــث ،بــاإلضــافــة ال ــى توفير
طاقم طبي يمتلك خبرات كبيرة
في مجال التخصص ،فضال عن
بــرنــامــج زي ـ ــارات يـضـمــن ت ـبــادل
الخبرات والـطــرق العالجية بين
األطـ ـب ــاء الـ ـ ــزوار والـ ـك ــادر الـطـبــي
األساسي ،بما يعزز ثقة المريض
وارتـيــاحــه لفعالية الـعــاج الــذي
يتلقاه داخــل مراكزنا وأقسامنا
الطبية.
وثمن المطوع ،في هذا الصدد،
ثقة المرضى والمراجعين فيما
يقدمه مستشفى السالم الدولي
من خدمات طبية ،معتبرا أن تلك

ً
المطوع متحدثا في المناسبة

الـثـقــة كــانــت ال ـحــافــز األول نحو
اس ـت ـم ــرار ارتـ ـق ــاء خــدمــاتــه حتى
وصلت الــى ما هي عليه اآلن من
ص ــورة مشرفة تليق بـمــدى هذه
الـثـقــة ال ـك ـب ـيــرة ،وتـعـكــس ص ــورة
إيجابية عن مستوى جودة العالج
المقدم في القطاع الطبي األهلي
الكويتي.
ي ــذك ــر أن ف ــري ـق ــا مـ ــن مـجـلــس
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـكـ ـن ــدي حـ ـض ــر ال ــى
«الـســام الــدولــي» في وقــت سابق
وأج ــرى على مــدار  5أيــام مسحا
استقصائيا ،للتأكد من استيفاء
تطبيق المعايير الدولية الخاصة
بـجــودة تقديم الــرعــايــة الصحية
بالمستشفى ،والنظر في أحقيته
بـتـجــديــد مـنــح ش ـهــادة االعـتـمــاد
الماسية من قبل الهيئة الكندية
العتماد المنشآت الصحية.

رفعنا شعار
«ثقتكم أمانة»
واجتهدنا
بقوة لترجمة
مبادئنا على
أرض الواقع

شهادة االعتماد الكندي

مسؤولو المستشفى خالل االحتفال

تكرم مريم :نموذج ِّ
وكيلة «المواصالت» ِّ
مشرف «الصحة» :بدء استقبال اقتراحات تطوير الصيدلة

َّ
حصلت للوزارة  ٤٧ألف دينار من إحدى الشركات
●

يوسف العبدالله

كرمت وكيلة وزارة المواصالت خلود الشهاب
بمكتبها مشرفة كتبة الحسابات مريم احمد التي
تعمل في قسم مراقبة المطالبات المالية بــإدارة
ً
الشؤون القانونية في الوزارة تقديرا لجهودها اثر
قيامها بتحصيل مبلغ  47530ديـنــارا ،وتحويله
إلى حساب وزارة المواصالت والذي يعادل قيمة
 33مطالبة مالية إلحــدى الشركات المتعاقدة مع
وزارة المواصالت في وقت سابق.
وأع ـل ـنــت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي أم ــس ان
الموظفة قامت بمجهود شخصي بإتمام ذلك خالل

الفترة الماضية ،لتكون خير مثال للموظف المثالي
الحريص على الـمــال الـعــام .وأعــربــت الشهاب عن
اعتزازها بما قامت به الموظفة ،وفخرها بوجود
مثل هذا النموذج الوطني المشرف ضمن كوادر
الـ ــوزارة ،مــؤكــدة ان ال ــوزارة تــزخــر بتلك الكفاء ات
ً
ً
الوطنية التي ال تقل حرصا وال جهدا عن زميلتهم.
وأكدت حرصها على تكريم الكفاءات واإلعراب
لها عــن تقديرها لما يـقــومــون بــه ،وهــو مــا أسفر
ً
ً
عن تكريم  135موظفا متميزا من قطاعي البريد
والمالية خــال األسبوعين الماضيين ،الفتة الى
ان الفترة المقبلة ســوف تشهد تكريم المزيد من
كفاءات الوزارة.

●

عادل سامي

أع ـلــن وك ـيــل وزارة الـصـحــة الـمـســاعــد لـشــؤون
الرقابة الدوائية والغذائية د .عبدالله البدر بدء
استقبال لجنة تطوير مهنة الصيدلة مساهمات
واقتراحات الصيادلة لرسم الرؤية الجديدة لمهنة
الصيدلة في الكويت عبر فتح قناة للتواصل وتلقي
األفكار والمقترحات من خالل البريد اإللكتروني.
وقـ ــال ال ـب ــدر ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أمـ ــس ،إن
ت ـل ـقــي االق ـ ـتـ ــراحـ ــات وال ـم ـس ــاه ـم ــات ي ــأت ــي ف ــي 3
مجاالت ،األول في تطوير الممارسات والخدمات
واألنشطة الصيدالنية ،والثاني في مجال التطوير
الـمـهـنــي لـلـقــوى الـعــامـلــة فــي قـطــاعــات الـصـيــدلــة،
وبالنسبة للمجال الثالث واألخير فهو في تطوير
ً
اللوائح واألنظمة والسياسات ،داعيا إلى إرسال

خلود الشهاب

الكويت تواكب اليوم العالمي للعمل الخيري ...بالعطاء
مسيرة مشهودة في دعم المحتاجين والمتضررين من الكوارث والحروب
ت ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت «ال ـ ـيـ ــوم
العالمي للعمل الخيري» ،الذي
يصادف اليوم ،وهي تمد أيديها
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء لـ ـم ــواصـ ـل ــة م ـس ـيــرة
الـعـطــاء المشهود لــه فــي تقديم
الـ ــدعـ ــم والـ ـ ـع ـ ــون ل ـل ـم ـحـتــاجـيــن
والـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوارث
الطبيعية ،أو تلك التي من صنع
اإلنسان.
و م ـن ــذ ا ن ـطــاقــة أول جمعية
خـيــريــة كويتية فــي ع ــام ،1913
حـقــق الـعـمــل الـخـيــري الكويتي
ن ـ ـجـ ــاحـ ــات م ـن ـق ـط ـع ــة ال ـن ـظ ـي ــر
ً
عالميا ،ما يعكس ما ُجبل عليه
الشعب الكويتي من حب للخير،
ومــا تـجــذر فــي وجــدانــه مــن قيم
البذل واإلنفاق والعطاء المتدفق
في نهر العمل اإلنساني العالمي.
وفــي هــذا الصدد ،قــال رئيس
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة
العالمية المستشار في الديوان
األمـ ـي ــري د .ع ـبــدال ـلــه الـمـعـتــوق
لـ«كونا» أمس ،إن «العمل الخيري
الكويتي بشقيه الرسمي واألهلي
يبرهن دوما على عطاء الشعب
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـم ـم ـتــد ف ــي أص ـق ــاع
العالم بدعم كريم وتوجيه من
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد قائد العمل اإلنساني».
وذكر أن الهيئة الخيرية منذ
ان ـطــاق ـت ـهــا ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي ع ــام
 ،1986و عـ ـل ــى م ـ ــدى  33ع ــا م ــا،
جسدت قصة فريدة من قصص
عطاء أهل الكويت فخصصت 7
ماليين دوالر لتمويل برنامج
التمويل األصـغــر فــي  32دولــة،
وب ـل ــغ عـ ــدد م ـشــاري ـعــه .41565
كما تكفل الهيئة نحو  34ألف
ً
طالب في عدد من الدول ,فضال

جانب من المساعدات الكويتية في اليمن
عـ ــن بـ ـن ــاء ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـمـ ــدارس،
والـمـشــاركــة فــي م ـب ــادرة إطـعــام
مليار جائع.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ـ ــاد رئ ـي ــس
مجلس إدارة جمعية صندوق
إعانة المرضى الدكتور محمد
ال ـش ــره ــان ف ــي ت ـصــريــح مـمــاثــل
لـ ــ«ك ــون ــا» ب ــال ــدع ــم ال ــام ـح ــدود
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــري الـ ـك ــويـ ـت ــي
ب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ــن ق ــائ ــد ال ـع ـمــل
اإلنساني سمو أمير البالد.
وقـ ـ ــال الـ ـش ــره ــان إن «إع ــان ــة
الـ ـم ــرض ــى» اسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـقــدم
ال ـ ــدع ـ ــم اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ل ـل ـم ــرض ــى
الـمـحـتــاجـيــن داخـ ــل ال ـب ــاد من
خ ـ ــال إدارة ال ـن ـش ــاط ال ـط ـبــي،
إذ قـ ــدم خـ ــال الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
مساعدات إنسانية لنحو 10147
حــالــة مــرضـيــة ,كـمــا نـفــذ خــارج
ال ـكــويــت  139م ـشــروعــا ف ــي 21
دولة لخدمة الجرحى والمرضى
والمصابين.

(أرشيف)

من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة جـمـعـيــة الـشـيــخ عـبــدالـلــه
النوري الخيرية المهندس جمال
النوري ،في تصريح مماثل ،إن
«مسيرة العمل الخيري الكويتية
بــاتــت مــن أب ــرز الــركــائــز الفعالة
والـ ـن ــاجـ ـح ــة ل ـس ـي ــاس ــة ال ــدول ــة
الخارجية ،حيث تكللت الجهود
اإلنسانية والخيرية «الهائلة»،
الـتــي بذلتها الـكــويــت وأميرها
ومــؤسـســاتـهــا الـخـيــريــة محليا
وعالميا ،بالنجاح ،لتجعل هذا
ال ـب ـلــد ال ـم ـع ـطــاء م ــرك ــزا للعمل
اإلنساني.

المشارك ــات للبري ـ ــد اإللكت ــرونـ ـ ــي قب ـ ــل ت ـ ــاري ـ ــخ
 3أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن لجنة تطوير مهنة الصيدلة تأتي
ً
إيمانا بالحاجة لمواكبة المتغيرات والتحسين
ً
المستمر في مهنة الصيدلة وحرصا على العمل
وف ــق رؤيـ ــة واض ـح ــة واق ـع ـيــة م ـتــدرجــة مــدروســة
ومتماشية مع التوجهات االستراتيجية الوطنية
واإلقليمية والعالمية.
وأوضح أن اللجنة حريصة على دراسة الواقع
ورصد االحتياجات والتواصل الفعال مع العاملين
ً
فــي ال ـم ـيــدان ،الف ـتــا إل ــى أن اللجنة ستعمل على
بـنــاء قــاعــدة للبيانات وال ـمــؤشــرات الصيدالنية
اإلكلينيكية واإلداري ــة لمتابعة مشاريع وبرامج
ً
ال ـت ـطــويــر ول ـت ـكــون مـ ـص ــدرا م ــن م ـص ــادر تــرشـيــد
القرارات.

ً
«بيت الزكاة» :نسعى دائما إلى مد
يد العون للمحتاجين
أعـ ـل ــن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـيــت
ال ـ ــزك ـ ــاة م ـح ـم ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،أن
ال ـكــويــت ش ـهــدت مـنــذ نشأتها
ال ـح ــدي ـث ــة ت ـن ــام ـي ــا ك ـب ـي ــرا فــي
دعـ ــم ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة
وتــوس ـي ـع ـهــا ب ـش ـكــل م ـل ـحــوظ،
واس ـت ـطــاعــت أن تـتـقـلــد مـكــانــة
مـ ــرمـ ــوقـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـع ـم ــل
الـخـيــري على مستوى العالم،
حتى استحقت تكريما دوليا
خاصا من هيئة األمم المتحدة
ب ـت ـس ـم ـي ـت ـهــا «مـ ـ ــركـ ـ ــزا ل ـل ـع ـمــل
اإلنساني» ،وإطــاق لقب «قائد
العمل اإلنساني» على سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،ف ــي
كـ ـلـ ـم ــة لـ ـ ـ ــه ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة
الـيــوم العالمي للعمل الخيري
ال ـ ـ ــذي أقـ ــرتـ ــه األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
فــي  5سبتمبر مــن كــل ع ــام ،أن
بـيــت ال ــزك ــاة ســاهــم ف ــي م ــد يد
ال ـع ــون وال ـم ـســاعــدة للمحتاج
وال ـم ـس ـت ـح ــق فـ ــي ش ـت ــى ب ـقــاع
األرض ،ف ـم ـنــذ تــأس ـي ـســه أخــذ
عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف مــن
معاناة اإلنسان ،ورفع مستواه
ال ـم ـع ـي ـشــي ،م ــن خ ـ ــال تــوفـيــر
الحاجات األساسية والضرورية
للحياة الكريمة ،وتفعيل دوره
في مجتمعه.
وأضاف« :تكللت جهود بيت
ال ــزك ــاة ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ــوات في
مـســح دمـعــة الـيـتـيــم ،وتضميد
جراح المصاب ،وتحسين حال
الـمـحـتــاج؛ مــاديــا واجـتـمــاعـيــا،
عبر الحمالت اإلغاثية العاجلة،
بــال ـت ـعــاون م ــع هـيـئــات خيرية
مـحـلـيــة وخ ــارجـ ـي ــة .ك ـمــا فتح
باب التبرعات للشعب الكويتي
المعطاء عبر حمالت إعالمية

محمد العتيبي

ضخمة على المستوى المحلي،
إضافة إلى دعم بعض الجهات
الحكومية والجمعيات الخيرية
في الدولة».
وأشار إلى أن بيت الزكاة لم
ينقطع عن دعــم الــدول العربية
وال ـش ـق ـي ـقــة ،ح ـيــث ام ـت ــد دعـمــه
إلــى كل مكان وجــد فيه معاناة
إن ـس ــان ـي ــة ،وأي ـن ـم ــا كـ ــان هـنــاك
محتاج أو وقعت كارثة أو أزمة
أو اضطهاد ،تجده حاضرا يمد
ي ــد الـ ـع ــون وال ـم ـس ــاع ــدة فـ ــورا،
إض ــاف ــة إل ــى دع ــم الـمــؤسـســات
الخيرية واإلنسانية والمنظمات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي مـ ـح ــارب ــة ال ـف ـقــر
وتعزيز الصحة العامة والتعليم
والتنمية االقتصادية والبنية
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وكـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـش ــاري ــع
اإلنسانية والخيرية فــي شتى
بقاع األرض.
وأكـ ـ ــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،أن الـبـيــت
يسعى دائما إلى تأصيل العمل
الـخـيــري واإلن ـســانــي بالكويت
وخــارج ـهــا ،ول ــه عــاقــة وطـيــدة
مع المنظمات العالمية المعنية
بذلك.

5
العازمي :إلغاء  8درجات دكتوراه من الجامعة األميركية بأثينا
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برلمانيات

ً
«خطة االبتعاث في هيئة التطبيقي متوافقة دائما مع أهداف الحكومة في التنمية المستدامة»
محيي عامر

تلبية
متطلبات
سوق العمل
من العمالة
الفنية
الوطنية

أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،د .حــامــد
ال ـعــازمــي ،أن خـطــة االبـتـعــاث
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب تبنى
ع ـلــى م ــرت ـك ــزات ع ـ ــدة ،أهـمـهــا
ت ــوف ـي ــر ال ـ ـكـ ــوادر ال ـتــدري ـس ـيــة
والتدريبية المطلوبة لتدريس
البرامج الدراسية والتدريبية
الالزمة لتلبية متطلبات سوق
ال ـع ـم ــل مـ ــن ال ـع ـم ــال ــة ال ـف ـن ـيــة
ا لــو طـنـيــة المطلوبة لتحقيق
أهداف خطة الحكومة للتنمية
المستدامة  ،2021وصوال إلى
تحقيق رؤي ــة الـكــويــت ،2035
لذا فإن خطة االبتعاث للهيئة
تكون دائما متوافقة مع خطط
الحكومة للتنمية المستدامة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي رد ال ـعــازمــي
عـلــى س ــؤال بــرلـمــانــي للنائب
م ــاج ــد ال ـم ـط ـيــري ،ك ـشــف فيه
أن أع ـ ـ ـ ـ ــداد أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئ ـتــي
الـ ـت ــدري ــس ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
درجـ ــة الـمــاجـسـتـيــر يـبـلــغ 87
ع ـضــوا ،منهم  11مــن أعـضــاء
هيئة التدريس ،في حين يبلغ
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس من
حملة الــدك ـتــوراه  ،237منهم

 4من أعضاء هيئة التدريس.
وكـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه تــم
إلـغــاء  8درج ــات دك ـت ــوراه ،تم
الحصول عليها من الجامعة
األميركية بأثينا ،وذلــك وفق
قرارات وزارية.
وأف ــاد ب ــأن الئـحــة البعثات
الدراسية نصت على موادها
أر ق ـ ـ ـ ــام ( )6 ،5 ،4عـ ـل ــى آ ل ـي ــة
القبول بالكليات المعنية ،أما
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـمــواف ـقــة على
ال ـتــرش ـي ـحــات ،فـتـتــم م ــن قبل
اللجنة العليا للبعثات ،كما
ه ــو م ـن ـصــوص ب ــال ـم ــادة رقــم
 7ولـتــوضـيــح أس ـمــاء أعـضــاء
لـ ـ ـج ـ ــان ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ومـ ــراكـ ــزهـ ــم
الوظيفية ومؤهالتهم.
وأكد أن إجمالي المتقدمين
فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــة الـ ـبـ ـعـ ـثـ ــات ل ـل ـع ــام
ا ل ـ ــدرا س ـ ــي  2016/2007بـلــغ
 513متقدما ،تم قبول طلبات
 389متقدما ،وتــم رفــض 124
طلبا ،وذلــك لعدم استيفائهم
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـخ ـط ــة
البعثات ،و تــم تحويل جميع
الطلبات المستوفية للشروط
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــأق ـ ـسـ ــام ال ـع ـل ـم ـيــة
الـمـعـنـيــة ك ــي تـقــابـلـهــم لجنة

أعداد حملة الدكتوراه والماجستير في «التطبيقي»
الدرجة العلمية
الدكتوراه
الماجستير

م
1
2

أعضاء هيئة التدريس
233
76

أعضاء هيئة التدريب
4
11

العازمي في حديث مع عدد من النواب في إحدى الجلسات
البعثات بالقسم العلمي ،ويتم
بـعــد ذل ــك مـقــابـلــة المقبولين
منهم فقط في لجنة البعثات
الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــزود إدارة
البعثات والـعــاقــات الثقافية
بالهيئة بأسماء المرشحين
لعرضها على اللجنة العليا
للبعثات لالعتماد.
وك ـ ــان ال ـن ــائ ــب ال ـم ـط ـيــر قد
ّ
وجه سؤاال في  19سبتمبر من
العام الماضي قال فيه:

تـ ـبـ ـتـ ـع ــث الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
عـ ـ ــددا مـ ــن م ـع ـي ــدي ال ـب ـع ـثــات
م ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـحــاصـلـيــن
على درج ــة الـبـكــالــوريــوس أو
ال ـل ـي ـســانــس ف ــي تـخـصـصــات
عديدة ،إذ تدفع بهم الكتساب
درجـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـيــة أفـ ـض ــل بـمــا
ينعكس عـلــى ج ــودة التعليم
في بلدنا العزيز.
وطلب تزويده بخطة إعالن

البعثات منذ الـعــام الــدراســي
 2012 /2011ح ـ ـتـ ــى ا ل ـ ـعـ ــام
ال ــدراس ــي الـحــالــي فــي كليات
ومعاهد الهيئة.
و هــل للهيئة خطة ابتعاث
مـتــوافـقــة م ــع خـطــة الـحـكــومــة
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة 2021
ورؤية الحكومة 2035؟ يرجى
تزويدي بالتفاصيل .وكم يبلغ
ع ــدد أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــب
والتدريس الذين حصلوا على

 5نواب لمنح الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية

محمد الدالل

أسامة الشاهين

قدم النواب محمد الــدالل ،وأسامة الشاهين ،وعسكر
العنزي ،ود .محمد الحويلة ،ومبارك الحجرف ،اقتراحا
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
ونص االقتراح على ان تضاف مادة جديدة على الباب
الخامس – أحكام انتقالية وتنص على االتي :يعهد إلى
إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية
والحد من الجرائم وتحقيق األمن المجتمعي والسعي
لدعم كيان المجتمع وقيمة وتعزيز مفهوم المشاركة
المجتمعية بين رجال األمن وأفراد المجتمع.
وتـضــاف م ــادة جــديــدة على الـبــاب الـخــامــس – أحكام
انتقالية وتنص على االتي :يقوم الوزير المختص بمنح
صفة الضبطية القضائية لعدد مــن العاملين فــي إدارة

عسكر العنزي

محمد الحويلة

الشرطة المجتمعية بناء على ترشيح من وكيل الــوزارة
وذل ــك لمتابعة وضـبــط الـجــرائــم والـمـخــالـفــات الـتــي تقع
بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات اإلدارة.
وجاء في نص المذكرة اإليضاحية لالقتراح :انتهت
دولــة الكويت مــن خـطــوات إيجابية أســوة بالعديد من
ال ــدول بتبني ان ـشــاء جـهــاز أو إدارة متخصصة تهتم
بقضايا وشــؤون وقيم المجتمع أطلق عليها الشرطة
الـمـجـتـمـعـيــة وال ـت ــي ت ـهــدف ال ــى ال ــرب ــط اإلي ـج ــاب ــي بين
رجــال الداخلية واألمــن مع أفــراد المجتمع والوقاية من
المخالفات والـجــرائــم وتــوعـيــة المواطنين والمقيمين
ب ـض ــرورة االل ـت ــزام بــالـقــانــون وتـعــزيــز الـقـيــم اإليـجــابـيــة
والـسـعــي لتطبيق الـقــوانـيــن المتعلقة بـتـمــاســك أف ــراد
المجتمع ودعم أفراده.

مبارك الحجرف

ً
وأض ــاف ــت :ون ـظــرا لــوجــود ق ــرار إداري بـشــأن أدوار
الشرطة المجتمعية ال يلبي الدور الهام لهذه اإلدارة أو
تحقيق أهدافها لذا فإن المقترح الماثل من شأنه إيجاد
تشريع داعم ألهداف واختصاصات الشرطة المجتمعية
وكذلك أهمية وجود صالحية الضبطية القضائية التي
تمكن عددا من ممثلي هذه اإلدارة المختصة من تحقيق
أدوار إدارة الشرطة المجتمعية.
وتــابـعــت :وقــد تـنــاولــت ال ـمــادة االول ــى مــن التعديل
الـجــديــد نـصــا يــؤكــد إقــامــة وان ـش ــاء اإلدارة ومهامها
الــرئـيـسـيــة ،وال ـم ــادة الـثــانـيــة تشير إل ــى مـهــام الــوزيــر
المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من
العاملين باإلدارة تحقيقا ألهداف وأدوار إدارة الشرطة
المجتمعية.

درجة الدكتوراه أو الماجستير
م ـنــذ الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي /2011
 2012حـ ـت ــى ت ـ ــار ي ـ ــخ ت ـقــد يــم
السؤال؟
وهـ ـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ــدى جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع م ــن
حصل على درج ــة الــدكـتــوراه
أو ال ـمــاج ـس ـت ـيــر ف ـقــط إجـ ــازة
دراسـيــة أو موافقة بعثة؟ مع
تــزو يــدي بالمستند الرسمي
لذلك.
وه ــل رفـضــت أو ألـغـيــت أي

درج ــة دك ـتــوراه أو ماجستير
بـعــد الـحـصــول عـلـيـهــا ،ســواء
ببعثة أو غير ذلك؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
يرجى بيان األسباب ،مع إرفاق
المستند الرسمي.
وم ــا آلـيــة الـقـبــول فــي خطة
االب ـ ـت ـ ـعـ ــاث لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
َ ،2017 /2016
ومـ ـ ــن أ ع ـض ــاء
لجنة القبول و مــا مؤهالتهم
ومراكزهم الوظيفية؟

العدساني لتشكيل لجنة تحقيق محايدة
في وفاة الرشيدي والعدواني
أكد النائب رياض العدساني انه سوف يتقدم بطلب تشكيل
لجنة تحقيق محايدة للوقوف عند اسباب وفاة الطفل عبدالعزيز
الرشيدي في عيادة األسنان بمركز الفحيحيل التخصصي إثر
إبــرة تخدير ومــن ثم نقله إلــى مستشفى الـعــدان ،باإلضافة إلى
المواطنة حنان العدواني خالل نقلها على متن طائرة للعالج
فــي الـخــارج وال ـحــاالت المشابهة لها ،وذلــك للتأكد مــن أسباب
الوفيات ومدى جاهزية واستعدادات وزارة الصحة واإلجراءات
التي قامت بها.
وأوض ـ ــح ال ـعــدســانــي ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي امـ ــس ،ان طلب
التحقيق سـيـكــون لـلـتــأكــد مــن اإلجـ ـ ــراء ات اإلداري ـ ــة والـقــانــونـيــة
والوقائية واالحترازية ومدى التزام الوزارة باستعداداتها لمثل
تلك الحاالت وذلك لحماية المرضى من المخاطر بصفة عامة.
وأش ــار العدساني إلــى الـمــادة  ١١٤مــن دسـتــور دولــة الكويت
والـتــي تنص على الـتــالــي :يحق لمجلس األم ــة فــي كــل وقــت أن
يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق
في أي أمــر من األمــور الداخلة في اختصاص المجلس ،ويجب
على الــوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق
والبيانات التي تطلب منهم.
وأضاف أن التحقيق سوف يشمل كل اإلجراءات والوقوف عند
اسباب الوفيات باإلضافة إلى االلتزام بجودة الخدمات الطبية
للعناية اإلنسانية واألسس والشروط والمعايير المتبعة لمقياس
جودة الخدمات الطبية ومدى توفير شروط سالمة اإلجــراء ات
واالطالع على كافة األمور ومدى جاهزية الوزارة لمعرفة مالبسات
الحاالت والـحــوادث التي أدت إلى وفيات المرضى وغيرها من
األمور والخطوات التي قام بها وزير الصحة والوزارة.

رياض العدساني

المويزري يسأل الروضان عن عمليات النصب العقاري
حكم قضائي أكد عمليات النصب وغسل األموال
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب شـعـيــب الـ ـم ــوي ــزري س ـ ــؤاال الـ ــى وزي ــر
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد
الروضان ،جاء في مقدمته :نشرت الصحافة ووسائل
اإلعــام عدة تصريحات لمسؤولين في وزارة التجارة
سابقين وحاليين يؤكدون أن المعارض العقارية خالية
من النصب واالحتيال وغسل األموال وأن الوزارة تراقب
عن كثب وتتشدد في تطبيق اللوائح والقرارات لتنظيم
المعارض وتضمن حقوق المستثمرين ،وأن المشاريع
المطروحة مصادق عليها من الجهات المختصة محليا
ودوليا.
وق ــال فــي مقدمة ســؤالــه :وبـعــد ص ــدور حكم نهائي
وبات بالقضية رقم ( )2019/84تبين أن هناك مجموعة
من الشركات مارست عمليات النصب العقاري وغسل
األموال بمبالغ تفوق  70مليون دينار.
وتساءل :هل تم اتخاذ أية إجراءات بحق المسؤولين
الذين صرحوا لوسائل إلعــام وحثوا على االستثمار
بهذه الشركات؟ وهل تم وقف بعض الشركات بقرارات
وزارية بناء على شكاوى المواطنين؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم ،أرجو تزويدي بالقرارات الخاصة باإليقاف ،وهل
تمت إحالة اية شركات الى النيابة العامة بتهمة النصب
واالحتيال وغسل األموال؟ اذا كانت االجابة بنعم ارجو
تزويدي بالمستندات المتعلقة باالحالة.

شركات
عقارية
طرحت
مشاريع
بتملك
شاليهات
تقع على
أراضي أمالك
الدولة

نصب واحتيال
وتابع :هل تم توجيه تهم غسل أموال ونصب واحتيال
لـلـشــركــات مــن قـبــل جـهــات التحقيق الـمـخـتـصــة؟ وهــل
قامت وزارتكم بإيقاف الشركات المذكورة واالعالن عن
اسمائها؟ اذا كانت االجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخة
م ــن ه ــذا اإلع ـ ــان ،وه ــل ت ــم ال ـح ـصــول عـلــى الـمــوافـقــات
الـخــاصــة بــالـمـشــاريــع ال ـتــي طــرحــت بــالـمـعــارض عمال
بــال ـقــرار الـ ـ ــوزاري رق ــم ( )2010/412وال ـم ـعــدل بــالـقــرار
الوزاري رقم ( ،)2013/293والمعدل بالقرار الوزاري رقم
( )2017/639بـشــأن تنظيم الـمـعــارض الـعـقــاريــة حيث
يتعين على وزارتـكــم قبل طــرح أي مـشــروع التأكد من
صحته مــن حـيــث الملكية وع ــدم وج ــود اي ــة الـتــزامــات

أو مــوانــع لبيع الـمـشــاريــع وأخ ــذ مــواف ـقــات عليها من
ج ـهــات االخ ـت ـص ــاص؟ اذا كــانــت االج ــاب ــة بـنـعــم ارج ــو
تــزويــدي بنسخة مــن هــذه الـمــوافـقــات والـخـطــابــات في
هذا الخصوص.
وقــال المويزري :نمى الى علمنا أن احــدى الشركات
العقارية أو مجموعة من الشركات العقارية قامت بطرح
مشاريع محلية بالتملك في شاليهات تقع على أراضي
أمالك الدولة ،فهل تم أخذ موافقة من وزارتكم وفحص
األوراق لهذه المشاريع قبل طرحها بالمعارض العقارية
والسوق المحلي؟ اذا كانت االجابة بنعم ارجو تزيدي
بنسخة مــن ه ــذه ال ـمــواف ـقــات والـمـخــاطـبــات المتعلقة
بهذا الخصوص ،كما نمى الى علمنا ان هناك شركات
طــرحــت شــال ـي ـهــات بـمـنـطـقــة ص ـبــاح األح ـم ــد الـبـحــريــة
وتــم تقسيم هــذه الشاليهات كــوحــدات عـقــاريــة وتمت
إقامة هذه الوحدات على أراض بعضها مرهون وليس
ملكا للجهة المسوقة أو البائعة وأراض أخــرى لنفس
المشروع سكنية وأخــرى استثمارية مخالفة من قبل
الجهات المختصة مثل وزارة الكهرباء او البلدية ،فهل
قــامــت وزارت ـك ــم بــالـمــوافـقــة عـلــى ط ــرح ه ــذه الـمـشــاريــع
بــالـمـعــارض الـعـقــاريــة وتـســويـقـهــا؟ اذا كــانــت اإلجــابــة
نعم ،أرجو تزويدنا بكافة الموافقات والمستندات ،وإذا
كانت اإلجابة ال ،أرجو بيان كيفية دخول هذه المشاريع
بالسوق والتسويق لها في المعارض.

الشركات العقارية
واض ــاف :مــا اج ــراء ات وزارتـكــم بشأن مراقبة نشاط
الشركات العقارية التي تقوم بالعمل والتسويق عبر
الصحف ،ووسائل اإلعالم المختلفة ومن خالل مقرات
الشركات؟ وهــل تم رصــد اي مخالفات لتلك الشركات؟
اذا كانت االجابة بنعم ارجو تزويدنا بكافة المستندات
المتعلقة بهذا الخصوص ،وهــل تسلمت وزارتـكــم اية
شكاوى على شركات عقارية بدعوى ان تلك الشركات
قــامــت بــالـنـصــب وعـمـلـيــات لـغـســل األمـ ـ ــوال؟ اذا كــانــت
االج ــاب ــه بـنـعــم ،هــل تــم ال ــرد عـلــى تـلــك ال ـش ـكــاوى؟ ومــا
الرد؟ وتزويدنا بنسخة من كل الــردود ،وهل تم إيقاف

خالد الروضان
ال ـشــركــات ال ـم ــذك ــورة؟ وه ــل تـمــت احــالـتـهــا ال ــى جهات
الـتـحـقـيــق الـمـخـتـصــة؟ اذا كــانــت االج ــاب ــة بـنـعــم ارج ــو
تزويدي بكافة المستندات واالحاالت والردود المتعلقة
بهذا الخصوص.

الضبطية القضائية
وتابع :يرجى تزويدنا بصورة من قرارات تشكيل فرق
الضبطية القضائية وتعديالتها من بداية عــام 2010
حتى تــاريــخ تقديم هــذا ال ـســؤال وص ــورة مــن محاضر
الضبطية والمخالفات من بداية عام  2010الى تاريخ هذا
السؤال ،ونمى الى علمنا قيام عدد كبير من المواطنين
والمقيمين بـبــاغــات وش ـكــاوى ال ــى الــوكـيــل المساعد
للشؤون الفنية وتنمية التجارة وإدارة العقار التابعة
له ،فهل قام المسؤول المذكور باتخاذ اإلجراءات الالزمة
وتحويل الشركات المشتكى عليها الى النيابة؟ وهل تم
استيفاء المستندات المتعلقة بملف االحالة الى النيابة؟
اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدنا بكافة المستندات
المتعلقة بالشكاوى والردود واالحالة.

شعيب المويزري
وق ـ ــال :ه ــل تـمــت مـحــاسـبــة ال ـج ـهــات الـمـنـظـمــة لـهــذه
المعارض العقارية منذ سنة  2013وحتى تاريخ تقديم
ه ــذا ال ـس ــؤال عــن عــرضـهــم م ـشــاريــع ثـبــت ان ـهــا وهمية
دون أخــذ الموافقات الــازمــة ،ودون تأكدهم من ملكية
هذه العقارات والمشاريع للشركات العارضة تطبيقا
لـنــص ال ـق ــرار ال ـ ــوزاري رق ــم ( )2013/293بـشــأن تنظيم
المعارض العقارية على انه يجب على الجهة المنظمة
وال ـمــؤس ـســات وال ـشــركــات ال ـم ـشــاركــة فــي حــالــة عــرض
عقارات او مشاريع خارج دولة الكويت تقديم ما يثبت
حيازة هذه العقارات او المشاريع سواء عن طريق التملك
او بموجب عقد تسويقي او توكيل على ان تكون مصدقة
من الجهات المختصة والسفارات الكويتية بالخارج،
اذا كانت االجابة بنعم ارجو تزويدنا بكافة المستندات
والمحاضر واالحاالت المتعلقة باالجابة ،وما اجراءات
الوزارة المتخذة ضد الشركات المنظمة والشركات بعد
ثبوت وجود العديد من المخالفات التي قامت بها هذه
الشركات؟ مع تزويدي بكافة المستندات المتعلقة بهذا
الموضوع.
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ُ
«التمييز» تلزم وزارة التعليم العالي اعتماد
شهادة طب من جامعة صينية
حسين العبدالله

أكدت أن اعتماد
الجامعة من الوزارة
ال يبرر الحصول على
موافقة مسبقة على
برنامجها الدراسي

في حكم قضائي بارز ،ألغت محكمة التمييز اإلدارية،
برئاسة المستشار محمد الرفاعي ،قــرار وزارة التعليم
الـعــالــي االمـتـنــاع عــن تصديق شـهــادة الـطــب مــن إحــدى
الجامعات الصينية.
وقــالــت المحكمة ،فــي حيثيات حكمها ،إن المدعي
الطالب التحق بالجامعة الصينية ،وحصل الحقا على
تصديق من السفارة الكويتية في بكين ،ثم تم اعتماده
أوراقه من المكتب الثقافي بأستراليا ،باعتبار أن الجامعة
تتبع هذا المكتب ،وأنــه هو الجهة المختصة بتصديق
القبول بها.
وأضافت أن المقرر أيضا أنه اذا كانت الجامعة معتمدة
ل ــدى وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،وت ـتــوافــر فـيـهــا المعايير
األكاديمية والمقاييس العلمية ،فإنه ال موجب الشتراط
حصول الطلبة الكويتيين الراغبين في االلتحاق بالدراسة
فيها على موافقة مسبقة على البرنامج الــدراســي من
ال ـ ــوزارة قـبــل التحاقهم بـهــا ،بحسبان الـمــوافـقــة تغدو
في هــذه الحالة غير ذات الموضوع ،وتتنافى مع الثقة
المفترضة في برامج الجامعة ،التي ال مناص من اعتمادها
من الوزارة.
ولفتت الى أن النص في المادة األولى من المقرر الوزاري

local@aljarida●com

لجنة حولي في «البلدي» تؤجل طلب
المنطقة العازلة للسفارة األميركية

رقم  206لسنة  2007على أن "يشترط على الطلبة الكويتيين
(جهات أخرى -خاصين) ،الراغبين في مواصلة تعليمهم
بالمعاهد والجامعات العربية واألجنبية خارج الكويت،
الحصول على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي من
وزارة التعليم العالي قبل التحاقهم بتلك الجامعات".
وقالت المحكمة إن الجامعة المذكورة من الجامعات
المعتمدة المسموح للطلبة الكويتيين االلـتـحــاق بها،
بموجب القرار الــوزاري رقم  48بتاريخ  2012 /2 /13بما
يغني  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -عن حصول
الطاعن على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي ،وفق
ال ـقــرار األسـبــق رقــم  206لـسـنــة 2007ســالــف الـبـيــان ،وإذ
امتنع الملحق الثقافي في أستراليا عن تصديق أوراق
قبوله بالجامعة المذكورة بمقولة أنه حصل على تصديق
السفارة الكويتية في بكين بعد التحاقه بالجامعة ال قبله،
أي أنــه لــم يحصل على موافقة مسبقة مــن الـ ــوزارة قبل
التحاقه بالجامعة المذكورة ،فإن امتناع الملحق الثقافي
في أستراليا عن تصديق أوراق قبوله بهذه الجامعة لهذا
السبب ،وبرغم أنه التحق بجامعة معتمدة من وزارة التعليم
ّ
العالي على النحو السالف البيان ،شكل قرارا سلبيا غير
قائم على سبب صحيح.

●

محمد الجاسم

رفـ ـض ــت ل ـج ـنــة ح ــول ــي ف ــي الـمـجـلــس
البلدي الطلب المقدم من الهيئة العامة
لشؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية بشأن
الموافقة على االستثمار بحديقة السد
في منطقة الشعب ،في حين أجلت طلب
سفارة الواليات المتحدة االميركية بشأن
اس ـت ـخ ــدام الـمـنـطـقــة ال ـع ــازل ــة المحيطة
بــالـسـفــارة والـبــالـغــة مساحتها 247668
ً
ً
مترا مربعا لحين دعوة وزارة الخارجية
والمرور.
وأحالت اللجنة خالل اجتماعها ،صباح
أم ــس ،برئاسة العضو عبدالله الــرومــي،
االقتراح المقدم بشأن عمل مطبات مقابل
جامعة الكويت والكلية االسترالية بضاحية
مبارك العبدالله قطعة  5للجهاز التنفيذي،
كما أجلت االقتراح المقدم بشأن استحداث
نفق سيارات تحت جسر المسيلة يربط
بين شارع التعاون والدائري السادس في

جانب من اجتماع لجنة حولي
االتجاهين ،وأجـلــت طلب معهد الكويت
لألبحاث العلمية السماح لهم بإقامة مباني
بحقبة علمية وتعليمية ضمن موقع منتزة
الحدائق النموذجية بالواجهة البحرية في
منطقة الشعب البحري لحين دعوة المعهد.
ك ـمــا أح ــال ــت إلـ ــى ال ـج ـه ــاز الـتـنـفـيــذي

االقتراح المقدم بشأن رعاية "سدرة داحي"
ووضع لوحة إرشادية بمسماها التاريخي،
وذلك لمخاطبة هيئة الزراعة.
ووافقت اللجنة على طلب وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية توسعة مسجد شعبان
الواقع في منطقة السالمية قطعة .٢٢٢

وكيل «الحرس» بحث التعاون العسكري مع بريطانيا محافظ الجهراء التقى سفير اليمن
استقبل وكـيــل الـحــرس الــوطـنــي بالتكليف ال ـلــواء جـمــال الــذيــاب الملحق
العسكري البريطاني العقيد بحري بول مولفاني ،في الرئاسة العامة للحرس،
فــي إط ــار الـتـعــاون المشترك بين الـحــرس والـجـهــات العسكرية واألمـنـيــة في
المملكة المتحدة.
وأعرب اللواء الذياب عن سعادته باللقاء الثنائي الذي جمع بينهما ،وهنأ
ً
الملحق العسكري البريطاني لدى الكويت بمنصبه الجديد ،متمنيا له التوفيق
في عمله وطيب اإلقامة في دولة الكويت.
وبحث اللقاء أوجه التعاون العسكري واألمني والموضوعات ذات االهتمام
ـات
الـمـشـتــرك ،والـتــأكـيــد عـلــى تــوطـيــد الـتـعــاون بـيــن ال ـحــرس الــوطـنــي والـجـهـ ً
العسكرية في المملكة المتحدة ،وفق توجيهات القيادة العليا للحرس ممثلة
في رئيسه سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس الشيخ مشعل األحمد.
ُيذكر أن الحرس وقــع في وقــت سابق على مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع
البريطانية في مجال التعاون والتدريب ،وإقامة الدورات والتمارين العسكرية
واالستشارات التخصصية وتبادل المعلومات ،وذلك خالل اجتماعات الدورة
الرابعة عشرة الجتماعات لجنة الدفاع في المجموعة التوجيهية الكويتية-
البريطانية المشتركة التي ُعقدت في العاصمة البريطانية لندن.

ً
مستقبال الملحق العسكري البريطاني
الذياب

استقبل محافظ الـجـهــراء ناصر
الحجرف بمكتبه في الديوان العام
للمحافظة ،سفير جمهورية اليمن
لدى الكويت د .علي بن سفاع ،وتم
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية،
التي تناولت العالقات الثنائية بين
البلدين ،وسبل تعزيزها في مختلف
المجاالت ،لما فيه مصلحة شعبي
البلدين.
وتمنى المحافظ الحجرف للسفير
اليمني التوفيق والنجاح في عمله.
ومــن جانبه ،أعــرب بــن سفاع عن
بالغ شكره وتقديره للكويت حكومة
ً
وشعبا على الحفاوة والرعاية التي
تخطى بها بعثة بــاده على جميع
المستويات الرسمية والشعبية.

«اإلطفاء» أنذرت منشآت مخالفة بالغلق اإلداري
في حملة موسعة على جليب الشيوخ

●

محمد الشرهان

ّ
شــن قطاع الوقاية في اإلدارة العامة
لــإطـفــاء ،أم ــس ،حملة تفتيش موسعة
في منطقة جليب الشيوخ ،بقيادة نائب
المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد
فهد عبدالله ،أسفرت عن إنــذار عــدد من
المنشآت المخالفة لالشتراطات الوقائية
بالغلق اإلداري ،لوجود مخالفات جسيمة
تهدد األرواح والممتلكات.
وش ــدد ال ـلــواء عـبــدالـلــه عـلــى أن قطاع
الــوقــايــة مستمر فــي حـمــاتــه بـنــاء على
توجيهات المدير العام ل ــإدارة الفريق
خــالــد ال ـم ـكــراد ،ال ــذي يــدعــم مــا يـقــوم به
ق ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة ،ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ســامــة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،وأض ـ ـ ــاف ان

مسؤولو «اإلطفاء» خالل الحملة

"أغلبية المخالفات ،التي عثرت عليها
فرق التفتيش ،تشكل خطورة بالغة على
مرتادي المنطقة ,لذلك صدرت التعليمات
بـعــدم الـتـهــاون أو الـتـجــاوز عــن أي جزء
مخالف ،وسنضطر إ لــى غلق المنشآت
ً
غلقا إداري ــا إذا لم تستجب للمتطلبات
الوقائية".
ورافق اللواء عبدالله في الجولة ،مدير
ادارة العالقات العامة واإلع ــام العميد
خليل األمير ،ومراقب التفتيش والمتابعة
ف ــي إدارة وق ــاي ــة م ـحــاف ـظــة ال ـف ــروان ـي ــة
العقيد عبدالعزيز البناي ،ورئيس قسم
اإلخ ـط ــارات الـمـقــدم يـعـقــوب ك ــرم ،وعــدد
من الضباط والمفتشين في إدارة وقاية
"الفروانية".

محافظ الجهراء مستقبال السفير اليمني

حريق محول كهرباء
التهم مركبة في حولي
●

محمد الشرهان

قـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر ادارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات ا لـ ـع ــا م ــة
واالعالم بــاالدارة العامة لالطفاء العميد
خليل االمير ان غرفة عمليات االدارة تلقت
بالغا صباح امس باندالع حريق محول
كهرباء في منطقة حولي فتم تحريك مركز
اطفاء المنطقة ،وتبين ان الحريق امتد من
ا لـمـحــول ا لــى إ ح ــدى ا لـمــر كـبــات المتوقفة
بالقرب منه.
وأض ــاف ان رج ــال اإلط ـفــاء شــرعــوا في
مكافحة الحريق والسيطرة على النيران
دون وقوع إصابات ،الفتا الى ان ضباط
وحدة تحقيق الحوادث انتقلوا الى موقع
ا ل ـبــاغ لـلـمـعــا يـنــة و ف ـتــح تـحـقـيــق لمعرفة
أسباب الحادث.

العتيبي لمستجدي « :»KilAWالتزموا
بحضور المحاضرات وتجنبوا الغياب

سلة أخبار
اتحاد ًالجمعيات يعتمد
أكياسا صديقة للبيئة
أعلنت رئيسة مركز العمل
التطوعي الكويتي عضوة
المجلس األعلى للبيئة
الشيخة امثال االحمد موافقة
اتحاد الجمعيات التعاونية
االستهالكية على استبدال
األكياس البالستيكية
المستخدمة حاليا
بالجمعيات إلى أكياس
صديقة للبيئة قابلة للتحلل.
جاء ذلك في تصريح
لـ "كونا" ادلت به الشيخة
امثال عقب ترؤسها اجتماعا
مع مستشارين من الهيئة
العامة للبيئة ونائب رئيس
اتحاد الجمعيات خالد
الهضيبان وعدد من رؤساء
مجالس ادارات "التعاونيات".

دورة مجانية لتحديد
مستوى «اإلنكليزية»
تقيم القائمة المستقلة
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب،
بالتعاون مع معهد
 ،Eliteclassدورة تقوية
مجانية الختبار تحديد
مستوى اللغة اإلنكليزية
للطلبة المستجدين في
كليات الهيئة.

«اتحاد بريطانيا» و«الخطوط
الكويتية» بحثا التعاون
المشاركون في اللقاء التنويري

الحياة
الجامعية
فرصة لصقل
الشخصية
واالعتماد على
النفس
القدومي

تكرار الغياب
يؤدي لتوجيه
اإلنذارات
والحرمان من
االختبار مما
يؤثر على
المعدل العام
للطالب
العتيبي

ش ــدد العميد الـمـســاعــد لـلـشــؤون الـطــابـيــة في
كلية القانون الكويتية العالمية « »KilAWد .صالح
العتيبي ،على المستجدين بضرورة االلتزام بحضور
المحاضرات وتجنب الغياب إال ألسباب قاهرة ،ألن
تكرار الغياب يؤدي لتوجيه اإلنذارات والحرمان من
االختبار ،مما يؤثر على المعدل العام للطالب.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تنظيم كلية الـقــانــون الكويتية
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـل ـق ــاء ال ـت ـن ــوي ــري ال ـس ـن ــوي لطلبتها
المستجدين فــي الفصل الــدراســي األول مــن العام
الجامعي  2020 /2019في مقرها بمنطقة الدوحة،
بحضور عدد من القيادات األكاديمية وموظفي اإلدارة
العليا وأعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين.
وتـمـنــى العتيبي للمستجدين أن يـكــونــوا في
مستوى المسؤولية في هذه المرحلة من حياتهم،
حيث ينتقلون من االعتماد على األهل إلى االعتماد
على النفس ،بكل ما تعني هــذه الكلمة من معنى،
مما يفرض على كل طالب التحلي بالجدية وااللتزام
بــالـلــوائــح والـنـظــم المعتمدة مــن قبل إدارة الكلية
ومجلس الجامعات الخاصة ،التي يمكنكم االطالع
عليها ،من خالل كتاب دليل الطالب وطرح األسئلة
واالستفسارات على الجهات واإلدارات المختصة،
ومتابعة التعليمات واإلرشادات التي تصدر تباعا
خالل العام الدراسي ويتم تعميمها بمختلف وسائل
االت ـص ــال وال ـتــواصــل ،حـتــى تـتــافــوا أي إه ـمــال أو
تقصير قد يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب.
وطــالــب عميد القبول والتسجيل فــي الكلية د.
صباح القدومي الطلبة المستجدين بــأن يعتبروا
الكلية بيتهم الثاني ،وهــم يـيــدأون اليوم األول من
الحياة الجامعية بكل ما فيها من استقاللية وصقل
للشخصية واعتماد على النفس والبدء في تحديد
الخيارات المستقبلية لكل واحد منكم ،وبعد تعريفهم

على مـهــام كــل مــن إدارة الـقـبــول وإدارة التسجيل
ومكتب التوجيه واإلرشاد.
من جهتها ،أكــدت عضو هيئة التدريس ومديرة
المكتبة د .غدير أسيري ،أن العملية التعليمية في
الكلية ال تقتصر على حضور المحاضرات ،لكن يجب
االستعانة بالمراجع العلمية التي توفرها المكتبة
بمختلف ف ــروع الـقــانــون الـتــي تساعدهم فــي إعــداد
البحوث وتأسيس ثقافة قانونية.
وأش ـ ــارت أس ـيــري إل ــى أن مــوظـفــي المكتبة على
استعداد لتوجيه الطالب إلى أي مرجع يبحث عنه،
كما بإمكان طالب البكالوريوس استعارة  5كتب لكل
مرة ،ويمكن لطالب الماجستير استعارة  10كتب ،وألي
طالب تصوير  50ورقة مجانا في كل فصل دراسي.
وأضافت أن المكتبة توفر ،إضافة للكتب والمراجع
والمواقع اإللكترونية باللغتين العربية واإلنكليزية،
األجواء الهادئة للدراسة لمن ال تتوافر لهم مثل هذه
األجواء في منازلهم.
وقـ ــدم مــديــر نـظــم الـمـعـلــومــات م .إي ـه ــاب شقير،
شرحا مفصال عن الخدمات التي يقدمها فريق نظم
المعلومات للطلبة بدءا من التسجيل اإللكتروني حتى
مرحلة متابعة صفحة التخرج والمسيرة الدراسية لكل
طالب ،وســوى ذلك من خدمات كالبريد اإللكتروني
الخاص بكل طالب وتلقي التظلمات.
وكشفت ممثل إدارة التطوير الطالبي والمسابقات
أ .شيخة الفرج ،عن أهم المسؤوليات التي تتوالها
ه ــذه اإلدارة ك ــي تـسـهــم ف ــي تـطــويــر ق ـ ــدرات الطلبة
وصقل مواهبهم وتأهيلهم للحياة المهنية الناجحة
بعد الـتـخــرج ،مــن خــال تنظيم الـ ــدورات التدريبية
والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية والمشاركة
في المسابقات المحلية واإلقليمية والدولية باللغتين
العربية واإلنجليزية وسواها.

بحث رئيس مجموعة
الدراسات العليات في
االتحاد الوطني لطلبة
الكويت فرع المملكة
المتحدة ،مع مدير مكتب
الخطوط الجوية الكويتية
في لندن ،مانع المانع،
سبل التعاون المشترك
بين االتحاد والمؤسسة.

حجب حسابات مستجدي
«التطبيقي»
أعلنت الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
والتدريب حجب
حسابات المستجدين
في موقع الهيئة إلى
حين االنتهاء من توزيع
الجداول الثابتة ،وسيتم
فتحها بعد التوزيع
المباشر.
ومن جانب آخر ،نظم
معهد االتصاالت
والمالحة في
"التطبيقي" ،بالتعاون
مع رابطة أعضاء هيئة
التدريب ،يوم مراجعة
بعض المقررات الفصل
التمهيدي لطلبة الدور
الثاني.

ةديرجلا

•
العدد  / 4211الخميس  5سبتمبر 2019م  6 /المحرم 1441هـ

opinion@aljarida●com

7

خليل علي حيدر

الكويت في مجلس األمن

برنامج عربي ...للتعاون مع هتلر
أرس ــل ال ـحــاج الحسيني م ـشــروع الـتـعــاون مع
هتلر وألمانيا الـنــازيــة إلــى برلين عــام  1937من
مخبئه في لبنان ،وقد حمله إلى القائد النازي "د.
سعيد عبدالفتاح اإلمــام" رئيس "النادي العربي"
بــدم ـشــق ،وأحـ ــد خــري ـجــي ال ـجــام ـعــات األل ـمــان ـيــة،
وتضمن مـشــروع الـتـعــاون اإلعــامــي والسياسي
ال ــذي اقـتــرحــه مـفـتــي ال ـق ــدس ،الـطـلــب مــن ألمانيا
معاضدة العرب وحركتهم االستقاللية في مختلف
المحافل الــدولـيــة ،مقابل دعــم الـعــرب ألمانيا في
عدة مجاالت كتنمية التجارة ونشر األفكار النازية
في العالم العربي اإلسالمي ومكافحة الشيوعية
ومقاطعة البضائع اليهودية ،ومكافحة إقامة دولة
يهودية في فلسطين ،واالستمرار في الكفاح في
المستعمرات العربية ضد فرنسا ونشر الثقافة
األل ـم ــان ـي ــة ،وتـشـجـيــع اس ـت ـث ـمــار رؤوس األمـ ــوال
األلمانية( .ص )236
غير أن السلطات األلمانية لم تعر هذا المشروع
ً
باال ،وشعر عرب فلسطين بالخيبة ،حيث شككت
ال ـص ـحــف الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ج ـ ــدوى ال ـت ـق ــرب من
ألمانيا ،وتساء لت صحيفة "الجامعة اإلسالمية"
في يافا "عما قدمته ألمانيا للعرب حتى تستحق
السمعة الــواسـعــة الـتــي تتمتع بـهــا" ،وقــالــت" :إن
سياسية ال ـعــداء األلـمــانــي لليهود قــد ج ــاء ت لنا
بهجرة يهودية كبيرة إلى فلسطين ،وأصبح اليهود
األل ـمــان يشكلون أكـبــر الـمـجـمــوعــات الـغــربـيــة في
البالد .وتناولت هذه الصحيفة تصدير البرتقال
العربي إلى ألمانيا مقابل استيراد بضائع ألمانية
بضعف ثمنها الحقيقي ،وما في ذلك من غبن يلحق
بالتجار ال ـعــرب .وتـســاء لــت بعد ذلــك عــن أسباب
ه ــذا ال ـمــوقــف األل ـم ــان ــي ،وع ــن انـ ـخ ــداع ال ـعــرب
بالصداقة المزعومة"( .د .محافظة ،ص 236
عــن عــدد  1938 /1 /9مــن صحيفة "الجامعة
اإلسالمية").
مع بداية الحرب العالمية الثانية كانت الحالة
فــي فلسطين سيئة لـلـغــايــة ،ومـنــذ ان ــدالع الـحــرب
بات المفتي وبقية الزعماء الفلسطينيين في لبنان
وســوريــة تحت الرقابة الفرنسية الشديدة ،ولهذا
ً
قرروا الخروج سرا إلى العراق ،وقد هرب الحاج أمين
ً
متخفيا مــن بـيــروت إلــى بـغــداد وسبقه عبدالقادر
الحسيني وأمين التميمي وفوزي القاوقجي قائد
الثورة الفلسطينية وآخرون( .ص)239

زوايا ورؤى

محمد أحمد المجرن الرومي

ً
ف ــي ب ـغ ــداد ،كـمــا س ـنــرى الح ـق ــا ،ان ــزل ــق مفتي
القدس الحاج أمين الحسيني لألسف في خطوة
مخربة للمصالح الفلسطينية وبخاصة لعالقاتها
مع الوسط العربي ،وكانت الخطوة بداية لسلسلة
أخـطــاء فــي ال ـقــرار الفلسطيني ،تـكــررت فــي دول
عربية أخ ــرى فــي األردن ولـبـنــان ،وام ـتــدت حتى
ع ــام  ،1990ع ـنــدمــا ات ـخ ــذت ال ـق ـي ــادات والـنـخــب
والجماعات والشخصيات اإلعالمية ذلك الموقف
المؤيد لمغامرة صــدام حسين في الكويت .وقد
ً
دفع الفلسطينيون في الكويت لها ثمنا باهظا،
وعاد الموقف بالوبال على القضية الفلسطينية
وأول ــوي ــات ـه ــا ودم ـ ــرت بــوصـلـتـهــا ،ح ـيــث ال ت ــزال
أضراره مرئية وأصداؤه مسموعة.
ً
وص ـ ــل ال ـ ـحـ ــاج أمـ ـي ــن ال ـح ـس ـي ـن ــي ه ـ ــارب ـ ــا مــن
اإلن ـك ـل ـيــز والـفــرنـسـيـيــن ف ــي ل ـب ـنــان إل ــى ال ـع ــراق،
كقائد فلسطيني ،إال أنــه سرعان ما انغمس في
م ـشــاكــل وت ـحــال ـفــات ال ـعــراق ـي ـيــن وب ـخــاصــة ضد
ً
الوجود البريطاني ،متجاهال أولويات المصلحة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـحـتــم ال ـتــرك ـيــز على
القضية ،وعدم التدخل في قضايا البلد المضيف.
يـقــول ال ـمــؤرخ د .علي محافظة" :لـعــب الحاج
ً
ً
أمين دورا بارزا في األحداث السياسية العراقية
طوال فترة إقامته في بغداد بين  16أكتوبر 1939
و 29مــايــو  .1941فـمـنــذ وصــولــه إل ــى العاصمة
العراقية شــرع يتصل بالشخصيات السياسية
العراقية من وزراء ونواب وزعماء وطنيين يتبادل
مـعـهــم الـ ــرأي ف ــي الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خــاصــة
والـقـضــايــا الـعــربـيــة عــامــة .ووج ــد المفتي نفسه
ً
يلتقي فكريا والشخصيات العراقية ذات االتجاه
القومي ،وكان هذا الفريق من السياسيين يرى أن
البــد من االستفادة من الــوضــع .وأصبح المفتي
ً
ً
صــدي ـقــا حـمـيـمــا ل ـهــذا ال ـفــريــق م ــن الـسـيــاسـيـيــن
الـعــراقـيـيــن ال ــذي يـضــم "رش ـيــد عــالــي الـكـيــانــي"
و"نــاجــي الـســويــدي" و"نــاجــي شــوكــت" و"مــوســى
الشهبندر" و"يونس السبعاوي" ،وتوثقت صالت
المفتي بقيادة الجيش العراقي"( .ص)240 -239
ك ــان ال ـعــالــم وس ــط ح ــرب ك ـبــرى وال ـعــراق ـيــون
منقسمون إلــى فريقين :فــريــق يــرى أن مصلحة
ال ـع ــراق هــي فــي ال ـت ـعــاون مــع بــريـطــانـيــا وال ــدول
الحليفة ويمثله نوري السعيد وجميل المدفعي
وتــوفـيــق الـســويــدي وغـيــرهــم ،وفــريــق آخ ــر ،يــرى

رأي ال ـم ـف ـتــي ،بـ ـض ــرورة ت ـحــاشــي إغ ـض ــاب دول
ال ـمـحــور -ألـمــانـيــا ،إيـطــالـيــا ،ال ـيــابــان -ومـســايــرة
بريطانيا في نطاق االلتزام بما جاء في معاهدة
التحالف الـعــراقـيــة -البريطانية وتجنب دخــول
الحرب ،إذ كانت تجربة الشريف حسين بن علي
وتنكر بريطانيا لوعودها التي قطعتها للعرب في
الحرب العالمية األولى ال تزال حية في نفوسها.
وكان من المنطقي والطبيعي أن يتبنى الفريق
هذا الرأي ،غير أنه ،وهنا الخطورة ،كان يرى أيضا
وجــوب ثــورة الـعــرب على بريطانيا وفرنسا إذا
اشتركت روسـيــا والـيــابــان وإيطاليا فــي الحرب
إلى جانب ألمانيا ،ووصلت جيوشها إلى مصر
وإيران.
كان المفتي الحسيني شديد العداء لبريطانيا
ألسـ ـب ــاب عــرب ـيــة وفـلـسـطـيـنـيــة واضـ ـح ــة ،وك ــان
النهيار فرنسا أمــام الــزحــف األلـمــانــي أثــر كبير
على المفتي وا لــز عـمــاء العراقيين المتعاونين
معه من مؤيدي ألمانيا ودول المحور ،إذ ازدادت
ثقتهم بإمكانية انتصارها على قــوى الحلفاء،
ورأوا أن الــوقــت قــد حــان للتفاوض معها حول
مستقبل البالد العربية .وبالفعل تم إرسال وفد
إلــى أنـقــرة ،يحمل رســالــة مــن المفتي الحسيني
إلــى السفير األلماني في إسطنبول "فــون باين"
 ،Von papenتتضمن تهنئة ا لــز عـيــم األلماني
هتلر باالنتصارات التي أحــرزهــا فــي الميادين
األوروب ـي ــة ،مــع رج ــاء الـتـفــاوض مــع الــوفــد حول
المسألة العربية ومستقبل فلسطين والتعاون
بين ألمانيا والعرب وعقد معاهدة صداقة.
ك ــان وزي ــر ال ـع ــراق الـمـفــوض فــي أن ـقــره آن ــذاك
"كامل الكيالني" ،شقيق رشيد عالي رئيس وزراء
الـعــراق ،وكــان لقاء "ناجي شوكت" رئيس الوفد
العراقي باأللماني "فون بابن" "بداية لمفاوضات
سرية طويلة بين المفتي والــزعـمــاء العراقيين
الـمـلـتـفـيــن ح ــول ــه م ــن ج ـهــة وب ـي ــن الـمـســؤولـيــن
األلمان".
بدأ المفتي أمين الحسيني يتصرف وكأنه على
رأس الحركة السياسية العراقية أو التيار القومي
وربما كأنه رئيس الوزراء!
وبعد عودة "ناجي شوكت" إلى بغداد من تركيا
بـشـهــر واحـ ــد ،أوف ــد الـمـفـتــي سـكــرتـيــره الـخــاص
عثمان كـمــال ح ــداد إلــى برلين يحمل المطالب

العربية ومشروع بيان رسمي "حول سياسة دول
المحور نحو البالد العربية".
طــالــب ال ـم ـشــروع بـتـصــريــح رس ـمــي مــن دول
المحور يشمل ست نقاط منها اعتراف ألمانيا
وإي ـطــال ـيــا بــاالس ـت ـقــال ال ـت ــام ل ـل ــدول الـعــربـيــة،
ً
المستقلة حــالـيــا منها وال ـتــي تـحــت االن ـتــداب
الفرنسي" ،والتي هي مستعمرات أو محميات
بريطانية ،الكويت ومسقط وحضر موت .ومنها
تعهد ألمانيا وإيـطــالـيــا بـعــدم الـلـجــوء إلــى أي
أسلوب من األساليب ضد استقالل البالد العربية
كأسلوب االن ـتــداب ،وأن تعتبر ألمانيا الوطن
ً
القومي اليهودي كيانا غير مشروع.
كــان المفتي الحسيني على رأس مــا تسمى
"اللجنة العربية في بغداد" وقد تحدث "حداد"
إلى المسؤولين األلمان عن هذه اللجنة ،ووعدهم
بــاسـمـهــا ب ــإع ــادة ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة مع
ألمانيا وإبرام اتفاق معها حول استثمار الموارد
الطبيعية العراقية.
وتبين مــن الـمـشــروع جــوانــب مــن طموحات
وشطحات المفتي الحسيني ،فقد وعد األلمان
بــأن الـعــراق سيسعى إلــى إقناع الــدول العربية
إلبــرام اتفاقيات مماثلة مع دول المحور" ،كما
وع ــده ــم بــالـتـخـلــص م ــن ن ــوري الـسـعـيــد ،زعـيــم
ال ـفــريــق الـمـعـتــدل م ــن الـسـيــاسـيـيــن الـعــراقـيـيــن
الـ ـمـ ـن ــادي ــن بـ ــاالل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـت ـح ــال ــف الـ ـع ــراق ــي-
البريطاني ،وبإشعال نــار الثورة في فلسطين
وشرق األردن"( .د.محافظة ،ص.)243
واق ـت ــرح ح ــداد أن يـتــم اإلع ـ ــداد ل ـهــذه ال ـثــورة
فــي س ــوري ــة ،وأن "يـ ــزود ال ـث ــوار بــاألسـلـحــة من
م ـس ـت ــودع ــات ال ـج ـي ــش ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي س ــوري ــة
والواقعة تحت تصرف لجنة الهدنة اإليطالية،
أمــا األم ــوال الـمـقــدرة لإلنفاق على هــذه الـثــورة
ً
فتبلغ ثــاثـيــن أل ــف جنية إسـتــرلـيـنــي شـهــريــا،
تدفع اللجنة العربية في بغداد ثلثها والباقي
تتقاسمه ألمانيا وإيطاليا".
وقــد درس األلـمــان مطالب الـمـشــروع دراســة
واف ـي ــة ،وأب ـل ـغــوا عـثـمــان ح ــداد أن مــن المتعذر
عليهم تلبيتها كاملة بسبب تعقيدات الوضع
الدولي ،أما المفتي أمين الحسيني فكان على
أبواب مرحلة جديدة من حياته السياسية كما
سنرى.

عودة
علي محمود خاجه
a.m.khajah@gmail.com

الحكومة تعكف جاهدة على تقييد ما ال يمكن تقييده
ً
أبدا ،فنحن لسنا اليوم في ذلك الزمن البغيض الذي
كانت مصادر المعلومات واألخبار تحت يدي الحكومة
وأصحاب اللحى السياسية ،نحن لسنا في زمن "اإلريل"
الذي يفرض علينا ثالث قنوات تلفزيونية ،ولسنا في زمن
يراقب فيه كل ما هو مكتوب.
أ ع ــود للكتابة بـعــد ا نـقـطــاع ا سـتـمــر عــدة أ شـهــر لم
أت ـم ـكــن م ــن خــال ـهــا بــاع ـت ـقــادي م ــن ت ـن ــاول م ــا يــرقــى
ألن يـطــرح كـمـقــال ،إال أن المستجدات على الساحة
ا لـمـحـلـيــة وإن صــح ا لـتـعـبـيــر ا لـتـخـبـطــات الحكومية
ا لــدا ئـمــة تدفعنا دو مــا للحديث والكتابة مضطرين
على أ مــل أن تسهم هــذه الكتابات فــي تغيير الواقع
السيئ.
فــا لــ" هـ ّـبــة" الحكومية ا لـيــوم وبمعية مجموعة من
ا لـنــواب والسياسيين ا لـمــأ ســوف على و جــود هــم في
ا لـحـيــاة السياسية بــرأ يــي ا لـخــاص هــي مــا يسمونه
"ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة" ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
فالحكومة وبمؤازرة البعض تعكف جاهدة على
ً
ً
تقييد مــا ال يمكن تقييده أ ب ــدا  ،وأ ك ــرر أ ب ــدا فــي هذا
الــزمــن ،فـنـحــن لـسـنــا ال ـيــوم فــي ذلــك الــزمــن البغيض
الذي كانت مصادر المعلومات واألخبار تحت يدي
الـحـكــومــة وأص ـحــاب الـلـحــى الـسـيــاسـيــة ،نـحــن لسنا
فــي زم ــن "اإلري ـ ــل" ال ــذي ي ـفــرض عـلـيـنــا ث ــاث قـنــوات
تلفزيونية ،لــن نستطيع أن نحيد عنها إال إن كان
ا لـجــو ر طـبــا فنشاهد بعض قـنــوات الخليج ،ولسنا
فــي زمــن يــراقــب فـيــه كــل مــا هــو مـكـتــوب وكــل صــورة
منشورة بالمجالت تطمس بلون أسود قبل أن يتم
توزيعها على المكتبات.
ن ـحــن ف ــي زم ــن اإلن ـت ــرن ــت ك ــل األم ـ ــور ف ـيــه مـتــاحــة
ال يمكن تقييدها أبدا ،فإنه في غضون كتابتي لهذه
المفردات يمكنني أن أطلع على أي كتاب ممنوع في
الكويت ،وأي فيلم وأي مسلسل وأي خبر وأي مقال،
ً
ً
ويمكنني أن أكتب وأنشئ حسابا وهميا وأنا داخل
الكويت ،وأظهره كأنه من الخارج ،ولن تتمكن الدولة
ّ
علي
من منعي عن ذ لــك ،نعم قد يصعب األ مــر قليال
ً
لكنه لن يمنعني أبدا .هذا وأنا ذو المعرفة المحدودة
جدا في اإلنترنت فما بالكم بمن هم أفضل مني.
لذلك ،وألننا في هذا الزمن ،لن تجدي تحركاتكم
وقيودكم نفعا أبدا ،نعم أتفهم بأن هناك من يسعى
إلى زعزعة األوضاع من خالل حسابات وهمية أدرك
ذلك جيدا ،ولكن الحل ببساطة هو ردع من يحرك هذه
الحسابات ويدفع لها األموال ويزودها بالمعلومات،
وه ــم ف ــي ال ـغــالــب ب ـعــض ال ـم ـت ـن ـفــذيــن م ـمــن يــرغ ـبــون
فــي زي ــادة نـفــوذهــم أو تـقــدمـهــم فــي صـفــوف الـقـيــادة
وتـحــديــدا مــن داخــل األس ــرة ،اردع ــوا هــؤالء لتتوقف
هذه الزوابع المفتعلة دون قوانين إضافية وخرابيط.
إن ما هو أولى وأوجب على الحكومة من قيود ال
طائل منها وال جدوى هو ممارسة مهامها الفعلية
والقيام بواجباتها التي ال تزال وبإقرار من رئيسها
عــا جــزة عــن تنفيذها ،وإن كــا نــوا يــر يــدون اقتراحات
كـمــا صــر حــوا مــن ذي قـبــل ،فإليكم بعضها إن كنتم
غافلين؛ فملعب مثل ستاد جابر استغرق تشييده
أكثر من عشر سنوات ،وبكلفة تجاوزت ا لـ 70مليون
دينار غير جاهز الستضافة مباريات منتخب الكويت
في تصفيات كأس العالم اليوم ،علما أن الملعب لم
يستخدم مـنــذ ا فـتـتــا حــه إال فــي مـبــار يــات ال تتجاوز
الـ 50مباراة بالمجمل ،بمعنى أن كل مباراة تكلفتها
أكـثــر مــن مـلـيــون د يـنــار مــن مبلغ الـتـشـيـيــد ،أو طــرق
لــم تـعـبــد بـعــد مــوســم األم ـطــار فــي نــوفـمـبــر الـمــاضــي
إ لــى اآلن ،و نـحــن مقبلون على مــو ســم أ مـطــار جديد،
و م ــدارس بــدأت تشكو مــن عــدم جاهزيتها قبل أ يــام
قليلة مــن ع ــودة ا لـطـلـبــة لـهــا و غـيــر هــا مــن مـلـفــات لن
يكفيها مقال.
اتركوا عنكم "خرابيط" القوانين واتجهوا للمهم
فعليا.

ديفيد كينير*

ً
مــا زال ــت الـكــويــت ع ـضــوا غـيــر دائ ــم فــي مـجـلــس األمــن
ا لــدو لــي للسنة الثانية واأل خ ـيــرة ،ففي نهاية هــذا العام
تنتهي عضويتها التي استمرت عامين ،وهذه هي المرة
الثانية التي تفوز فيها الكويت بعضوية مجلس األمن،
وإن ت ـبــوؤ الـكــويــت ل ـهــذا الـمـنـصــب ال ــدول ــي الــرفـيــع جــاء
لسمعة ا لـكــو يــت كمحبة لـلـســام وا حـتــرا مـهــا للمواثيق
الدولية وأسلوبها في مساندة فض المنازعات بالطرق
السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وج ـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ن ـت ـي ـج ــة سـ ـي ــاس ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
المعتدلة ودفاعها عن القضايا العادلة ،ومنها القضية
الفلسطينية ،ومـســاعــدة ال ــدول وقــت الحاجة واألزم ــات،
ورغم السياسة الثابتة للكويت فإنها ال تخلو من الهجوم
من بعض األنظمة التي تكيل لها التهم الباطلة.
فـقــد تــابـعــت الـسـجــال ال ــذي حـصــل فــي مـجـلــس األمــن
الدولي بين مندوب الكويت سعادة األخ السفير منصور
العتيبي ومندوب سورية لدى األمم المتحدة السفير بشار
الجعفري الذي كال االتهامات للكويت ،وادعى أن بعض
الكويتيين يدعمون ٍاالرهاب في سورية مما يتسبب في
ً
مقتل السوريين ،وذكر شخصا ينتمي إلي إحدى القبائل
(قبيله مطير) وال يعرف اسمه األول ،فما كان من مندوب
الـكــويــت الـسـفـيــر مـنـصــور الـعـتـيـبــي إال أن رد عـلــى هــذه
االتهامات وفندها بالبراهين واألدلة ،وذكره بأن الكويت
تتألم لما يجري في الشقيقة سورية ،وما يعانيه الشعب
السوري الشقيق من جراء الحرب المدمرة ،وأن الكويت
تساند الشعب السوري ،وتأمل أن تنتهي معاناته ومحنته
لما فيه الخير للشعب السوري الشقيق.
ه ــذا ال ـكــام لــم يعجب ّ الـمـنــدوب ال ـســوري فــأصــر على
أن هناك من يمول ويجند من وصفهم باإلرهابيين في
سورية من الكويتيين ،فقال إن المليونين من قبيلة مطير
كلهم إرهابيون ،فقد اتهم المندوب السوري من ينتمون
إ لــى هــذه القبيلة المحترمة ،وا لـتــي تنتشر مــا بين دول
الخليج العربية بأنهم إر هــا ب ـيــون ،و ه ــذا غير صحيح،
ً
فـكـيــف يـمـكــن منطقيا لـهــذا ال ـعــدد الـكـبـيــر مــن الـبـشــر أن
يكونوا إرهابيين ،فهذه التهمة ترتد على من ليس لديه
إثباتات ضد الكويت ،ومن يعيش على أرضها الطاهرة؟
فــالـكــويــت دائ ـمــا تـعــرب عــن أمـلـهــا أن تنتهي معاناة
الشعب السوري بأسرع ما يمكن ،ألن هناك مئات اآلالف
من القتلى والمشردين والمهجرين كانوا ضحايا األحداث
المؤلمة في بالدهم ،وأذكر المندوب السوري بأن الكويت
قد استضافت ثالثة مؤتمرات لمساعدة الشعب السوري،
وق ــدم ــت ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة لـلـشـعــب الـ ـس ــوري عن
طريق الوكاالت الدولية ،وكذلك عن طريق الهالل األحمر
الكويتي.
كما أن الكويت رغم مساحتها الصغيرة فإنها لم تتوان
عن إرسال قوات كويتية للدفاع عن األراضي السورية إبان
الحرب العربية اإلسرائيلية في عام  ١٩٦٧وحرب عام ١٩٧٣
والوقوف مع سورية الشقيقة لصد العدوان اإلسرائيلي
عنها ،ومن ضمن من كانوا في القوات الكويتية عدد ممن
ينتمون إلى قبيلة مطير التي اتهمها المندوب السوري
في األمم المتحدة باإلرهاب.
فاإلرهاب في سورية والتدمير ال يأتيان من الكويتيين
ب ــل م ــن ت ــدخ ــل ب ـعــض الـ ـ ــدول واألح ـ ـ ــزاب والـمـيـلـيـشـيــات
المستأجرة التي دخلت األرا ضــي السورية من أكثر من
دول ــة وأك ـثــر مــن ج ـهــة ،وأت ـم ـنــى أن تـنـتـهــي ه ــذه الـحــرب
المدمرة وأن تنتهي معاناة الشعب السوري وأن يعيش
بأمن وأمان.
أعود إلى دور الكويت في مجلس األمن والجهود التي
بذلت أثناء فترة عضويتها ،وذلك من قبل الدبلوماسيين
الكويتيين الذين عملوا ومازالوا يعملون بجد ونشاط،
و كــا نــوا خير سفراء لبلدهم الكويت في األ مــم المتحدة،
وأ عـطــوا صــورة مشرقة للدبلوماسية الكويتية ،وكذلك
أيضا أبرزوا دور الكويت المهم في أكبر تجمع دبلوماسي
دولي يناقش مشاكل العالم ،ويجد لها الحلول السلمية
المرتكزة على ميثاق األمم المتحدة ،واحترام المواثيق
والمعاهدات ،وسيادة الدول ،ومبدأ عدم التدخل بالشؤون
الداخلية للدول ،وبارك الله في جهودكم يا دبلوماسيينا
المخلصين.

فيليب ليغرين*

انهيار الخروج البريطاني
مع بعض الحظ ،ستعمل تكتيكات األرض
المحروقة التي ينتهجها جونسون على
حفز خصومه المتباينين إلى التغلب على
خالفاتهم لوقف الخروج دون اتفاق ،لكن
أيا كان ما سيحدث فإن الوسط العملي
يخضع لضغوط تدفعه إلى االبتعاد عن
السياسة البريطانية ،وقد رفض كل من
أنصار الخروج المتشددين وأنصار البقاء
المعاندين اتفاق الخروج الوحيد المتاح.
ُ
ذات يــوم ،كانت الديمقراطية البريطانية ت َعد
على نطاق واسع نموذجا يحتذيه اآلخرون ،لكنها
غرقت اآلن في أعمق أزمة تواجهها في الذاكرة الحية،
فعلى المحك اآلن ليس ما إذا كانت المملكة المتحدة
ستندفع إلــى ال ـخــروج مــن االت ـحــاد األوروبـ ــي دون
التوصل إلى اتفاق خروج فقط ،بل أيضا إلى أي مدى
قد تنحدر دولة كانت ذات يوم مشهورة باالستقرار
واالعتدال إلى حرب أهلية سياسية.
يـبــدو رئـيــس الـ ــوزراء بــوريــس جــونـســون عازما
على إخراج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي
فــي ال ـحــادي والثالثين مــن أكتوبر بــأي ثـمــن ،ففي
الثامن والعشرين من أغسطس ازدادت إلى حد كبير
احتماالت خــروج بريطانيا من االتـحــاد األوروب ــي
بشكل فــوضــوي ودون التوصل إلــى اتـفــاق عندما
اقترح جونسون تعليق برلمان المملكة المتحدة
لخمسة أسابيع من منتصف سبتمبر إلــى الرابع
عشر من أكتوبر .واآلن سيكون من األصعب كثيرا-
ولكن ليس من المستحيل -أن يتصدى له معارضوه
في البرلمان.
يـ َّـدعــي جونسون أنــه يــريــد التوصل إلــى اتـفــاق،
لكن التهديد المتمثل بالخروج دون اتفاق مطلوب
إلجبار االتحاد األوروب ــي على التسوية والتنازل،
وهــو يــرى أن الـحــد مــن ق ــدرة البرلمان على عرقلة
خــروج بريطانيا من االتحاد األوروب ــي دون اتفاق
أمر ضروري لجعل هذا التهديد جديرا بالتصديق.
لـيــس مــن غـيــر الـمـعـقــول أن يتفق ق ــادة االتـحــاد
األوروبــي ،الذين يجتمعون في المجلس األوروبــي
فــي الـســابــع عـشــر والـثــامــن عـشــر مــن أكـتــوبــر ،على
اتفاق معدل يقوم النواب البريطانيون حينها بوضع

ختمهم عليه ،خشية البديل ،لكن مطالب جونسون
متطرفة ،فهو يريد بشكل خــاص إلـغــاء ،ال تعديال
فقط ،لـ"اتفاق الدعم" المصمم لإلبقاء على الحدود
األيرلندية مفتوحة -والحفاظ على السالم الهش في
أيرلندا الشمالية -بعد خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي .يشير هذا إلى أن هدفه الحقيقي يتلخص
في إلقاء اللوم على تعنت االتحاد األوروبي عن الفشل
في إعادة التفاوض واستفزاز خصومه البرلمانيين
لحملهم على فرض انتخابات عامة ،والتي يستعد
لـهــا بالفعل بــوابــل مــن وع ــود اإلن ـفــاق واإلعــانــات
السياسية الجذابة.
في الحملة االنتخابية ،يعتزم جونسون اتهام
البرلمان بعرقلة "إرادة الشعب" ،بمعنى تصويت
 2016الذي انتهى بهامش ضيق للخروج من االتحاد
األوروبي .وربما يؤدي هذا التكتيك إلى تآكل التأييد
الــذي يحظى بــه حــزب الـخــروج البريطاني بقيادة
نــايـجــل فـ ــاراج وح ـشــد أغ ـلــب الـنــاخـبـيــن الـمــؤيــديــن
للخروج تحت راية جونسون المحافظة .ومع انقسام
البقية ،قــد يـفــوز جــونـســون باألغلبية البرلمانية
الضخمة الـتــي أرب ـكــت تـيــريــزا م ــاي فــي انتخابات
 2017العامة.
ل ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،ال ي ــوج ــد ت ـفــويــض
ديمقراطي للخروج من االتحاد األوروبي دون اتفاق،
فلم يـحــدد استفتاء  2016كيف ستخرج المملكة
المتحدة؛ وقد وعدت حملة مناصرة الخروج ببساطة
بأن القيام بذلك سيكون سهال ،وبال ألم ،وباالتفاق،
ولن يكون الخروج دون اتفاق أيا من هذه األشياء.
يتصور تخطيط الحكومة ذاتها توقف الموانئ
ع ــن ال ـع ـمــل وإف ـ ــاس ش ــرك ــات م ــع ارتـ ـف ــاع الــرســوم
الجمركية على صادرات المملكة المتحدة إلى االتحاد
األوروب ــي بين عشية وضحاها ،وقد يحدث نقص
كبير في الغذاء والدواء والوقود ،وال يمكن استبعاد
احتمال حدوث اضطرابات مدنية ،وسوف يتبع ذلك
ركود مؤلم بال أدنى شك.
األم ــر األس ــوأ هنا هــو أن مثل هــذه النتيجة من
شــأن ـهــا أن ت ــدف ــع بــالـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ب ـع ـيــدا عن
جيرانها األوروبـيـيــن ،وســوف يجري تأجيل إبــرام
اتفاق تجاري مع االتحاد األوروبــي لعصر ما بعد
الـخــروج البريطاني إلــى أجــل غير مسمى؛ وحتى
إطالق المحادثات سيتطلب ابتالع بريطانيا شروط
اتفاق االنسحاب المرفوض ،وسوف تعمل الضغينة
والـعــداوة أيضا على تعريض األمــن والتعاون في
مجال السياسة الخارجية للخطر .ال عجب إذا أن
ي ـبــادر رئ ـيــس ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة دون ــال ــد تــرامــب،

الذي يكره االتحاد األوروبي ألنه يعمل على تمكين
األوروبيين من التصدي له كرجل واحد ،إلى تشجيع
بوريس جونسون.
كما سيكون خروج بريطانيا دون التوصل إلى
اتـفــاق تجربة مؤلمة لالتحاد األوروبـ ــي ،وخاصة
أيرلندا ،وربما ينزلق اقتصاد منطقة اليورو الهش،
الذي يتصارع بالفعل مع التباطؤ في الصين وعدم
الـيـقـيــن الـنــاجــم عــن ح ــروب تــرامــب الـتـجــاريــة ،إلــى
الــركــود .ونظرا للنطاق المحدود للتحفيز النقدي
أو المالي األوروب ــي ،فقد يكون الضرر أشد من كل
التوقعات.
كيف إذا يظل من الممكن وقف الخروج من االتحاد
األوروبي دون اتفاق؟
كـ ــان ال ـخ ـي ــار ال ـم ـف ـضــل لـ ــدى أعـ ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان
المتمردين متمثال في إقرار تشريع يوجه جونسون
إلى السعي إلى الحصول على تمديد آخر للموعد
النهائي لخروج المملكة المتحدة ،وربما يفعلون ذلك
في األسبوع المقبل ،أو حتى بعد اجتماع المجلس
األوروب ــي في أكتوبر .لكن التوقيت ضيق للغاية،
وربما تتسبب تكتيكات التأخير الحكومية في إعاقة
المتمردين .عالوة على ذلك ،قد يتجاهل جونسون
مثل هذه التعليمات؛ وربما يرفض االتحاد األوروبي
طلب التمديد؛ أو يفرض شروطا للخروج ال يملك
جونسون إال أن يرفضها.
اآلن ،يبدو خيار المتمردين الثاني -التصويت
بحجب الثقة -مرجحا فــي األسـبــوع المقبل ،فإلى
جانب حلفائه من الحزب الوحدوي الديمقراطي في
أيرلندا الشمالية ،يتمتع جونسون بأغلبية برلمانية
في مواجهة خيار واحد فقط ،وألن تعليقه للبرلمان
أغضب المحافظين المتمردين الذين رفضوا في وقت
سابق إسقاط حكومتهم ،فإن التصويت بحجب الثقة
يحظى اآلن بفرصة أكبر للنجاح.
لكن إسقاط الحكومة لن يكون كافيا لمنع الخروج
الـبــريـطــانــي دون ات ـف ــاق ،وسـ ــوف تـحـتــاج جماعة
المتمردين المتنوعة أيضا إلى دعم تشكيل حكومة
انتقالية تسعى إلى تمديد مهلة الخروج البريطاني،
والدعوة إلى عقد انتخابات عامة ،وربما أيضا إقرار
تشريع يسمح بإجراء استفتاء ثان .عالوة على ذلك،
يصر زعيم حزب العمال جيريمي كوربين ،االشتراكي
الـمـتـشــدد ونـصـيــر ال ـخــروج الـبــريـطــانــي فــي الـ ِـســر،
على قيادة مثل هــذه الحكومة .وهــذا يستلزم قيام
المتمردين المحافظين ،والديمقراطيين الليبراليين
المعارضين ،وأيضا أعضاء البرلمان الذين استقالوا
مــن ح ــزب الـعـمــال احـتـجــاجــا عـلــى ق ـيــادة كــوربـيــن،

باالحتشاد خلفه ،وهو أمر بعيد االحتمال.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،إذا فـشــل كــوربـيــن فــي حشد
األغـلـبـيــة ،فربما يـقــدم دعــم حــزب الـعـمــال لحكومة
انتقالية يقودها شخص أقل إثارة للجدال ،لكن هذا
أيضا احتمال بعيد .فإذا تعذر تشكيل حكومة بديلة
في غضون أسبوعين من التصويت لحجب الثقة،
فال يملك المتمردون إال األمل في أن يدعو جونسون
إلى عقد انتخابات قبل الحادي والثالثين من أكتوبر
ويخسرها .وربما يضع جونسون في الحسبان أنه
من األسهل له الفوز باالنتخابات قبل تجسد فوضى
الخروج دون اتفاق؛ وفي الوقت الحالي على األقل،
يـقــول جــونـســون إن ــه لــن يسعى إل ــى االحـتـكــام إلــى
صناديق االقتراع قبل الخروج من االتحاد األوروبي.
وهــذا يترك الخيار الـنــووي المتمثل بتصويت
البرلمان على إلغاء إخطار بريطانيا من جانب واحد
بنيتها مـغــادرة االتـحــاد األوروب ــي بموجب المادة
 50من معاهدة االتحاد األوروبي .هذه هي الطريقة
الوحيدة المؤكدة إلحباط الخروج البريطاني دون
اتفاق ،لكنها ستكون خطوة حارقة ،ذلك أن العديد
من أنصار الخروج سيرون فيها انقالبا مناهضا
للديمقراطية .وألن ـهــا س ـتــؤدي إل ــى عـكــس نتيجة
استفتاء  ،2016فإن مثل هذه الخطوة تستلزم عقد
استفتاء جديد يخير الناخبين بين البقاء أو الخروج
دون ات ـف ــاق .م ــع بـعــض ال ـح ــظ ،ستعمل تكتيكات
األرض المحروقة الـتــي ينتهجها جــونـســون على
حفز خصومه المتباينين إلى التغلب على خالفاتهم
لوقف الخروج دون اتفاق ،لكن أيا كان ما سيحدث
فــإن الــوســط العملي يخضع لضغوط تدفعه إلى
االبتعاد عن السياسة البريطانية ،وقد رفض كل من
أنصار الخروج المتشددين وأنصار البقاء المعاندين
اتفاق الخروج الوحيد المتاح .ومع حرص كل جانب
على زيادة الرهان ،فقد أصبح خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبــي اآلن أقــرب إلى قتال حتى الموت
بين طغاة يريد كل منهم الفوز بكل شيء أو ال شيء
على اإلطالق.
* المستشار االقتصادي األسبق لرئيس
المفوضية األوروبية ،وهو كبير زمالء زائر في
المعهد األوروبي التابع لكلية لندن لالقتصاد،
ومؤلف كتاب "الربيع األوروبي :لماذا انزلقت
اقتصاداتنا وسياستنا إلى الفوضى -وكيف يمكن
تصحيح هذا الوضع".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.950

6.545

٤.779

2.698 2.985 3.288

تقرير اقتصادي

بيانات ومؤشرات الكويت االقتصادية ...مشكلة بالتحديث وغياب للتحليل
يالمس  %50من آلية احتساب التضخم
والغذاء»
«المسكن
في
اختالل
•
ً
• بيانات البنك المركزي قديمة نسبيا وودائع «الخاص» تحتاج إلى تفصيل
نحتاج إلى
مؤشرات جديدة
الحتياجات
سوق العمل
والمشروعات
الصغيرة
وتعامالت
شركات «الخاص»
البينية وحجم
المناقصات

آخر مسح للدخل
واإلنفاق األسري
في الكويت
يرجع إلى عام
 2013في دولة
تدعي إدارتها
العامة أنها
تواجه المطالب
الشعبوية!

ث ـمــة مـشـكـلــة ف ــي ال ـك ــوي ــت يــواج ـه ـهــا ال ـبــاح ـثــون
والمستثمرون ،ومعظم المهتمين بالشأن االقتصادي،
تتمثل في محدودية البيانات اإلحصائية ،والمؤشرات
االقتصادية ،ال في عددها أو حداثتها فحسب ،بل في
أزمة غياب العمق والتحليل.
فمن المعروف أن أي قــرار اقتصادي حكومي أو
خــاص البــد أن يستند إلــى مجموعة مــن البيانات،
أو المؤشرات الحديثة والتفصيلية ،التي يفضل أن
تـعــود كلها إلــى مرجعية إحصائية واح ــدة تضمن
االعتماد على اإلحصاء في قياس وتحليل حاجات
ورغبات المستهلكين والمستثمرين وغيرهم تجاه
ً
سلعة أو قضية معينة ،وصــوال إلــى ما يعرف بعلم
االقتصاد القياسي ،الذي يحلل الفرضيات االقتصادية
ً
مع اختبارها إحصائيا ،ويستخدم في الغالب لفهم
االرتباط والعالقة بين المتغيرات االقتصادية مثل
التكاليف واألسعار والتنبؤات المستقبلية والتخطيط
للمدى الطويل.
ولـعــل االقـتـصــاديــات العالمية كلها تعتمد على
البيانات والمؤشرات بشكل شبه أسبوعي وشهري
في فهم العديد من المتغيرات الخاصة بسلوكيات
وأبعاد السوق ،مثلما يوجد في الواليات المتحدة،
وأوروب ـ ــا ،وآس ـيــا مــؤشــرات أقـصــى م ـعــدالت دوري ــة،
معظمها ربع سنوي ،تهتم بثقة المستهلكين ،وثقة
رجال األعمال ،ومبيعات التجزئة ،وبيانات البطالة،
وطـلـبــات الـمـصــانــع ،وم ـخــزون الـشــركــات ،ومبيعات
المنازل ،واإلقبال على السلع المعمرة ،وغيرها الكثير
من المؤشرات التي تجعل راسمي السياسات كالبنوك
المركزية ،إلى جانب المستثمرين والمستهلكين ،أقدر
على فهم متغيرات السوق واالقتصاد بشكل عام.

استنتاج ال استنساخ
بالطبع لــن يـعــالــج اسـتـنـســاخ معظم الـمــؤشــرات
والبيانات أعــاه الناتجة عن اقتصاديات صناعية
علة اقتصاد استهالكي أو ريعي كاالقتصاد الكويتي،
ولكن يمكن استنتاج العبر وأهمية االعتماد على
البيانات والمؤشرات في االقتصاد ،ففي الكويت ثمة

مجموعة مــن الـمــاحـظــات عـلــى الـعـمــل اإلحـصــائــي،
ً
الذي يرتد سلبا على متخذ القرار في القطاعين العام
والخاص ،وأولى هذه المالحظات تتمثل في تشتت
مرجعية البيانات المقدمة إلى الجمهور ما بين اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،وهيئة المعلومات المدنية ،وبنك
الكويت المركزي ،ووزارتي التجارة والمالية ،والعديد
م ــن ال ـج ـهــات األخـ ـ ــرى ،م ـمــا ي ـعــرض ه ــذه الـبـيــانــات
للتضارب ،ويفقدها ُ
البعد التحليلي الخاص بالعالقة
ً
بين المتغيرات الخاصة بها ،فمثال هيئة المعلومات
ً
المدنية تقدم أرقاما معينة وحديثة عن السكان وسوق
العمل ،مع إهمال «اإلحـصــاء» تحليل هذه البيانات،
ً
مع أبعاد اقتصادية مهمة جدا في الكويت كالتركيبة
السكانية ،أو سوق العمل.
ومــن المالحظات على البيانات والـمــؤشــرات في
ً
الكويت ،خصوصا المنشورة على موقع «المركزية
لإلحصاء» ،أن شريحة منها قديمة رغم أهميتها في
ً
قياس اتجاهات االقتصاد ،فمثال نجد أن بيانات آخر
مسح للدخل واإلنفاق األسري في الكويت يرجع إلى
عــام  2013فــي دولــة تدعي اإلدارة العامة فيها أنها
تواجه المطالب الشعبوية الخاصة بالمزايا المالية
من المجتمع والبرلمان ،مما يفتح المجال للتساؤل
حول مدى جدية مواجهة هذا النوع من المطالب ،إن
ً
لم تتوافر البيانات الحديثة أصال!

اختالل التضخم
حتى حساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك
(التضخم) ،وهي بالمناسبة حديثة ،ويعود آخر نشر
لها إلــى يوليو الماضي ،يعاب عليه وجــود اختالل
جوهري في حساب أوزان مجموعات التضخم ،إذ إن
ما يتجاوز ثلث الوزن ( 33.2في المئة) فيها لمجموعة
ً
السكن ،التي ال تمسح أصال إيجارات السكن الخاص
في دولة يفوق عدد الطلبات اإلسكانية فيها  85ألف
طلب ،إلى جانب عدم شمول مجموعة الغذاء البالغ
وزنها  16.7في المئة من حجم أوزان حساب التضخم
للتغيرات الكبيرة فــي قطاع األغــذيــة المحلي خالل
الـسـنــوات القليلة الماضية مــن حيث ب ــروز شركات

التوصيل ،أو التوسع في قطاع المطاعم والمقاهي
ونحوهما ،مما دعا «اإلحصاء» إلى إصدار قراءتين
للتضخم ،األولــى مع مجموعتي «المسكن والغذاء»
واألخرى من دونهما ...أي اننا في مجموعتي المسكن
ً
والغذاء نواجه اختالال يالمس  50في المئة من آلية
احتساب التضخم.
وإذا كانت هناك بيانات حديثة تابعة لـ «اإلحصاء»
ك ــإح ـص ــاءات ال ـت ـجــارة ال ـخــارج ـيــة ،أو اإلح ـص ــاءات
الزراعية والسمكية ،وإن غــاب عنها عمق التحليل،
فإن هناك بيانات قديمة تقلل من قيمة األرقام فيها،
ف ـع ـنــدمــا ي ـك ــون ال ـم ـســح اإلح ـص ــائ ــي ل ـق ـطــاع معين
ً
«سنويا» فإنه يتعين الحرص على إصــدار البيانات
م ــع ح ـل ــول ال ـس ـن ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ل ــذل ــك فـ ــإن ال ـب ـيــانــات
الـمـنـشــورة إلح ـص ــاءات التكنولوجيا واالت ـصــاالت
والنقل والـمــواصــات والبيئة تعود إلــى عــام ،2017
رغم اقتراب انقضاء  2019تجعل بياناتها قديمة إلى
حد كبير ،مع األخذ بعين االعتبار أن هذه القطاعات
ترتبط بمشاكل خدمية وصحية عديدة ،أساس حلها
ينطلق من األرقام واإلحصائيات.

بيانات «المركزي» والحاجة إلى التطوير
ال تقتصر مشكلة البيانات في الكويت على اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،بل تمتد إلى بيانات بنك الكويت
المركزي من ناحيتين ،األولى حداثتها مقارنة بحجم
الـتـطــور التكنولوجي فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي خــال
ً
الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،فـمـثــا عـنــدمــا يعلن «الـمــركــزي»
بيانات القروض في أغسطس عن يونيو الماضي ،فإن
ً
فائدة المعلومة تكون ضعيفة ،خصوصا لمن يريد
ً
أن يتخذ قرارا بناء على حجم التسهيالت الموجهة
إلى القطاع العقاري ،أو تلك الموجهة لشراء األوراق
المالية (األسهم).
أمـ ــا ال ـنــاح ـيــة األخ ـ ــرى فـتـتـعـلــق ب ــدق ــة ال ـب ـيــانــات
المنشورة من «المركزي» فيما يتعلق بحجم ما يعرف
بـ «ودائع القطاع الخاص» ،والتي تبلغ قيمتها ،حسب
آخــر إفـصــاح 37 ،مليار ديـنــار ،والـتــي ال يبين فيها
«المركزي» حجم ودائع الجهات الحكومية المصنفة

الحاجة أكبر مما هو بديهي بأن تكون البيانات
والمؤشرات االقتصادية بالكويت حديثة وعميقة،
ألنــه مــن المفترض أن تـكــون هـنــاك مــؤشــرات أخــرى
ً
غير الموجودة حاليا تقدم للمهتمين ق ــراءات أكثر
ً
ً
وضوحا وتفصيال عن الشأن االقتصادي كمؤشرات
جديدة الحتياجات سوق العمل يستفاد منها لرسم
سياسات التعليم ،أو مؤشر آخر لسوق المشروعات
الصغيرة ،كي ال تنحصر في نشاط واحد أو نشاطين،
وكذلك مؤشر لتعامالت شركات «الـخــاص» البينية
مع نظيراتها في القطاع مقابل التعامل مع القطاع
ً
العام ،مما يعطي جانبا من الثقة في قطاع األعمال
ً
م ــن ع ــدم ــه ،ف ـضــا ع ــن وجـ ــود م ــؤش ــرات أو بـيــانــات
لحجم المناقصات في الدولة وطبيعتها ،وأنواعها
(وهو بالمناسبة كان يصدر حتى قبل عامين بشكل
ربــع سنوي وتــوقــف نشره دون بيان األس ـبــاب) ،مع
األخذ بعين االعتبار ضرورة قراءة السوق من حيث
التضخم ،أو اتجاهات المستهلكين عند إج ــراء أي
ً
تغيير جوهري في األسـعــار أو الخدمات ،فمثال لم
تصدر حتى اليوم أي دراسة رسمية علنية التجاهات
المستهلكين ،بعد قرار رفع سعر البنزين في الكويت
قبل  3سنوات ،مما يدل على أزمة في فهم البيانات،
وأهمية الـمــؤشــرات ،ورصــد االتـجــاهــات لــدى صانع
القرار.

albaghli74@gmail.com

ال توجد دراسة
رسمية علنية
التجاهات
المستهلكين رغم
مرور  3سنوات
على رفع سعر
البنزين في البالد

يزيد مرونة تدفق السيولة واألموال نحو السوق

«ميزان» :اتفاقية لالستحواذ على  %29من حصص شركة سعودية
وقـ ـعـ ــت ش ــركـ ــة م ـ ـيـ ــزان الـ ـق ــابـ ـض ــة ات ـفــاق ـيــة
لــاس ـت ـحــواذ عـلــى  29ف ــي الـمـئــة م ــن حصص
شركة ميزان لألغذية في السعودية.
وقالت الشركة الكويتية إنها وقعت االتفاقية
المشار إليها من خالل إحدى شركاتها التابعة
في السعودية ،والمالكة لنسبة قدرها  99في

ذك ـ ـ ــرت ش ــرك ــة أس ـي ـكــو
للصناعات ،أنه تم تعيين
غــابــريــال أوش ــو بمنصب
الرئيس التنفيذي لإلدارة
المالية للشركة ،وسينضم
لفريق العمل خالل شهرين
من تاريخه.

مؤشرات حديثة مطلوبة

محمد البغلي

توجه إللغاء شيكات التداول في البورصة

أخبار الشركات

«أسيكو» :أوشو
ً
رئيسا لإلدارة
المالية

كقطاع خــاص مثل مؤسسة الـبـتــرول ،و«التأمينات
االجتماعية» ،وهيئة شؤون القصر ،واألمانة العامة
ً
ل ــأوق ــاف ،فـضــا عــن ال ـشــركــات الـحـكــومـيــة التابعة
ً
للهيئة العامة لالستثمار فيها ،مما يسبب خلطا
لــدى الباحثين واالقتصاديين والمستثمرين فيما
يتعلق بحجم ودائع القطاع الخاص الفعلي ،ومدى
اإلقبال على الودائع.
ولـعـلــه مــن األج ــدر فــي ه ــذه الـحــالــة تفصيل هــذه
ً
الودائع على نحو أكثر وضوحا بتقسيمها بين ودائع
شركات وجهات شبه حكومية ،وودائع شركات خاصة،
وودائع أفراد ،كي يتبين اتجاه السوق بشكل أدق.

المئة من إجمالي حصص «ميزان لألغذية» .أما
النسبة المتبقية في «ميزان لألغذية» ،البالغة
 1فــي ا لـمـئــة ،فـســوف تحتفظ بها المجموعة
الفيصلية ،من خالل إحدى شركاتها التابعة.
وتوقعت «ميزان القابضة» االنتهاء من جميع
إجراء ات نقل الحصص وإتمام الصفقة خالل

شهرين من تاريخه ،علما بأن قيمة الصفقة،
ف ــي حـ ــال إت ـمــام ـهــا ،ت ـق ــدر ب ـن ـحــو  1.2مـلـيــون
دينار .وأشارت إلى أن الصفقة ليس لها تأثير
حاليا على المركز المالي للشركة ،موضحة
أنها سوف تعلن أي مستجدات في حال إتمام
الصفقة.

«هيئة األسواق» تحظر استخدام شعار برنامج المؤهالت المهنية
قالت هيئة أسواق المال إنه حرصا على تطبيق
أحـكــام الـقــانــون رقــم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
هيئة أس ــواق الـمــال وتنظيم نشاط األوراق
المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
فإنها تسترعي انتباه جميع األشخاص
إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي
ل ـبــرنــامــج ال ـم ــؤه ــات المهنية
التابع للهيئة ،أو اسم البرنامج،
أو اسـ ـتـ ـخ ــدام أي وس ـي ـل ــة أو
صـ ـ ـ ـ ــورة قـ ـ ــد ت ـ ــوق ـ ــع ج ـم ـه ــور
الـمـتـعــامـلـيــن ف ــي ال ـغ ـلــط ،في

أي من المواقع اإللكترونية أو قنوات التواصل
االجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية
أو الوسائل الترويجية والتسويقية أو أي
مادة أخرى ورقية أو إلكترونية.
وشددت على أن عدم االلتزام بما ورد
ف ــي ه ــذا الـتـعـمـيــم يـعـطــي لـلـهـيـئــة الـحــق
ب ـ ـم ـ ـسـ ــاء لـ ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــالـ ــف وفـ ــق
أح ـكــام ال ـقــانــون رق ــم  7لسنة
 2010والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة
وتعديالتهما ،وأي قانون آخر
ذي صلة.

عمومية «مجموعة
األوراق» تنتخب
مجلس إدارتها
وافقت الجمعية العمومية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة
األوراق الـمــالـيــة ،الـتــي ُعقدت
أم ــس ف ــي مـقــر ال ـشــركــة ،على
البند الوارد في جدول األعمال،
والذي تم فيه انتخاب أعضاء
مجلس إدارة جــديــد للشركة
للسنوات الثالث المقبلة.

●

محمد اإلتربي

نقلة نوعية جديدة مرتقبة على صعيد ميكنة كل
التعامالت المالية في البورصة ستشمل حتى شيكات
التداول ،سواء نتاج عمليات البيع أو عمليات الشراء.
ً
وتفصيليا ،أشارت مصادر إلى أن المرحلة الثالثة
واألخيرة من منظومة تطوير بورصة الكويت تشمل
بجانب المفاصل األســاسـيــة عــدة ملفات جوهرية
ستنعكس على أداء البورصة ومرونة تدفق األموال
تتمثل في إلغاء كل التعامالت بالشيكات الورقية
ً
نهائيا ،إذ تم البدء بالشيكات الخاصة بأرباح الشركة
ً
مرحليا بالنسبة للراغبين في االشتراك بالمنظومة
لكن الخطوة الجديدة ستشمل حتى شيكات التداول
ليتم بذلك القضاء على أي تعامالت بالشيكات الورقية
ً
نهائيا من اي تعامالت في السوق.
وعليه سيتم إلغاء أي شيكات يترقبها المستثمر
بعد عمليات البيع ويتسلمها بالطريقة التقليدية
من الوسيط ثم يذهب إلى البنك للقيام بإيداعها في
الحساب الخاص.
وأضافت المصادر أن تلك الخطوة ستحقق جملة
إيجابيات أهمها:
 - 1سهولة التعامالت المالية بشكل لحظي لتدور

األم ــوال داخــل المنظومة المصرفية والمقاصة من
خالل الربط اآللي دون الحاجة إلصدار شيكات.
 - 2تقليل دورة اإلجراءات من تسلم وإيداع.
 - 3تقليل الضغط على شركات الوساطة وتفرغها
لتطوير خدماتها األخرى.
 - 4تسهيل التعامالت بالنسبة لــأدوات المالية
والمشتقات الجديدة.
 - 5تفادي الكثير من عمليات التأخير من جانب
العمالء في سداد التزامات الشراء.
 - 6تقليل الكثير من المخاطر التي تترتب على
أخطاء الشيكات الورقية.
 - 7تشجيع أكـثــر للمستثمرين األجــانــب وذلــك
ً
نتاج تطبيق المنظومة األلية لشيكات التداول إيداعا
ً
وخصما.
وتشير مصادر مالية إلى أن الخطوة سيكون لها
انعكاسات إيجابية كبيرة ،مشيرة إلى أن المقاصة
تملك بنية تحتية وتقنية حديثة ومؤهلة لتنفيذ تلك
الرؤية التي أقرتها هيئة أسواق المال ووافقت عليها
ً
وحاليا في طور ومراحل التنفيذ.
ً
أي ـض ــا ،يـمـكــن أن تـفـيــد تـلــك ال ـت ـط ــورات عمليات
ً
االكتتابات الجديدة مستقبال من خالل الخصم اآللي
من حسابات المستثمرين وإعادة الفوائض.

أسعار النفط ترتفع رغم استمرار المخاوف االقتصادية

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.15دوالر ليبلغ  57.62دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  1.15دوالر في تداوالت
ً
أمس األول ليبلغ  57.62دوالرا
ً
مقابل  58.77دوالرا للبرميل في
ت ــداوالت يــوم االثـنـيــن الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ً
تعافت أسعار النفط قليال أمس،
ً
بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في
األسواق بفعل أنباء إيجابية من
القطاع الـخــاص الصيني ،بعد
أن المس الخام أدنى مستوياته
ق ــي ن ـحــو ش ـهــر خ ــال الـجـلـســة
السابقة بسبب مـخــاوف بشأن
ضعف االقتصاد العالمي.
وارتفع خام القياس العالمي
ً
برنت  31سنتا أو  0.53في المئة
ً
إلى  58.57دوالرا للبرميل ،بينما
ربحت العقود اآلجلة لخام غرب
تكساس الوسيط األميركي 34
ً
س ـن ـتــا أو  0.63ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
ً
 54.28دوالرا للبرميل.

وه ــوت أس ـعــار الـنـفــط ألدنــى
مـسـتــوى ف ــي نـحــو ش ـهــر ،أمــس
األول ،بـ ـع ــد بـ ـي ــا ن ــات أ ظـ ـه ــرت
ان ـ ـك ـ ـمـ ــاش أنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـص ــان ــع
األمـيــركـيــة فــي أغـسـطــس للمرة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــي ثـ ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات
وانـ ـكـ ـم ــاش قـ ـط ــاع ال ـص ـنــاعــات
ال ـت ـحــوي ـل ـيــة ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـي ــورو
للشهر السابع في أغسطس.
لكن األسواق العالمية ارتفعت
أمس ،بعد أن أظهر مسح خاص
أن ن ـشــاط ال ـق ـطــاع ال ـخــاص في
الـصـيــن نـمــا بــأسـعــر وت ـيــرة في
ث ــاث ــة أش ـه ــر ف ــي أغ ـس ـطــس مع
ارتفاع الطلبيات الجديدة مما
حفز أكـبــر زي ــادة فــي التوظيف
في أكثر من عام.
والصين ثاني أكبر مستهلك
للنفط في العالم وأكبر مستورد
لــه .ومــن الـمـقــرر أن تـتــأخــر هــذا
األس ـ ـبـ ــوع ب ـي ــان ــات م ـس ـتــويــات
المخزونات األميركية من الخام
بــواقــع يــوم واح ــد إلــى األربـعــاء

وال ـخ ـم ـيــس بـسـبــب عـطـلــة عيد
الـعـمــال فــي ال ــوالي ــات المتحدة
يــوم االثـنـيــن .وأظـهــر استطالع
أولـ ــي أج ــرت ــه «روي ـ ـتـ ــرز» أن من
ال ـمــرجــح ان ـخ ـفــاض مـخــزونــات
الـ ـنـ ـف ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــأس ـب ــوع
الثالث على التوالي.

نفط البصرة
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وق ـع ــت
ش ــرك ــة نـ ـف ــط ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة ،م ـس ــاء
ً
أم ــس األول ،ع ـق ــدا بـقـيـمــة 255
مليون دوالر مع شركة هايلوك
ً
الصينية لتطوير  80بئرا نفطية
ف ــي حـقــل مـجـنــون الـنـفـطــي في
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـبـ ـص ــرة  / 550كــم
جنوبي بغداد.
وق ــال عبد اإلل ــه نــاصــر مدير
الـ ـع ــاق ــات ف ــي ش ــرك ــة هــاي ـلــوك
الصينية في تصريح صحافي:
«تم في محافظة البصرة التوقيع
م ــع ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـب ـص ــرة على

عـقــد بقيمة  255مـلـيــون دوالر
الستصالح وصيانة وربــط 80
ً
ب ـئ ــرا نـفـطـيــة ف ــي حـقــل مجنون
الـن ـفـطــي ش ـم ــال ش ــرق ــي مــديـنــة
الـبـصــرة» .وأض ــاف «أن الشركة
س ـت ـبــدأ أع ـمــال ـهــا م ـط ـلــع ال ـعــام
المقبل وتستمر  3سنوات».
وذكر أن الشركة «تسعى إلى
ت ــوس ـي ــع أع ـم ــال ـه ــا ف ــي ال ـع ــراق
ولــديـهــا أعـمــال مــع شــركــة بي
بي في حقل الرميلة في
مجال ربط واستصالح
اآلبار النفطية».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط
الـعــراقــي ثــامــر الغضبان على
هامش مراسم التوقيع« ،إننا
نمر بمرحلة نمو وتطور كبير
ف ــي ال ـص ـنــاعــة الـنـفـطـيــة وهــي
فــرصــة ذهـبـيــة لـبـنــاء قــدراتـنــا
النفطية».
وأضاف «نعمل على ايجاد
ف ــرص جــاذبــة لالستثمار في
مجال الصناعة النفطية».

صادرات فنزويال في أدنى مستوياتها
أظهرت تقارير داخلية وبيانات «رفينيتيف أيكون» أن صادرات فنزويال من النفط هبطت في
أغسطس ألدنى مستوياتها في  ،2019متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية
(سي .إن .بي .سي) ،ثاني أكبر زبائن البالد ،في أعقاب تشديد العقوبات األميركية.
وتراجع إجمالي صــادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي
تديرها الدولة بي .دي .في .إس .إيه ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو  770ألف
ً
ً
ً
ً
ً
برميل يوميا ،من  992ألفا و 565برميال يوميا في يوليو و 1.13مليون برميل يوميا في يونيو،
بحسب البيانات المعدلة.
والشهر الماضي ،ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة عمليات
تحميل الـخــام الفنزويلي الـتــي كــانــت مـقــررة فــي أغـسـطــس ،بعدما أصــدرت
ً
ً
ً
واشنطن أمــرا تنفيذيا ُيجمد أصــوال حكومية فنزويلية على أراضــي
الواليات المتحدة وحذرت الشركات األجنبية من مواجهة عقوبات
إذا أبرمت صفقات مع بي.دي.في.إس.إيه.
وب ــي .دي .ف ــي .إس .إي ــه مـســؤولــة عــن تسليم الـنـفــط إلــى
الـشــركــات الصينية ل ـســداد مـلـيــارات الـ ــدوالرات
المستحقة على فنزويال.
وكثفت الواليات المتحدة جهودها الرامية
لــإطــاحــة بــالــرئـيــس الـفـنــزويـلــي نـيـكــوالس
مادورو ،الذي اعتبرت معظم الدول
الغربية إعــادة انتخابه في 2018
غير شرعية.

٩
األسواق األميركية تتراجع بعد بيانات القطاع الصناعي الضعيفة
ةديرجلا
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اقتصاد

أسهم هونغ كونغ تقفز  %5بعد تقارير عن سحب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين
تخطط رئيسة السلطة
التنفيذية ًفي هونغ كونغ كاري
الم رسميا لسحب مشروع
القانون المثير للجدل ،الذي
كان سيسمح بتسليم المشتبه
القضايا الجنائية
فيهم في ً
إلى الصين ،وفقا لما ذكرته
صحيفة «ساوث تشاينا
مورنينغ بوست» عن مصادرها.

تراجعت مــؤشــرات األسـهــم األميركية خالل
ت ـ ــداوالت ،أم ــس األول ،مــع اس ـت ـمــرار الـقـلــق من
الحرب التجارية ،وزادت خسائرها عقب صدور
بيانات القطاع الصناعي الضعيفة.
وانخفض «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1
فــي المئة أو  285نقطة إلــى  26118نقطة بعد
خسائر نــاهــزت  400نقطة خــال الجلسة ،كما
انخفض «نــاســداك» بنسبة  1.1في المئة أو 88
نقطة إلــى  7874نقطة ،فــي حين تــراجــع «S&P
 »500بنسبة  0.7في المئة أو عشرين نقطة إلى
 2906نقاط.
وتراجع سهم «بوينغ» ( )BAبنسبة  2.6في
ً
المئة إلــى  354.4دوالرا بعد ظهور خــاف بين
الـشــركــة والـجـهــات التنظيمية األمـيــركـيــة حول
عودة تحليق طائرات « 737ماكس».
وف ــي األس ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة ،انـخـفــض مــؤشــر
«ستوكس يــوروب  »600بنسبة  0.23في المئة
أو نقطة واحدة إلى  380نقطة.
وتراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني ()13 -
نقطة إلــى  7268نقطة ،وهـبــط مــؤشــر «داك ــس»
األلماني ( )43 -نقطة إلى  11911نقطة ،وانخفض
المؤشر الفرنسي «كاك» ( )27 -نقطة إلى 5466
نقطة .وفي آسيا ،تباين أداء األسهم اليابانية
مـ ــع انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـي ــن ب ـع ــد ت ـح ـس ــن م ـع ـنــويــات
المستثمرين عقب تقارير عن أن رئيسة السلطة
ً
التنفيذية في هونغ كونغ سوف تسحب رسميا
مـشــروع قــانــون ترحيل المشتبه فيهم للصين
ً
الذي أثار أشهرا من االحتجاجات.
وعن الحرب التجارية ،حث الرئيس األميركي
دونالد ترامب الصين الثالثاء على التوصل إلى
ً
اتـفــاق قــريـبــا ،إذ قــال إن الـشــروط ستكون أكثر
صرامة إذا تمت إعادة انتخابه عام .2020
وأغـلــق مــؤشــر «نـيـكــي» الجلسة على ارتـفــاع
طفيف بنسبة  0.12في المئة عند  20649نقطة،

 28مليار دوالر من بيع سندات
رخيصة التكلفة في يوم واحد
باعت الشركات األميركية سندات بقيمة
 28مليار دوالر تقريبا في يوم واحد مقابل
عائد منخفض ،مستفيدة من تراجع تكاليف
االق ـتــراض عـلــى م ــدار الـشـهــر الـمــاضــي .ومــن
بين الشركات التي باعت سندات ،أمس األول؛
«والت ديزني» و«كاتربيلر» ،إضافة إلى نحو
عشرين شركة أخرى ،وفقا لما ذكرت مصادر
لـ«بلومبيرغ» .وباعت «ديزني» وحدها سندات
باستحقاقات مختلفة بقيمة سبعة مليارات
دوالر ،كما جمعت «سي إس إكــس» لتشغيل
السكك الحديدية سندات بقيمة مليار دوالر.
وباعت الشركات األميركية سندات بـ 84مليار
دوالر في أغسطس ،في حين يتوقع محللون
بيع سندات بــ 130مليار دوالر في سبتمبر،
من بينها  40مليار دوالر هذا األسبوع.
ً
بينما هبط المؤشر األوس ــع نطاقا «توبكس»
 0.26في المئة عند  1506نقاط.
وتراجعت العملة اليابانية بنسبة  0.23في
المئة إلى  106.18ينات أمام نظيرتها األميركية.
وارت ـف ـع ــت األس ـه ــم الـصـيـنـيــة ع ـقــب بـيــانــات
أظهرت تحسن نشاط قطاع الخدمات في الصين
خالل الشهر الماضي ،ومع ترقب الخطوة المقبلة
في الحرب التجارية القائمة.
وارتفع مؤشر «كايشين  -ماركيت» لمديري
المشتريات في قطاع الخدمات الصيني إلى 52.1
نقطة خالل أغسطس ،وهو المستوى األعلى منذ
مايو ،من  51.6نقطة في يوليو ،وتشير البيانات

إل ــى أن الـطـلــب الـمـحـلــي ك ــان أق ــوى م ــن الطلب
األجنبي مع ارتفاع مقياس التوظيف.
وفي ختام الجلسة ،ارتفع مؤشر «شنغهاي
المركب» بنسبة  0.9في المئة عند  2957نقطة،
كما صعد «شنتشن المركب»  0.7في المئة إلى
 1636نـقـطــة .وارت ـف ـعــت الـعـمـلــة الـصـيـنـيــة 0.3
فــي الـمـئــة عـنــد  7.1542ي ــوان مـقــابــل نظيرتها
األميركية .وارتفعت األسهم المدرجة في بورصة
هونغ كونغ بعد تقارير عن أن رئيسة السلطة
ً
التنفيذية كــاري الم ستسحب رسميا مشروع
قانون أثار الجدل.
وقفز مؤشر  MSCIلـ«هونغ كونغ» بأكثر من

ال ـم ـش ـت ـبــه ف ـي ـهــم ف ــي ال ـق ـضــايــا ال ـج ـنــائ ـيــة إلــى
ً
الصين ،وفقا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا
مورنينغ بوست» عن مصادره.
وي ـعــد الـسـحــب الــرس ـمــي ل ـم ـشــروع الـقــانــون
أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المؤيدين
للديمقراطية الذين تظاهروا ضد الحكومة لمدة
ً
ثالثة أشهر تقريبا.
وتــأتــي تـلــك ال ـخ ـطــوة بـعــدمــا انــدل ـعــت خــال
عطلة نهاية األسبوع الماضي أعنف مواجهات
بين المحتجين والشرطة ،إذ أضرم المتظاهرون
النيران في الشوارع ،وأطلق ضباط الشرطة الغاز
المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

 5في المئة ،ليسجل أكبر مكاسب يومية له منذ
أكـتــوبــر  ،2011فــي حـيــن ارت ـفــع الـمــؤشــر هانغ
سينغ  4فــي الـمـئــة .وارتـفـعــت أسـهــم الـشــركــات
التي تضررت باالحتجاجات عقب تلك األنباء،
إذ ارت ـفــع سـهــم مشغلة الـسـكــة الـحــديــد «إم تي
آر» – التي تضررت أعمالها وبنيتها التحتية
بسبب االضطرابات –  6.4في المئة ،كما صعد
سـهــم شــركــة الـطـيــران الـتــي تــواجــه أزم ــة «كــاثــي
باسيفيك»  7.2في المئة.
وتخطط رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ
ً
كونغ «كاري الم» رسميا لسحب مشروع القانون
ال ـم ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ال ـ ــذي كـ ــان سـيـسـمــح بتسليم

لماذا ال ينبغي الخوف من انقالب منحنى العائد األميركي هذه المرة؟
االرتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـك ـب ـيــر ف ــي ح ـج ــم الـ ــديـ ــون ذات
ً
ال ـع ــائ ــد الـمـنـخـفــض ت ــاري ـخ ـي ــا وال ـس ــال ــب في
بعض المناطق ،إضافة إلى عدم اليقين بشأن
االقتصاد ،ومـعــدالت التضخم المخيبة آلمال
صناع السياسات ،عوامل كافية إلثارة مخاوف
ً
المستثمرين خصوصا وسط تشابه هذا الوضع
مع ما شهدته اليابان في فترة ما بعد فقاعة
التسعينيات ،بحسب «التلغراف».
ً
لكن اليوم ،يواجه العالم أيضا حالة من عدم
اليقين السياسي والجيوسياسي ،إلى جانب
انقالب منحنى عائد سندات الخزانة األميركية،
وهــو أمــر ُينظر لــه منذ فترة طويلة باعتباره
إشارة خطر تنذر بقدوم الركود.
بـطـبـيـعــة ال ـ ـحـ ــال ،إذا اشـ ـت ــرى الـمـسـتـثـمــر
س ـن ــدات ســالـبــة ال ـعــائــد وح ــاف ــظ عليها حتى
تــاريــخ االسـتـحـقــاق فسيتحمل خـســائــر ،لكن
هذه الممارسة ليست ما يحكم اإلدارة النشطة
للمحفظة ،فبعض االسـتــراتـيـجـيــات يمكنها
م ـســاعــدة الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي تـحـقـيــق عــائــدات
إجمالية إيجابية في النهاية من هذه السندات.
 -إن تمويل عمليات شراء الديون السيادية

طــويـلــة األج ــل أو دي ــون ال ـشــركــات (ت ـكــون أقــل
ً
انغماسا في النطاق السالب مقارنة بنظيرتها
قصيرة األجل) ،ممارسة تمكن المستثمرين من
تحقيق الربح ،وهذا هو الحال في أجزاء كثيرة
من أوروبا ،بما في ذلك ألمانيا.
 عالوة على ذلك ،يمكن أن تنتقل العائداتإلــى منطقة أعمق داخــل النطاق السالب ،مما
يؤدي إلى مكاسب في رأس المال (تزداد أسعار
السندات مع انخفاض العائد ،والعكس صحيح)،
ً
وهذا هو الوضع الذي ظهر جليا العام الحالي
وســط التوقعات المتشائمة بشأن سياسات
البنوك المركزية.
 ه ـ ـنـ ــاك سـ ـ ـ ــوء فـ ـه ــم يـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى ت ـف ـك ـيــرالمستثمرين ،وهو توقعهم حدوث تحول وشيك
في الــدورة االقتصادية بسبب انقالب منحنى
العائد األميركي ،فمنذ أوائل الستينيات ،انقلب
المنحنى قبل  7فترات من الركود.
 مع ذلــك ،كان هناك تباين كبير في الفترةالزمنية بين االنقالب وحدوث الركود في وقت
الحــق ،وفــي ثــاث من الـحــاالت العشر األخيرة
التي انقلب فيها المنحنى ،لم يحدث الركود إال

بعد أكثر من عامين.
ً
 األمر األهم ،أن االنقالب وحده ليس شرطاً
كافيا لتأكيد الركود ،وينبغي النظر في الظروف
االقـتـصــاديــة األوس ـ ــع ،وبـفـعــل ذل ــك ،يتبين أن
العوامل التقليدية الحالية المسببة لالنكماش
ليست واضحة ،ويشمل ذلــك فــوران االقتصاد
المصحوب بارتفاع التضخم ،الذي يؤدي بدوره
إلى تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط.
 في الواقع ،خالل المرحلة الحالية يواجهالعالم ديناميات معاكسة (للفوران االقتصادي)،
فالتضخم ضعيف والبنوك المركزية تخفف
س ـي ــاس ـت ـه ــا مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ال ـن ـمــو
االقتصادي ،وهناك عوامل أخرى مثل االختالالت
الحادة في القطاع الخاص والتي لم تظهر بعد.
 باإلضافة إلــى ذلــك ،فــالــدورة االقتصاديةالـحــالـيــة ليست ع ــادي ــة ،إذ تسببت السياسة
ً
ً
النقدية المتراخية وقتا طويال في ثبات نسبي
ألسعار الفائدة عند مستويات منخفضة وأثرت
على شكل منحنى العائد ،مما شوه موثوقيته
كإشارة للركود.
 -فــي حـيــن مــن الـمـتــوقــع اسـتـمــرار التوسع

االقتصادي الذي أعقب األزمة المالية إلى أبعد
من ذلــك (وإن كــان بوتيرة أبـطــأ) ،فهناك أمــران
يجب مراقبتهما بعناية ،وأولهما عدم اليقين
السياسي الـمـتــزايــد ،إذ ال يمكن تجاهل أثــره
السلبي على معنويات المستثمرين والنشاط
التجاري بين البلدان.
ً
 حــال ـيــا ،يــدعــم الـنـمــو االق ـت ـص ــادي زي ــادةالوظائف التي تدعم بدورها استهالك األسر،
وساعد التحول الهيكلي نحو استهالك الخدمات
القطاع الخدمي ،مما زاد من توفير فرص العمل
بفضل استيعاب هذا القطاع لعمالة كثيفة.
 لكن هناك خطر من انتقال االنكماش فينشاط التصنيع العالمي إلــى قطاع الخدمات
ً
بالتالي انتهاء الفترة الممتدة طويال من إضافة
الوظائف.
 العامل الثاني الذي ينبغي مراقبته عن كثب،هو محدودية السياسات ،فرغم التجربة الحالية
التي أثبتت أن الحد األدنى لمعدالت السياسة
ً
ليس صفرا في المئة كفائدة ،لكن الخبراء يجدون
صعوبة في تصور أن معدالت الفائدة ستتحرك
بشكل أعمق داخل النطاق السالب.

ً
 ُيعتقد أيضا أن هناك نقطة تحول ستتجاوزعندها اآلثار السيئة للمعدالت السالبة المكاسب
الممكنة ،وإحدى النتائج ستكون ضعف الربحية
المصرفية ،مــا سيترتب عليه بطبيعة الحال
ضعف عمليات اإلقراض.
 نتيجة أخ ــرى هــي تــراكــم االخ ـت ــاالت فيالـقـطــاع الـمــالــي ،إذ تـعــزز الـسـيــاســات النقدية
ً
التيسيرية أسعار األصــول بــدال من االقتصاد
الحقيقي ،وهــي نتيجة تحصل على دعــم من
عمليات شراء األصول من قبل البنوك المركزية
نفسها مباشرة.
 االحتفاظ بالكاش مخاطرة أخرى ،السيماإذا اختارت البنوك تمرير أسعار الفائدة السالبة
إلى عمالء التجزئة ،بالطبع يمكن تفادي هذه
النتيجة فــي االق ـت ـصــاد غـيــر ال ـن ـقــدي ،وزادت
المدفوعات الرقمية بالفعل على م ــدار العقد
الماضي.
 مع ذلك ،من غير المرجح أن يصل العالم فيالمستقبل القريب إلى مرحلة يتم فيها التخلي
عن الكاش بشكل تام ُيمكن البنوك المركزية من
مواصلة خفض معدالت الفائدة.

 النقد المتداول كنسبة من إجمالي الناتجالـمـحـلــي يـصــل إل ــى أك ـثــر م ــن  8ف ــي الـمـئــة في
الواليات المتحدة ،ويقترب من  20في المئة في
اليابان ،لكن في بلدان مثل السويد والنرويج فإن
االعتماد على الكاش أصبح أقل ،بالتالي تمتلك
هذه األسواق مرونة أكبر فيما يتعلق بمواصلة
خفض الفائدة.
 على أي حال ،من الضروري اتباع نهج أكثرً
ً
توازنا للتحفيز ،مع لعب السياسة المالية دورا
ً
ً
أكثر وضوحا ،لكن الحكومات (وخصوصا التي
تسعى إلى إرضــاء الناخبين الذين سئموا من
التقشف) ستحتاج إلى التفكير في االنضباط
ً
أكثر تزامنا مع سعيها نحو التوسع المالي.
 لــذلــك ،ال تحتاج هــذه الفترة االستثنائيةإلى تدابير غير مسبوقة من المستثمرين ،نعم
ً
تعتبر العائدات السالبة أمرا غير عادي لكنها
ً
ال تــدعــو إل ــى تـحــول ج ــذري بـعـيــدا عــن أصــول
الــدخــل الـثــابــت األســاسـيــة ،مــع العلم أن اتباع
نهج استثماري ديناميكي سيكون من الحكمة،
ً
خصوصا أن انقالب منحى العائد ال يبدو نذير
خطر هذه المرة.

ْاإلسترليني يرتفع مع آمال تأجيل «بريكست» الذهب ينزل ...لكن مخاوف الركود
تبقي األسعار عند ذروة  6أعوام

حقق الجنيه اإلسترليني مكاسب ،أمــس ،في
أعقاب تصويت برلماني من شأنه أن يفتح الباب
أمــام تأجيل آخــر لـخــروج بريطانيا مــن االتحاد
األوروبي ،في حين تراجع الدوالر بعد أن أثارت
بيانات تصنيع ضعيفة التكهنات بشأن إ قــدام
الواليات المتحدة على تيسير قوي لسياستها
النقدية.
وســاهــم تــراجــع ال ــدوالر األمـيــركــي فــي ارتـفــاع
ال ـ ــدوالر األس ـت ــرال ــي ،وخــاصــة مــع تــوافــق النمو
االقـ ـتـ ـصـ ــادي ل ـل ــرب ــع ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي ي ــون ـي ــو مــع
الـتــوقـعــات ،حتى وإن كــان نـمــوا طفيفا ،لترتفع
العملة األسـتــرالـيــة  0.3فــي الـمـئــة ،وتـبـلــغ أعلى
م ـس ـتــوى ل ـهــا ف ــي أسـ ـب ــوع ع ـنــد  0.6775دوالر
أميركي.
وصعد اإلسترليني ،الذي شهد تراجعا ألدنى
مـسـتــويــاتــه مـنــذ مــا يـقــرب ث ــاث س ـنــوات ،أمــس،
بنسبة  0.2في المئة تقريبا مقابل ال ــدوالر إلى
 1.2100دوالر ،كما ارتـفــع  0.1فــي المئة مقابل
اليورو.
وكــان اإلسترليني هبط مــا دون  1.20دوالر،
أمــس األول ،وتــراجــع إلــى أدن ــى مستوياته منذ
انهياره المفاجئ في أكتوبر  ،2016وال تزال اآلفاق
تكتنفها حالة من الضبابية.

وتخلى مؤشر الدوالر ،الذي يتتبع أداء العملة
األميركية مقابل سلة مــن  6عمالت رئيسة ،عن
أعلى مستوياته في عامين ،والذي المسه أمس،
وسـجــل  ،98.915ليتراجع فــي مــواجـهــة الـيــوان،
ويستقر أمــام الـيــورو ،حيث بلغت قيمة اليورو
 1.0975دوالر.
وان ـخ ـف ــض ال ـي ــن بـشـكــل طـفـيــف إلـ ــى 106.11
ل ـل ــدوالر ،بـعــد أن ق ــال م ـســؤول فــي بـنــك الـيــابــان
المركزي ،إنه يتعين على البنك تيسير سياسته
الـنـقــديــة بشكل اسـتـبــاقــي ،ل ــدرء الـمـخــاطــر التي
تواجه االقتصاد.
وكان الدافع وراء تعافي الــدوالر هو انكماش
ن ـشــاط الـتـصـنـيــع ف ــي أك ـبــر اق ـت ـصــاد ف ــي الـعــالــم
للمرة األول ــى فــي ثــاثــة أع ــوام الشهر الماضي،
وفقا لبيانات صدرت من معهد إدارة التوريدات
األميركي.
وساعد انخفاض الــدوالر على تعافي اليوان
م ــن أدن ــى مـسـتــويــاتــه ف ــي  11ع ــام ــا ،لـيـصــل إلــى
 7.1669للدوالر .وخفف من صعود اليوان حرص
المتداولين على توخي الـحــذر بشأن المخاطر
الـتـجــاريــة مــع تعهد الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه بكين إذا
طال أمد المفاوضات التجارية.

هل مازالت عقارات
بريطانيا المالذ اآلمن ؟
تباين التحليالت حول مستقبل
القطاع العقاري في بريطانيا في
حال الخروج من االتحاد األوروبي
بـاتفاق أو بدونه.
ف ـ ـشـ ــراء عـ ـق ــار فـ ــي لـ ـن ــدن ك ــان
ً
دائ ـ ـمـ ــا الـ ـم ــاذ اآلم ـ ــن أو ال ـم ــاذ
الحلم للعديد مــن المستثمرين.
ً
وخ ـص ــوص ــا ال ـش ـبــاب م ـن ـهــم .إذا
ً
امتلكت عقارا في بريطانيا .فقد
أمنت على مستقبلك المادي.
مـ ــن هـ ـن ــا .ت ـت ـجــه األع ـ ـيـ ــن إل ــى
س ـ ــوق ال ـع ـق ــار هـ ـن ــاك ب ـي ــن مــالــك
ق ـ ـلـ ــق ومـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر مـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــب .إذ
وج ــدت تـحـلـيــات مــن  KPMGأن
مــن الـمــرجــح أن تنخفض أسعار
المنازل بنحو  6في المئة بجميع
مناطق بريطانيا إذا لم تكن هناك
صفقة خروج من االتحاد األوروبي
ً
ومـ ـ ـ ـ ــازال ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم بـ ـعـ ـي ــدا عــن
توقعات بنك إنكلترا بانخفاض
بنسبة  30في المئة.

تراجع الذهب ،أمس ،مع جني متعاملين لألرباح
بعد مكاسب حققها المعدن األصفر بنسبة  1في المئة
في الجلسة السابقة ،لكن األسـعــار تبقى قــرب أعلى
مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من
ً
ركود عالمي فضال عن الضبابية التي تكتنف الخالف
التجاري الصيني األميركي وخ ــروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي.
ونزل الذهب في المعامالت الفورية  0.6في المئة

ً
إلى  1537.20دوالرا لألوقية «األونصة» لكنه حام قرب
ً
مستواه األسبوع الماضي عند  1554.56دوالرا وهو
األعلى منذ أبريل .2013
ون ــزل الــذهــب فــي التعامالت اآلجـلــة فــي الــواليــات
ً
المتحدة  0.6في المئة إلى  1546.6دوالرا.
وزادت الفضة في المعامالت الفورية  0.5في المئة
ً
إلى  19.33دوالرا لألوقية بعد أن سجلت في وقت سابق
ً
 19.57دوالرا وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر .2016

١٠
اقتصاد
الذي وصل باألرجنتين إلى هذه المرحلة؟
ما
ُ
ً
ةديرجلا
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الرئيس أجبر على مخالفة توجهاته وفرض قيودا على العمالت األجنبية

أفادت التقديرات األخيرة
للبنك المركزي في األرجنتين،
أمس األول ،بأن نسبة التضخم
في هذا البلد الواقع في أميركا
الجنوبية ستبلغ خالل العام
الحالي  ،%55بينما سيسجل ً
إجمالي الناتج الداخلي تراجعا
نسبته .%2.5

هـ ــزي ـ ـمـ ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـح ــال ــي
لــأرجـنـتـيــن مــاوريـسـيــو مــاكــري
في انتخابات الرئاسة التمهيدية
فــي ال ـح ــادي عـشــر مــن أغسطس
الماضي ضاعفت التحديات التي
يواجهها االقتصاد األرجنتيني،
مما أجبر الرئيس لفرض قيود
عـلــى ش ــراء الـعـمــات األجـنـبـيــة -
عـلــى الــرغــم مــن أن هــذه الخطوة
تتنافى مــع سياسته المنفتحة
تجاه األسواق.
وتـ ـ ــواجـ ـ ــه األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن أزم ـ ــة
اقتصادية جــديــدة دفعت رئيس
ال ـب ــاد مــاوري ـس ـيــو م ــاك ــري إلــى
فــرض قيود على شــراء العمالت
األجنبية والنتيجة طوابير من
المواطنين الذين يحاولون سحب
دوالراتهم من المصارف.
وبـمــوجــب الـمــرســوم الـجــديــد،
ً
ب ــات إلــزام ـيــا عـلــى المستوردين
ج ـه ــات ال ـح ـص ــول ع ـلــى مــواف ـقــة
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي قـ ـب ــل ش ـ ـ ـ ــراء ع ـم ــات
أج ـن ـب ـي ــة .ك ــذل ــك ال بـ ــد مـ ــن إذن
الحكومة على أي تحويالت إلى
الخارج.
أمـ ـ ـ ـ ــا األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،فـ ـ ـ ــا ي ـس ـم ــح
للمقيمين بشراء أكثر من  10آالف
ً
دوالر ش ـهــريــا فـيـمــا ال يـتـجــاوز
المبلغ ألف دوالر لغير المقيمين.
ل ـك ــن الـ ـقـ ـي ــود الـ ـت ــي س ـت ـســري
حـتــى نـهــايــة ديـسـمـبــر لــم تشمل

حـتــى اآلن عـمـلـيــات الـسـحــب من
ا لـحـســا بــات المصرفية المقومة
ً
أصــا بــالــدوالر ،فما الــذي وصل
باألرجنتين لهذه المرحلة؟
ت ـفــاق ـمــت األزمـ ـ ــة ب ـعــد هــزيـمــة
م ــاك ــري ف ــي ان ـت ـخــابــات الــرئــاســة
ال ـت ـم ـه ـيــديــة ف ــي ال ـ ـحـ ــادي عـشــر
من أغسطس .الهزيمة الساحقة
م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي
ألبرتو فرنانديز هــوت بالبيزو
األرجنتيني بنحو  24في المئة
منذ ذلك التاريخ.
الـسـنــدات الـسـيــاديــة واألسـهــم
أخــذت هــي األخ ــرى نصيبها من
الضربات ،وسط ذعر المودعين
ال ــذي ــن بـ ـ ــدأوا ب ـس ـحــب أم ــوال ـه ــم،
مما ساهم بهبوط االحتياطيات
األجـنـبـيــة لــأرجـنـتـيــن بـ ـ  20في
المئة خالل ثالثة أسابيع.
وه ـ ــذا ب ـ ــدوره دفـ ــع الـحـكــومــة
لتأجيل تسديد  7مليارات دوالر
من الديون قصيرة األجل خطوة
وصفتها ستاندرد آند بورز بأنها
"تعثر انتقائي" قبل أن تتوصل
الحكومة إلى اتفاق مع الدائنين.
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــى ل ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد
استحقاقات طويلة األجل بقيمة
 50مـلـيــار دوالر  -معظمها في
أيدي مستثمرين أجانب.
وم ـ ــا ق ــد ي ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
م ـ ــاك ـ ــري ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات مــع

الــدائـنـيــن هــو أنـهــم يــؤمـنــون بأن
أي الـ ـش ــروط ف ــي أي ات ـف ــاق يتم
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه س ـت ـك ــون أف ـضــل
تحت واليــة الرئيس الحالي من
نظيره الشعبوي المرشح للفوز
في السابع والعشرين من أكتوبر.
وت ــول ــى م ــاك ــري م ـن ـص ـبــه فــي
ً
 2015مـتـعـهــدا بـفـتــح االقـتـصــاد
بعد أكثر من  12سنة من العزلة،
عــزلــة اقـتـصــاديــة ســاهـمــت فيها
كريستينا فـيــر نــا نــد يــز كيرشنر
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــد تـ ـ ـعـ ـ ــود لـ ـلـ ـس ــاح ــة
ً
السياسية قريبا كالنائب األول
ل ـل ــرئ ـي ــس إذا انـ ـتـ ـخ ــب أل ـب ــرت ــو
فرنانديز.
العودة المحتملة لكريستنيا
فيرنانديز ،التي تواجه اتهامات
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،ه ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــا ي ـخ ـي ــف
ً
الـمـسـتـثـمــريــن ،فـهــي ال ـتــي دائ ـمــا
اشتهرت بسياساتها الحمائية
ومنها فرض القيود على رؤوس
األموال ،إضافة إلى فرضها لقيود
على التجارة.
ونجح ماكري في إزالة القيود
عـلــى الـعـمـلــة وف ــي تـســويــة ن ــزاع
استمر  15سنة مع الدائنين مهد
ال ـطــريــق أمـ ــام األرج ـن ـت ـيــن لبيع
سـ ـن ــدات ف ــي الـ ـخ ــارج ف ــي أبــريــل
 - 2016حـطـمــت حـيــن إصــدارهــا
بعض أرقام ديون الدول الناشئة.
وت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدد خ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة م ـ ــاك ـ ــري

لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـ ـ ــا ح ـ ـق ـ ـقـ ــه م ــن
نـجــاحــات اقـتـصــاديــة ّ ول ــو كانت
قصيرة األمد ...فقد نشط ماكري
أعمال البنية التحتية بمليارات
ال ـ ــدوالرات وص ـحــح س ـنــوات من
البيانات الحكومية االقتصادية.
خ ــرج ــت األرج ـن ـت ـيــن ب ـعــدهــا من
الركود في الربع الثالث من عام
 2016قبل أن تعود إليه في .2018
ويــرى آخ ــرون النصف الفارغ
م ـ ــن ال ـ ـك ـ ــأس ال ـم ـت ـم ـث ــل بـ ـع ــودة
الركود العام الماضي ما اضطره
للحصول على قــرض بقيمة 56
مـلـيــار دوالر مــن ص ـنــدوق النقد
ً
ال ــدول ــي  -يـسـعــى حــال ـيــا إلع ــادة
هيكلة  44مليار دوالر تم صرفها
ً
حتى اآلن ،علما أن األرجنتين في
األصـ ــل س ـت ـبــدأ ف ــي سـ ــداد دي ــون

صندوق النقد الدولي عام .2021
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن دي ــون
األرجـنـتـيــن تـتـجــاوز  100مليار
دوالر وبـحـســب شــركــة Capital
 Economicsصافي االحتياطيات
الحالية ال تغطي ســوى  60في
المئة من احتياجات األرجنتين
المالية .فلديها  30مليار دوالر
مــن ال ــدي ــون الـمـسـتـحـقــة فــي عــام
 2019و 50مليار دوالر أخرى في
العام المقبل.
وأف ــادت الـتـقــديــرات األخـيــرة
للبنك المركزي في األرجنتين
أ مــس األول أن نسبة التضخم
في هذا البلد الواقع في أميركا
الجنوبية ستبلغ خــال العام
ال ـح ــال ــي  55ف ــي ال ـم ـئ ــة بـيـنـمــا
سـ ـيـ ـسـ ـج ــل إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـن ــات ــج

ً
ال ــداخ ـل ــي ت ــراج ـع ــا نـسـبـتــه 2.5
في المئة.
وكانت هذه المؤسسة المالية
تـتــوقــع قـبــل ه ــذه ال ـت ـقــديــرات ،أن
تبلغ نسبة التضخم  40في المئة
ونسبة االنكماش  1.4في المئة.
ونشرت هذه التقديرات بينما
تراجعت بورصة بوينوس آيرس
أمس األول بنسبة  11.9في المئة،
في اليوم الثاني من بدء تطبيق
مــراقـبــة أس ـعــار ص ــرف الـعـمــات،
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
الشركات واألفراد لمحاولة طمأنة
األسواق والمدخرين.
ويـفــرض الـمــرســوم الــذي نشر
األح ـ ـ ــد الـ ـم ــاض ــي فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية على الشركات المصدرة
تـ ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر إلـ ـ ــى ال ـع ـم ـلــة

الــوطـنـيــة ال ـب ـيــزوس خ ــال فـتــرة
محددة بما بين خمسة أيام و15
يــوم عمل بعد تسلم المبالغ ،أو
ً
خالل  180يوما من تاريخ تصدير
السلع.
وال يمكن لــأفــراد تحويل أي
مبلغ يتجاوز عشرة آالف دوالر
وال شـ ــراء ع ـمــات أجـنـبـيــة أكـبــر
من هذا المبلغ دون موافقة البنك
المركزي األرجنتيني.
ويشهد االقتصاد األرجنتيني
ً
انـكـمــاشــا مـنــذ الــربــع الـثــانــي من
.2018
وفقدت العملة األرجنتينية 20
في المئة من قيمتها في األسابيع
الـ ـث ــاث ــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـي ـن ـمــا خـســر
البنك المركزي أكثر من  12مليار
بيزوس من احتياطيه.

« »KIBيرعى حملة وزارة الداخلية «عيالنا بعيونا» «بيتك» يدعم برنامج  Codedلتطوير
االبتكار التكنولوجي لطلبة الثانوية

في إطار برنامجه الرائد في مجال المسؤولية
االجتماعية ،قام بنك الكويت الدولي " "KIBبرعاية
الحملة اإلعالمية السنوية لوزارة الداخلية ،التي
أطلقتها تحت شعار "عيالنا بعيونا" ،بمناسبة
موسم العودة إلى المدارس.
وتهدف هذه الحملة إلى توعية أولياء األمور
والطلبة بإجراء ات األمن والسالمة على الطريق
وأهـمـيــة الــوقــايــة مــن ال ـح ــوادث مــع بــدايــة الـعــام
الدراسي .2020 – 2019
وت ـض ـم ـنــت ال ـح ـم ـلــة م ـج ـمــوعــة م ــن الــرســائــل
التوعوية ا لـتــي بثتها اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني عبر مواقع التواصل االجتماعي
ووسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـم ـس ـمــوعــة وال ـم ــرئ ـي ــة ،إل ــى
جــانــب الــرســائــل الـقـصـيــرة عـبــر الـهــاتــف الـنـقــال
والمطبوعات اإلرشادية ،باإلضافة إلى برنامج
خاص لزيارة المدارس إللقاء المحاضرات وإقامة
الندوات التوعوية على مدار العام.
وم ــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر أول وح ــدة االت ـصــال
المؤسسي في البنك ،نواف ناجيا :إن رعاية ""KIB
لهذه الحملة تأتي في إطار حرصه على التأثير
اإليجابي على المجتمع ومساندة الجهات التي
تسعى إلى توعية أفراده ،سواء كانت مؤسسات
ً
حكومية أو خاصة ،مشيدا بجهود وزارة الداخلية
الحثيثة التي تهدف مــن وراء هــذه الحملة إلى
الحد من االزدحام المروري ،وزيادة وعي أولياء
األمــور والطلبة بالمخاطر التي قد يواجهونها
ً
عند الذهاب إلى المدرسة بالسيارة أو سيرا على
األقـ ــدام ،إلــى جــانــب تسليط الـضــوء على كيفية
التعامل معها والوقاية منها.

نواف ناجيا في لقطة جماعية خالل الحملة
وأشار ناجيا إلى أهمية تعاون جميع الجهات
مع األجهزة األمنية ووزارة الداخلية التي تسعى
إلى حماية أبنائنا الطلبة وتوفر لهم بيئة آمنة،
ً
مما سينعكس إ يـجــا بـيــا على المجتمع ويعزز
السالمة واالستقرار فيه.
وه ـن ــأ ال ـط ـل ـبــة ب ــال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد،
ً
متمنيا لهم سنة مليئة بالنجاح والتوفيق ،كما
شجعهم على االستزادة من العلم كونه الضمان

أسعار صرف العمالت العالمية

وغد أفضل للكويت.
األكبر في بناء مستقبلهم
ٍ ً
ي ــذك ــر أن " "KIBي ـح ــرص دائـ ـم ــا ع ـلــى تنظيم
الــزيــارات الميدانية التوعوية لـلـمــدارس ،وذلــك
ضـمــن إط ــار سلسلة ال ـم ـبــادرات الـتــي يـقــوم بها
ً
خــال موسم الـعــودة إلــى الـمــدارس ،حرصا منه
ع ـلــى إض ــاف ــة م ـع ـلــومــات مـهـمــة وش ـي ـقــة للطلبة
إلــى جــانــب التفاعل مــع كــل فعاليات ونشاطات
المجتمع الكويتي.

ش ــارك بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك) ،فــي دع ــم برنامج
تدريبي متخصص عن لغة البرمجة اإللكترونية وتطوير
المهارات البرمجية واالبتكار التكنولوجي لطلبة الثانوية،
ضمن الشراكة االستراتيجية مع أكاديمية " ،"Codedوهي أول
أكاديمية برمجة في الشرق األوسط ومقرها الكويت ،وتهدف
إلى تعليم أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام
أحدث األدوات والوسائل.
وتــأتــي رعــايــة "بـيـتــك" للبرنامج ضمن إط ــار المسؤولية
االجتماعية والحرص على دعم مبادرات االبتكار والتطور
العلمي والتكنولوجي لدى الشباب ،لمواكبة جميع التطورات
في هذا المجال.
ويغطي الـبــرنــامــج أســاسـيــات تطوير وتصميم األلـعــاب
اإللكترونية ،وفهم الرموز الخاصة إلنشاء لعبة فيديو ثالثية
األبعاد ،حيث تم خالل البرنامج إنجاز عدد كبير من مشاريع
ألعاب الفيديو.
وتضمن البرنامج الكثير من المعلومات العلمية والتجارب
البرمجية مع توفير أدوات ومستلزمات متطورة لالبتكارات
التكنولوجية ،بما يساهم فــي غــرس مفهوم تقدير العلوم
في نفوس الطلبة ،ويفتح آفاقا أوسع لالبتكار واإلبداع ،من
خالل تسهيل عملية تبادل المعارف وتطوير مهارات التفكير
النقدي واإلبداعي.
من جانبه ،أشاد الشريك المؤسس ألكاديمية  ،Codedأحمد
معرفي ،بشراكة "بيتك" االستراتيجية ،ومساهماته في دعم
مثل هــذه البرامج ،التي تقدم الكثير من المهارات العلمية
والتجارب البرمجية.
َّ
وعبر الطلبة المتدربون عن شكرهم لـ"بيتك" ،على توفير

«وربة» يجري اليوم سحب
«السنبلة» األسبوعي

 Codedتكرم «بيتك»
مثل هذه الفرصة التي تساهم بتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم؛
تقنيا ومهنيا ،وتدعم روح االبتكار وتطوير القدرات اإلبداعية
لــدى الشباب ،مؤكدين أنهم تمكنوا من اإللمام بالكثير من
المهارات في مجال َّلغة البرمجة وعالم التكنولوجيا.
ُيذكر أن "بيتك" وقع في وقت سابق شراكة استراتيجية مع
 ،Codedللمشاركة في أنشطة وفعاليات ومعسكرات وبرامج
تدريبية مختلفة تهدف إلى صقل مهارات األطفال والشباب،
وتـعــزيــز م ـب ــادرات االبـتـكــار والـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي .وتــوفــر
األكاديمية دورات تدريبية مكثفة لتعليم لغات برمجة يمكن
استخدامها لتصميم وتطوير التطبيقات التفاعلية ألجهزة
آيفون وأندرويد ،إضافة إلى المواقع اإللكترونية.

«المتحد» :تجميع  6أطنان من مخلفات
البالستيك إلعادة تدويرها

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

يـجــري بـنــك ورب ــة سـحــب السنبلة األسـبــوعــي الـ ـ ،34
إضافة إلى سحب السنبلة الخاص باألطفال ،ظهر اليوم،
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي
البنك.
يمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم
في الوقت نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.
وتـمــاشـيــا مــع رغـبـتــه فــي تـطــويــر وتـحــديــث خــدمــاتــه
وحلوله المصرفية بما يتوافق مــع تحقيق المصلحة
والفائدة األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه،
والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب ،يعيد "وربة" إطالق
حملة "السنبلة" بحلة جديدة ومتطورة في  2019تطوي
في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ،حيث عدل وتيرة
السحوبات والقيمة اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية
التي يحصل عليها العمالء ،لتصل إلى أكثر من مليون
دينار.
ويستمر البنك في السحوبات األسبوعية على خمسة
رابحين يفوز كل منهم بـ  1000دينار .ويتميز "السنبلة"
في  2019بالسحوبات الكبرى ( ،)Mega Drawsالتي تقام
كل ربع سنة ،لتكشف عن خمسة رابحين ،نصيب الرابح
األول  100ألــف ديـنــار ،وأربـعــة رابحين لسيارات Land
 .Cruiser VXRولمنح العمالء المزيد من الفرص للربح،
قام "وربة" بزيادة الجوائز بسحب الـ  Mega Drawاألخير
لعام  ،2019بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
وفيما يتعلق بفرص الــربــح ،يحق لكل عميل فرصة
دخول السحب مقابل كل  10دنانير في الحساب .وقدم
"وربة" حال استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة ،التي
تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل إلى  3.5في المئة،
وفرص ربح في سحوبات السنبلة طوال فترة االستثمار.

حاوية لتجميع مخلفات البالستيك أمام فرع البنك بالرميثية
ف ــي إطـ ـ ــار جـ ـه ــوده الـمـجـتـمـعـيــة ال ـت ــي تـضــع
االهتمام بالبيئة ودعمها على قائمة اهتمامها،
ن ـج ــح ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـح ــد ،ع ـب ــر بــرنــام ـجــه
الخاص ،بإعادة التدوير بتجميع نحو  6أطنان
من المخلفات البالستيكية خالل العام الحالي،
مـقــارنــة بـنـحــو  2000كـيـلــوغــرام فــي ع ــام ،2018
وذل ــك مــن خــال مـشــروعــه بــالـتـعــاون مــع مصنع
أمنية إلعــادة تدوير البالستيك ،حيث تم وضع
صناديق في المقر الرئيس للبنك وجميع األفرع،
وإقامة نقاط تجميع في عدد من مناطق الكويت،
مثل سـلــوى والرميثية وبـيــان والـجـهــراء ،وذلــك
بوضع حاويات التجميع الرئيسية بالقرب من
أفرع البنك ،لزيادة وجود نقاط التجميع وخدمة
سكان هذه المناطق.
ونجحت هذه المبادرة في توفير مساحة 20
ً
ً
مـتــرا مكعبا مــن ال ـمــرادم ،إضــافــة الــى االنعكاس
اإلي ـجــابــي عـلــى تقليل كـمـيــة الـنـفــايــات وتـعــزيــز
ثقافة إعادة تدويرها ،كذلك تدعم هذه المبادرة
الشباب الكويتيين ،مما يتماشى مع رؤية سمو
األمير الشيخ صباح األحمد لكويت جديدة .2035
وفي تعليقها على نجاح هذه المبادرة ،قالت
الـمــديــرة الـعــامــة لحماية الـعـمــاء ،رئيسة فريق
المسؤولية المجتمعية في البنك ،سحر دشتي:
يعد االهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من أولويات
مـســؤولـيـتـنــا الـمـجـتـمـعـيــة ،وق ــد ص ــدر تـقــريــرنــا
السنوي للمسؤولية المجتمعية  2018بعنوان

"الشباب والبيئة" ،ومن هذا المنطلق ،وفي إطار
أنـشـطـتـنــا لـلـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة وحـمــايـتـهــا من
التلوث ،ما زلنا نواصل جهودنا إلعــادة تدوير
البالستيك من خالل شراكتنا الناجحة مع مصنع
أمنية لتدوير البالستيك.
وأض ــاف ــت أن الـتـخـلــص مــن م ــادة البالستيك
ً
ً
بطريقة غير مناسبة يعد أمرا غير مقبول بيئيا،
وه ـنــا يــأتــي دورنـ ــا كـمــؤسـســات وطـنـيــة وأف ــراد
بتحمل مسؤوليتنا بــا تـبــاع ا لـطــرق الصحيحة
في التخلص من النفايات ،لكوننا جزء ا من هذا
التغيير البيئي المطلوب ،مما يمكننا من إحداث
ف ـ ــارق اي ـج ــاب ــي نـ ـش ــارك م ــن خ ــال ــه ف ــي صـيــاغــة
المستقبل ،حتي تعود بيئتنا المحلية إ لــى ما
كانت عليه من الجمال والنظافة.
إلى
ـادرة
ـ
ب
ـ
م
ـ
ل
ا
ـذه
وختمت :نـهــدف مــن خــال هـ
ّ
بث رسالة مفادها أن البالستيك كمادة ال يمثل
البالستيك
ً
المشكلة؛ بــل على النقيض ً ،يساهم ً
المواد تنوعا واستدامة ومتانة
باعتباره ً أكثر
ً
مـســاهـمــة إي ـجــاب ـيــة ف ــي الـمـجـتـمــع ،وف ــي تقليل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،إضافة إلى دوره
الرئيسي بتطبيقات عدة ،مثل الصحة واإلنشاءات
والتكنولوجيا .ولمنع تسرب البالستيك كنفايات
إلــى البيئة ،نحتاج إلــى إح ــداث تغيير سلوكي
حـقـيـقــي ي ـب ــدأ ف ــي ت ـص ــرف ــات ك ــل فـ ــرد م ــن أفـ ــراد
مجتمعنا ،ليستمر مع األجيال القادمة.
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ُّ
الفاضل :تحسن ملحوظ في «مصفاة فيتنام»

البلدان يرغبان في تنمية وتطوير التبادل التجاري
قال الفاضل إن المسؤولين
الفيتناميين أشادوا بالتحسن
الملحوظ في أداء مشروع
مصفاة ومجمع البتروكيماويات
(نغي سون) في اآلونة
األخيرة.

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء
الــدك ـتــور خــالــد ال ـفــاضــل ع ـمــق ومـتــانــة
العالقات الثنائية النفطية مع فيتنام
مـضـيـفــا ان ـهــا تـسـيــر بـشـكــل وث ـيــق إلــى
المزيد من التعاون النفطي.
و قــال الفاضل في اتصال هاتفي مع
« ك ــو ن ــا» ا ن ــه ا ل ـت ـقــى أ م ــس األول ر ئـيــس
وزراء فـ ـيـ ـتـ ـن ــام ن ـ ـغـ ــو يـ ــان يـ ـ ـ ــوان ف ــوك
ك ـمــا ال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
الـفـيـتـنــامــي ت ــران ت ــوان آن ،مـشـيــرا إلــى
رغ ـ ـبـ ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــن فـ ــي ت ـن ـم ـي ــة وت ـط ــوي ــر
ا لـتـبــادل ا لـتـجــاري فيما يخص القطاع
النفطي وتجديد سبل التعاون.
وأكد حرص الكويت على االستثمار
فــي جمهورية فيتنام مثمنا العالقات
الـمـتـمـيــزة بـيــن الـبـلــديــن ف ــي الـمـجــاالت
كافة السيما المجال النفطي.
وذك ــر ان ال ـم ـســؤول ـيــن الـفـيـتـنــامـيـيــن
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا ب ــالـ ـتـ ـحـ ـس ــن ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــوظ ف ــي
أداء مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع م ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــاة و م ـ ـج ـ ـمـ ــع
البتروكيماويات (نغي سون) في اآلونة
األخيرة منوها بحرص ودعم الحكومة
الفيتنامية إلنجاح المشروع الذي يزود
ا لـســوق الفيتنامي بنحو  40فــي المئة
من احتياجاتها من الوقود.
وأع ــرب الـفــاضــل عــن شـكــره وتـقــديــره

للدعم الذي تقدمه الحكومة الفيتنامية
لتذليل العقبات التي تواجه المشروع
مــا ي ــدل عـلــى ح ــرص كــل األطـ ــراف على
انجاحه وتكريسه دوليا باعتباره مثاال
للتعاون الناجح بين فيتنام واليابان
والكويت.
يـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ــر ان م ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاة و م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات (نـ ـغ ــي س ـ ـ ــون) هــي
أكبر مصفاة في فيتنام اذ تأسست في
اب ــري ــل ع ــام  2008ب ـيــن شــركــة ال ـب ـتــرول
الكويتية العالمية بنسبة  35.1في المئة
ومجموعة فيتنام للنفط والغاز بنسبة
1ر 25في المئة وشركة اديمتسوكوزان
اليابانية بنسبة  35.1في المئة وشركة
ميتسوي للكيماويات اليابانية بنسبة
 4.7في المئة.
وتعمل المصفاة على تكرير  200ألف
برميل يوميا من النفط الخام الكويتي
اذ ت ـع ــد م ــن أهـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع الــوط ـن ـيــة
الرئيسية في فيتنام.

 124مليار دوالر قيمة الدين العام بدبي
بنسبة  %108من إجمالي الناتج الداخلي
«ستاندارد آند بورز» :استمرار التباطؤ االقتصادي باإلمارة حتى 2022

خالد الفاضل

المصفاة تعمل على
تكرير  200ألف برميل
يوميا من النفط الخام

توقعت وكالة التصنيف االئتماني «ستاندارد
آنـ ــد ب ـ ـ ــورز» أن ي ـت ــواص ــل ال ـت ـب ــاط ــؤ ال ـ ــذي يـشـهــده
اق ـت ـصــاد إمـ ــارة دب ــي مـنــذ  2014حـتــى ع ــام ،2022
مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات
الحرب التجارية بين الــواليــات المتحدة والصين
واالضطرابات السياسية.
وأفاد تقرير للوكالة الدولية ،أن مستوى النمو في
ّ
دبي تأثر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة،
األساسيين بالنسبة لإلمارة.
وأضاف أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالي
 124مليار دوالر أو  108في المئة من إجمالي الناتج
المحلي ،بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي لإلمارة بنسبة 1.94
في المئة فقط العام الماضي ،في أدنى مستوى منذ
 2010عندما كانت دبي ال تزال في مرحلة التعافي
من تداعيات األزمــة المالية العالمية وعــاجــزة عن
سداد ديونها.
لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو
ً
نسبة  2.4فــي المئة هــذا ال ـعــام ،خـصــوصــا بسبب
اسـتـكـمــال الـمـشــاريــع المرتبطة بـمـعــرض «إكسبو
 »2020الدولي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر العام
المقبل.
وبعد «إكسبو» ،سيعود النمو إلى  2.0في المئة
في  ،2022بحسب «ستاندارد آند بورز».

الصايغ« :جيران القابضة» تستعد لتنفيذ المشاريع الكبرى

ً
ً
«عمومية» الشركة توزع أرباحا على المساهمين بواقع  %5نقدا ومثلها منحة
●

جراح الناصر

ذكرت نائبة رئيس مجلس
اإلدارة فـ ـ ــي ش ـ ــر ك ـ ــة جـ ـي ــران
القابضة ،فاطمة الصايغ ،أن
إجمالي اإليــرادات التشغيلية
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ب ـل ــغ  ٦٦مـلـيــون
دينار ،كما بلغ إجمالي حقوق
الملكية ا لـمـتــا حــة لمساهمي
الشركة األم نحو  ٣٢مليونا،
مقارنة بـ  ٣٠مليونا في .٢٠١٨
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ،خـ ـ ـ ـ ــال ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد
الجمعية العمومية ا لـعــاد يــة
وغير العادية للشركة ،أمس،
إن عــام  ٢٠١٩كــان عاما مهما
لـ ـش ــرك ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـم ـت ـح ــدة
لــإنـشــاء ،وهــي شــركــة تابعة،

حـ ـي ــث ت ـ ــم الـ ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي تـنـفـيــذ
مجموعة من المشاريع المهمة
داخــل الكويت ،وتــم توقيعها
خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة،
وكذلك التقدم للحصول على
أقـ ــل األسـ ـع ــار لـمـجـمــوعــة من
الـمـشــاريــع ،لكن لــم تـبـ ّـت بعد،
الفتة إلى أن إجمالي األعمال
ال ـت ــي ت ـح ــت ال ـت ـن ـف ـيــذ وت ـق ــوم
الـمـجـمــوعــة بـتـنـفـيــذهــا خــال
الفترة القادمة بلغ  ٢٥٠مليون
دينار.
وأضافت الصايغ أن «ربحية
سهم الشركة بلغت  ٣٥.٧فلسا
ل ـل ـس ـه ــم ،كـ ـم ــا ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ــاح
المجموعة  ٥.٤ماليين دينار
خالل السنة المالية المنتهية

في فبراير  ،٢٠١٩مقارنة بـ ٣.٥
مــاي ـيــن ف ــي  ،٢٠١٨مــوضـحــة
أن الـ ــزيـ ــادة ف ــي ق ـي ـمــة أربـ ــاح
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ن ـت ـي ـج ــة زي ـ ـ ــادة
اإليـ ــرادات التشغيلية والـبــدء
فــي الـمـشــاريــع الـجــديــدة التي
تم توقيعها.
وأشارت إلى أنه على الرغم
مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ت ـم ـل ــك ال ـم ـج ـمــوعــة
مخصصات كافية لمواجهة
ا ل ـظــروف الصعبة ،مما يوفر
القدرة على مواجهة أي طارئ
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،ح ـيــث بلغت
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة
المسجلة في البيانات المالية
المنتهية في فبراير  ٢٠١٨نحو
 ٢١مليون دينار.
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اقتصاد

وت ــابـ ـع ــت «بـ ـلـ ـغ ــت ال ـق ـي ـمــة
السوقية لألراضي والعقارات
المسجلة في البيانات المالية
ل ـعــام  ٢٠١٩ب ـنــاء عـلــى تقييم
مــن ّ
مقيمين مستقلين ،نحو
 ٢٨م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي حين
بلغت القيمة ا لــد فـتــر يــة لهذه
األراض ـ ــي وال ـع ـق ــارات حــوالــي
 ١٥.٣مليونا ،بـخــاف القيمة
السوقية للمباني المجموعة
المستخدمة كمقر رئيس لها
وشركاتها التابعة في منطقة
العارضية.
وكشفت أن الـشــركــة اشترت
خالل السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠١٨
معدات وآالت ثقيلة وسيارات
ووسـ ـ ــائـ ـ ــل نـ ـق ــل ب ـ ـ ـ  ٩م ــاي ـي ــن

دي ـنــار ،وفــي  ٢٠١٨ / ٢٠١٧بـ٣
مــاي ـيــن دي ـ ـنـ ــار ،وفـ ــي /٢٠١٦
 ٢٠١٧بـ  ٨ماليين دينار ،وذلك
حتى تـكــون الـشــركــة على أتم
ا سـتـعــداد لتنفيذ مشاريعها
التي حصلت عليها ،وتسعى
المجموعة إلى أن تكون على
أتم استعداد لتنفيذ المشاريع
الـكـبــرى فــي حــالــة تــرسـيــة أي
مشاريع قادمة عليها ،على أن
تكون طفرة في عالم المقاوالت
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة
وال ـت ــأه ـي ــل ألك ـب ــر ال ـم ـشــاريــع
التي يتم طرحها داخل الكويت
وخ ــارجـ ـه ــا وس ـل ـط ـن ــة ع ـمــان
خالل الفترات القادمة.
وع ـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة

العمومية ،أقرت توزيع أرباح
ن ـ ـقـ ــديـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
ب ـن ـس ـبــة  ٥ب ــال ـم ـئ ــة ،وت ــوزي ــع
أ سـهــم منحة مجانية بنسبة
 ٥بالمئة من إجمالي رأسمال
ال ـشــركــة ،بــواقــع  ٥أس ـهــم لكل
 ١٠٠س ـهــم ،واع ـت ـمــاد مـكــافــأة
ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ
 ٤٠ألــف دي ـنــار ،بــواقــع  ٨آالف
لكل عضو.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
العمومية غير العادية زيادة
رأسـ ـ ـم ـ ــال الـ ـش ــرك ــة م ـ ــن ١٥.٧
مليون دينار إلى  ١٦.٥مليونا.

ّ
ورجحت الوكالة بــأن تتباطأ تجارة الترانزيت
ّ
الـتــي تـســاهــم بشكل كبير فــي اقـتـصــاد دب ــي ج ــراء
الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض
ً
مستوى الطلب إقليميا بسبب العقوبات على إيران
المجاورة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8
في المئة عام  2013قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع
العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود
في عدد ّ
السياح.
وكانت اإلمارة تتوقع استقطاب  20مليون زائر
ً
سـنــويــا بـحـلــول  2020عـنــدمــا تستضيف معرض
إكسبو الذي يستمر ستة أشهر.
ً
ّ
السياح بلغ أقــل مــن  16مليونا خالل
لكن عــدد
العامين السابقين ،بحسب أرقــام رسمية ذكرت أن
دبــي استقبلت  8.3ماليين زائــر فــي النصف األول
من .2019
ويـشـهــد س ــوق ال ـع ـقــارات ال ــذي يـســاهــم بنحو 7
ً
في المئة في إجمالي الناتج الداخلي تراجعا منذ
مـنـتـصــف ع ــام  2014م ــع ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار الـبـيــع
واإلي ـج ــارات بنسبة الـثـلــث .واالثـنـيــن ،أعـلــن حاكم
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأسيس لجنة
«للتخطيط العقاري» تعمل على تحقيق التوازن بين
العرض والطلب في سوق العقارات.
(دبي  -أ ف ب)

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺳﻂ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر
ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ
وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،

اﻟﻌﺪد  / ٤٢١١اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩م  ٦ /اﻟﻤﺤﺮم ١٤٤١ﻫـ
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ﺗﻘﺪم اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺪرﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
»رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ ﺗﺎﻧﻲ«.

18
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻧﻮال ﻋﻦ
اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ
».«One Production
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ﻧﺜﺮت ﻓﺮﻗﺔ »ﻋﺸﺎق اﻟﻄﺮب«
ً
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻬﺎ ﻃﺮﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺪورﺗﻪ اﻟـ .١٤

ﻛﺎﻳﻠﻲ ﻣﻴﻨﻮغ ﺗﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة »أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎم«
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ » «GQاﻟﻠﻨﺪﻧﻲ
ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎﻳﻠﻲ ﻣﻴﻨﻮغ
ﺟــﺎﺋــﺰة أﻳـﻘــﻮﻧــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻓــﻲ ﺣـﻔــﻞ »«GQ
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
وار ﺗ ــﺪت ﻛــﺎ ﻳـﻠــﻲ ا ﻟـﺒــﺎ ﻟـﻐــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ً
ً
» 51ﻋﺎﻣﺎ« ﻓﺴﺘﺎﻧﺎ ﻣﻦ راﻟﻒ أﻧﺪ روﺳﻮ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺮﻳﻒ ﺷﺘﺎء .2019
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺑﻮل ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن
ً
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  44ﻋﺎﻣﺎ  ،وﺳﺎرا ﻣﻌﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎدة اﻟﺤﻤﺮاء.
وﻗ ـ ــﺪم اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ ﺗـ ــﻮم ﺟ ــﻮﻧ ــﺰ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻟﻜﺎﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ.
وﺣ ـﻔ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﻮغ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات
واﻟ ـﺸ ـﻬــﺮة واﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ،وﺳ ـﻴ ـﻄــﺮت ﻋﻠﻰ
ﻟ ــﻮاﺋ ــﺢ »اﻟـ ـﺒ ــﻮب »اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
أﻏﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
ﻳــﺬ ﻛــﺮ أن ﻣـﻴـﻨــﻮغ و ﻟ ــﺪت ﻓــﻲ ﻣﻠﺒﻮرن
أ ﺳ ـﺘ ــﺮا ﻟ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ  28ﻣ ــﺎ ﻳ ــﻮ ﻋ ـ ــﺎم ،1968
وﻋﻤﻠﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺄﻏﺎن ﻣﺜﻞ
إﻟﻰ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻣﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺠﺎح
ٍ
»  ،«he Loco-motionﺣـﻴــﺚ أﺻﺒﺤﺖ
ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻛ ـﻤــﺎ اﺣـﺘـﻔـﻠــﺖ ﺑ ـﻤــﺮور
ً
 25ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺤﺎﻓﻞ
ﺑﺎﻹﺻﺪارات اﻟﻤﻤﻴﺰة.
و ﺣ ــﻮل اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ اﻷو ﻟ ــﻰ ،اﻧﻀﻤﺖ
ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﻮغ إ ﻟـ ــﻰ ﻓ ــﺮ ﻳ ــﻖ اﻹ ﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج« Stock،
 ،«Aitken & Watermanوأ ﺻ ـ ــﺪرت

أ ﻟ ـﺒ ــﻮ ﻣ ـﻬ ــﺎ اﻷول »  «Kylieﻋـ ــﺎم ،1988
واﺗـﺴـﻌــﺖ ﻗــﺎﻋــﺪﺗـﻬــﺎ اﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮﻳــﺔ ﺑﻌﺪ
ﻋﺪة أﻟﺒﻮﻣﺎت وأﻏﻨﻴﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ.
ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﺗ ــﺮﻛ ــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ
» ،«Stock & Coو ﺑ ــﺪأت ا ﻟـﻐـﻨــﺎء ﺑﺸﻜﻞ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﻞ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺑ ــﺎﺷ ـﺘ ــﺮاﻛ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻊ »ﻧ ـﻴــﻚ
ﻛﻴﻒ« ،إذ ﻧﺠﺢ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ »Impossible
 «Princessﻋ ـ ـ ــﺎم  ،1997ﺛ ـ ــﻢ ﺗ ــﻮا ﻟ ــﺖ
ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎﺗ ـﻬــﺎ وإﺻ ــﺪاراﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﺟــﺎء
ﻋ ــﺎم  2002وﻃ ــﺮﺣ ــﺖ اﻷﻟ ـﺒ ــﻮم اﻟـﻨــﺎﺟــﺢ
» ،«Feverا ﻟ ــﺬي ﺗﻀﻤﻦ أ ﻏـﻨـﻴــﺔ »Can›t
 ،«Get You Out of My Headوﺣﻘﻘﺖ
ً
ً
ﻫ ـ ــﺬه اﻷﻏـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا وﺻ ــﻞ
ﺻ ــﺪاه ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
واﺣ ـﺘ ـﻠــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟــﻮاﺋــﺢ
»ﺑﻴﻠﺒﻮرد« ﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺒﻮب ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷو ﻟــﻰ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ أﻏﺎﻧﻲ
اﻟﺮﻗﺺ.
و ﻓ ــﻲ ﻣـﺤـﻄــﺔ ﺣــﺰ ﻳـﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ،
أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺮض ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ
ﻧـﺠــﺎﺣــﺎﺗـﻬــﺎ ﻟـﻨـﻴـﻠـﻬــﺎ اﺳ ـﺘــﺮاﺣــﺔ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼج ﺛ ـ ــﻢ إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫ ــﺬه اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺿ ـﻴــﺔ،
أﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻛــﺎﻳ ـﻠــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨــﻮغ ﺑ ـﻌــﺪ ﺷـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ
ﻋ ــﺎم  2007أ ﻟ ـﺒ ــﻮم » ،«Xا ﻟـ ــﺬي ﺗﻀﻤﻦ
اﻷ ﻏ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﻦ »  Heartsو All I See Is

ً
ً
 ،«Youﺛﻢ أ ﺻــﺪرت أﻟﺒﻮﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻣﻦ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك .
ً
و ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻷ ﻏــﺎ ﻧــﻲ ا ﻟـﺘــﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ،
ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﻼم ،ﻣﻨﻬﺎ »The
 «Delinquentsﻋﺎم ّ 1989و» Moulin
 «Rougeﻋﺎم  ،2000ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ دور
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ »Jack
 «and Dianeوﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »Holy
. «Motors
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﻨﻮغ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أوﻟﻴﻔﺮ
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﻣـﻨــﺬ ﻋــﺎم  ،2002واﻧﻔﺼﻠﺖ
ﻋـ ـﻨ ــﻪ ،ﺛـ ــﻢ ﺑ ـ ـ ــﺪأت ﺻـ ــﺪاﻗـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻋـ ــﺎرض
اﻷزﻳﺎء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻧﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﻨﻜﻮزو
واﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ،وﻓﺠﺮت ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﺑـ ــﺈﻋـ ــﻼن ﺧ ـﻄ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺟ ــﻮﺷ ــﻮا
ﺳﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻔﺼﻼ ﻋﺎم .2017

ﻛﺎﻳﻠﻲ ﻣﻴﻨﻮغ

ﺳﺮﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺒﺎﻧﻜﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪو

إﺣﺪى رﺳﻮﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران

ﺑﻴﺘﺮ ﻟﻴﻨﺪﺑﺮغ

ُﺳﺮق ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻜﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪو ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﺘﺤﻒ
اﻟﻔﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وأوﺿــﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪو ،أن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺮوق
ﻳﺒﻴﻦ "ﺟ ــﺮذا ﻣﻠﺜﻤﺎ" ﻇﻬﺮ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  2018ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎص ﺑﻪ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أن اﻟﻠﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا
ﻣﻨﺸﺎرا ﻻﻧﺘﺰاع اﻟﺮﺳﻢ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺰودا واﺟﻬﺔ ﻣﻦ
زﺟﺎج "اﻟﺒﻠﻴﻜﺴﻲ" ﻟﻤﻨﻊ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺣـ ــﺮاس اﻷﻣـ ــﻦ أﻣ ـﺴ ـﻜــﻮا اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑﻠﺼﻮص ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﺤــﺎوﻟــﻮن ﺳــﺮﻗــﺔ ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗ ــﺎل ﻣـﺴــﺆول ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ إن ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻜــﺎن ،اﻟــﺬي
ﻳﻀﻢ أ ﻛـﺒــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ أي ﻋﻤﻞ ﻟﺒﺎﻧﻜﺴﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪم
ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
وﺗـﺒـﻘــﻰ ﻫــﻮﻳــﺔ ﺑــﺎﻧـﻜـﺴــﻲ ،اﻟ ــﺬي ُﻳـﻌــﺪ ﻣــﻦ أﺷﻬﺮ
ﻓﻨﺎﻧﻲ اﻟـﺸــﺎرع ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﺤﻂ ﻟﻐﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼق ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـ ـ َـﺮ أﺣ ـ ــﺪ ﺻـ ـ ــﻮرة ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪر ﻣــﻦ
ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل ،واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺪد ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻨﺰﻋﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﻣﺼﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ رﺳﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻣﻦ ﻟﻨﺪن إﻟﻰ ﻏﺰة.

ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺳﻴﻤﻮﻧﺪ

ُ
وﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬــﻮر
واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬ ــﻮل ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ،ﻣ ـﺤــﻂ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﺳﻤﻪ روﺑﺮت ﺑﺎﻧﻜﺴﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻋﺎم  ،1974وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪة ﻳﻴﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،و ﺳـﻴــﺮ ﺗــﻪ ا ﻟــﺬا ﺗـﻴــﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
وﻇ ـﻬ ــﺮت رﺳــﻮﻣــﺎﺗــﻪ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل وﻟﻨﺪن وﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار اﻟﻌﺎزل .وﺗﺘﻨﻮع رﺳﻮﻣﺎت
ﺑ ــﺎﻧ ـﻜ ـﺴ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع ،وﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﺑــﺄﻏـﻠـﺒـﻬــﺎ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
وﺳﺠﻞ ﻋﺎم  2003أول ﻇﻬﻮر ﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻧﻜﺴﻲ
ﻋﻠﻰ ﺟــﺪران ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل ،وﻟـﻨــﺪن ،وأﺛ ــﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻪ وأﻓﻜﺎره ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺻﻮرة اﻟﻤﻮﻧﺎﻟﻴﺰا وﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻨﺒﻠﺔ.
وﻓ ــﻲ  21ﻣــﺎﻳــﻮ  2007ﺣ ـﺼــﻞ ﺑــﺎﻧـﻜـﺴــﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة أﻋﻈﻢ ﻓﻨﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ
وزﻋـﺘـﻬــﺎ ﻗـﻨــﺎة "أي ﺗــﻲ ﻓ ــﻲ" ،اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﺎﻧﻜﺴﻲ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ،
واﺳﺘﻤﺮت ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
)أ ف ب(

»اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ« ﱢ
ﺳﻴﻜﺮم ﺟﻴﻠﻴﺎم
و»اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« اﻧﻄﻠﻖ

ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻴﻞ ﺑﻲ

رﺣﻴﻞ ﻣﺼﻮر اﻟﻤﻮﺿﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﻟﻴﻨﺪﺑﺮغ

ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺳﻴﻤﻮﻧﺪ :ﻻ أﻓﻜﺮ
ﻓﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو

ﻧﺠﻤﺔ »«spice girls
ﻣﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﻄﺮد واﻟﺪﺗﻬﺎ

ﺗــﻮﻓــﻲ ﻣ ـﺼ ـ ّـﻮر اﻟ ـﻤــﻮﺿــﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮ ﺑـﻴـﺘــﺮ ﻟـﻴـﻨــﺪﺑــﺮغ،
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوف ﺑـ ـﺼ ــﻮره ﺑ ــﺎﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ واﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮد ﻟـﻠـﻨـﺠــﻮم
ً
وﻋﺎرﺿﺎت اﻷزﻳﺎء ،أﻣﺲ اﻷول ﻋﻦ  74ﻋﺎﻣﺎ.
ّ
اﻟﻤﺼﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﺎم ،1944
وﺳﺒﻖ ﻟﻠﺮاﺣﻞ
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺸﻨﻮ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،أن ﺗـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺠﻼت
ﻣﻮﺿﺔ ﻋﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﻓﻮغ" و"ﻓﺎﻧﻴﺘﻲ ﻓﻴﺮ" وﻫﺎرﺑﺮز ﺑﺎزار"
و"ذي ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ" ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ً
اﻹﻋﻼﻧﺎت وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ رزﻧﺎﻣﺔ "ﺑﻴﺮﻳﻠﻲ" اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﻣﻤﺎ
أﻋﻄﺎه ﺷﻬﺮة واﺳﻌﺔ ﻟﺼﻮره ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺿﺔ.

ﻧﻔﺖ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳﺎء واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل
ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺳﻴﻤﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑـﻴــﻦ اﻟﻨﺠﻢ ا ﻟ ـﻜــﺮوي اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪو ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﺗـﻔـﻜــﺮ ﻓ ــﻲ أي ﻋــﻼﻗــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ" :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓــﻲ روﻧــﺎﻟــﺪو أو ﻏـﻴــﺮه ،ﻷﻧﻨﻲ اﻵن
أﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳــﺎس ﻟﺸﻬﺮﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺪي
ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
أﻫﺪاﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻹﻋﻼﻧﺎت وﻋﺮوض اﻷزﻳﺎء".

ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ إﻗﺪام اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮ
ﻓــﺮ ﻗــﺔ » «Spicy Girlsﻣ ـﻴــﻼ ﻧــﻲ ﺑ ـ ــﺮاون ،وا ﻟ ـﻤ ـﻌــﺮو ﻓــﺔ
ﺑ ـ »ﻣـﻴــﻞ ﺑ ــﻲ« ،ﺑـﻄــﺮد واﻟــﺪﺗـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻣـﻨــﺰﻟـﻬــﺎ ،وﺗــﺮﻛـﻬــﺎ
ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻮخ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺪﺗﻪ
ﻣﻴﻞ ﺑﻲ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن واﻟ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ أﻧـ ــﺪرﻳـ ــﺎ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺻ ـﺒــﺎح
ﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ و ﺟ ـﺒــﺔ اﻹ ﻓـ ـﻄ ــﺎر ،و ﺗ ـﺤ ــﺎول أن ﺗﺴﺘﻄﻠﻊ
اﻷ ﺧـﺒــﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺰل ا ﻟــﺬي ﺗﺘﺼﻮر
أﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ.

أﻋﻠﻨﺖ إدارة ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻟ ـ ــﺪورة اﻟ ـﺤــﺎدﻳــﺔ واﻷرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ،
وﻫﻮ  20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮي
ﺟﻴﻠﻴﺎم ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻓﺎﺗﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ
ﻣـﺠـﻤــﻞ أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻪ "ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـﻤـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد".
وﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺟﻴﻠﻴﺎم ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻤﻴﻪ "ﺑﺮازﻳﻞ"
و"اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ دون ﻛﻴﺨﻮﺗﻪ" )ذا ﻣﺎن ﻫﻮ
ﻛﻴﻠﺪ دون ﻛﻴﺨﻮﺗﻪ(.
وﻧ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن ﻋ ــﻦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺣ ـﻔ ـﻈــﻲ ،رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟـﻘــﻮل إن ﺟﻴﻠﻴﺎم "ﻣـﺨــﺮج ﻋﺒﻘﺮي
وﺳ ــﺎﺣ ــﺮ ،وﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑ ـﻘ ــﺪرة ﻓــﺎﺋـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ رواﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ـﺼــﺺ ﻓ ــﻲ أﻓ ــﻼﻣ ــﻪ ﺑ ـﺨ ـﻴــﺎل ﻣــﺪﻫــﺶ ﻳﻐﻤﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺪﻳﺴﺘﻮﺑﻴﺎ واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ".
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺳﻴﻘﻴﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎش
ﻣﻊ ﺟﻴﻠﻴﺎم ﻓﻲ دار اﻷوﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻳﺘﺤﺪث
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،وﻳﺠﻴﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﺟﻴﻠﻴﺎم اﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﻣﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎﻳﺜﻮن(،
وأﺧـ ــﺮج ﻣ ــﻊ زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺗ ـﻴــﺮي ﺟــﻮﻧــﺰ
ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎﻳﺜﻮن اﻷﺷﻬﺮ "ﻣﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎﻳﺜﻮن
واﻟﻜﺄس اﻟﻤﻘﺪس" )ﻣﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎﻳﺜﻮن آﻧﺪ ذا ﻫﻮﻟﻲ
ﺟﺮﻳﻞ( ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻹﺧﺮاﺟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدا
ﺑﻔﻴﻠﻢ "ﺟﺎﺑﺮووﻛﻲ".
وﺗ ــﺮﺷ ـﺤ ــﺖ أﻓ ــﻼﻣ ــﻪ ،ﻣ ـﺜ ــﻞ" :ﺑـ ــﺮازﻳـ ــﻞ" و"12
ﻗــﺮدا" )ﺗﻮﻳﻠﻒ ﻣﺎﻧﻴﻜﺰ( و"اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﺢ" )ذا
ﻓﻴﺸﺮ ﻛﻴﻨﻎ( ﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷوﺳﻜﺎر وﻏﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب
واﻟﺒﺎﻓﺘﺎ.

 20ﻓﺮﻗﺔ
وﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎﻧــﺎت أﻳ ـﻀ ــﺎ ،وﻓــﻲ
ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ دوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ
واﻟﻔﻨﻲ ،ﺗﻠﺘﻘﻲ  20ﻓﺮﻗﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،واﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ دورﺗﻪ اﻟـ ،20وﻳﺴﺘﻤﺮ

ﺣﺘﻰ  7اﻟـﺠــﺎري ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎم ﻓﻲ
اﺳﺘﺎد اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ.
ُ
وﻳـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ،اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ ﻷول ﻣــﺮة
ﻋ ــﺎم  ،1985ﺛــﻢ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻋ ــﺪة ﻣـ ــﺮات ،أﺣ ــﺪ أﺑــﺮز
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺼ ــﺮ ،إذ
ﻳـﺠــﺬب ﻓــﻲ ﻛــﻞ دورة ﻓــﺮﻗــﺎ ﻣــﻦ أوروﺑ ــﺎ وآﺳﻴﺎ
واﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ دأب اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻧﻄﻼﻗﻪ
ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺟﺮى
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎد اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ.
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮق ﻣﻦ روﺳﻴﺎ
وروﻣ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ واﻟـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎن واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻒ واﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ
وﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴــﻦ وﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻨ ـﻀــﻢ ﻻﺣـﻘــﺎ
ﻓﺮﻗﺘﺎن ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن.
ﻛﻤﺎ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎح  11ﻓــﺮﻗــﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ ،وﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻓﺮﺣﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ" ،ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻫﺸﺎم ﻋﻄﻮة.
ﺑﺪورﻫﻢ ،ﱠ
ﻗﺪر اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺎد ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻤﻮن
إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎل:
"ﻓــﻲ اﻷﻋ ــﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣــﺎ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  30ﻓﺮﻗﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ وﻣﻨﺬ ﻋﻮدة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﺮة
أﺧــﺮى ﻓــﻲ  ،2016ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻔﺮق
واﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع".
وأﺿ ــﺎف" :اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮق
ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻋــﺎﺷــﺔ وﺗﻨﻘﻼت وأﻣﺎﻛﻦ
ﻋﺮض ﻻﺋﻘﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻳﻘﻪ".
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻳـﻨـﻈــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﺎم اﻟﻌﺮوض داﺧﻞ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوز وﻧـ ــﺎدي اﻷﺳـ ــﺮة وﺣــﺪﻳـﻘــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ زاﻳ ـ ــﺪ وﺣ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺔ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺗﻤﺘﺪ
اﻟﻌﺮوض ﺧــﺎرج اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﻳﺪ واﻟﻘﻨﻄﺮة
ﻏﺮب واﻟﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ.
)روﻳﺘﺮز(

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﺳﻴﺪة أذرﺑﻴﺠﺎن اﻷوﻟﻰ ...إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺿﺨﻤﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

إﺻﺪار

ً
»اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺗﺼﺪر ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﻨﺪ

ﺗﻌﺸﻖ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻔﻨﻮن وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﻋﻼء ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم
ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٤ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻋﻠﻴﻴﻔﺎ ،ﻟﻘﺐ
ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﱡ
اﻟﺼ ُﻌﺪ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وإﻋﻼء
ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻓـ ـ ـ ــﻲ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮاﺿ ـ ـﻌـ ــﺔ
ﻣـﺘـﺸـﺒـﻌــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻴــﻢ اﻷﺧــﻼﻗ ـﻴــﺔ
واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ واﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ،وﻟــﺪت
و ﺗــﺮ ﻋــﺮ ﻋــﺖ ﻣـﻬــﺮ ﺑــﺎن ﻋﻠﻴﻴﻔﺎ،
اﻟﺴﻴﺪة اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ذاع ﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺖ ﺟـ ــﺪ ﻫـ ــﺎ
ﻣـ ـﻴ ــﺮﺟ ــﻼل ﺑ ــﺎﺷ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﻒ ،ﺑـﻴــﻦ
اﻷوﺳـ ـ ــﺎط اﻷدﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﻛ ـﻜــﺎﺗــﺐ أذرﺑ ـﻴ ـﺠ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺪع،
أﻣ ــﺎ أﺑ ــﻮاﻫ ــﺎ ،ﻓ ـﻴــﺮأس واﻟــﺪﻫــﺎ
اﻷﻛــﺎدﻳـﻤــﻲ ﻋ ــﺎرف ﺑﺎﺷﺎﻳﻴﻔﺎ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  ،1996و ﻛـ ــﺎ ﻧـ ــﺖ
واﻟﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪة اﻳﻤﺎﻧﻐﻮﻟﻴﻔﺎ،
ﺑﺎﺣﺜﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺻﻮل
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻠﻐﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاق.

اﻹرث اﻷدﺑﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺪر
ﻋﻠﻴﻴﻒ ﺗﺪﻋﻢ
ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺐ
واﳌﺠﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺮوج ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ

وﻗ ــﺪ ﻏــﺮﺳــﺖ ﻫ ــﺬه اﻷﺟ ــﻮاء
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺪة ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﺎن
ﻋﻠﻴﻴﻔﺎ ﺣـﺒــﺎ و ﻋـﺸـﻘــﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ واﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮن،
وﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻻﻧ ـﺠ ــﺎزاﺗ ـﻬ ــﺎ ﺧــﻼل
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻟﻘﺐ ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻋﺎم  ،2004ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻔ ـ ــﺎظ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻻرث
اﻻد ﺑــﻲ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮه ،ﻛﻤﺎ
ﻣﻨﺤﺘﻪ »إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ« ﻋﺎم 2006
اﻟﻠﻘﺐ ذاﺗﻪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ
اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻮاح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
وﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻴ ـﻔ ــﺎ

أﺻـ ـ ــﺪرت ﺳـ ـﻔ ــﺎرة أذرﺑ ـﻴ ـﺠ ــﺎن
ً
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎ ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ
ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻪ إﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات
ﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮزت ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت
ا ﻟـﺴـﻴــﺪة اﻷو ﻟ ــﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺘ ــﻮان
ﻣـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣـ ـﺒ ــﺎدراﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻋــﻦ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ـﻀـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻷذرﺑ ـﻴ ـﺠ ــﺎﻧ ــﻲ وﻓــﻲ
ﻣـﻘــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ
واﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ،وﻛﺜﻔﺖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤــﺚ واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻲ ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ،
ﺑ ــﻞ ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ ﺑ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ وﺑ ــﺚ
اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ واﻟ ـﻨ ـﻬــﻮض
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﻨـ ـﻬـ ـﻀ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ
ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣـﻴــﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ
 ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ  -وا ﻟ ـﺘ ــﻲﺗــﺄ ﺳـﺴــﺖ ﻋــﺎم  2004وﺗﺤﻤﻞ
اﺳﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻲ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎرة أن
اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ً
ﺗ ـﺤ ـﻴــﻂ ﺑ ـﻬــﻢ ﻧ ــﺎﻟ ــﺖ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣــﺎ
ً
ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎت اﻟﺴﻴﺪة
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻋﻠﻴﻴﻔﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺪء ا ﻣـ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﺎء
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ،واﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت،
واﻟﻌﻴﺎدات ،وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـ ــﺮورا ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ وﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ
ﺗ ـﺒــﺮﻋــﺎت اﻻﻧ ـﺴــﻮﻟ ـﻴــﻦ واﻟـ ــﺪم،
وﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﻼت اﻟـ ـﺘ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن
ً
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺻﻮﻻ
اﻟــﻰ إﻧـﺸــﺎء ودﻋــﻢ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺈﺷــﺮاك
اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﻳﺔ
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻷﻃ ـﻔــﺎل
ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ،
ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﻛــﺬ ﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
وأﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪاء ﺑ ـ ـ ـ ــﺬات
اﻟ ـﻘ ــﺪر ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ،أﻣ ــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ﻓﺘﻈﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ ﺗﺴﻬﻢ
ﺑ ــﺪور ﻣـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل إﺣـﻴــﺎء
اﻟ ـﺘ ــﺮاث اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ اﻟـﺨــﺎص
ﺑﺄذرﺑﻴﺠﺎن ،اﻟﻤﺴﻤﻰ »ﻣﻘﺎم«
ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺨﺘﺼﺎ
ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻨ ــﻮع اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑــﺎ ﻛــﻮ ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ اﻟﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎت
وﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﺻ ــﻢ
واﻟ ـﻤ ــﺪن اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ واﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ أﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺪ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ
ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ورﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺮﺟـ ــﺎﻧـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻔـ ــﻼت
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ،
ﻻﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻓﻴﻔﺎﻟﺪي ،وﺟﻮرج
ﻏﻴﺮﺷﻮﻳﻢ وﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻗﺎﺑﺎﻻخ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻀــﺮه ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﻮن
واﻋـ ـ ـ ــﺪون ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ دول
ً
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ دﻋــﻢ ﻧﺸﺮ
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ.

روح اﻟﺘﻌﺎون
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻔﺎرة إن ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻋﻠﻴﻴﻔﺎ
ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪر ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻴ ــﻒ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺬ ﺑ ـ ــﺪء
ﻧـ ـﺸ ــﺄﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ــﺮك
ﺑ ـﺼ ـﻤــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وإ ﻇـﻬــﺎر اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ
ﻟـﻠـﻘـﻴــﻢ اﻻﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﻛﺎﻟﺴﻼم واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻨﻮع،
واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ إذﻛ ـ ــﺎء روح
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎور ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎرات.
وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪاد اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻻﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ،

وﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺗ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻢ ﻣـ ـﺒ ــﺎن ﻟـﻬــﺎ
ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣـﺜــﻞ ﻣ ـﺒــﺎن ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳـﻘــﺔ ﻗﺼﺮ
ﻓﻴﺮﺳﺎي ،وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﺤﻒ
اﻟـ ـﻠ ــﻮﻓ ــﺮ ،وﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﺼ ــﺮ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﺑ ــﺮﻟ ـﻴ ــﻦ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﺪﻣ ــﺮة
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت
ﻧــﺎدرة ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن
وﻣ ــﺪاﻓ ــﻦ ﻗــﺪﻳ ـﻤــﺔ ﻓ ـﻴ ــﻪ .وﻳ ـﻌـ ّـﺪ
ﺗﺮﻣﻴﻢ »ﺣﺠﺮة اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ« ﻓﻲ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ روﻣﺎ
واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻧﺠﺎزات ﻫﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ّ
»ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺑﻤﺴﻠﺔ اﻟﻤﻠﻚ رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺰار أﺛﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -أﺣﻤﺪ ﱠ
اﻟﺠﻤﺎل

ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﻠﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺳﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 ١٧ﻣﺘﺮﴽ وﻳﺼﻞ
وزﻧﻬﺎ
إﻟﻰ  ٩٠ﻃﻨﴼ

ﻓ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ
ً
ً
اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ
اﻷﺛ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺧ ـﻄ ــﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺑ ــﺮاز ﺣـﻀــﺎرة ﻣﺼﺮ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻧـﻘـﻠــﺖ وزارة
اﻵﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻗـ ـﺒ ــﻞ أﻳ ـ ـ ــﺎم،
أﺟــﺰاء ﻣﻦ إﺣــﺪى ﻣﺴﻼت اﻟﻤﻠﻚ
رﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
»ﺻـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮ« اﻷﺛ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﺪء ﻓ ـ ــﻲ أﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺗــﺮﻣ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ
ً
وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗـﻤـﻬـﻴــﺪا ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
وﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
أﺣــﺪ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ
واﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﺮض
وﺗ ـﺼ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻢ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻟـﺘـﺠـﻤـﻴــﻞ
اﻟﻤﻴﺪان.
وﺣـ ـﻈ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪان ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
وﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻘ ــﺎب ﺗ ـﻌــﺮض
ﻛﻌﻜﺘﻪ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ إﺑﺎن
ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣــﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋــﺎم  ،2011ﺣﻴﻦ اﺣﺘﺸﺪ
اﻟـﻤــﻼﻳـﻴــﻦ ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﻧﻈﺎم
اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻖ ﺣ ـﺴ ـﻨ ــﻲ
ﻣﺒﺎرك ،ﻟﻜﻦ ﺛﻮرة أﺧﺮى أوﻗﺪﻫﺎ
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ  30ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ،2013
أﻋﻘﺒﻬﺎ إﻟﺒﺎس اﻟﻤﻴﺪان اﻷﺷﻬﺮ
ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ﺣـﻠــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺰﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻌ ـﻜــﺔ اﻟ ـﺤـﺠــﺮﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻫﻮر وﻛﺴﻮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺸﺎﺋﺶ
اﻟﺨﻀﺮاء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻌﻜﻜﺔ
ﻣﺴﺎر ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻳﺮﻓﺮف
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼد.

أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺻﺎن اﻟﺤﺠﺮ« ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر
ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ وزﻳ ـ ـ ــﺮي ،أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ ﺗ ـﻤ ــﺖ وﺳ ـ ــﻂ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻵﺛـ ـ ــﺎر ،ﺑـﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟ ــﻶﺛ ــﺎر اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪان اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ
واﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻣ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺈﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺎره ﻓــﻲ
ً
أﺑـ ـﻬ ــﻰ ﺻ ـ ـ ــﻮرة ،ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـ ــﺰارا
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺰارات اﻷﺛﺮﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
وﺳﺘﺨﻀﻊ أﺟــﺰاء اﻟﻤﺴﻠﺔ إﻟﻰ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻳ ــﺪ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣــﺮﻣـﻤـﻴــﻦ

»اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أ ﺑــﺮز
ِ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ،وﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ »اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ّ
ُ
ّ
اﻟﺮﺣﺎﻟﻮن
وﻳﻀﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ »اﻟﻬﻨﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺪن«،
اﻷﺟﺎﻧﺐ« ،وﻳﺸﺘﻤﻞ ُ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ »اﻟﻨﻮادر واﻟﻔﻨﻮن
ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ« .ﻳﺴﺘﻌﺮض ا ﻟـﻜـﺘــﺎب ﺗــﺎر ﻳــﺦ اﻟﻬﻨﺪ ﻣــﻦ
ٍ
ً
ّ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون
ﺟﺪﻳﺪ ،وﻳﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻼﻃﻼع
ً
ُ ّ
ّ
اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﺒﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﻴﻤﺔ

إ ﻟــﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إذ ﻳـﻨــﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺒﻼد.

ﺣﺼﺎد

ﱢ
ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺮت ﻳﺤﻠﻖ ﺑﻤﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻧﻘﻞ إﺣﺪى اﻟﻤﺴﻼت اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ وﺳﻂ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺸﻬﻴﺮ ذي اﻟﺼﻴﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺛﻮرﺗﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠١١وﻳﻮﻧﻴﻮ
.٢٠١٣
وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻢ إزاﻟــﺔ
ً
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻮﺿﻊ
ً
اﻟﻤﺴﻠﺔ اﻟـﻔــﺮﻋــﻮﻧـﻴــﺔ ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻨﻪ،
ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﺗ ــﺮﻣ ــﺰ إﻟـ ــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ
ﻣ ـﺼــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ،وﺗـ ـﺒ ــﺮز أﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﻴﺪان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ،
ً
ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﻣﻬﻤﺔ
ً
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أﻳﻀﺎ،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺠﻤﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺎدﻳﻦ أوروﺑـﻴــﺔ
ﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
وﺧــﺎ ُ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧـ ـﻘـ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺴ ــﻼت
ﻓــﺮﻋــﻮﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺘ ــﺮات ﺗــﺎرﻳـﺨــﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،أﺷﻬﺮ ﻣﻴﺪان ﻛﻮﻧﻜﻮرد
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.

ُ
ﺣﻀﺎرة اﻟﻬﻨﺪ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ،
ﺑ ـ ـ ــﺪء ًا ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺔ واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـ ً
ـﺎء ﺑ ـﻌ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ
ّ
ّ
واﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ...اﻟﻤﻠﻮك
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮادر ،أي اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﻫﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي
ّ
ﺻـ ّـﺪ ﻳـﻘــﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
وﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷرد ﻳ ــﺔ ﻋﺘﻴﻖ أ ﻧــﻮر ِ
اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﻨﺪ:
ّ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ« ،وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺒﻴﺐ
ّ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ،رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ّ
ﺑﺄﺳﻠﻮب
اﻟﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎب
ٍ
َﺳ ِﻠﺲ ،وﻗﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر زﺑﻴﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺎروﻗﻲ،
ُ ّ َ ً
ﻌﺪ َﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ.
اﻟﺬي ﻳ
ّ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻀﺎرة وا ﺣــﺪة ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ّ
ﻗﻴﻤﺔ
ٍ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
وﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻴﻼدي ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ
ّ
ّ
أﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة،
ّ
ّ
ّ
وﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﻓﻦ ﺧﻂ اﻟﻴﺪ واﻟﺴﻼح ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن
ّ
ّ
ُ
ﺸﺮق.
اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﺗﺮاث اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وزﻳﻨﺖ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ اﻟﻤ ِ
ـﻮاب رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ،ﻳـﺘـﻨــﺎول
ـ
ـ
ـ
ﺑ
أ
ـ
ﺴ
ـ
ﻤ
ـ
ﺧ
ـﻰ
ـ
ﻟ
إ
ـﺎب
ـ
ﺘ
ـ
ﻜ
ـ
ﻟ
ا
ـﻢ
ـ
ﺴ
ﻳـﻨـﻘـ
ـﺔِ
ٍ
اﻟﺒﺎب ّ
اﻷول »اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ« ،وﻳﺤﺘﻮي اﻟﺒﺎب

وزارة اﻵﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺮة،
ُ
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﺘﺰﻳﻦ ﻣﻴﺪان
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.

ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺟﺰاء
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷﺎر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟــﻸﻣـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻌﻴﺪي،
إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺴﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺎن
اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺟﺰاء ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ »ﺑﻦ ﺑﻦ« )ﻫﺮﻳﻢ( ،ﺣﻴﺚ
ﺳـﻴـﺒـﻠــﻎ ارﺗ ـﻔــﺎﻋ ـﻬــﺎ ﻣـﻜـﺘـﻤـﻠــﺔ ﺑﻌﺪ
ً
ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻧﺤﻮ  17ﻣﺘﺮا
ً
وﻳﺼﻞ وزﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  90ﻃﻨﺎ،
وﻫﻲ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻐﺮاﻧﻴﺖ
اﻟﻮردي وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﻤﺎل ﻧﻘﻮﺷﻬﺎ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﻮر اﻟـ ـﻤـ ـﻠ ــﻚ رﻣ ـﺴ ـﻴــﺲ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻰ واﻗﻔﺎ أﻣﺎم أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺒﻮدات،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻚ.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻧﺘﻬﺖ وزارة اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣـ ــﻦ أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻــﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ ،إذ
ﺗ ــﻮﻟ ــﺖ ﺗــﺮﻣ ـﻴــﻢ وﺗـﺠـﻤـﻴــﻊ وإﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻣﺴﻠﺘﻴﻦ و ﻋــﺎ ﻣــﻮد ﻳــﻦ وﺗﻤﺜﺎﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪ رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﺮﻣﻴﻢ
ورﻓـ ـ ــﻊ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﺟـ ـ ـ ـ ــﺰاء اﻷﺛ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ

ﻣﺴﻠﺔ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
ﻛﻮﻧﻜﻮرد ﺑﺒﺎرﻳﺲ

ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻠﻤﻠﻚ رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻃــﺐ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ ،ﻛﻤﺎ
ً
ﺑﺪأت أﻳﻀﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وﺗﺠﻤﻴﻊ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪد آﺧﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻼت واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ واﻷﻋﻤﺪة
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺻ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ ودﻟ ـﺘــﺎ ﻣﺼﺮ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ.

ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﺗﻢ إﻃــﻼق ﻣﺸﺮوع
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺮﻓﻊ
ﻛـﻔــﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إذ
اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻣﺒﻠﻎ
ﻛﺒﻴﺮ ﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟــﺬي ﺳﻴﺸﻤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺰوار
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹرﺷـ ــﺎدات

واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
وﺿ ــﻊ ﻟــﻮﺣــﺎت إرﺷ ــﺎدﻳ ــﺔ وإﻧـﺸــﺎء
ً
ﺻﻔﺤﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺰﻳﺪا
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮر اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ
ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻳ ـﻌــﺪ رﻣـﺴـﻴــﺲ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺛﺎﻟﺚ
ﻓــﺮاﻋـﻨــﺔ اﻷﺳـ ــﺮة اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ﻋـﺸــﺮة،
وﻛ ــﺎن واﻟـ ــﺪه اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳـﻴـﺘــﻲ اﻷول
ُوﻟﺪ ﻋﺎم  1303ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ،وﺣﻜﻢ
ً
ﻣﺼﺮ ﻣﺪة  67ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ  1279ق.م
ﺣﺘﻰ  1212ق.م ،وﺻﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ
وﻫــﻮ ﻓــﻲ أواﺋ ــﻞ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت ﻣﻦ
ُ
ﻋﻤﺮه .ﻇﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﻪ ﻋﺎش ﺣﺘﻰ
ً
أﺻﺒﺢ ﻋﻤﺮه  99ﻋﺎﻣﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﻠﺐ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺗﻪ.

ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺮت
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺳﺎﺣﺮ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء
ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،ﻗ ـ ﱠـﺪم اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﺎر ﻋـﻤــﺮ ﺧـﻴــﺮت ﺑــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ أﺷﻬﺮ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ،اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺟﺪان اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح »اﻟﻤﺤﻜﻰ« اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﺟ ـﻠــﺲ ﺧ ـﻴــﺮت ﺧ ـﻠــﻒ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﻮ ،ﻟ ـﻴ ـﻌــﺰف ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﺳــﺎﻋــﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ« و»ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻢ أﺣﻤﺪ« و»ﻏﻮاﻳﺶ«
و»ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﺪأ« و»اﻟﺒﺨﻴﻞ وأﻧﺎ« ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ.
وراﻓـ ـﻘ ــﺖ ﺧ ـﻴ ــﺮت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎزﻓ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺎزﻓﺔ اﻟﻬﺎرب ﻣﻨﺎل ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ،
وﻋﺎزﻓﺔ اﻟﻤﺎرﻳﻤﺒﺎ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ.
وﺷ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ إﻗ ـﺒ ــﺎﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮر ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟــﻰ
ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻧﺘﻬﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎرج أﺳﻮار دار اﻷوﺑﺮا ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺎد
ﺧﻴﺮت ) 70ﻋﺎﻣﺎ( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻔﻼﺗﻪ.
وﺗ ـﻘ ــﻮل وزارة اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ إن ﻋ ــﺪد رواد اﻟـ ـ ــﺪورة اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ،
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  130أﻟﻔﺎ.
وﺳ ـﺒ ــﻖ ﺣ ـﻔــﻞ ﺧ ـﻴ ــﺮت ﻋـ ــﺮض ﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ ﺳ ــﻮﻫ ــﺎج ﻟـﻠـﻔـﻨــﻮن
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻮﺣﺎت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ واﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ.
ُﻳــﺬ ﻛــﺮ أن ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء ﺗﺄﺳﺲ
ﻋﺎم ُ ،1990
وﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
)روﻳﺘﺮز(

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻣﺰاج

ً
ﺑﺪرﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ» :رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ ﺗﺎﻧﻲ« ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺟﺪا
tawabil@aljarida●com

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻊ ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻲ »أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ« دﻋﻤﺖ ﺳﻴﺮﺗﻲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺔ ً
ﺗﻘﺪم اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺑﺪرﻳﺔ ً
ﺧﻼل »رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ ﺗﺎﻧﻲ« اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻣﻊ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻧﺘﺼﺎر ،وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻓﻼﻧﺘﻴﻨﻮ«
أﻣﺎم اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻋﺎدل إﻣﺎم ،وﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار:

ﺑﻮﺳﺘﺮ »رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ ﺗﺎﻧﻲ«

قررت خوض تجربة اإلنتاج المسرحي
•
ِ
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل "رﻳـ ـ ــﺎ وﺳ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﺗ ــﺎﻧ ــﻲ" ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ
ا ﻟـﻈــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺮح،
َ
ﻟﻢ ؟
 ﻟﻴﺴﺖ أز ﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖاﻟ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻲ أﺧـ ــﻮض ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻹ ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮ ﺣ ــﻲ ،إذ ﻗ ــﺪ ﻣ ــﺖ ﻋ ــﺪة
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﺧ
و ﺣ ـ ــﺐ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح ﻫـ ــﻮ ا ﻟ ـ ــﺪا ﻓ ـ ــﻊ اﻷول
ﻟﻺﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج.
• لـ ـ ـ ـ َـم ا خ ـ ـ ـتـ ـ ــرت مـ ـ ــو ضـ ـ ــوع "ر يـ ـ ــا
وﺳ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ــﺔ" ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻳـﺤـﻤــﻞ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟـﻔـﻜــﺮة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ وﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺮ؟
 ﻟــﻢ أﻗ ــﺪم اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﻓـﺠــﺄة وﻟــﻢﺗـﻜــﻦ ا ﻟـﻔـﻜــﺮة و ﻟـﻴــﺪة اﻷ ﻳ ــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋـ ــﻦ ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ﻳ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ
ا ﻟـﻤــﻮ ﺿــﻮع ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺄﻧﺎ أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻓـﻤـﻨــﺬ ﺣــﻮاﻟــﻲ ﺛ ــﻼث ﺳ ـﻨــﻮات ﻛﻨﺖ
أﻧ ـ ـ ــﺎ وأﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻫ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﺮب
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺣﻤﻮدة ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻋــﻦ رﻳ ــﺎ وﺳـﻜـﻴـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺴ ــﺮح روﻣـ ــﺎﻧـ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة،

ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ ﻣــﻮ ﺟــﻮدة ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة،
وﺣ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺪأت اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر ﺗـ ــﺪاول ﺣ ــﻮل وﺟ ــﻮد
دور وﻃﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ؛
ﺑــﺪأ زو ﺟــﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳــﺎ ﻟــﻢ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻷﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث ﺣـ ــﻮل اﻷﻣ ـ ــﺮ واﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺘﻰ و ﺻــﻞ إ ﻟــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺆﻛﺪة ،ﺑﺪأ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة وﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻰ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻧﺘﺼﺎر ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻧﻔﺴﻨﺔ" اﻟﺬي
ً
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﻪ وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

ﺗﺮاث ﺷﻌﺒﻲ
ـرت دور ش ــرف ف ــي ا ل ـك ــو ي ــت فــي
• ح ـض ـ ِ
ً
ـﺖ ﻓــﻲ أن
ﻗـﺼــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗـﻤــﺎ ﻣــﺎ  ..ﻫــﻞ ﺗـﺨــﻮ ﻓـ ِ
ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ أو ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻤﺎ
ً
ً
ﻋﻤﻼ واﺣﺪا؟
 ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹ ﻃ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ،ﻟ ـ ــﻢ أ ﺧـ ـ ـ ــﻒ؛ ﻷن "ر ﻳ ـ ــﺎوﺳـﻜـﻴـﻨــﺔ" ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮم ﺗ ــﺮاث ﺷـﻌـﺒــﻲ ،وأﻧــﺎ
ً
ً
ﻗــﺪ ﻣــﺖ دورا ﺷــﺮ ﻓ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻋﻤﻞ
أﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮي ،وﺣﻴﻦ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎن ا ﻟــﺪور ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ؛ ﻓﻠﻢ
أﻗﺪم ﺷﺨﺼﻴﺔ رﻳﺎ وﻻ ﺳﻜﻴﻨﺔ ،وﻛﻨﺖ أﻗﺪم
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺎرﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻴﻬﻢ ،وﻫﻮ دور
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
• ت ـشــاركـ ِـك الـفـنــانــة ان ـت ـصــار الـبـطــولــة..
ً
ﻫــﻞ واﻓ ـﻘــﺖ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ أم ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﻋـﺜــﺮات
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ؟
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻲ ﻓﻲ
ً
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "أرواح رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ" أﻳﻀﺎ ،وﻟﻜﻦ

ا ﻋـﺘــﺬرت ﻻر ﺗـﺒــﺎ ﻃــﺎت ﻓﻨﻴﺔ أ ﺧــﺮى؛ ﻓﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻛـ ــﻲ أﺻـ ــﻮرﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ
واﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ ﻋـﺒــﺪ اﻟ ـﺒــﺎﺳــﻂ ﺣـﻤــﻮدة
وﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ً
وﺣ ـﻴــﻦ ﺣــﺪﺛـﺘـﻬــﺎ واﻓ ـﻘ ــﺖ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ وﺗـﺤـﻤـﺴــﺖ
ﻟﻠﻔﻜﺮة وﺣﻴﻦ ﺟﺎء وﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ.
• قدمت العمل على خشبة المسرح في
اﻹ ﺳـﻜـﻨــﺪر ﻳــﺔ ..ﻛﻴﻒ ﻛــﺎن رد ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺣﻮل اﻟﻌﺮض؟
ً
 اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ ﻧــﺎﺟ ـﺤــﺔ ﺟ ــﺪا،واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ أﻧﺠﺢ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي،
وﻫـﻨــﺎك ردود ﻓـﻌــﻞ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،ﻓﺪﻋﻨﻲ أﻗﻮل
أن أ ﺷــﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذ ﻟــﻚ وﻻ
أﺟﺮؤ أن أﻗﻮل اﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ،
ﻓـ ـﻜ ــﻞ ﻓـ ـﻨ ــﺎن ﻣـ ــﻦ ا ﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﻳ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻳﻀﻊ ﺑﻬﺎ أﻓﻜﺎره
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه.

ﺳﻠﺴﻠﺔ »ﺑﺪرﻳﺔ«
• هل نجاح العمل سيساعدك على زيادة
اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟
 أﻧـ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﺘ ــﺎدة اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ"ﺑـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺔ" اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﻧـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠ ــﺖ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت ﻣـﺼــﺮ ،ﻣـﺜــﻞ ﺑــﺪرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷدﻏ ــﺎل
و ﺑــﺪر ﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ
وأﻧـ ــﺎ داﺋ ـﻤ ــﺔ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج وﻛ ــﻞ ﻓ ـﺘــﺮة أﺑـ ــﺪأ ﻋﻤﻞ
ﺟــﺪ ﻳــﺪ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ا ﻟــﺬي ﻳﺤﻤﺴﻨﻲ
ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ً
وجدت في الكويت كثيرا خالل الفترة
•
ِ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ..ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ "أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ"؟

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ"أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ" ﻛﺎنﻟﻲ اﻟﺸﺮف أن أﻗﺪﻣﻪ أﻣﺎم ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ
اﻟ ـﻔــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺳ ـﻌــﺎد ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟ ـﺘــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺮﻫــﺎ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﻋ ـﻤــﺮي ووﺿـﻌـﺘـﻨــﻲ
ً
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻨﻴﺔ ودﻋﻤﺖ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ وأﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
• ماذا عن دورك في مسلسل "فالنتينو"
أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ــﺰﻋـ ـﻴ ــﻢ ﻋـ ـ ــﺎدل إﻣـ ـ ـ ــﺎم ..وﻣـ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﻌــﻮد
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ؟
 اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ دوري ﻓﻲ  15ﺣﻠﻘﺔﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﺻــﻮرﻧــﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،وﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺳﺄﻧﺰل
ً
ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ،ﻟـﻜــﻦ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻟـﻴــﺲ ﻟ ــﺪي اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺰول ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌــﺐ اﻟـﺘـﺤــﺪث
ً
ﺣ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺎ ﺣ ــﻮل دوري ﻷن ﻣ ــﻦ ا ﻟ ـﺴ ـﻬــﻞ ﺣــﺮق
ً
اﻷﺣﺪاث ،وﻻ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻗﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻣــﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أ ﻗــﻮ ﻟــﻪ إن ا ﻟــﺪور ﺟﺪﻳﺪ
ً
ﺟـ ــﺪا ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻲ وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳـﺤـﺒــﻮن
ﺑﺪرﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ.
• تـشــار كـيــن فــي فيلم "األو ض ــة الضلمة
اﻟﺼﻐﻴﺮة" ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ ؟
 اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج وﻟﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮر وﺑﻄﻮﻟﺔأﻛﺮم ﺣﺴﻨﻲ وﻧﻮر وﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓﺆاد وﺗﻌﺎﻗﺪﻧﺎ
ﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ ﻧﺼﻮر ﻻﻧﺸﻐﺎل ﻃﺎﻗﻢ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑــﺎﻷﻋـﻤــﺎل اﻟــﺪراﻣـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺸﻬﺮ
رﻣ ـﻀــﺎن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﻓ ـﺘــﺮة إﺟ ــﺎزات
اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ وﺳ ــﺎﻓ ــﺮ ﻃ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻹﺟــﺎزاﺗ ـﻬــﻢ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ وأﻧ ـ ـ ـ ــﺎ اﻧـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻠ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ رواﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ و ﺣـﻴــﻦ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻣــﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻨﺎ
ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﻣـ ـ ــﺮة أﺧـ ـ ـ ــﺮى ﻟ ـ ـﺒـ ــﺪء اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ
ً
وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ .

ﺑﺪرﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ
• ماذا عن تعاقداتك الجديدة ؟
ﺑــﺎﻟ ـﻔـﻌــﻞ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪت ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤــﻞ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـﻜــﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﻟﻲ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ً
ﺣ ـﺘــﻰ ﻧـﺴـﺘـﻘــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻋ ـ ــﻼن رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺎ وذﻟ ــﻚ
ً
اﺣ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪاﺗــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﺠﻬﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

دوري
ﻓﻲ »ﻓﻼﻧﺘﻴﻨﻮ«
ﻣﻊ ﻋﺎدل إﻣﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻓﻠﻚ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ :ﻣﻦ  4أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ.
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اﻟﺠﻮزاء

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺣ ــﺎذر ﻣــﻦ اﻻﺣـﺘـﻜــﺎﻛــﺎت واﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ﻓﻲ
ﻣﻴﺪان ًﻋﻤﻠﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺮك.
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
رأي ﺷﺮﻳﻚ ً ﺣﻴﺎﺗﻚ.
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻻ ﺗـﻘـﻔــﻞ ﺑ ــﺎب اﻟ ـﺤ ــﻮار ﻓــﻲ وﺟ ــﻪ أﺣــﺪ
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﺜﻤﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :رﺑﻤﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺴﻔﺮة ﻋﻤﻞ أو ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء.
ﻓﻲ ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺛﻤﺔ ﻣــﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ
اﻷﻣﻮر ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ.
ﻹﺻﻼح ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻳ ـﺘ ـﺤــﺪث اﻟ ـﻔ ـﻠــﻚ ﻋ ــﻦ ﻳـ ــﻮم ﻣـﻠــﻲء
ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺎت واﻟﻤﺮح واﻟﻤﻠﺬات.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺘﺸﺒﺚ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻌﻚ وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ دون أي
ﺗﺮددً .
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻷﻓﻀﻞ أن ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرك ﺑﺼﺮاﺣﺔ وﻻ
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻳﺸﻜﻚ ﺑﻚ.
ﺗﺘﺮك ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺨﺪﻣﻚ اﻷﻓﻼك وﻗﺪ ّ
ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺆدي أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺮﻗﻴﺘﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺴﻨﺔ ﺟﺪا ﻟﻜﻨﻚ
ﻻ ﺗﺘﻘﻦ ًﺗﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺤﺐ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :واﺟﻪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺘﻬﺬﻳﺐ
وﻣﺮوﻧﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺧﻮف.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﻌﻘﺮب

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ ً :ﻛﻞ ﺷﻲء ً ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺮﺗﻚ إﻟﻰ اﻷﻣﻮر ﻓﻜﻦ ﻣﻬﻨﻴﺎ :إﺳﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ّ
ﻣﻮﺣﺪ ًﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ.
واﻗﻌﻴﺎ ً وﻣﺘﻔﺎﺋﻼ.
ّ
ﺗﺘﺎح ﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﺘﻨﻤﻬﺎ
:
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ
ﻋﺎﻟﻢ
إﻟﻰ
ﺗﻨﻘﻠﻚ
ﺎذة
أﺧ
روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺶ
ً
ﺟﻤﻴﻞ ّ
وﺗﻜﻮن ًﺧﻴﺮا ﻋﻠﻴﻚ.
ﺗﻮد اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ.
ً
ّ
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻌﺠﺐ اﻵﺧﺮون ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺮﻓﻚ اﻟﻠﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻮرط ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﺑﻼ ﺣﺪود
ﻓﺘﺨﺴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻷﺻﺪﻗﺎء.
وﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :
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اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ
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 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ًﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

أﻓﻘﻴﺎ:

1

 – 1أﻏﻨﻴﺔ ﻷم ﻛﻠﺜﻮم.
 – 2ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ – ﻓﺮﻛﻨﺎ
ودﻋﻜﻨﺎ وﻏﻤﺰﻧﺎ.
 – 3ﺟﺮب – ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ –
ﻃﺎﺋﺮ ﺣﺎد اﻟﺒﺼﺮ.
 – 4وﺿ ــﻊ ﺧـﻠـﺴــﺔ – ﻣﺘﺤﻴﺮ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺐ – ﺷـ ــﺎي
ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 – 5اﺳـﺘـﻤــﺮ – ورك – أﺣــﺮف
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.
 – 6ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺑﻲ – ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﻪ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
 – 7ﻗﻄﻊ – ﻣﺎرﻛﺔ ﺳﻴﺎرات –
ﺛﺒﺖ ورﺳﺦ.
ـﺎم –
ـ
ﺳ
و
ﺷﺮﻳﻒ
 – 8ﻣﺤﻴﺎ –
ٍ
أﺻﻞ اﻟﺒﻨﺎء.
 – 9ﺧﻼف ﺑﻴﺎض – اﻟﺤﺎﻛﻢ.
 – 10ﻋ ـﻴــﻦ ا ﻟـ ـﻤ ــﺎء – رؤوس
اﻷﺻﺎﺑﻊ.
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ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

10

 – 1ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ
راﺣﻞ.
 – 2ﺧﺎﺻﺘﻲ – ﻧﻬﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ.
 – 3ﺑ ـ ـ ـ ــﺮق و ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻸﻷ – ا ﺳ ـ ــﻢ
ﻣﻮﺻﻮل – ﺣﺬر واﺗﻘﻰ.

 – 4ﻋ ـﻤ ـﻠــﺔ أوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ – ﻧـﻌــﻢ
ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻧﻮﺗﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.
 – 5أ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ّـﺢ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ – ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ.
 – 6ﻏﺪﻳﺮ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺔ.

 – 9ﻳـ ـﺤـ ـﻔ ــﻆ ﻓـ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ –
ﺻ ـﻠ ــﺐ وﺻـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻓـﻴــﻪ
– ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 – ١٠ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 – 11ﻓﻨﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ.

 – 7اﺷـ ـ ـﺘ ـ ــﺪوا ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ –
ﻣﻠﻚ اﻟـﻬــﻮن اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻐﺰواﺗﻪ
اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ.
 – 8ﻣ ـﺘ ـﺸ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺎن – ﺧـﺸـﺒــﺔ
اﻟﺤﺎﺋﻚ – ﻧﻮع.
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اﻟﺤﻮت

ً
ً
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :أﻧﺖ ﺗﻨﺠﺢ أﻛﺜﺮ إذا أﺷﺮﻛﺖ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ
ً
وﺗﺪرس ً أوﺿﺎﻋﻚ ﻣﺠﺪدا.
إﻧﺠﺎز ًﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﺑﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮة اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﺤــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮا وﺗـﺤــﺎول
اﺳﺘﻌﺎدة ًﺣﺐ ﻗﺪﻳﻢ.
وﻏﻀﺒﻪ.
ً
ﻋﻠﻴﻚ ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺗﺪﻋﻰ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗـﺤـﻤــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺤــﺰن ﻓــﻲ ﺻــﺪرك
ّ
ﻳﺨﺺ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻊ دﻗﻴﻖ
إﻟﻰ ﻟﻘﺎءات وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

4

8

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص
ﻗﺎدرﻳﻦ ًﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻚً .
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻗــﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﻟـﻘــﺎء ﺑــﺎﻫــﺮا ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺮﻏﺐ
ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط أو اﻟﺰواج.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﺪراﺳﺔ إﺣﺪى اﻷدﻳﺎن
أو إﺣﺪى اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
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ً
ﺗﺨﻮض ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إذا أردت أن
ً
ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻗﺒﻼ.
ً
ً
ً
ﻋــﺎ ﻃـﻔـﻴــﺎ  :ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻗـ ــﺮارا ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ
ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﺗـ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ إﺷ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ
واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎؤﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :
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ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ) ، (3×3ﻛﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف ﻫﺬه
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ 1
اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.
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ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻫﺬ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﻳﻨﺼﺤﻚ اﻟﻔﻠﻚ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﺗﺸﻊ ﻣﻨﻚ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻧﺎدرة ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻄﺮف
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ أو ﺗﻄﺮح
ﻳﺘﻮدد إﻟﻴﻚ.
اﻵﺧﺮ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ً
ﺑﻌﺾ ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺣ ــﺎذر ﻣــﻦ ﺳ ــﻮء ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ
ّ
ّ
وﺻﺤﺢ اﻷوﺻﺎع ﺑﺴﺮﻋﺔ.
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :
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١٦

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4211اﻟﺨﻤﻴﺲ  5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  6 /اﻟﻤﺤﺮم 1441ﻫـ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4211اﻟﺨﻤﻴﺲ  5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  6 /اﻟﻤﺤﺮم 1441ﻫـ

tawabil@aljarida●com

١٧

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

أﻣﺴﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟـ »ﻋﺸﺎق اﻟﻄﺮب« اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺒﻖ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﻔﻠﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت »ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ« اﻟـ ١٤

ُ
أﻧﺲ ﺑﻮﻗﻄﺎﻳﺔ ووﻟﻴﺪ ﺑﻮزﻳﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

اﻟﻄﺮب«
ﻧﺜﺮت ﻓﺮﻗﺔ »ﻋﺸﺎق ً
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻬﺎ ﻃﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺻﻴﻔﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺪورﺗﻪ اﻟـ .١٤

ُ
اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻏﺴﺎن وأﻧﺲ
وﺑﻮزﻳﺪ ﻗﺪﻣﻮا
ً
ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ دﺳﻤﺎ
ً
ﺗﻀﻤﻦ  19ﻋﻤﻼ
ً
ً
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ وﻏﻨﺎﺋﻴﺎ

ﻧﺴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮب اﻷﺻﻴﻞ ﻣﺤﻤﻠﺔ
ﺑ ـﻌ ـﺒــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻫ ـﺒــﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻓﺄﻃﺮﺑﺖ
اﻟ ـﻘ ـﻠــﻮب ﻗ ـﺒــﻞ اﻵذان وﺣ ـﻠ ـﻘــﺖ ﺑـ ــﺄرواح
ﻋـ ـﺸ ــﺮات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ــﻮاﻓ ــﺪ
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﺑﺪاﻋﺎت ﻓﺮﻗﺔ »ﻋﺸﺎق
اﻟﻄﺮب« اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓــﻲ دورﺗ ــﻪ اﻟـ ـ  14اﻟــﺬي
ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم.
وﺷـﻬــﺪ اﻟـﺤـﻔــﻞ ﺣ ـﻀــﻮرا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﻢ ﻗ ـﻴ ــﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن واﻵداب
وﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
وﻋـﺸــﺎق اﻟـﻄــﺮب واﻟـﻔــﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻤﻦ
ﺗﻬﻔﻮ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ واﻟﻠﺤﻦ
اﻟﻌﺬب.
وﺗ ـ ـﺘـ ــﺄﻟـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻗـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﺮﻓ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
أﺑ ــﺪﻋ ــﻮا ﻋ ــﺰﻓ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻵﻻت اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺑـﻤـﻌ ـﻴــﺔ ﺛ ــﻼﺛ ـ ُـﺔ ﻣ ـﻄــﺮﺑ ـﻴــﻦ ،ﻫ ــﻢ ﻏ ـﺴــﺎن
ﺑ ــﻦ ﺣـﻠـﻴـﻤــﺔ وأﻧ ـ ــﺲ ﺑــﻮﻗـﻄــﺎﻳــﺔ ووﻟـﻴــﺪ
ﺑ ــﻮزﻳ ــﺪ ،وأﺳ ـﺴ ــﺖ اﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ ﻋ ــﺎم 2008
ﺗ ـﺤــﺖ إﺷـ ـ ــﺮاف وﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻋـ ــﺎم راﺋـ ــﺪة
اﻟﻘﻄﻲ ﺷﻘﺮون ،وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ

ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ،وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ درﺟـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮراه ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻮم اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ،
وﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺸﺎق اﻟﻄﺮب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺎت ﻓ ــﻲ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ﻋ ــﺪة ﻣﺜﻞ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﻴﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ
وﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻮﺳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺪد
وﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول رﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻻﻓـﺘــﺔ ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـﻌــﺪد ﻗﺒﻞ
ان ﻳـﻌـﺘـﻠــﻲ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺮح،
ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﺘﻀﻦ آﻟﺘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺎﻫﻢ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻤﺰوﺟﺔ
ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﺎدة ﻟ ـﻘ ــﺎء اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر اﻟـ ـ ــﺬي ﺑ ــﺪا
ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻣﺎ ﻫﻲ
إﻻ دﻗــﺎﺋــﻖ ﺣـﺘــﻰ اﻧـﻄـﻠــﻖ اﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟــﺬي
ﺷﻬﺪ  19ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وأﻏﻨﻴﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻌــﺰوﻓــﺔ اﻣ ــﺎزﻳ ــﻎ ﻣ ــﻦ أﻟ ـﺤ ــﺎن ﻓ ــﺮاس
اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ ،ﺛ ــﻢ ﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﺑـﺸـﻐــﻒ
ﻣﻘﻄﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻫﻤﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺎدي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ

●

ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ

أﻋﻠﻦ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺎدي
اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﻋﻤﻞ وﻗﺼﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻲ دوﺣﺎن.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
إﻧ ــﻪ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ُ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻓـ ــﻲ ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
راﻓﻀﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ،
ﺣـﺘــﻰ اﻛـﺘـﻤــﺎل ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻓــﻲ
ﻋ ـ ــﺮوض ﻣ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ "ﻋـ ـ ــﻮدة رﻳــﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺎدي
وﺳـﻜـﻴـﻨــﺔ" ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻨﺠﻮم:
داود ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ،ﻫ ـﻴــﺎ اﻟـﺸـﻌـﻴـﺒــﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﺣﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
إﻟـﻬــﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎدي
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن إﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺠﺎح دوره ﺑﻬﺬا
اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻋــﺮوﺿـﻬــﺎ اﻟﻘﺪر ،ﺣﻴﺚ ﻓﻮﺟﺊ ﺑــﺮدود ﻓﻌﻞ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﺠﻤﻬﻮر ،اﻟﺬي ﺳﻌﻰ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻣﻌﻪ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺗﻌﻮد ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﺄداﺋﻪ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺪا ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺣﻮل ﺻﺪى اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ،رﻏﻢ وﻗﻮﻓﻪ

إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻧ ـﺠــﻮم ﻛ ـﺒــﺎر ،إﻻ أن
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ.
وأﻛ ــﺪ أن ﺷـﻌــﻮره ﻻ ﻳﻮﺻﻒ،
ﻟ ـﺘــﺮدﻳــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر "اﻹﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎت"
اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ
"ﻋــﺎﺷــﻖ ﺳـﻜـﻴـﻨــﺔ" ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ
رﻓ ــﺾ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﻟ ــﻪ ،ورﻓ ــﺾ ﻛﻞ
اﻟﻨﺴﺎء اﻻرﺗ ـﺒــﺎط ﺑــﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم
ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺎب اﻟـﻀـﻌـﻴــﻒ
اﻟﺬي ﺗﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﺮﻓﺾ
اﻻرﺗ ـ ـﺒـ ــﺎط ﺑ ــﻪ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛــﻮﻣ ـﻴــﺪي
وﺳﺎﺧﺮ.
وأﺷ ـ ــﺎد اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎدي ﺑــﺎﻟـﻨـﺠــﺎح
اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ــﻮدﻳ ـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ــﻊ ﺗ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺎت
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻧ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ "ﻳ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﻮب" ،ﺑﻌﺪ
اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻋ ــﺮوﺿ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮة،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻛـﺒــﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻨﺠﺎح
اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻟﻪ.

"أش دﻋــﺎﻧــﻲ وﺣــﺮﻣــﺖ ﺑـﻴــﻚ ﻧـﻌــﺎﺳــﻲ"،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﻏﺴﺎن ﺑﻦ ﺣﻠﻴﻤﺔ
ﻟﻴﺴﺘﻌﺮض إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﻪ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻀﻤﻦ أﻏﻨﻴﺎت "وﺣﺪ
اﻟﻐﺰﻳﻞ" و"ﻋﻼش ﺗﺤﻴﺮ ﻓﻴﺎ" ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت
رﺿــﺎ اﻟﺨﻮﻳﻨﻲ وأﻟـﺤــﺎن زﻳــﺎد ﻏﺮﺳﺔ،
و"ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋـﺸـﻘــﻲ" ،وأﺧ ـﻴــﺮا "ﺣـﺒــﻚ ﻛﻢ
ﻋﻴﺎره" ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر ﺷﺎﻫﺮ ﺧﻀﺮة
وﻣـﻨـﺼــﻒ اﻟــﻮﻫــﺎﺑــﻲ ،وأﻟ ـﺤ ــﺎن ﺳﻤﻴﺮ
اﻟﻌﻘﺮﺑﻲ ،ﻟﻴﺴﺘﺤﻖ ﺑﻦ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺗﺤﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪم ﻣــﻦ ﻟــﻮن ﻓﻨﻲ
ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻋﺸﺎق اﻟﻐﻨﺎء.

ﺣﻨﺠﺮة ذﻫﺒﻴﺔ
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ اﻷﺑ ــﺮز
ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺴﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﻨﺠﺮة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ أﻧﺲ ﺑﻮﻗﻄﺎﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻟﺖ
و ﺟــﺎ ﻟــﺖ ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪم درر اﻟﻄﺮب
اﻟﻤﺼﺮي ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ واﺣﺪة ﻣﻦ
رواﺋﻊ ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ
"ﻫـ ــﺬه ﻟ ـﻴ ـﻠ ـﺘــﻲ" ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺳ ـﻄــﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ
ﺟ ـ ــﻮرج ﺟـ ـ ــﺮداق وﻟ ـﺤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﺎر
اﻷﺟﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،وﻛﺴﺒﺖ

أﻧﺲ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﻀﻲ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ رﺣﺎب
أﻋﻤﺎل ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق وﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
أﻏﻨﻴﺔ "ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻳﺴﻌﺪ أوﻗﺎﺗﻪ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻴﺮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وأﻟﺤﺎن زﻛﺮﻳﺎ
أﺣـﻤــﺪ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة ﻣﻦ
أﺷﻬﺮ أﻏﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﺠﺎة اﻟﺼﻐﻴﺮة
"أﻣــﺎ ﺑــﺮاوة" ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣــﺎدة ﺧﺼﺒﺔ
ﻟﻜﻞ ﻓﻨﺎن ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻘﻠﻮب
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺘﺸﺪو ﺑﻬﺎ أﻧﺲ ﺑﺘﻤﻜﻦ.
وﻋ ــﺎدت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ إﻟــﻰ اﻹرث
اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴــﻲ وﻏ ـﻨ ــﺖ "ﺷـ ــﺮع اﻟ ـﺤ ــﺐ" ﻣﻦ
ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺎت ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ﺧ ــﺮﻳ ــﻒ وأﻟـ ـﺤ ــﺎن
ﺧﻤﻴﺲ ﺗــﺮﻧــﺎن ،وﺗﻠﺘﻬﺎ أﻏـﻨـﻴــﺔ "رﺑــﻲ
ﻋﻄﺎﻧﻲ" ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ،وﻣﻦ أﻟﺤﺎن
ﺧ ـﻤ ـﻴــﺲ ﺗ ــﺮﻧ ــﺎن ،وﺧ ـﺘ ـﻤــﺖ وﺻـﻠـﺘـﻬــﺎ
ﺑــﺄﻏـﻨـﻴــﺔ "ﻓـ ــﻮق اﻟ ـﺸ ـﺠ ــﺮة" ﻣ ــﻦ أﺷ ـﻌــﺎر
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺎدي ،وأﻟـ ـﺤ ــﺎن
ﺧﻤﻴﺲ ﺗﺮﻧﺎن.

وﻟﻴﺪ ﺑﻮزﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺬﻛﺮه اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨ ــﺎة ،ﻓ ـﻜ ــﺎن ﻣــﻮﻓ ـﻘــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗــﺪم
ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣــﻦ رواﺋ ــﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ
وﺳﻌﺎد ﻣﺤﻤﺪ وﻫﺪى ﺳﻠﻄﺎن ،ﻓﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺸﻐﻒ وﺣﻤﺎس "أي دﻣﻌﺔ
ﺣـ ــﺰن ﻻ" و"ﺣ ـ ـ ــﺎول ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻜــﺮﻧــﻲ" و"زي
اﻟ ـﻬــﻮى" وﺛﻼﺛﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣـ ـﻤ ــﺰة وأﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﺎر ﺑـﻠـﻴــﻎ
ﺣﻤﺪي ،و"إن ﻛﻨﺖ ﻧﺎﺳﻲ" ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وﻣﻦ أﻟﺤﺎن رﻳﺎض
اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ ،و"وﺣﺸﺘﻨﻲ" ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت
ﺻﻼح ﻓﺎﻳﺰ وأﻟﺤﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﻷﻣﻴﺮ ،وﻛﺎن
ﻣﺴﻚ اﻟـﺨـﺘــﺎم "دوﻳ ـﺘــﻮ" راﺋ ــﻊ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ
أﻧــﺲ واﻟﻔﻨﺎن وﻟﻴﺪ ﻣﻊ أﻏﻨﻴﺔ "اﺑﻌﺎد
ﻛ ـﻨ ـﺘــﻢ" ﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن اﻟـ ـﻌ ــﺮب ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ـﺒــﺪه،
اﻟـﺘــﻲ ﺳﻄﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟــﺮاﺣــﻞ
ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ وﻟﺤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻬﻨﺎ.

ﻣﺴﻚ اﻟﺨﺘﺎم

ﻓﺾ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺒﻲ
واﻟﺴﺪﺣﺎن

ﻓﺼﻠﺖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ أﺧﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎن
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺒﻲ ﺿﺪ اﻟﻔﻨﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺪﺣﺎن ،اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻔﺾ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻬﺪف ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺒﻲ
واﻟﺴﺪﺣﺎن ،وأﻧﺘﺠﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﻤﺎ اﻷﺷﻬﺮ
)ﻃﺎش ﻣﺎ ﻃﺎش( ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﻟﺰﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮارﻫﺎ
اﻟﻘﺼﺒﻲ ﺑﺪﻓﻊ  ١٢٠أﻟﻒ رﻳﺎل
ﻟﻠﺴﺪﺣﺎن ،ﻓﻴﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ
»اﻟﻬﺪف ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ«،
واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ،واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻘﺼﺒﻲ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ،أن
ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺪﺣﺎن ﻟﻠﻘﺼﺒﻲ
ﺛﻼث ﺳﻴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺳﻴﺎرة ﻣﻌﺪات،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎج.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻘﺼﺒﻲ واﻟﺴﺪﺣﺎن
ارﺗﺒﻄﺎ ﻓﻨﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﻤﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ ،ﱠ
وﻗﺪﻣﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة.

ﻋﺒﺪه ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺣﻔﻼت
»اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ

وﻳـﻤــﺮ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻦ
ﺣﻀﺮ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺘﺮب
ﻣﻦ اﻟﺨﺘﺎم ،اﻟــﺬي ازدان ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻔﻨﺎن

ﻧﻮال :ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟـ »«One Production
●

ﺧﺒﺮﻳﺎت

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻧﻮال ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ
اﺳﻢ " ،"One Productionﻟﺘﻜﺘﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺸﻮارﻫﺎ
ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ روﺗــﺎﻧــﺎ ،اﻟ ــﺬي اﻣـﺘــﺪ ﻟـﺴـﻨــﻮات ،ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ إﻧـﺘــﺎج وﺗــﻮزﻳــﻊ
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻼت.
وﺟــﺎء ﺧﺒﺮ اﻧﻀﻤﺎم ﻧــﻮال ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة دون أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﻮل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﺷﺮوﻃﻪ ،واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ" :ﺑﺴﻢ
اﻟﻠﻪ ،وﻛﻠﻲ ﺗﻔﺎؤل ،أﻋﻠﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ."One Production
وأرﻓﻘﺖ ﻧﻮال ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ ﺗﺮﺣﻴﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻮر ﻋﻠﻰ وﻗﻊ أﻧﻐﺎم اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﻤﻬﻮر "اﻟﻘﻴﺜﺎرة" ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎﻟﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ" أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻬﻨﺌﻬﺎ و ﻳـﺒــﺎرك ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻗ ــﺮار ﻧ ــﻮال ،ﺑـﻌــﺪ أن أﺣـﻴــﺖ ﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم ﺣﻔﻠﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺴﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻃﻼل ﻣﺪاح ﻓﻲ أﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺎدي اﻟﺠﻮﻫﺮ ،وأﻣﺎم ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎوز
 4000ﻣﺘﻔﺮج.
وذﻟ ــﻚ اﻟﺤﻔﻞ ﻫــﻮ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻟـﻨــﻮال ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وأول ﺣﻔﻞ
ﻋﺎﺋﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺛﻤﻨﺖ "اﻟﻘﻴﺜﺎرة" اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﻔﻞ ،واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺠﻴﺪ ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺮاﺣﻞ
ﻃﻼل ﻣﺪاح.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ " "One Productionﻛﺸﻔﺖ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﻣﻴﻤﺔ ﻃﺎﻟﺐ ،واﻟﻔﻨﺎن أﻳﻤﻦ اﻷﻋﺘﺮ ،واﻟﻌﺎزف
ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮور.

ﻧﻮال

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺣﻔﻼت
اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢ﻓﻨﺎﻧﺎ
ً
اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺬﻛﺮى
ﻓﻲ  ٨ﻣﺪن،
اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟـ.٨٩
وﺗﺴﺘﻌﺪ ﺟﺎزان ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻔﻞ ُﻳﺤﻴﻴﻪ
»ﻓﻨﺎن اﻟﻌﺮب« ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه،
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻨﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻞ
واﻹﺣﺴﺎء ﺑﺤﻔﻼت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻨﺠﻮم اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﻗﻴﻤﺖ
اﻟﺤﻔﻼت ﺑﺎﻻﺣﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻟﺤﺎﺋﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أن
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة
واﻟﺪﻣﺎم ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ
ً
إﺣﻴﺎء ﻟﻠﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﺒﺎر ﻧﺠﻮم
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

راﻣﻲ ﺟﻤﺎل ﻛﺸﻒ
ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄة إﻟﻴﺴﺎ

اﻟﻌﺰاﻟﻲ» :اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ« ﺗﻄﻮرت ﺑﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ

ً
ً
ﺗﻨﺎول ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻣﻌﺮﻓﻴﺎ
ﺧﻼل ورﺷﺔ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
ﺗﻄﺮق اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻤﺮو اﻟﻌﺰاﻟﻲ
إﻟﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ "اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ".

●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
اﻟ ــﺮؤى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻣــﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ
ﻣــﻦ اﻧـﻔـﻌــﺎﻻت ،وﻣــﺎ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ
ﺗـﺠــﺎه اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻣﻦ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻨـﻄـﻠــﻖ أﻗـﻴـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻴﻦ ورﺷﺔ ﺣﻤﻠﺖ
ﻋﻨﻮان "اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ" ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﻋﻤﺮو اﻟﻌﺰاﻟﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻦ.

اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺣﺼﻞ اﻟـﻌــﺰاﻟــﻲ ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟـﺸــﺎرﻗــﺔ ﻟــﻺﺑــﺪاع اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﻓﺮع
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻣﺤﺮر ﺻﺤﺎﻓﻲ وﻣــﺪﻗــﻖ ﻟﻐﻮي ﻟــﺪى "ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﻌﻴﻦ" اﻹﺧـﺒــﺎرﻳــﺔ اﻹﻣــﺎراﺗ ـﻴــﺔ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وآداﺑـﻬــﺎ ،وﺻــﺪر ﻟﻪ ﻛﺘﺎب "أﺛــﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ آﻟﻴﺎت
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ" ﻋﻦ داﺋﺮة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ ،وﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد
ﻧﺠﻢ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وأﺻﺪر ﺛﻼﺛﺔ دواوﻳﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
وﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺎد ﻗﻄﺮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

وﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﺼ ــﺪد ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺰاﻟــﻲ
إﻧﻪ ﺳﻴﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ وﻳﻘﺪم
ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ،ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺪول اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
ﻟـﻤــﺎذا ﻧﻜﺘﺐ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﻜﺘﺐ؟ اﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﺣـﺘــﺮاﻓـﻴــﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻬﻮاة ،وﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ،وأوﻟﻮﻳﺔ
اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜــﺎﺗــﺐ ﻫﻞ
ﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة ،أم ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺘـﻨــﺎوﻟـﻬــﺎ ﺑ ـﻬــﺎ؟ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟـ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺾ أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ
ً
واﻟﺸﻌﺮ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺄﺳــﺎﺳ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﺑــﺔ اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ
ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺒـﺘــﺪﺋـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ
اﻟﺨﺼﻮص.
وﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺐ ﺛ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺎ
وﻣ ـﻌ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺎ ،ﻟ ـﻴ ـﻘ ــﻮل" :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
ﺑ ــﺄي ﺣ ــﺎل ﺗ ـﺼ ــﻮر ﺗ ـﻜــﻮﻳــﻦ ﻛــﺎﺗــﺐ
ﺟـﻴــﺪ دون أن ﻳـﻜــﻮن ﻗــﺎرﺋــﺎ ﺟﻴﺪا
ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﺎس ،ﻓــﺎﻟ ـﻘــﺎرئ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋــﺎم
ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻄﺮح
اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺎؤل اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻲ :ﻛ ـﻴــﻒ ﻛﺘﺐ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻷواﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
دون ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﺮاءة؟
وإﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﻬﻢ

ً
اﻟﻌﺰاﻟﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮا ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺔ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻷﺷﻤﻞ
ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓــﻚ اﻟــﺮﻣــﻮز
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت
ﻟــﻸﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﻟ ــﺪﻫ ــﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻌﻼﻣﺎت".
وأﺿ ــﺎف أن "ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻚ ﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻗﺮاءة ذﻛﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ وﻧﻈﺮة وﺟﻤﻠﺔ ﺣﻮارﻳﺔ...
إﻟﺦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮاءﺗﻚ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﺎﺑﺮ

ﻓﻲ اﻟـﺸــﺎرع ،او إﺷــﺎرة ﻣﻦ واﻟــﺪك،
أو ﻧﻈﺮة ﻋﺎﺑﺮة ﻣﻦ ﻗﻄﺔ ﺟﺎﺋﻌﺔ أو
ﺧﺎﺋﻔﺔ ...إﻟﺦ ،أي أن اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖ
ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﺘــﺐ،
وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﺈن اﻟ ـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺮﺋﻪ
وﻳﻔﻚ رﻣﻮزه ﻣﻦ اﺣﺪاث وﺣﺮوب،
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ﺷﻔﺎﻫﺔ".

وأﺿ ــﺎف اﻟـﻌــﺰاﻟــﻲ" :اﻟﺤﺎﺻﻞ
أﻧـ ــﻪ ﻻ ﻛ ــﺎﺗ ــﺐ دون ﻗـ ـ ـ ــﺮاء ة ،وﻻ
ﻓﻜﺮة دون ﻛﺘﺎب ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ "ﻣﺨﺮﺟﺎت"
دون ﻏ ــﺬاء "ﻣ ــﺪﺧ ــﻼت" ﺣـﺘــﻰ ﻟﻮ
اﺷـﺘــﺮﻛــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺪﺧــﻼت ﺑﻴﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻜﺘﺎب أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ
وﻟ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎل ﻻ
أﻇــﻦ أن ﻫـﻨــﺎك ﻛﺎﺗﺒﺎ أو ﻣﻬﺘﻤﺎ

ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻻ وﻗــﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ".
وأوﺿـ ــﺢ أن "اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ ﻣـﺜــﻞ أي
ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت وﻣﺨﺮﺟﺎت ،ﻟﺬا ﻛﺎن
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﺑﺘﺪاء
ﻣ ــﻊ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮاءة ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل إﺷـ ـ ــﺎرات
ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ إﻟ ــﻰ أﻫ ــﻢ ﺳ ـﻤــﺎت اﻟ ـﻘــﺎرئ
اﻟﻤﺒﺪع".
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﺑــﺔ اﻹﺑ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎل وﻓﻜﺮة وﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة،
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﻲ
"ﺗـ ـﻄ ــﻮر ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻧ ــﺎﺗ ــﺞ ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺪاﺧ ــﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓ ـﻴــﺔ ،واﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎء
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻵﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ آﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﺮى
اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
وﻧــﺮى أن اﻟــﺮواﻳــﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺮح ،ﻓﻴﺆدى ذﻟﻚ إﻟﻰ
ﺣﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ،
ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻗــﺪر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟــﺬي
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻜﺎﺗﺐ اﻵن أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ".

ﻛﺸﻒ اﻟﻔﻨﺎن راﻣﻲ ﺟﻤﺎل
ﻟﺠﻤﻬﻮره ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻳﻌﺪﻫﺎ
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ إﻟﻴﺴﺎ ﻓﻲ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ »ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس«
إﻟﻴﺴﺎ.
وﻛﺘﺐ ﺟﻤﺎل ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﺒﺮ
ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ»ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ:
»أﻧﺎ ﻋﺎوز أﺣﺮق ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﻟﺠﻤﻬﻮرك ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺷﻲ ،أﻧﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻹﻟﻴﺴﺎ ﻏﻨﻮه ﻛﻼﻣﻲ
وﻟﺤﻨﻲ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ردت إﻟﻴﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻗﺎﺋﻠﺔ» :اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﺪا«،
وﺗﻮاﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ،
ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮح
أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن آﺧﺮ أﻋﻤﺎل راﻣﻲ ﻫﻲ
أﻏﻨﻴﺔ »اﻟﺒﺮد« ،اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﺗﻌﺪ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺮح  ٣ﻛﻠﻴﺒﺎت
ﻣﻦ اﻷﻟﺒﻮم ،وﺻﻮرﻫﺎ ﻓﻲ
ﻟﻨﺪن ،وﻫﻲ» :ﻣﻔﻴﺶ ﻣﻨﻬﺎ«،
»ﻣﺎﺗﻈﻠﻤﻨﻴﺶ« و»ﺗﻌﻴﺸﻲ
ﻟﻴﺎ« ،ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺠﻴﺐ،
وﺗﺼﻮﻳﺮ »روﺑﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺖ«،
و»زاك ﺳﺎﻧﻲ«.
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دوﻟﻴﺎت

دوﻻر ﻹﻧﻘﺎذ »اﻟﻨﻮوي«
ﻣﻠﻴﺎر
١٥
وﺗﻄﻠﺐ
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺬ
ﺗﻨﻔ
إﻳﺮان
ً

إﻃﻼق  ٧ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ و»اﻟﺤﺮس« ﻳﺤﺘﺠﺰ  ٧ﺳﻔﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ٢٤أﺟﻨﺒﻴﺎ و»دارﻳﺎ« ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ
ﻗﺮرت إﻳﺮان اﺗﺨﺎذ ﺛﺎﻟﺚ
ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ورﻫﻨﺖ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﻣﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺈﻃﻼق  7ﺑﺤﺎرة ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة.

ﻣــﻊ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ
اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوي ،أﻗـ ــﺮ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ،أﻣــﺲ،
ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻄﻮات ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
ً
اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮوي ،ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا أن اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮة
ً
ﺳـﺘـﻜــﻮن اﻷﻫـ ــﻢ وﺳ ـﺘ ـﺤــﺪث آﺛـ ــﺎرا
ﻫﺎﺋﻠﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ روﺣﺎﻧﻲ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ،ﻋ ـ ــﺪم ﺗـﻤـﻜــﻦ
اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣﻦ
ً
وﻗﻒ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أﻧ ــﻪ »ﺳـﻴـﻌـﻠــﻦ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ« ﻣــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺪ
ﻣ ــﻦ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣ ــﻊ ﺗ ـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان.
وﻣﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻘﻮى
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻹﻧﻘﺎذ
ً
اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ،ﻣ ـﻬــﺪدا ﺑــﺎﺗـﺨــﺎذ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻷﻃ ــﺮاف اﻷوروﺑـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وإذ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق
وﺗﺴﺮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺔ إﻳ ــﺮان اﻟﻨﻮوﻳﺔ،

ّ
ﺑﺎﻗﺮي :ﻣﻜﻨﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ
ﻣﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮات

أﻗﺮ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﺑﺄن
ﺑﻼده ﻣﻜﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ إﺳﻘﺎط
ً
اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮة اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن »ﺟـﺒـﻬــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺎوﻣــﺔ
ُ
ً
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم ،وإذ وﺻــﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻴﻮم إﻟــﻰ ﺣﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎء
اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ«.
وأﺿﺎف» :أن اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﻟﻴﻮم ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ،وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻷن ﻋﻠﻮم اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودﻋﻤﻨﺎ
اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻛﺎن وراءﻫﻢ.

روﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﻋ ـﺒــﺎس ﻋــﺮاﻗ ـﺠــﻲ أن ﻃ ـﻬ ــﺮان »ﻟــﻦ
ﺗﻌﻮد ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻻ إذا ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧــﻼل  4أﺷـﻬــﺮ« ،وإن ﻟﻢ
ﻳـﺤــﺪث ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ.
وﺟــﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت روﺣﺎﻧﻲ
وﻋﺮاﻗﺠﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ
ً
ردا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﺑﻔﺘﺢ ﺧﻄﻮط
اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ﺑـﻨـﺤــﻮ  15ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إذا ﻋﺎدت ﻃﻬﺮان
إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق.

ﻣﺒﻴﻌﺎت وﻋﻮاﺋﺪ
وأﺷــﺎر ﻋﺮاﻗﺠﻲ ،ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ
ً
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻌﺪ
إﺟ ــﺮاء ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ 10
ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺎﻛﺮون،
إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺗـﺘـﻤـﺤــﻮر
ﺣ ــﻮل ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ

ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ وآﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻗ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
ﻋﺮاﻗﺠﻲ ﺑﺜﺖ ﻗﻨﺎة »ﺑﺮس ﺗﻲ .ﻓﻲ«
ً
ً
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻗﺼﻴﺮا ورد ﻓﻴﻪ أن »إﻳﺮان
ً
رﻓـﻀــﺖ ﻗــﺮﺿــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  15ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻋﺮﺿﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
ووﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻏ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
وإﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ً
ﻋﺮض ﺑﺨﻂ اﺋﺘﻤﺎن وﻟﻴﺲ ﻗﺮﺿﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ .وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ دﻓ ـﻌ ــﺔ
أوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﺧــﻂ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن وﻗــﺪرﻫــﺎ
 5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻃ ـ ـﻬـ ــﺮان ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪاﺗ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺮﻓــﻊ
ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ
 20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ــﺰاﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻊ ﺳ ـﻔــﺮ وزﻳ ــﺮ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟ ـﺘــﻲ واﻓ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻓ ـﻜــﺮة إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ

ﺑﺤﺎرة وﺳﻔﻦ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮي،
إﻃــﻼق ﺳــﺮاح  7ﺑـﺤــﺎرة ﻳﺤﻤﻠﻮن
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ أﺻ ــﻞ 23
ً
ﻋﻀﻮا ﺑﻄﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة» ،ﺳﺘﻴﻨﺎ اﻣﺒﻴﺮو« ،اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺤــﺮس اﻟﺜﻮري
ﻓ ــﻲ  19ﻣ ــﻦ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
ﻣﻀﻴﻖ ﻫــﺮﻣــﺰ ،ﺑﻌﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ
إﻋﻼن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق اﺳﺘﻤﺮار
اﺣـﺘـﺠــﺎز ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ
»أدرﻳﺎن دارﻳﺎ .«1

وﻗ ــﺎل ﻣ ــﻮﺳ ــﻮي» :ﻟ ـﻴــﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ
أي ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻢ وﻛــﺎﺑـﺘــﻦ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أوﻗﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ
ﺧ ــﺮق ﻟـﻠـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ وﻣ ــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ«.
وﻧﻘﻠﺖ ﻗﻨﺎة »ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز« ﻋﻦ
ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ أن اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ
ً
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺮﺳﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
أﻗﻞ ﻣﻦ  19ﻛﻢ ﻋﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮرﻳﺔ،
ً
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادا ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﻗﺒﻄﺎﻧﻬﺎ
أﺧﻴﻠﻴﺶ ﻛﻮﻣﺎر ،ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
أو اﺳـﺘـﺒــﺪاﻟــﻪ ﻟـﺘـﻔــﺎدي اﻻﻧ ـﺨــﺮاط
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ــﻚ ،اﺣ ـﺘ ـﺠــﺰت
دورﻳـ ــﺔ ﺑـﺤــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮس اﻟ ـﺜــﻮري
أﻣ ــﺲ اﻷول  7ﺳ ـﻔــﻦ ﺻ ـﻴــﺪ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣـﺘـﻨـﻬــﺎ  24أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟـ ــﺎﺳـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻫ ــﺮﻣ ــﺰﻛ ــﺎن
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أﻧﻬﺎ ذﻟﻚ ،ﺟﺎء »ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ
وﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺑ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ«.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.

●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ً
ﻧ ـﺒ ـﻴــﻞ ﺻ ـ ـ ــﺎدق ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑ ــﻼﻏ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻬــﻢ رﺟ ــﻞ
اﻷ ﻋ ـﻤــﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻠــﻲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ،
ً
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮه ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻜﺎ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وإﺳﺎءات ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ.
وﻗــﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺒــﻼغ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ً
ﺳﺎﻟﻢ ،إن ﻋﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻤﺜﻼ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻣﺘﻼﻛﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت »ﻗــﺎم ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺒﺚ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ،ﺑﻐﺮض
إﺛـ ــﺎرة اﻟـ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم واﻹﺳ ـ ــﺎء ة ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
وأﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻏﺎدر ﻣﺼﺮ إﻟﻰ
ً
ً
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻳ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻓ ـﻴــﻪ ﻋ ــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻧ ـﺼــﺐ ﺗ ـﻌـ ّـﺮض
ﻟ ـﻬــﺎ ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ  220ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎدة
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات
ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻓﻨﺎدق ﺗﺘﻜﻠﻒ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت
دون وﺟـ ــﻮد دراﺳـ ـ ــﺎت ﺟ ـ ــﺪوى ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻋــﺎد
أﻣﺲ وﺣﺬف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﺣﺼﺪ ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إن اﻟﻔﻨﺎن اﻋـﺘــﺮف ﺑﺄﻧﻪ
ﻛــﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣــﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻣــﺪة 15
ً
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻃﻤﻌﺎ

ﻓــﻲ أﻣ ــﻮال اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﻤـﻌــﺎدﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﻛ ـﺸ ــﻒ ﻟـﻬــﻢ
أﺳﺮارﻫﺎ وأﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ،
وأن ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
أﺟﻬﺰة ﻣﻌﺎدﻳﺔ.
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ،ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻀﻮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﺰب ﺗﻴﺎر اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،ﺣﺴﺎم
ﻣﺆﻧﺲ ،إن ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻗﺮرت
ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ وآﺧﺮﻳﻦ
ﻣ ـ ــﺪة  15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ آﺧـ ـ ــﺮ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻣ ـ ــﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ »ﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻞ«.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧـ ـ ــﺮ ،اﺗـ ـﺨ ــﺬت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺧﻄﻮة ﻟﻠﻮراء ﻓﻲ ﻣﻠﻒ رﺳــﻮم اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻓ ــﺮﺿ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺻ ـﺤ ــﺎب
اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺠﺄة ،ودون
ً
ً
ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺪى
ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأﺑ ــﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨــﺬ ﺗ ـﻔـ ّـﺠــﺮ اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم.
و ﻗ ــﺎل وز ﻳ ــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد
ﺷ ـ ـﻌـ ــﺮاوي إن رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ
ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ّ
ﻗﺮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
ﻗــﺮار ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧـﺘـﻬــﺎء

اﻟــﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ أﺣﻘﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺣــﻖ اﻻﻧ ـﺘ ـﻔــﺎع ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،و ﻣــﻦ ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ و ﻃــﺮق
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷرﺑﻌﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات ﻗ ـﻨــﺎة اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺲ ﻟ ـ ّ
ـﺮد
ﻗﻴﻤﺔ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدات،
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  64ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ،اﻟﻴﻮم ،ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺪة ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  5ﺳﻨﻮات.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻧﺠﺤﺖ ﻗــﻮات ﺣــﺮس اﻟﺤﺪود
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ إﺣ ـﺒــﺎط ﻣ ـﺤ ــﺎوﻻت ﻟﻠﺘﺴﻠﻞ
واﻟ ـﻬ ـﺠ ــﺮة ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﻟـ
 217ﻓـ ــﺮدا ﻣ ــﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺘﻰ
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .وذﻛﺮت
ا ﻟـﺼـﻔـﺤــﺔ ا ﻟــﺮ ﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،أ ﻣــﺲ،
أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ  76ﻋﺮﺑﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺴﻠﻞ واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ،واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 58
ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ.
ﻓــﻲ ﺷ ــﺄن ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻋـﻘــﺪ رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺰب
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻲ اﻻﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاﻛـ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻟ ـﻴــﺪ
ﺟـ ـﻨـ ـﺒ ــﻼط ،ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﺎت ﻣـ ــﻊ وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﺳــﺎﻣــﺢ ﺷ ـﻜ ــﺮي ،ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺮة ،ﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﺪاءات
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺘﺄزم ﻓﻴﻪ.

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،ﻧـﻔــﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎر ﻧﻌﻴﻢ اﻟـﻜـﻌــﻮد،
أﻣـ ـ ــﺲ ،وﺟـ ـ ــﻮد ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
إﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪود اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺧﻠﻮ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ
أي ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ إﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
ً
أﻓﺎدت ﺑﺄن ﺻﻮرا اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ اﻷﻗﻤﺎر
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﻈﻬﺮ
ﺑﻨﺎء إﻳﺮان ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
ﻳ ــﺪل ﺣـﺠـﻤـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﺑـﺼــﺪد
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد.
)ﻃﻬﺮان  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د
ب أ ،إرﻧﺎ(

ﻏــﺪاة وﺻــﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋ ـﻴــﺪروس اﻟــﺰﺑـﻴــﺪي إﻟــﻰ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻹﺟـ ــﺮاء ﻣ ـﺸ ــﺎورات ﺑـﻬــﺪف وﻗــﻒ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ،رﻓ ـ ـﻀـ ــﺖ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺔ
ً
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟـﻴــﺎ أﻣــﺲ ﺣ ــﻮار اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ،ﻣﺆﻛﺪة رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻹﻣــﺎرات ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺪف ﺣﻞ
اﻷزﻣﺔ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻴﺴﺮي ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺒﺮ »ﻳﻮﺗﻴﻮب« إﻧﻪ
»ﻟﻢ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﺣﻮار«.
وأﺿـ ــﺎف» :إذا ﻛــﺎن ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺣ ــﻮار ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻣ ــﻊ اﻷﺷ ـﻘ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻹﻣـ ـ ــﺎرات وﺗـﺤــﺖ
إﺷــﺮاف اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻫﻲ اﻟﻄﺮف اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻣﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
إﻻ واﺟﻬﺔ وأداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﻢ« .وﺗﺎﺑﻊ» :ﻧﺤﻦ
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻷدوات ،ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ أن
ﻧﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻷدوات«.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،أﻋ ــﺮب اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺠﺮى ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺪة.
وذﻛــﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻜﺎف ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أن ﺣﻀﻮر
وﻓــﺪ ﻣــﻦ »اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻲ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ« ﻟـﻤـﺸــﺎورات
ﺟﺪة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮة
اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل» :ﺳ ـﻴ ـﺒــﺬل اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﺴ ــﻼم وﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑــﻲ .اﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ واﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣــﺮص
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ودﻋــﻮﺗ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺤــﻮار واﻟـﺸـﻜــﺮ ﻟــﺪول
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ«.
ً
وﻻﺣﻘﺎ ،أﻓﺎد ﻣﺴﺆول ﻳﻤﻨﻲ ﺑﺄن ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑـﻴــﻦ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﻫــﺎدي
واﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ.
ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﺷـ ـ ــﺪد وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﻧــﻮر ﻗﺮﻗﺎش
ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟ ــﻰ ﻧـﺠــﺎج ﺣ ــﻮار ﺟ ــﺪة ،اﻟــﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﻗﺘﺘﺎل اﻟــﺬي اﻧﺪﻟﻊ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.
وﻛﺘﺐ ﻗﺮﻗﺎش ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :وﺣﺪة اﻟﺼﻒ
ﺿﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺤﻮﺛﻲ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻫــﻲ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ،واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ً
ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ
ً
وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺑﺤﺮص وﺣﻨﻜﺔ واﻗﺘﺪار«.
)اﻟﺮﻳﺎض ،أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

»اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻮارﻧﺔ« ﻳﺆﻳﺪون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
●

اﻟﺤﺮﻳﺮي :ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻠﺒﻨﺎن،
ﺑﺤﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻮﺗﺎل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ً
رﻳﻜﺎردو دار ،اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺤﻔﺮ أول ﺑﺌﺮ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺆﻛﺪا
اﺳﺘﻌﺪاده اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
إﻟﻰ  %7ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ إﻃﺎر إﺻﻼﺣﺎت ﻟﻀﺒﻂ أوﺿﺎع
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺒﺢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺮﻳﺪ أﻳﻀﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.

ﺑﻴﺮوت  -

أﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ
ً
ﻋﻠﻲ ﺑﺰي ﻧﻘﻼ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء »اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ« ،أﻣﺲ ،أن
»ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺣﺮب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺗﻤﺎرس ﺿﺪه وﺿﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ«.
وأﺷﺎر ﺑﺰي إﻟﻰ أن »رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻋﻠﻦ
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻮار ّ
ﺗﻘﺪم ﺑـ  5اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«.
وﻗﺎل» :ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﺔ ،واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﺑﺮي أﻛﺪ أن ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻴﻮم
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ وﺣﻴﺎﺗﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن »اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم
ﺣﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻴﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﻧـﻘــﻞ ﺑ ــﺰي ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ ﺑ ــﺮي أﻧ ــﻪ »ﻻ ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ

ﻓﺄﺟﺄ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻹﻣﺎرات
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ
دﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ،ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﻣﺪرﺳﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرة
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ .وزار ﺑﻦ راﺷﺪ،
أﻣﺲ ،ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻠﺒﺎء ﻓﻲ
إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺪرس
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻌﺒﻲ،
اﻟﺬي أﻧﻘﺬ زﻣﻼءه ﻣﻦ ﺣﺮﻳﻖ
ﺑﺤﺎﻓﻠﺘﻬﻢ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺘﺤﺖ اﻷﺟﻬﺰة
ً
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
أﺳﺒﺎب اﻧﺪﻟﻊ ﺣﺮﻳﻖ اﻟﺘﻬﻢ
ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 100ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺛﻨﺎء رﺳﻮﻫﺎ
ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺸﺎرﻗﺔ أﻣﺲ اﻷول.

ﺳﻔﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻳﻘﺪم
اﻋﺘﻤﺎده ﻟﻸردن

ﻗﺮﻗﺎش :ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺑﺜﻘﺔ وﺗﻔﺎؤل إﻟﻰ ﻧﺠﺎح »اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪة«

ّ
ّ
ﺑﺮي ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺣﺮب :ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
•

ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ ﻳﻔﺎﺟﺊ
ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪرﺳﺔ

ﻧﻔﻲ ﻋﺮاﻗﻲ

ﻣﺼﺮ :اﺗﻬﺎم ﻣﻘﺎول ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺳﻮم اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎدي :ﻻ ﺣﻮار إﻻ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات
• اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺮد ﺷﻬﺎدات اﻟﻘﻨﺎة • ﺷﻜﺮي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺟﻨﺒﻼط ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﺠﺒﻴﺮ وﺑﻦ زاﻳﺪ ﻳﺒﺤﺜﺎن
ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺑﺒﺎﻛﺴﺘﺎن

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ
أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ،ووزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎدل اﻟﺠﺒﻴﺮ
ﺑﺤﺜﺎ ﻓﻲ إﺳﻼم آﺑﺎد ،أﻣﺲ،
»اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ﻛﺸﻤﻴﺮ«.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،دﻋﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ ،أﺳﻮة ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ،إﻟﻰ إﻟﻐﺎء
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺟﺎﻣﻮ
وﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
إن ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮض
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

)إرﻧﺎ(
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ».«G7
ورﻏــﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻷوﻟـﻴــﺔ،
رﻓــﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻛـﺸــﺮط ﻟـﺒــﺪء ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻊ ﻃﻬﺮان.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« .وأﺿ ــﺎف أن »أول
ﺑـﺸــﺎﺋــﺮ اﻻﻧـﺘـﺼــﺎر ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺪو اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻫﻲ
ً
ﺑــﺎﻟــﻮﺣــﺪة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ« ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن »إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻻﺷـﺘـﺒــﺎك وﻟـﺒـﻨــﺎن ،ﻫﻮ
اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺨﺮوﻗﺎت ﻟﻠﻘﺮار
 1701ﻣﺼﺪرﻫﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.
وأوﺿﺢ أن »إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء،
أي ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻤﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺴﻴﺎدﺗﻪ وﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﺛﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻮارﻧﺔ
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﺎن ،أﻣﺲ» ،ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺒــﺎدرة رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـﻴـﺸــﺎل ﻋ ــﻮن ﻟﻌﻘﺪ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي وإﻋ ــﻼن ﺣﺎﻟﺔ
ﻃﻮارئ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ،وﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺪي ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة وإﻳﻘﺎف
ﻣﺰارﻳﺐ اﻟﻬﺪر وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ«.
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ »ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻜﻮى ﻟﺒﻨﺎن
إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻌــﻲ اﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ـﻘــﺮارات

اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻓﺸﺎﻻ ﻷي ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺮﻣﻲ
إﻟﻰ اﺳﺘﺪراج ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺣﺮب ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﻮاه،
وﺗﻌﻜﻴﺮ أﺟﻮاء اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎت واﻟﺘﻮاﻓﻖ«.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ردت وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻣــﻲ ﺷــﺪﻳــﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ واﻹﻋـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري،
ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺷﻌﺒﺎن ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إن »ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻠﺪ ﺷﻘﻴﻖ
وﺻ ــﺪﻳ ــﻖ ،وﻧ ـﺤــﻦ وﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﺑـﻠــﺪ واﺣـ ــﺪ ،وﺳــﻮرﻳــﺔ
ّ
وﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي
ﻋﻨﻮان وﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ،
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﻏـ ـ ــﺮدت ﺷ ــﺪﻳ ــﺎق ﻋ ـﻠــﻰ »ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ« أﻣ ـ ــﺲ» :ﻫــﻞ
ُﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺷﻌﺒﺎن أﻧﻪ ﻻ ﻋﻮدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ً
 14ﻣﺎرس 2005؟ ،ﻻ ..ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻠﺪا
ً
ً
واﺣـ ـ ــﺪا ،واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻋ ـﻨــﻮاﻧــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎوﻣــﺔ ﻻ
ّ
ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻓــﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :ﻟﻢ ﻧﻨﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﺂﻣﺮك وﻋﻠﻲ ﻣﻤﻠﻮك
وﻣﻴﺸﺎل ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻹرﺳﺎل اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن«.

ﻗﺪم ﺳﻔﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻷردن ﺳﻌﻮد ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ
أوراق اﻋﺘﻤﺎده إﻟﻰ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﺗﺴﻠﻤﺖ اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺷﺆون
اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷردﻧﻴﺔ
ﺳﺠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
أوراق اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺎﺳﻢ ﻛﺴﻔﻴﺮ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،أﻣﺲ.
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ،ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء،
ﻋﻦ »أﻃﻴﺐ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ
اﻟﻘﻄﺮي ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ،وﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر«.

اﻋﺘﺮاض »درون«
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ »ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ«

ذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻮري أن اﻧﻔﺠﺎرات ﺳﻤﻌﺖ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻋﺘﺮاض اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻔﺾ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻗﺎﻋﺪة
ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ
رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن إن
»ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺻﻞ
ﻗﻮات ﺧﺎﺻﺔ روﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺴﻠﻞ إﻟﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.

دلبلا
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ﺗﺮاﻣﺐ ﻻ ﻳﺜﻖ ﻓﻲ  ...FBIوﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﻀﺒﻂ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺄوروﺑﺎ
• »اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« ﻳﺨﺼﺺ  ٣.٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻠﺠﺪار • »دورﻳﺎن« ﻳﻘﺘﻞ  ٧ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻫﺎﻣﺎس وﻳﺘﺠﻪ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ
أﺣﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺪاءه ﻟﻤﻜﺘﺐ »ً «FBI
وﺟﺪد ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
ﻋﻦ »أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ« ﻣﻊ إدارﺗﻪ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻌﻰ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ.

ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﺪراﻟﻲ ""FBI
ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،أﻋﺮب
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ،
ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ أداء ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ،واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛـ ـﺘ ــﺐ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ،ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
ً
"ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ"" ،اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ ﻫــﻲ أن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﺑـﻠــﺪا
ﻣـﺴـﺘــﺎء ﻣ ــﻦ " ."FBIﻟــﺪﻳـﻨــﺎ أزﻣ ــﺔ ﺛـﻘــﺔ ﻓﻲ
وﻛــﺎﻟــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﺒﻠﺪ".
وﻓـ ـ ــﻲ أواﺧ ـ ـ ـ ــﺮ أﻏـ ـﺴـ ـﻄ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ً
أﺻﺪرت وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﻘﺮﻳﺮا اﻧﺘﻘﺪت ﻓﻴﻪ
ﻧﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮ " "FBIاﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم
 2016وﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻻء.
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺧﻄﻮة ﻛﻮﻣﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻟﺠﺄ ﺣﻴﻨﻬﺎ
إﻟ ـ ــﻰ "ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ" ﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﻛـ ــﻮﻣـ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي
ً
اﻧﺘﻘﺪه ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻊ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ وأن
ً
ً
ً
ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺤﻴﺰا ﻣﺰﻋﻮﻣﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀﺎ ﻟﻪ.

اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺮاﺳﻞ
»ﺑﻼي ﺑﻮي« إﻟﻰ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻨﻐﻼدش ﺗﻮﻗﻒ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ

أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش،
أﻧﻬﺎ أﻣﺮت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺟﺌﻮ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ اﻷﻃﺮاف،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺨﺎوف أﻣﻨﻴﺔ
ﻋﻘﺐ وﻗﻮع أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻋﻘﺐ
زﻳﺎدة اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻛﺲ ﺑﺎزار
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت.

ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺗﺠﺴﺲ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

إﺻﻼح ﻋﻼﻗﺎت
وﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،اﻟﺘﻘﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف إﺻ ـ ــﻼح
ﻋﻼﻗﺎت وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ﻋﻠﻰ
"ﺟﺒﻬﺎت ﻋﺪة".
وﻓﻲ زﻳــﺎرة اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﻴﻦ ،اﺟﺘﻤﻊ
ﺑ ــﻮﻣـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أوزوﻻ ﻓ ــﺎن
دي ﻻﻳ ــﻦ ،واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ـ ــﺎرل ﻣ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﻞ ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ دﻳـﻔـﻴــﺪ ﺳــﺎﺳــﻮﻟــﻲ
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺟﻮﺳﻴﺐ ﺑﻮرﻳﻞ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎدﺛـ ــﺎت ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻏﻮردون
ﺳ ــﻮﻧ ــﺪﻻﻧ ــﺪ ،ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ" :ﻋــﻼﻗ ـﺘ ـﻨــﺎ

دوﻟﻴﺎت

أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻳﺠﻤﻌﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻛﻨﺎﺋﺲ ﻣﻴﺎﻣﻲ
)أ ف ب(
ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺘﻀﺮري »دورﻳﺎن«
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺎت
ﻋﺪة ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
وﻓــﻲ أﻣــﻮر أﺧــﺮى ،وأﺳـﻔــﺮت ﻋــﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻳﺤﺔ واﻟﻤﺘﻮﺗﺮة".
وأﺿﺎف" :ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك إدراك أﻛﺜﺮ ﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻨﺎ
ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﻟ ـﻴــﺐ ،واﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ أﻧ ــﻪ ﻣــﻊ ﻫــﺬه
ً
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ".

ﺟﺪار اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ اﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﺧ ـﺼ ـﺼــﺖ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع "اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن" ،ﻣﺒﻠﻎ  3.6ﻣﻠﻴﺎرات

دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﺑﻄﻮل  280ﻛﻠﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺪود ﻣــﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،وذﻟــﻚ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﺑـ ـﻌ ــﺚ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻣ ـ ـ ــﺎرك إﺳ ـﺒــﺮ
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،أن وزارﺗﻪ ﺳﺘﺤﻮل
 3.6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺪة
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
وﻛـ ـﺘ ــﺐ إﺳ ـ ـﺒـ ــﺮ" :ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
ﺳﺘﺮدع اﻟﺪﺧﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﺘﺤﺪ
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻧﺸﺮ أﻓﺮاد وأﺻﻮل
ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺸﺎءات ،واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدة

ﻣﺎﺗﻴﺲ :ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة

ﺗﺤﺬﻳﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻋﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺠﻨﺮال ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ
ً
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أﺧﻄﺮ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻴﺎ
وﺗﺸﺪده اﻷﺻﻮﻟﻲ وزﻳﺎدة ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻪ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ.
ّ
ودون ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮانCall Sign Chaos: Learning
" :to Leadingﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ،أﻋﺘﺒﺮ أن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة".
وأوﺿﺢ ﻣﺎﺗﻴﺲ اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ً
وﻗ ـﺘــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ ،ﻣـﺘـﺤــﺪﺛــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،أن "ﺗﻄﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻄﻮرة" ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
"اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ" ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ رأﻳﻪ.

ّ
ﺣﺬر  9دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺳـﻘــﻮط أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓــﻲ ﺑــﺮاﺛــﻦ "ﺣــﺮب
أﻫﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ" إذا ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻛ ــﻞ ﻗ ــﻮاﺗ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻫ ـﻨــﺎك ﻗـﺒــﻞ ﺗــﻮﺻــﻞ
ﺣــﺮﻛــﺔ "ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن" إﻟ ــﻰ ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﺑﻮل ،اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت أﻣﺲ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻄﺮوح وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮه.
وﻗﺎل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ،إن أي ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة "ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ

اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرﺟ ــﺢ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن واﻟﻘﺎﻋﺪة
وﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮذه".
وأﻛﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺻﺪﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﻲ ،إن ﻛﺎﺑﻮل "ﻗﻠﻘﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻜﻲ
ﻧﺘﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻠﻞ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﻗﺐ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﻨﻊ أي ﺧﻄﺮ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺸﻜﻠﻪ".

ﻧﺸﺮ أﻓ ــﺮاد وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع وأﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﺎك
ﺷﻮﻣﺮ ،إن "اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺳﻴﺮﻓﺾ ﺑﺸﺪة
أي ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻹﻧﺸﺎءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﺪار".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻣــﺮاﺳــﻞ
ﻣﺠﻠﺔ "ﺑ ــﻼي ﺑ ــﻮي" ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ
ﺑ ــﺮاﻳ ــﻦ ﻛ ــﺎرم اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟ ــﺬي ﻳـﺴـﻤــﺢ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ أﺛ ــﺮ ﺟ ــﺪل ﻣﻊ
ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻏﻮرﻛﺎ ،اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻓــﻲ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺑـﻌــﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎع ﺣ ــﻮل ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻋـ ــﺎﻗ ـ ـﺒـ ــﺖ اﻟـ ـﻨ ــﺎﻃـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﻏﺮﻳﺸﺎم ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ إذن اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟــﺪاﺋــﻢ
اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟــﻪ وﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑــﺪﺧــﻮل اﻟﺒﻴﺖ
ً
اﻷﺑ ـﻴــﺾ ،ﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳــﻮﻣــﺎ واﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ رودوﻟ ـ ــﻒ
ﻛﻮﻧﺘﺮﻳﺮاس ﻗﺎل إن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑـﺴـﻠــﻮك اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض ﺧــﻼل
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ ،وأﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة إذن اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻛﺎرم.

إﻋﺼﺎر دورﻳﺎن
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧ ــﺮ ،ﺗـﺤــﺮك اﻹﻋـﺼــﺎر

دورﻳﺎن ،أﻣﺲ ،ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﺮك وراء ه ﺳـﺒـﻌــﺔ ﻗـﺘـﻠــﻰ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺒ ــﺎﻫ ــﺎﻣ ــﺎس ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ـﻀ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن
ً
"أﻳﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ" ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻹﻋﺼﺎر
اﻟﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺒﻼد
ﻫﻴﻮﺑﺮت ﻣﻴﻨﻴﺲ.
وأﻇ ـ ـﻬ ـ ــﺮت ﺻـ ـ ــﻮر ﺟـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪ
اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﺒﻴﻮت ﻓﻘﺪت أﺳﻄﺤﻬﺎ
وﺳﻴﺎرات ﻏﺎرﻗﺔ أو ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻣﺮاﻛﺐ ﻣﺤﻄﻤﺔ.
وﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﺑﻤﻴﺎﻣﻲ
أن ﻗـ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻔ ــﺔ "اﻗ ـ ـﺘ ـ ــﺮب ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺧـﻄـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺳــﺎﺣــﻞ ﻓ ـﻠــﻮرﻳــﺪا اﻟـﺸــﺮﻗــﻲ
وﻣ ــﻦ ﺳــﺎﺣــﻞ ﺟــﻮرﺟـﻴــﺎ ،وﺳـﻴـﻤــﺮ ﻗــﺮب
أو ﻓﻮق ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ" ﺻـﺒــﺎح ﻏــﺪ ،ﺣــﺬر ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎون ﺑ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻹﻋﺼﺎر.
وﻛـﺘــﺐ ﻋـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ"" :رﺑ ـﻤــﺎ ﺗﻜﻮن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺴﻴﺌﺔ
ً
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺒﺎﻫﺎﻣﺎس دﻣﺮت".
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺮا ﺑﻴﻞ ﺑﺮاون ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎل 20
ﺟﺜﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎدث ﺣﺮﻳﻖ ﻗــﺎرب ﺳﻴﺎﺣﻲ
ﻗ ـﺒ ــﺎﻟ ــﺔ ﺳ ــﻮاﺣ ــﻞ وﻻﻳ ـ ــﺔ ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ،
ً
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال  14ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪاد اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﺑﺮوﻛﺴﻞ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻋﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ
أﻧﺪرﻳﺲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻟﻮﺑﻴﺰ
أوﺑﺮادور ،ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮه
اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺻﻐﻴﺮة
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎم ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
وﻛﺒﺎر رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،راﻓﻀﺎ
إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺐ.
وﻗﺎل أوﺑﺮادور ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو
أﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻏﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻛﺎﻣﻴﺮا "ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﺟﻨﻮن ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎب"،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻲء ﻳﺨﻔﻴﻪ،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻣﻦ ﻳﺤﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﺎه.
اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ أن اﻟﺒﻌﺾ
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ
ﻋﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺌﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ
ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ".

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ّ
ﺗﻘﺪم
أﻋﻀﺎءﻫﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻟﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻷول ﻣﺮة ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ّ
ﻳﻄﻮق اﻟﺨﻠﻴﻞ وﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت
ّ
ﻛﺜﻒ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،أﻣﺲ ،اﻧﺘﺸﺎره ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ
وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ وأﻏﻠﻖ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ أول زﻳﺎرة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
ً
ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ  13ﻋﺎﻣﺎ ،وﺳﻂ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳﺘﻌﺪادات
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻪ.
وﻗﺒﻞ اﻗﺘﺤﺎم ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ رؤوﺑﻴﻦ رﻳﻔﻠﻴﻦ،
ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ "ﻣﻌﺎ" اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،أن اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺷﺪدت
ً
إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺤﺮم
اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﺣﻲ اﻟﺴﻼﻳﻤﺔ وﺣﻲ واد اﻟﺤﺼﻴﻦ وﺣﻲ اﻟﺮاس
وﺣﻲ ﺗﻞ أرﻣﻴﺪة وﺷﺎرع اﻟﺸﻬﺪاء ،ودﻓﻌﺖ ﺑﻮﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ زارﻫ ــﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ورﻳﻔﻠﻴﻦ وﻓﺘﺸﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸﻮارع واﻟﻤﺪاﺧﻞ.
وأﺷﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﺟﺒﺮ اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاس ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،
ﻋﻠﻰ إﻏﻼق أﺑﻮاﺑﻬﺎ ،وأﻣﺮ ﺑﺈﺧﻼء  12ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﺴﺠﺪ.
واﻋﺘﺒﺮت "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ ـ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮة اﻟﻘﺪس
واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت" أن "ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ورﻳﻔﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺤﺮم
اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪي ،واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺳـﻠـﺨــﻪ ﻋــﻦ ﻋــﺮوﺑ ـﺘــﻪ ،وﺷــﺎﻫــﺪ ﺣــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻨـﺼــﺮﻳــﺔ اﻻﺣ ـﺘــﻼل
وﺗﻄﺮﻓﻪ".
ّ
وﺣﻤﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺰاز اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻷﻣ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ "اﻟ ـﻴــﻮﻧ ـﺴ ـﻜــﻮ" ،ﺑﺘﺤﻤﻞ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت ودور اﻟﻌﺒﺎدة.
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ّ
وﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ ،ﺣﺬر ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻬﺒﺎش
ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت "اﻗﺘﺤﺎم رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل وزﻣﺮﺗﻪ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ
ﻟﻠﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ" ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ أﺻﻮات
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻬﺒﺎش إن "اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﺗﺰال ذاﻛﺮﺗﻪ ﺣﻴﺔ"،
ً
ﻣﺬﻛﺮا ﺑـ "ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺘﻄﺮف ارﺋﻴﻞ ﺷﺎرون ﻟﻠﺤﺮم اﻟﻘﺪﺳﻲ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن "اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
وأﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺎزاﻟﺖ ﺟﺮاﺣﻬﻢ ﻧﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺪﻣﻞ
ﺟﺮاء اﻟﻤﺠﺰرة اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻏﻮﻟﺪﺷﺘﺎﻳﻦ
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺎم ."1994
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،إن اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻨﺸﺮ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺻﻔﻘﺔ اﻟـﻘــﺮن"،
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ 17
اﻟﺠﺎري.
وﻛ ــﺎن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻳﺎت أﺗﺎ )ﺷﻤﺎل( ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ "اﻟﻠﻴﻜﻮد" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ.
)اﻟﻘﺪس ـ ـ وﻛﺎﻻت(

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆدي اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻴﻮم
أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺳﻴﺮﺟﻮ ﻣــﺎﺗــﺎرﻳــﻼ ،أﻣــﺲ،
ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﺋـ ـﺘ ــﻼف ﻳ ـﺴــﺎرﻳــﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺳ ـ ـﺘـ ــﺆدي اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻴ ــﻮم،
ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮي ﺻ ـﻔ ـﺤ ــﺔ أزﻣـ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
اﺳﺘﻤﺮت ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺸﻬﺮ.
وﻋ ـﻴ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﻤـﻜـﻠــﻒ
ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ ،ﻟﻮﻳﺠﻲ دي ﻣﺎﻳﻮ
زﻋـﻴــﻢ "ﺣــﺮﻛــﺔ ﺧـﻤــﺲ ﻧ ـﺠــﻮم" وزﻳ ــﺮا
ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وروﺑﺮﺗﻮ ﻏﻮاﻟﺘﻴﻴﺮي ﻣﻦ
"اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" )ﻳﺴﺎر اﻟﻮﺳﻂ(
وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺳـﺘـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﺔ واﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪة
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﻴــﻼﻧــﻮ
ﻟ ــﻮﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ﻻﻣـ ـ ــﻮرﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰي ،وزارة
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨــﻲ اﻟـﻤـﺘـﻄــﺮف
ﻣــﺎﺗـﻴــﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻧ ــﺪﻻع اﻷزﻣ ــﺔ .وﻋـﻴــﻦ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ "اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" ﻟﻮرﻧﺰو
ﻏﻮﻳﺮﻳﻨﻲ وزﻳﺮا ﻟﻠﺪﻓﺎع.
وﺳﻴﺆدي اﻟــﻮزراء اﻟﻴﻤﻴﻦ ،اﻟﻴﻮم،
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ــﻮﺻ ـﻠ ــﺖ "ﺧـ ـﻤ ــﺲ ﻧ ـﺠ ــﻮم"
اﻟـﻤـﻨــﺎﻫـﻀــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت و"اﻟ ـﺤــﺰب

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳﺠﻨﺐ اﻟﺒﻼد
إﺟـ ــﺮاء اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺒـﻜــﺮة ﻓــﻲ ﺛﺎﻟﺚ
أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
واﺗﻔﻘﺖ " 5ﻧـﺠــﻮم" "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﺿ ـ ـ ــﻊ ﺧ ــﻼﻓ ــﺎﺗـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﺎ
ﻟـﺘـﺠـﻨـﻴــﺐ اﻟ ـﺒ ــﻼد إﺟـ ــﺮاء اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
ﻣ ـﺒ ـﻜ ــﺮة ،ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺳ ـﺤــﺐ ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ
ﺣــﺰﺑــﻪ اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﺮف" ،ﺣ ــﺰب
اﻟ ـ ــﺮاﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ" ،ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺋ ـﺘــﻼف اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻛﺴﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ،رﺑ ـﻤــﺎ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع،
ﺑﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ .وﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻻﺋـﺘــﻼف ﻋﻠﻰ
دﻋ ـ ــﻢ ﺣ ـ ــﺰب "اﺣـ ـ ـ ـ ــﺮار وﻣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوون"
اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺼﻐﻴﺮ.
ورﺣـﺒــﺖ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻷﻧـ ـﺒ ــﺎء ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ،
وﺳـﺠــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ "ﻓــﻮﺗـﺴــﻲ ﻣـﻴــﺐ" ﻓﻲ
ﻣﻴﻼﻧﻮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أﻣﺲ.
)روﻣﺎ ـ ـ أ ف ب(

ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﺪي ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮة ،ﺑﻌﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ روزﻧــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ ،إﺛــﺮ وﻓ ــﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﺴــﻲ ،ﻣ ــﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟــﺰﻣــﻦ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟ ــﺬي ﺗﻤﺮ ﺑــﻪ اﻟـﺒــﻼد ﻣﻨﺬ
.2011
وﺗـﺘـﻌــﺮض اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻟـﻀـﻐــﻮط ﻛـﺒـﻴــﺮة ،إذ ﻛــﺎن
ﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض ﺑ ـﻬــﺎ أن ﺗ ـﻨ ـﻈــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف.
ﻏﻴﺮ أن وﻓﺎة اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻓﻲ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ
وﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم اﻣﺘﺤﺎن ﺻﻌﺐ ،ﻓﻘﺪ وﺟﺪت
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺼﻮى،
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﺗﻘﻮل اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺣﺴﻨﺎء ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن" :اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق
اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ أن ﺗـﻜــﻮن
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻘــﻮاﻋــﺪ ،وﺗﻀﻤﻦ
اﻹﻧﺼﺎف ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ".

وﺳ ــﺎرﻋ ــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ إﺛ ــﺮ ﻗـ ــﺮار ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن،
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻲ
واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮاب ﻻﺣﻘﺎ.
وﻳﻬﺪف ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﻟــﻰ اﺧﺘﺼﺎر
ﺑ ـﻌــﺾ اﻵﺟ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ـﻌ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜــﺮة ،ﺗـﺠـﻨـﺒــﺎ ﻻﻧـﺘـﻬــﺎك
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر وﺗـ ـﺠ ــﺎوز اﻟ ـﻤ ــﺪة اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ 90ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺤﺼﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﻋﻀﺎءﻫﺎ اﻟﺘﺴﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﻠﺒﺼﻢ،
وﺑ ــﺪأت ﻛــﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ،
وﻫـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎرت  26ﻣ ــﺮﺷ ـﺤ ــﺎ
ﻟﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻮا ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﻦ أﺻﻞ
ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﻃﻠﺐ.
وﻛﺴﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻫﺎﻧﺎ آﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺎﺧﺐ،
ﺑـﻌــﺪ ﺣﻤﻠﺔ إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ودﻋــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ،
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن
وﻧـﺼــﻒ ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻧــﺎﺧــﺐ ﺟــﺪﻳــﺪ 60 ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﺤﻘﻘﺔ رﻗﻤﺎ

ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
إﻟ ــﻰ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺰوف ﻋ ــﻦ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاع ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻋـ ــﺎم  ،2018واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـ ــﺎرك ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺛﻠﺚ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻘﻂ .وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻢ ﺳﺘﻜﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻣ ــﻦ أﺑـ ــﺮز اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻳ ـﻀــﺎ؛ ﺗـﺴــﺮﻳــﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ وﻣﺸﺮﻓﻴﻦ
ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪون ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاع
وﻳﺮاﻗﺒﻮن اﻟﺤﻤﻼت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﺪورات وزارات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﺳﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم ﻟﺠﻮء
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ إﻟ ــﻰ ﺗـﻤــﻮﻳــﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وﺗ ـﺠ ــﺎوز ﺳـﻘــﻒ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ــﺬي ﺣــﺪده
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن .وأﺷـ ـ ـ ــﺎدت ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت دوﻟ ـﻴــﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺧــﻼل اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺜﺎت اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.
)ﺗﻮﻧﺲ ـ ـ أ ف ب(

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ،
أورزوﻻ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﻦ،
اﻹﻋﻼن ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي
ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﻦ ،أﻣﺎم
ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ "اﻟﺤﺰب
اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ"
 CDUو"اﻟﺤﺰب اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"  CSUﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن
ﺗﺘﻘﺪم إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﺮﺷﺤﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري.

ﺗﻌﺎون روﺳﻲ ـــ ﻓﺮﻧﺴﻲ
ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى

ﻣﺎدورو ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ ﺟﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ّ
ﻏﻮاﻳﺪو ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻘﺐ »ﻓﺎرك«
وﺿﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس
ّ
ﻣ ــﺎدورو اﻟﺠﻴﺶ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﺄﻫــﺐ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺤﺪود ،ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ إﻳﻔﺎن
دوﻛﻲ "ﺑﺎﻟﻤﻨﺎورة" ﻣﻦ أﺟﻞ "إﺷﻌﺎل ﻧﺰاع"
ﺑﺬرﻳﻌﺔ إﻋﻼن ﻗﺎدة ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ "ﺣﺮﻛﺔ
ﻓﺎرك" ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح.
وﺑﻠﻬﺠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﺗﻬﻢ ﻣﺎدورو أﻣﺎم
ﺟ ـﻨــﻮد ﻓ ــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮاﻛ ــﺎس ،رﺋﻴﺲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل "اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻻ أﺳﺎس
ّ
ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﺷﻦ ﻧﺰاع ﻋﺴﻜﺮي
ّ
ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻧﺎ" .وأﺿﺎف أن دوﻛﻲ "ﻳﻨﺎور" ﻣﻦ
أﺟــﻞ "ﺗﻌﺰﻳﺰ" ﻫــﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﻣﻔﺎﻗﻤﺔ
اﻟﺘﻮﺗﺮ.
وأﻋﻠﻦ ﻣﺎدورو أن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ  2200ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،وﺿﻌﺖ ﻓﻲ
ّ
ﺣﺎﻟﺔ "ﺗﺄﻫﺐ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ﻓﻲ "ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ" .ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ "اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ".
واﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ ﻣـ ـ ـ ــﺎدورو ودوﻛـ ــﻲ
ً
ﻣﺘﻮﺗﺮة أﺳــﺎﺳــﺎ .ﻟﻜﻦ اﻟـﺤــﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ

ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗـﺼــﺎﻋــﺪت اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺸﺄن إﻋﻼن ﻗﺎدة ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮدي
اﻟـﻘــﻮات اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ
)ﻓ ـ ــﺎرك( رﻓـﻀـﻬــﻢ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﻼم اﻟﺘﻲ
أﺑﺮﻣﺖ ﻋﺎم  2016وﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻟﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح
ﻣﺮة أﺧﺮى.
واﺗـﻬــﻢ دوﻛ ــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ
"ﺑﺈﻳﻮاء" و"دﻋﻢ" ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل زﻋ ـﻴــﻢ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو ،إﻧﻪ "ﺳﻴﺄذن"
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام ﺗـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ اﻷﻗ ـ ـﻤ ـ ــﺎر
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻘﺐ
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﺮب اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ.
واﻋ ـﺘــﺮﻓــﺖ ﻋ ـﺸــﺮات اﻟـ ــﺪول ﺑـﻐــﻮاﻳــﺪو
ً
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن وﻗﻒ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻊ
ﻣﺎدورو ورﻓﺾ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ آﺧـ ــﺮ ،ذﻛـ ــﺮت اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة
اﻟـﻜــﻮﻟــﻮﻣـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة،
أن ﻣﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑ ـﻴــﺾ إﻳﻔﺎﻧﻜﺎ
ﺗﺮاﻣﺐ زارت ،أﻣﺲ ،اﻟﺤﺪود اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ ـ ـ

ﻋﺮض ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻨﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أﻣﺲ اﻷول )إي ﺑﻲ آﻳﻪ(
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻬﺠﺮة.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن إﻳﻔﺎﻧﻜﺎ
ً
ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ
إﻳ ـ ـﻔـ ــﺎن دوﻛ ـ ـ ــﻲ وﺑ ـﺤ ـﺜ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ـ ـ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ.

ً
ﻳ ـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أن إﻳـﻔــﺎﻧـﻜــﺎ ﺗ ـﻘــﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑ ـﺠــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ اﻟــﻼﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻮن
ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ،ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
واﻟﺒﺎراﻏﻮاي.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﻛﺎراﻛﺎس ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﺗﻄﺮﻗﺖ وزﻳﺮة اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺑﺎرﻟﻲ،
ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﺷﻮﻳﻐﻮ ،إﻟﻰ "ﻣﺴﺎرات
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون" ﺑﺸﺄن
اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﺨﻠﻴﺞ
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﻠﺢ.
وأﻛﺪ ﺑﺎرﻟﻲ أﻧﻬﺎ درﻳﺖ ﻣﻊ
ﺷﻮﻳﻐﻮ "ﻣﺴﺎرات ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺳﻴﻄﺮﺣﺎﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ"
ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن اﻻﺛﻨﻴﻦ
إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ.
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رﻳﺎﺿﺔ

»اﻷزرق« ﻳﻮاﺟﻪ
ﻧﻴﺒﺎل اﻟﻴﻮم
ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب  ٤ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل  ٢٠٢٢وﻛﺄس آﺳﻴﺎ ٢٠٢٣
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ
اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷزرق ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻴﺒﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ٨.٠٠ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ٢٠٢٢ﺑﻘﻄﺮ ،وﻛﺄس آﺳﻴﺎ
 ٢٠٢٣ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.

ﻳﺪﺷﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ ﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﻛــﺄس
ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻟــﻢ ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  ،2022و ﻛـ ــﺄس
آﺳـﻴــﺎ اﻟـﻤـﻘــﺮر إﻗــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ
ا ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ  ،2023ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻫــﻲ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﺨ ــﻮﺿ ـﻬ ــﺎ اﻷزرق
ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠ ــﺔ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﻦ
اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮي واﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ،ﻣﻨﺬ
ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط ﻓـ ــﻲ 16
أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2015ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد
ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017
ﻳ ـ ـ ــﺬ ﻛ ـ ـ ــﺮ أن ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎراة
ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮرا إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻛﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ،ﻏﻴﺮ أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ﺧﺎﻃﺒﻮا

ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ إدارة ا ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
اﻟ ـﻜــﺮة ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻠﻘﺎء ،ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻣﻼﻋﺒﻬﻢ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺗـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت
أﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪارة ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ،
إﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ  4أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ
ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت ﺣــﺎﺻ ـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت إﻟـ ـ ــﻰ ﻛ ــﺄس
آﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻦ
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟـ  24اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣ ـ ـﺠـ ــﺰ  12ﻣـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪا
ﻣـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟﻘﺎرﻳﺔ.

اﺳﺘﻌﺪادات اﻷزرق
ﻳـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل إن
ا ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺪادات اﻷزرق
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ

ﺟﻮزاك :ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
أﻛﺪ ﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ ﺟﻮزاك أﻧﻪ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ اﺣﺘﺮام
وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن إﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ً
ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ) 13ﺷﻬﺮا( ،وﺷﻬﺪت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات واﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ.
وأﺷﺎر ﺟﻮزاك ،ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء،
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻬﺎري ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺧﻼل  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻫﻨﻴﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
وﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ.
وﺗﺎﺑﻊ" :أﻧﺎ ﻓﺨﻮر ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ،
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺻ ــﺪاء ﺟﻴﺪة ﺟــﺪا ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﺎ
ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣــﺮدود إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ راﺋﻊ وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺮوح
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ
اﻷزرق ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛــﺄن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ".
وأﻋـﻠــﻦ ﺟ ــﻮزاك اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟــﻼﻋــﺐ ﺳﺎﻣﻲ
اﻟ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ أﺧﻴﺮا ،ﻣﺸﻴﺪا
ً
ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  23ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﻦ أﺻﻞ .26
وأوﺿ ـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺪﻳ ـﻬــﻲ أن ﻳﺘﻢ
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘ ـﻴ ــﻚ واﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف أﺳﻠﻮب
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.

ﻟﻘﺎءات اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ
ﺗﻔﻮق ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﺳﺢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎن ﻓﻲ 6
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 3 ،ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ دورات اﻷﻟﻌﺎب اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،وﻣﺒﺎراة ﻓﻲ
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺘﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس.
وﺣﻘﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ﻓﻲ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ
اﻟـ ،6ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺴﻢ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ( ،اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘــﺎد اﻟﺸﺒﺎب ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺿﻴﻔﻪ.

ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة

 ٠٨:٠٠م

اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
وﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪا ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺗـ ــﻮﻟـ ــﻲ
اﻟ ـﻤــﺪرب اﻟـﻜــﺮواﺗــﻲ روﻣﻴﻮ
ﺟﻮزاك اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ،
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺪة ﻣﻌﺴﻜﺮات
ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ دﺧـﻠـﻬــﺎ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ،
إﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻟـ ـﻌ ــﺐ ﺑـﻌــﺾ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات
وﻧ ـﻴ ـﺒــﺎل وأﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺪادات أﺧـ ـ ـ ــﺬت
ﻣـﻨـﺤـﻨــﻰ آﺧ ــﺮ ﻋـﻘــﺐ إﻋ ــﻼن
ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒﻮر ﻳﻮم  17ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗـﻤـﺜـﻠــﺖ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات
ّ
ﺗﺠﻤﻊ اﻷزرق
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ
أول ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺛﻢ اﻟﻤﻐﺎدرة إﻟﻰ
إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻳﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻨﻪ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺐ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﻟﻮ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ  26ﻣﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎد ﻓﻲ
اﻟ ـﻴــﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد،
ﻟﻴﺘﺪرب ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم
ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟ ـ ــﺮﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ
اﻟـ ـﺒـ ـﻜ ــﺮ ﺑ ــﺎﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة أﻳ ـ ـ ــﺎم 29
و  30و  31و  1أ ﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ،
ﻟ ـﻴ ـﻐــﺎدر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺮاق ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ.
وﺷ ـ ـ ــﺎرك اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺒــﺎر ﻳــﺎت  4ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮ اﻹﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي،
إذ ﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻖ ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻮز ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎرﻟـ ــﻮ  ،3-2وﻋ ـﻠــﻰ
ﻫ ـﻴ ـﻨــﺮﻓــﻮرد  1-0واﺳ ـﺘــﻮن
ﻓـﻴــﻼ  ،2-1وﺧ ـﺴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎراة
واﺣ ـ ـ ـ ــﺪة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻳـ ــﺪ ﻣ ـﻴــﺪﻳــﻦ
ﻫـﻴــﺪ ﺻ ـﻔ ــﺮ ،-1أﻣ ــﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻏــﺮب آﺳـﻴــﺎ ﻓﺸﻬﺪت ﻓــﻮزه
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻬﺪف ،ﺛﻢ اﻟﺘﻌﺎدل
ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ اﻷردﻧ ـ ـ ـ ــﻲ
ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺴﺮ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ،
وﻫﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ أﻓﻘﺪﺗﻪ
ﺻﺪارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
و ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺛ ـ ــﻢ ّ
ودع ا ﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮ ﻟ ــﺔ
ود ع
ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻷول ،ﺣ ـﻴــﺚ
ﺗ ـﻘ ـﻀ ــﻲ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاﺋـ ــﺢ ﺑ ـﺘــﺄﻫــﻞ
ﺻﺎﺣﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋـﺘـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪور
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺘﻮح
وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﻛــﺪ أن ﻣ ـﺒــﺎراة
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻔ ـﺘ ـﻘــﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ

اﻷزرق
ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻧـ ــﻊ
ﺑـ ـ ـ ــﺪاﻋـ ـ ـ ــﻲ
اﻹﺻــﺎﺑــﺔ،
أن ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻧﻴﺒﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮح ،ﺑـﻌــﺪ أن
واﺟﻬﻪ اﻷزرق ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﺗ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺷـﻬــﺮ
ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ اﻧـﺘـﻬــﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻓـ ـ ــﺎز اﻷزرق ﺑ ــﺎ ﻟ ـﻤ ــﻮا ﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد،
أﺣﺮزه ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع ﻣﻦ رﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء.
اﻟـ ـ ــﻼﻓـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ أن
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﺮ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺬي ﺳﻴﺨﻮض
ﺑــﻪ اﻟـﻠـﻘــﺎء ،وﻟـﻌــﻞ ﻫـﻨــﺎك ﻣﺎ
ﻳﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﻴﺮه ﺑﺸﺄن ﺧﻂ
اﻟﺪﻓﺎع ،ﻓﺸﻬﺪت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻋـﻠــﻰ
ﺿ ـ ــﺎري ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻷﻳ ـ ـﻤـ ــﻦ ،وﺣ ـﻤــﺪ

اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺎء

ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻵﺧ ـ ـ ــﺮ،
ﻓـ ـ ــﺈن اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻛـﺸـﻔــﺖ

ً
ﻛﺎﻟﻴﻦ :ﻻ ﻧﺨﺸﻰ أﺣﺪا

ﻗ ــﺎل ﻣـ ــﺪرب ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻧ ـﻴ ـﺒــﺎل ،اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺪي ﻳ ــﻮﻫ ــﺎن ﻛــﺎﻟ ـﻴــﻦ ،إن
اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻴﺒﺎل ﺗﺒﺪو دون اﻟﻤﺴﺘﻮى ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺄﻣﻮل ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ واﺟﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﺗـﺠــﺮﻳـﺒـﻴـﺘـﻴــﻦ ،وﻫ ــﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗ ــﻮي ﺟ ــﺪا ،وﻟــﺪﻳــﻪ ﻻﻋـﺒــﻮن
ﻣﻤﻴﺰون ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ
ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺑــﺄﻳــﺎم ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻛ ــﺎن اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎده اﻷول ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﺠﺢ ﻓــﻲ اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﺑــﺎت
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ.
وزاد" :ﻧ ـﻌــﻢ ،ﻧـﺤــﻦ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﺟــﺎﻫــﺰون
ﻟﺨﻮض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﺮوح ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،
وﻻ ﻧـﺨـﺸــﻰ أﺣ ـ ــﺪا ،ﻣ ــﻊ اﺣ ـﺘــﺮاﻣــﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ،وﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت".
وا ﺧـﺘـﺘــﻢ ﻛﺎﻟﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﻠﻌﺐ ﺗﺤﺖ درﺟــﺔ
ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﺬرا ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ ،وﻻ ُﻳﻌﺪ
ﻣﺒﺮرا ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺳﻴﻠﻌﺒﺎن
ﻓــﻲ ﻧـﻔــﺲ اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟـﻤـﻨــﺎﺧـﻴــﺔ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ.

ﻋﺸﺎء ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺣ ـ ــﺮص رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
اﻻﺗ ـﺤــﺎد ،اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ،
وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺟ ـﻌ ـﻔ ــﺮ ،ﻋـﻠــﻰ
دﻋــﻢ وﻣـﺴــﺎﻧــﺪة ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ،
ﺣﻴﺚ ﺗـﻨــﺎوﻻ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻌﺸﺎء أﻣﺲ
اﻷول ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮ إﻗــﺎﻣــﺔ وﻓ ــﺪ اﻷزرق
ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮه اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺪق
رﻳﺠﻨﺴﻲ ،وﻃﺎﻟﺒﻬﻤﺎ ﺑﺒﺬل أﻗﺼﻰ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻞ ﻣـ ـﺸ ــﻮار
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
ﺣﻀﺮ أﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻲ ﻣ ــﺮوي،
وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻞ،
وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم ﺻﺒﻴﺢ أﺑﻞ ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي،
وأﺣﻤﺪ ﻋﺠﺐ ،وﻓﻬﺪ اﻟﻬﻤﻼن ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت د.
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ.

ﺣــﺮﺑــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ
اﻷﻳـ ـﺴ ــﺮ ،ﻟ ـﻴ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻗـﻠـﻴــﻼ،
ﺑـ ــﺎﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋ ــﺎﻣ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﻮق ﻛ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ أﻳ ـﺴــﺮ
ﺑـ ــﺪﻻ ﻋ ــﻦ ﺣ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﺑـﻌـﻴــﺪا
ﻋ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻂ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك
ﻻﻋـﺒــﻮن ﻧﺠﺤﻮا ﻓــﻲ ﺣﺠﺰ
أﻣــﺎﻛـﻨـﻬــﻢ ،ﻣـﻨـﻬــﻢ اﻟ ـﺤــﺎرس
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎن ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻔـ ــﻮر،
وﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻗﻠﺐ
اﻟــﺪﻓــﺎع ،وﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي
ﻓ ــﻲ ﺧ ــﻂ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ،وﻳ ـﺒــﺪو
أن اﻟﻤﺪرب ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
أي ﻣــﻦ رﺿ ــﺎ ﻫــﺎﻧــﻲ وﻋﻤﺮ
اﻟﺤﺒﻴﺘﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﻂ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺧﺮوج ﻓﻬﺪ اﻷﻧﺼﺎري
ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ،وﻣﻦ أﻣﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع وﻓﻴﺼﻞ زاﻳﺪ
وﻳ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻒ ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺮأس
ﺣﺮﺑﺔ ﺻﺮﻳﺢ.

وﺟ ــﻮد ﺗـﻄــﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺪرب اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ،
واﺗ ـﻀــﺢ ﺟ ـﻴــﺪا أن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻮازن
ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻬﺠﻮم ،ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ اﻋﺘﻤﺪ
ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـﻠ ــﻮب
دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺤﺖ دون ﺷﻦ أي
ﻫﺠﻤﺎت ﺗﺬﻛﺮ.
وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب
اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻟﻨﻴﺒﺎل ،ﻳﻮﻫﺎن
ﻛﺎﻟﻴﻦ ،ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درب
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ،واﺳـ ـﺘ ــﻮﻋـ ـﺒ ــﻮه
ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴــﺪ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ رﻛــﺰ
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل.

ّ
»اﻟﻜﺮة« ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮر
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ!
أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر ﻣ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـ ــﻮ
اﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻛ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﺑـﻴــﺎﻧــﺎ
ﻣـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮا
ﻓ ـﻴ ــﻪ" :ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠ ـ ــﻚ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺎ
ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ
واﻟ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮق اﻹﻋـ ـ ــﻼﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ــﺎت
ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2022وﻛــﺄس
آﺳ ـﻴ ــﺎ  2023اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ،ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ــﻚ
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺎ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت
ﻣ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ــﻮر وﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮﻫ ــﺎت
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺻ ــﻮر اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ وﻣــﻼﺑــﺲ

اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،وﻳﻨﺒﻪ اﻻﺗﺤﺎد
ﺑـ ـﻌ ــﺪم اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام ﺷ ـﻌ ــﺎره
أو اﺳـﺘـﺨــﺪام أي ﻣـﻤــﺎ ذﻛــﺮ
أﻋ ــﻼه ﻷي ﻏــﺮض ﺗـﺠــﺎري،
دون ﻣـ ـ ــﻮا ﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺔ
ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻨﻪ ،وأن أي ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ذﻛﺮ
أﻋ ـ ـ ــﻼه ﻣـ ــﻦ دون ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻣ ـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻗﻄﺮ ﺗﻜﺸﻒ ﺷﻌﺎر ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
 ٢٠٢٢ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ وﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﺴﺘﻮﺣﻲ
رﻣﺰﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻄﺮ،
أﻣﺲ ،ﺷﻌﺎر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ٢٠٢٢
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ،ﻗﺒﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ
اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ.

ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ،
ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﻗـ ـﻄ ــﺮ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺷـ ـﻌ ــﺎر ﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎت
ﻛ ــﺄس اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم  2022اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ،ﺑﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ وﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﺴﺘﻮﺣﻲ رﻣﺰﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  20:22ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ
) 17:22ت غ( ،ﻋﺮض اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻨﺎﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﻣﺪن ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺪة
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻐﺪاد ،وﺑﻴﺮوت ،وﺑﺎرﻳﺲ،
وﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،وﺑــﻮﻳ ـﻨــﻮس اﻳ ــﺮس ،ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎر ﻗﻄﺮي ﺑﺪأ ﻋﺎم 2010
)ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻼد اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ( ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺘﻮج ﻓﻲ ﺷﺘﺎء  2022ﺑﺄول ﻛﺄس ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻋـ ــﺮض اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺎر ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻋــﺪة
ﺣــﺪﻳـﺜــﺔ وﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻷرﺷ ـ ـﻴـ ــﻒ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮب ،وﺳـ ـ ـ ــﻮق واﻗـ ـ ـ ــﻒ وﻛ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎرا ،ﻓــﻲ
اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ،وﺷـﻤـﻠــﺖ ﻋــﺮوﺿــﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺳﺎن ﻋﻠﻰ أﺣﺼﻨﺔ.
واﺳﺘﻮﺣﻲ اﻟﺸﻌﺎر ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ
"اﻟﺸﺎل )اﻟﻮﺷﺎح( اﻟﺼﻮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي

رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻳﺒﺎرك
ﺑﺎرك اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ "ﻓﻴﻔﺎ" إﻃﻼق اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ
ً
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﻄﺮ  2022ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة
رﻣﺰﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ أول ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﻋﺎﻟﻢ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وأﺷ ــﺎد آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴـﺒــﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟـﺘــﻲ أﻋــﺪﺗـﻬــﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻹرث ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃــﻼق اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
"ﻗﻄﺮ  "2022ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺒﺎدرة ﻋﺮض اﻟﺸﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﻜﺮوي اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻒ واﻟﺘﺮﻗﺐ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﺑ ــﺪى رﺋـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻵﺳ ـﻴــﻮي ﺛﻘﺘﻪ ﻓــﻲ ﻗ ــﺪرة ﻗـﻄــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2022وﻓــﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺠﺪدا
دﻋــﻢ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻵﺳـﻴــﻮي ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻹﻧـﺠــﺎح ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻓﻀﻞ
)د ب أ(
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺷﻌﺎر ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ

ﻳﺮﺗﺪﻳﻪ اﻟﻨﺎس ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ
ﺑﺄﺷﻜﺎل وﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ﺧــﻼل ﻓﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء" ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻹرث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻘﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء ،ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧــﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻼﻋﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺰودة ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ
ﺗﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻟﻠﻤﺪرﺟﺎت واﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ
اﻷﺧﻀﺮ.
وﻳﺴﺘﻮﺣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎر وﺧﻠﻔﻴﺘﻪ
اﻟـﻌـﻨــﺎﺑـﻴــﺔ )اﻟ ـﻠ ــﻮن اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻣــﺰ اﻟ ــﻰ ﻗـﻄــﺮ(،
واﻟـ ـ ــﺬي ﻛ ـﺘــﺐ ﺗـﺤـﺘــﻪ ﺑــﺎﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ "ﻓـﻴـﻔــﺎ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻄﺮ  ،"2022ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺄس
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ،واﻟﺮﻗﻢ  8اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ
اﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺸﻌﺎر ﺑـ"رﻣﺰ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ" ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ "اﻹرث اﻟﻤﺴﺘﺪام اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻘﻴﻪ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻔﺎ )اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ( 2022
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻳﺮﻣﺰ اﻟﺸﻌﺎر ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ اﻟﻌﻠﻮي إﻟﻰ
"ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ واﻟـﻤــﺮﻧــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟ ـﺸــﺎل" ،وﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻪ اﻷﻳﺴﺮ
ﻛﺮة ﻗﺪم ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎط "اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮق اﻟﺤﺮوف
وﺗﺤﺘﻬﺎ ،وﺗﺮﻣﺰ اﻟﻰ ﺛﺮاء اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
ﻛـﻤــﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟـﺸـﻌــﺎر أﻧـﻤــﺎﻃــﺎ زﺧــﺮﻓــﺔ
"ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮز ﻳــﺪوﻳــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎل
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي ،وﺗ ـﻌ ــﺪ ﺟ ـ ــﺰءا ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮاث
ً
اﻟﺒﻼد" ،وﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻓﻨﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ أﺻﻴﻼ ﺗﻤﺘﺪ
ﺟــﺬوره ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﺳـﻌــﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﻮن اﻟــﻰ أن
ﻳﻌﻜﺲ اﻟـﺸـﻌــﺎر اﻟــﺮﻏـﺒــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻜﺮروﻧﻬﺎ
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوردت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ "ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ ﻻﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎء اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أرﺟ ـ ــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ اﻵن ذاﺗ ــﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻌﺒﺔ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم".

اﻟﻔﻴﻔﺎ ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺸﻌﺎر
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
)ﻓﻴﻔﺎ( اﻟﺸﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
واﺧﺘﺎره ﺻﻮرة ﻟﺤﺴﺎﺑﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺗـﺨــﻮض ﻗﻄﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻋﻠﻰ
ﻗـ ـ ــﺪم وﺳـ ـ ـ ــﺎق ﻹﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴ ــﺮات
ﻻﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪﻳ ــﺎل ،ودﺷ ـﻨ ــﺖ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻠﻌﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ،وﻫﻤﺎ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ وإﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ،
واﺳﺘﺎد اﻟﺠﻨﻮب ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺮة ،وﻫـ ــﻮ أول ﻣﻠﻌﺐ
ﻳ ـﻨ ـﺸ ــﺄ ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل.
وﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ
اﻹﺷــﺎرة اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺗــﺪﺷ ـﻴــﻦ ﻣـﻠـﻌـﺒـﻴــﻦ إﺿــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻫﻤﺎ اﻟﺒﻴﺖ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻮر ،واﻟﺮﻳﺎن.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .2021
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل 2022
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ 32
ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎ ،ﻗـﺒــﻞ رﻓــﻊ
اﻟـﻌــﺪد اﻟــﻰ 48
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪءا ﻣ ــﻦ
ﻣ ــﻮﻧ ــﺪﻳ ــﺎل
 2026اﻟﺬي
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪة
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪا
واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.

 ...وﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

ﺷﻌﺎر ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  2022ﻋﻠﻰ أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(

اﻟﺸﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ

 ...وﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة اﻟﺮوﺷﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

 ...وﻋﻠﻰ ﻗﺼﺒﺔ اﻟﻮداﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط

ً
اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ »ﻏﺮﻳﻦ ﻛﺎب« ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺪ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻧﻮﻓﻲ اﻟﺼﺮﺑﻲ ودﻳﺎ اﻟﻴﻮم
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ،أﻣﺲ ،أن ﻣﻨﺘﺨﺐ
ً
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣ ـﻘــﻖ ﻓ ـ ــﻮزا ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
"ﻏــﺮﻳــﻦ ﻛ ــﺎب" اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ "ﺗ ــﻮدي"
اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ :ﻓﻀﻴﺔ
ﻟﻠﺮاﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﻴﺤﺎن وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺮاﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺮﺷﻴﺪي.
وأو ﺿــﺢ ﻣــﺪ ﻳــﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ــﺮﻣ ــﺎﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ان
اﻟ ــﺮاﻣ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺤــﺎن ﻧ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
واﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ ﺑـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ رﻣــﺎﻳــﺔ
"اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاب" اﻷوﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـ ــﺮت ﻋـﻠــﻲ
ﻣـﺠـﻤــﻊ اﻟ ــﺮﻣ ــﺎﻳ ــﺔ "اﻣ ــﺮﻳ ــﺎ ﻓـ ـﻴ ــﺮدي" ﺧـﻠــﻒ
ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﺟــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﻓـﻴــﻮراﻓـﻨـﺘــﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎﺛﻴﻮ ﻛﻮارد.
وأﺿ ــﺎف ﻣــﺰﻳــﺪ ان اﻟ ــﺮاﻣ ــﻲ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي
ﻓ ــﺎز ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ﺑـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
رﻣﺎﻳﺔ "اﻟﺴﻜﻴﺖ" اﻷوﻟﻤﺒﻲ ،وﺣﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺧﻠﻒ اﻟﺮاﻣﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻓﻮزو
ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﺟﻴﺎﻧﻜﺎرﻟﻮ ﺗﺎزا ﺛﺎﻧﻴﺎ.
وأﻛ ــﺪ ان رﻣ ــﺎة اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻨــﺎﻓـﺴــﻮا ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ ر ﻣــﺎة ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﻣ ـﺜ ــﻞ إﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ وﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ وﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ واﻻﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
ان ﻫ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻮزﻳ ــﻦ ﻳ ــﺄﺗ ـﻴ ــﺎن اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎﻻ

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣـﺴــﺎء ا ﻟـﻴــﻮم ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﻮﻓﻲ اﻟﺼﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ
أوﻟﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻓــﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺘﻰ
 19اﻟﺠﺎري ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ ،2020
واﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓــﻲ اﻟــﺪوﺣــﺔ ﻣــﻦ  17إﻟــﻰ 26
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻟﺮاﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﻴﺤﺎن اﺛﻨﺎء ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ
ﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إ ﻟـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـﺸ ــﺎر ﻛ ــﺔ ا ﻟ ــﺮا ﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺤــﺎن واﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪي ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـﻤـﺤـﻔــﻞ
اﻟ ـﻘــﻮي ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻋــﺪادﻫ ـﻤــﺎ ﻟ ــﺪورة
اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ

ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ ا ﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ أن
ﺗﺄﻫﻼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟـﻨــﺎدي وﺿﻊ
ﺧﻄﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﺮﻣﺎة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻼوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻘﻮه ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎز
أوﻟﻤﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ُﻳﺬﻛﺮ أن وﻓﺪ "أزرق اﻟﻴﺪ" ﺑﺎﺷﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ،ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ؛ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣ ـﺴـ ً
ـﺎء ،وﻓــﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﻳﺮﻛﺰ
ﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺮﻳﻢ ﺳﻴﻼ ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺧ ـﻄ ــﺔ اﻹﻋـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺪأت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟـﺘـﺠــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﻴـﺨــﻮﺿـﻬــﺎ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ

ﺧﻼل وﺟــﻮده ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج،
ﺣـﺘــﻰ ﺗ ـﻜــﻮن اﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻳﻌﻮد اﻟﻴﻮم وﻓــﺪ ﺣﻜﺎم
ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟ ــﺬي أﻗﻴﻢ
ﻫ ـﻨــﺎك ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا
ﻹدارة ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﻟﻤﻘﺮر
أن ﻳـﺒــﺪأ ﻓــﻲ  16اﻟ ـﺠــﺎري ﺑ ــﺪوري اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ
اﻟﺴﻨﻴﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻗﺮﻋﺔ »آﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻴﺪ« اﻟﺴﺒﺖ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺮاﺳﻢ
ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟـ 22ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ أﺑﻄﺎل
اﻟ ــﺪوري ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻴــﺪ ،واﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓــﻲ ﺳﺎم
ﺷﻮك ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  7إﻟﻰ  17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ )ﺳﻮﺑﺮ ﻏﻠﻮب( ،اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ وﻣ ــﺮاﺳ ــﻢ اﻟـﻘــﺮﻋــﺔ
 11ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ آﺳـﻴــﻮﻳــﺎ ،ﻫــﻲ :اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
)اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ( ،ﺳﺎﻧﻬﻮﻛﺲ )ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ(،
اﻟ ــﻮﻛ ــﺮة واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ )ﻗ ـﻄ ــﺮ( ،ﻓ ــﻮﻻد وزﻏ ــﺮوس
)إﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮان( ،اﻟـ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ )اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات( ،اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ،ﻋﻤﺎن )ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن( ،وﺑﺎرﺑﺎر
)اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(.

وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ أﻣ ـﻴ ــﻦ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻵﺳ ـﻴــﻮي ﺑــﺪر اﻟــﺬﻳــﺎب ،ﻓــﻲ ﺣـﻀــﻮر اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟــﺬﻳــﺎب،
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ )ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ(،
واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
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ﺟﻮﻟﺘﺎن ﻟﻼﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻜﺄس أوروﺑﺎ ٢٠٢٠

ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻷرﻣﻨﻲ
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻳﻮرو
.٢٠٢٠

ﺗﻌﻮد ﻋﺠﻠﺔ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑﺎ  2020ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻟـﻠــﺪوران ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ واﻟﺜﻼﺛﺎء،
ﺣﻴﺚ ﻃﺮأت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﺻﺎﺑﺎت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﺳﺘﻘﻄﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﻧـﺼــﻒ ا ﻟـﻤـﺸــﻮار ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ،وﺗﺒﺪو إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ) 12ﻧﻘﻄﺔ( ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻤﺘﺎز ﻟﺒﻠﻮغ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟ ـﻤــﺪرب ،اذ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ روﺑــﺮت
ً
ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﻟﻮﻳﺲ اﻧﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺮض ﻃﻔﻠﺘﻪ ﺗﺸﺎﻧﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺖ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻮام.

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أﻣﺎم روﻣﺎﻧﻴﺎ
وﺗﺤﻞ ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ  2010ﻋﻠﻰ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺿ ـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ .وﻋ ـﺒــﺮ ﻣــﻮرﻳـﻨــﻮ

ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ "ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻨﺎ
ﻣﺘﻔﻮﻗﻮن".
واﺳـﺘــﺪﻋــﻰ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟ ــﻰ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﺑﻠﻮ ﺳﺎراﺑﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺿﻢ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﺪاﻓﻊ أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو أوﻧﺎي ﻧﻮﻧﻴﺰ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﻜﺄس أوروﺑﺎ دون 21
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﺳـﺘـﻌــﺎن ﻣــﻮرﻳـﻨــﻮ أﻳـﻀــﺎ ﺑــﻼﻋــﺐ آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﺪون  21ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺸﺨﺺ داﻧﻲ ﺳﻴﺒﺎﻳﻮس
اﻟــﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ أﻟــﻮان أرﺳـﻨــﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮاﺟﻪ أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أﻣﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻰ ارﻣﻴﻨﻴﺎ اﻟﻴﻮم وﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻻﺣــﺪ ﻓﺎﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺪرﺑﻬﺎ روﺑﺮﺗﻮ ﻣﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﺸﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮﻳﺰ ﻛﻴﻦ وﻧﻴﻜﻮﻟﻮ ﺗﺴﺎﻧﻴﻮﻟﻮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻮﻛﻬﻤﺎ ﺧﻼل ﻛﺄس أوروﺑﺎ ﺗﺤﺖ  21ﻋﺎﻣﺎ.

اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن ﻫﺎزارد ﻳﻐﻴﺒﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
أﻋﻠﻦ اﻻ ﺗـﺤــﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻜﺮة ا ﻟـﻘــﺪم أﻣﺲ
ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ إدﻳــﻦ وﺛــﻮرﻏــﺎن ﻫ ــﺎزارد ﻋﻦ
ا ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرا ﺗ ـﻴــﻦ ا ﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﺘـﻴــﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس
أورو ﺑ ـ ــﺎ  ،2020وذ ﻟ ــﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد إن إدﻳ ــﻦ
اﻟﻤﻨﻀﻢ ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻰ
رﻳ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ اﻻﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ اﻻﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي،
وﺷﻘﻴﻘﻪ اﻻ ﺻـﻐــﺮ ﺛﻮرﻏﺎن
اﻟﻤﻨﻀﻢ ﺑﺪوره ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ
اﻟ ـ ــﻰ ﺑ ــﻮروﺳـ ـﻴ ــﺎ دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻮروﺳﻴﺎ

ﻣ ــﻮﻧ ـﺸ ـﻨ ـﻐ ــﻼدﺑ ــﺎخ ،ﺳ ـﻴ ـﻐ ـﻴ ـﺒــﺎن ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻲ
ﺑ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﺎ ﺿ ــﺪ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺳ ـ ــﺎن ﻣــﺎرﻳ ـﻨــﻮ
واﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﻓﻲ  6و 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،دون
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﻳـ ـﻀ ــﺎﺣ ــﺎت ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص
ﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ
ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ روﺑــﺮﺗــﻮ
ﻣ ــﺎرﺗـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺰ ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪارة اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  12ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
اﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ ارﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ
ـﻼث ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻼﺣ ـﻘــﻪ
ﺑ ـ ـﻔـ ــﺎرق ﺛـ ـ ــﻼ
ﻼ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮوﺳﻲ.
وﺗﻌﺮض ﺛﻮرﻏﺎن ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺿﻠﻌﻪ
ﻼﻋــﺐ ﻷﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ﻋــﺪة
ﺳـﺘـﺒـﻌــﺪه ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻼ
ﺑـﺤـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ اﻋ ـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدﻳ ــﻪ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ اﺻـﻴــﺐ
إدﻳﻦ ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺘﻤﺰق ﻋﻀﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﺨﺬ اﻷﻳﻤﻦ ،وﻛﺎن ﻣﺪرﺑﻪ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ زﻳ ـ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ
زﻳــﺪان اﻋﺘﺒﺮ أﻧــﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﺐ.

إدﻳﻦ ﻫﺎزارد

وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻮرﺟﻴﻮ ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ
) 35ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ ﺳﺘﺒﻌﺪه
ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ،ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ اﺗﺸﻴﺮﺑﻲ
ﻻﻋﺐ ﻻﺗﺴﻴﻮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻈﻬﻴﺮ ﻟﻮﻛﺎ ﺑﻴﻠﻴﻐﺮﻳﻨﻲ،
اﻟﻤﻌﺎر اﻟﻰ ﻛﺎﻟﻴﺎري ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ روﻣﺎ اﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺳﺘﻘﺎم اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ 12
ﻳﻮﻧﻴﻮ و 12ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻲ  12ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ  12دوﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻠﻌﺐ وﻳﻤﺒﻠﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻨﺪن ،ﻣﺒﺎراﺗﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ
ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺄﻫﻠﻬﺎ ﻣــﻦ ﺑــﻮا ﺑــﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﺑﺎﺣﺘﻼل أﺣﺪ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﻦ اﻷوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـﻌـﺸــﺮ،
ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ دوري اﻷﻣﻢ .وﺗﺤﺴﻢ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻓﻲ ﻛﺄس أوروﺑﺎ  ،2020ﺑﻤﻮﺟﺐ أدوار ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺎم ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ دوري اﻷﻣﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺎرس .2020

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻣﻊ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ
أﻋﺮب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أﻣﺲ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ
ﻣﻮاﻃﻨﻪ روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﻧﺠﻢ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ،اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻣﻄﻠﻊ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﻟﻬﺘﺎﻓﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺎﻟﻴﺎري ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻧﺪد ﺑﻪ اﻟﻼﻋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻮﺳﺎﻳﺮ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن "اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ً
وﻣﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ وﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض
أﺣﺪ ﻻﻋﺒﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﻧﺸﻌﺮ
أﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﺗﺄذﻳﻨﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻘﺒﻞ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻣﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺰي ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺘﻨﺎ ،ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﺗـﺤــﺎدات ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﺣــﺎزم ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣــﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ".
وﺗﻌﺮض اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻬﺘﺎﻓﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ
ﻫــﺪف اﻟـﻔــﻮز ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻣــﻦ رﻛـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  72ﻓــﻲ ﻋﻤﺮ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) ،(1-2ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "ﺳﻴﺮي آ".
)إﻓﻲ(

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

7:00

أرﻣﻴﻨﻴﺎ  -إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

beINSPORTS HD1

9:45

إﻳﺮﻟﻨﺪا  -ﺳﻮﻳﺴﺮا

beINSPORTS HD2

9:45

ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق  -اﻟﺪﻧﻤﺎرك

beINSPORTS HD5

9:45

اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ  -ﻟﻴﺸﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ

beINSPORTS HD6

9:45

ﻓﻨﻠﻨﺪا  -اﻟﻴﻮﻧﺎن

beINSPORTS HD4

9:45

اﻟﻨﺮوﻳﺞ  -ﻣﺎﻟﻄﺎ

beINSPORTS HD7

9:45

روﻣﺎﻧﻴﺎ  -إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

beINSPORTS HD1

9:45

ﺟﺰر ﻓﺎرو  -اﻟﺴﻮﻳﺪ

beINSPORTS HD3

اﻹﻧﺘﺮ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻟﺪوري اﻷﺑﻄﺎل
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻧـ ـ ـ ــﺎدي إﻧ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻣ ـﻴــﻼﻧــﻮ
اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﻤﺘﺎﺣﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ دﻳﻴﻐﻮ
ﻏــﻮدﻳــﻦ واﻟـﺘـﺸـﻴـﻠــﻲ أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ
ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ واﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ روﻣﻴﻠﻮ
ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ،أﺑــﺮز اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ.
وﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ
"اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺮاﺗـ ــﺰوري" ،ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ،
 23ﻻﻋﺒﺎ.
وﻳﻠﻌﺐ إﻧﺘﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ "اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ وﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﺗ ـﻤــﻮﻧــﺪ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ وﺳﻼﻓﻴﺎ
ﺑﺮاغ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ.
وﺟ ـ ـ ـ ــﺎءت اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻛـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻲ :ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺮ
ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ وداﻧﻴﻴﻠﻲ ﺑﺎدﻳﻠﻲ

ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻣﺪرب اﻹﻧﺘﺮ
ودﻳﻴﻐﻮ ﻏﻮدﻳﻦ وﺳﺘﻴﻔﺎن دي
ﻓ ـ ـ ــﺮي وأﻟـ ـﻴـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴ ــﺲ ﺳــﺎﻧ ـﺸ ـﻴــﺰ
وﻣــﺎﺗ ـﻴــﺎس ﻓﻴﺴﻴﻨﻮ وروﻣـﻴـﻠــﻮ
ﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻛ ــﻮ وﻻوﺗـ ـ ـ ــﺎرو ﻣــﺎرﺗـﻴـﻨـﻴــﺰ
وﺳـﺘـﻴـﻔــﺎﻧــﻮ ﺳـﻴـﻨـﺴــﻲ وأﻧ ــﺪرﻳ ــﺎ
راﻧ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﺎ وﻣ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﻮ ﺑــﻮﻟ ـﻴ ـﺘــﺎﻧــﻮ
وﻛ ــﻮادو أﺳــﺎﻣــﻮاه وأﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو
ﺑﺎﺳﺘﻮﻧﻲ وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﻴﺮاﺟﻲ
وﻓــﺎﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻮ ﻻزارو وروﺑ ــﺮﺗ ــﻮ

ﺟـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎردﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ وﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ـﻜ ــﻮ
دﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﻮ وﺑـ ـ ــﻮرﺧـ ـ ــﺎ ﻓ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺮو
وﻧ ـﻴ ـﻜ ــﻮﻟ ــﻮ ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﻼ وداﻧ ـﻴ ـﻴ ـﻠ ــﻲ
ﺑــﺎدﻳ ـﻠــﻲ وداﻧ ـﻴ ـﻠ ــﻮ داﻣ ـﺒ ــﺮوزﻳ ــﻮ
وﻣﻴﻼن ﺷﻜﺮﻳﻨﻴﺎر وﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ
ﺑـ ـ ــﺮوزوﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺶ وأﻧ ـ ـﻄـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ
ﻛﺎﻧﺪرﻳﻔﺎ.
)إﻓﻲ(

ً
ﺗﺸﺎن ﻣﻨﺰﻋﺞ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺑﻄﺎل ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪات وأرﺑﺎﺣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻋ ـ ـ ـ ــﺮب ﻻﻋـ ـ ـ ــﺐ ﺧ ـ ــﻂ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻳﻤﺮي ﺗﺸﺎن ﻋﻦ
ﺿﻴﻘﻪ وﻏﻀﺒﻪ إزاء اﺳﺘﺒﻌﺎده
ﻣـ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس
اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻗ ــﺎل ﺗ ـﺸــﺎن ،ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
"ﻣــﺎﻧـﺸــﺎﻓــﺖ" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫــﺎﻣـﺒــﻮرغ:
"ﻏ ـﻴــﺎﺑــﻲ ﻋ ــﻦ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس
ً
ﻓ ــﻲ دوري اﻷﺑـ ـﻄ ــﺎل ﻛ ـ ــﺎن أﻣـ ــﺮا
ً ً
ﺻﺎدﻣﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ،ﻷﻧﻬﻢ
ً
ﻧﺎﻗﺸﻮا ﻣﻌﻲ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ".
وأوﺿﺢ ﺗﺸﺎن أن ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ
ﺳﺎري اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس
أﺑﻠﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻫــﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ "دون إﺑﺪاء
أي ﺳﺒﺐ".
ً
وأﺿﺎف ﺗﺸﺎن " 25ﻋﺎﻣﺎ"" :ﻫﺬا

إﻳﻤﺮي ﺗﺸﺎن
ً
ً
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﺘﺤﻴﺮا وﻏﺎﺿﺒﺎ".
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ رددت ﺣﺘﻰ
ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع أن ﺗﺸﺎن ﻓﻲ
ﻃــﺮ ﻳـﻘــﻪ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻋــﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻗ ـﺒــﻞ ﻏ ـﻠــﻖ ﺑـ ــﺎب اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻻت ﻓﻲ
ﻣـ ـﻌـ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورﻳـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة
ﺑﺄوروﺑﺎ.

وﻗـ ــﺎل ﺗ ـﺸ ــﺎن" :ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟــﻲ،
ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ دوري
ً
اﻷﺑﻄﺎل ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ"
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ
ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﺗـﺠــﺎﻫــﻪ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻟﻪ
"ﻋﻮاﻗﺐ".
وأوﻗـ ـﻌ ــﺖ ﻗ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪور اﻷول

اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎن ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻧ ـ ـﻀـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮري اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺸــﺎب ﻫــﺎن
ﻛ ــﻮاﻧ ــﻎ ﺳــﻮﻧــﻎ ) 21ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( إﻟــﻰ
ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻄﻞ اﻟــﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻟـﻴــﺎري
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة.

ﻫﺎن ﻛﻮاﻧﻎ ﺳﻮﻧﻎ

ورﺣـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻟ ـﺘــﻮرﻳ ـﻨــﻲ
أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"
ﺑﻼﻋﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ" :ﺑﺎت ﻫﺎن ﻻﻋﺒﺎ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس" ،ﻓــﻲ
ﺣﻴﻦ أﻛــﺪ ﻛﺎﻟﻴﺎري أن ﻫــﺎن أول
ﻻﻋ ــﺐ ﻛـ ــﻮري ﺷ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻳـﺤـﺘــﺮف
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ

أﻧ ــﻪ اﻧ ـﺘ ـﻘــﻞ إﻟ ــﻰ "اﻟ ـﻴ ــﻮﻓ ــﻲ" ﻣــﺪة
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻋــﺎرة ،ﻣﻊ
ﺑﻨﺪ ﺷﺮاء ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أ ﺷ ــﺎرت ﻣﺼﺎدر
إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  4إﻟــﻰ 5
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس
ً
ﻣــﺎورﻳ ـﺘ ـﺴ ـﻴــﻮ ﺳ ـ ــﺎري ﻣـﻌـﺠـﺒــﺎ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﺑﻬﺎن اﻟــﺬي ﺳﻴﻠﻌﺐ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮدﻳﻒ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس
ً
)ﻣﺎ دون  23ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺤـﺘــﻞ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﻫﺰﻳﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ.
وأﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎب ﻓـ ـﺘ ــﺮة
ﺧ ــﻼل ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣــﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻛـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎري ﻋـ ـ ــﺎم ،2017
وﺧ ــﺎض ﻣـﻌــﻪ ﻋ ــﺪة ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﻓﻲ اﻟـ "ﺳﻴﺮي أ" وﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ،
وأﻋﻴﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ اﻟﻰ
ﺑﻴﺮوﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺐ  36ﻣﺒﺎراة وﺳﺠﻞ
 11ﻫﺪﻓﺎ.

ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ دوري أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ــﺎ
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ
ﻳ ــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓﺮﻳﻖ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣــﻊ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ
وﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﻛ ــﻮزن اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
وﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺮوﺳﻲ.
وﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
"ﻣﺎﻧﺸﺎﻓﺖ" ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻪ أﻣﺎم
ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻫــﻮﻟـﻨــﺪا ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ وأﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮم
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت
ﻛ ــﺄس اﻷﻣ ــﻢ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ
"ﻳﻮرو . "2020
واﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ــﻰ ﻳـ ــﻮاﺧ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻟ ــﻮف
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ اﻟﻼﻋﺐ
ﺗﺸﺎن إﻟــﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم.
)د ب أ(

أﻋـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدي ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ
ﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪات وأرﺑﺎﺣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـ ـ ـ ــﻮﺳـ ـﻤـ ـ ـ ــﻪ اﻟـﻤـ ـ ــﺎﺿـ ــﻲ
 2019 /2018ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ(.
وﻛـﺸــﻒ اﻟـﻨــﺎدي اﻟـﺒــﺎﻓــﺎري أن
ﻋــﺎﺋــﺪاﺗــﻪ ﺑـﻠـﻐــﺖ  750.4ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﻳـ ـ ــﻮرو ) 825.4ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر(
ﺑ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎدة  14.1ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻪ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﻨ ــﺎدي أن أرﺑــﺎﺣــﻪ
ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  78ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﺘﺼﺒﺢ
 52.5ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺾ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ  497.4ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﻳﻮرو.
وﻗﺎل ﻛﺎرل ﻫﺎﻳﻨﺰ روﻣﻴﻨﻴﻐﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻨﺎدي ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﻟﻪ" :ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺔ

ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻳﺮن
ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ـﺒ ــﻊ ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي ...ﺑــﺎﻳــﺮن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻨﻤﻮ
ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
واﻟﻤﺎﻟﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أوﺟﻪ ﺷﻜﺮا
ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ أﻃـ ـﻘ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي ﻋﻠﻰ إﺧﻼﺻﻬﻢ اﻟــﺬي
أدى ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎرة" ،ﻗﺒﻞ

أن ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎدي
ﺣ ـﺼ ـﻠــﻮا ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺂت ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺷﻬﺮﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ.
وإﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷرﻗ ـ ـ ــﺎم
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى
اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺷﻬﺪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓـ ــﻮز ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﺑ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ــﺪوري

واﻟ ـﻜــﺄس ﻓــﻲ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ودع اﻟﻔﺮﻳﻖ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻣــﻦ اﻟـ ــﺪور اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ )دور اﻟ ـ ـ (16
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
)د ب أ(

ً
ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل :ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ إﺣﺪاث
ﺛﻮرة ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

أﻛــﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ داﻧــﻲ ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل،
اﻟـﻈـﻬـﻴــﺮ اﻷﻳ ـﻤــﻦ ﻟــﺮﻳــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة
إﻟﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺜﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء.
وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﺒﺎرﺗﻴﺪاﺛﻮ"
ﻋـﻠــﻰ إذاﻋ ــﺔ ) ،(COPEﻗ ــﺎل ﻛــﺎرﺑــﺎﺧــﺎل أﻣــﺲ
اﻷول" :ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻮرة ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ً
ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ،اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ".
وأﺿﺎف" :ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻻﻋﺒﻮن ﺳﻴﺴﺎﻋﺪوﻧﻨﺎ
ﻣﺜﻞ )اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ إﻳﺪن( ﻫﺎزارد و)اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ(
ﻣـﻴـﻠـﻴـﺘــﺎو و)اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ( ﻓ ـﻴ ــﺮﻻن ﻣ ـﻴ ـﻨــﺪي...
وأﻋـﺘـﻘــﺪ أن ﻫ ــﺬا ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻓﺮﻳﻖ
ﻛﺒﻴﺮ".
وﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻜــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻌﺎم ،أﺑﺮز اﻟﻼﻋﺐ أن "اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺗﻔﻜﺮ :ﺛﻼث
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺘﻌﺎدﻟﻴﻦ ،ﻳﺒﺪو أن أﺷﺒﺎح اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗﺪ ﻋﺎدت ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ ﻟﻴﺲ
ﺳﻴﺌﺎ ،ﻧﻌﻢ ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ وا ﻟــﺪ ﻓــﺎ ﻋـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺳﻨﻌﻮد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ".
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻃـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ـﻴــﺮﻛــﺎﺗــﻮ اﻟـﺼـﻴـﻔــﻲ ﺣ ــﻮل اﻧـﺘـﻘــﺎل
ﻣـﺤـﺘـﻤــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﻧ ـﻴ ـﻤــﺎر دا ﺳـﻴـﻠـﻔــﺎ ﻣﻦ
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن أو اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﺑــﻮل
ﺑﻮﻏﺒﺎ ،ﻻﻋﺐ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻗﺎل" :ﻧﺤﻦ
ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻦ اﻵن ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ
ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎ".
وﻋ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل اﻟـ ـﺤ ــﺎرس اﻟـﻜــﻮﺳـﺘــﺎرﻳـﻜــﻲ
ﻛـﻴـﻠــﻮر ﻧــﺎﻓــﺎس إﻟ ــﻰ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن،
أﻛـ ــﺪ "ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮر ﻛـ ــﺎن زﻣـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ ...أﺗـ ـﺤ ــﺪث ﻣـﻌــﻪ
ﻛﺜﻴﺮا ،وﻛﺎن ﻻﻋﺒﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ
ﻟﻌﺐ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا ﻛﺎن أﻓﻀﻞ
ﺧﻴﺎر ﻟﻪ".
وﺣﻮل ﻣﻨﺘﺨﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ
روﺑﺮت ﻣﻮرﻳﻨﻮ وﺳﻠﻔﻪ ﻟﻮﻳﺲ إﻧﺮﻳﻜﻲ ،ﻗﺎل
ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل" :ﻻ أﻋﻠﻢ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﻮرﻳﻨﻮ إذا ﻗــﺮر ﻟﻮﻳﺲ اﻟـﻌــﻮدة ،ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ
ﻫﻮ أن روﺑﺮﺗﻮ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮﻧﺎ

اﻟﻔﻨﻲ ووﻇﻴﻔﺘﻨﺎ ﻧﻘﻞ أﻓـﻜــﺎره إﻟﻰ
أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ".

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ
ﻟﻮﻛﺎس ﺳﻴﻠﻔﺎ
ﻓ ـ ـﺴـ ــﺦ ﻧـ ـ ـ ـ ــﺎدي رﻳـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ
اﻹ ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﻲ أ ﻣـ ـ ــﺲ اﻷول ﻋ ـﻘــﺪ
ﻻﻋ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ﻟ ــﻮﻛ ــﺎس ﺳﻴﻠﻔﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ووﻓﻘﺎ
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "آس" ﻓﺈن ﺳﻴﻠﻔﺎ ﺑﺎت
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻘــﻪ اﻟ ــﺮﺣ ـﻴ ــﻞ ﻷي ﻧ ــﺎد ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮ.
وﻗﻀﻰ ﺳﻴﻠﻔﺎ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ً
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎرا إﻟ ــﻰ ﻧــﺎدي
ﻛـ ـ ــﺮوزﻳـ ـ ــﺮو ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ
ً
واﺣــﺪ ﻗﻀﺎه ﻣـﻌــﺎرا ﻓﻲ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
)د ب أ(

ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل

دلبلا
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻳﺄﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻠﻴﺴﺎو ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ  ٦أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ
أﻛـ ــﺪ ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ،
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر
أﻧﻪ ﻳﺘﺤﺮض ﺷﻮﻗﺎ ﻟﻠﻌﺐ ﺑﻴﻦ
ﺻ ـﻔــﻮف ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑ ــﻼده اﻷول
اﻟـ ـ ـ ــﺬي اﻧ ـ ـﻀـ ــﻢ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮه
اﻻﺛ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻤـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣـ ـﻴ ــﺎﻣ ــﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ً
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ وﺑﻴﺮو ودﻳﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻧـﺸــﺮﺗـﻬــﺎ
ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،اﻣﺲ اﻷول ،ﻗﺎل اﻟﻼﻋﺐ
اﻟ ـﺸ ــﺎب "أﻧ ــﺎ ﺳـﻌـﻴــﺪ ﺑــﻮﺟــﻮدي
ﻫ ـﻨ ــﺎ وﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﻠــﻢ.
ﻻ أﺻـ ـ ـ ــﺪق أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺑـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻋ ـﻤ ــﺮي
اﻟﺒﺎﻟﻎ  19ﻋﺎﻣﺎ أﻧﻨﻲ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ أﻓـﻀــﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وإﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻔﻀﻞ )ﻧﻴﻤﺎر(
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺎﻫﻢ".
وأﺿﺎف ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ،اﻟﺬي
ﺳﺘﺘﺎح ﻟﻪ أﺧﻴﺮا ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﻌﺐ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ

اﻷول ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺎده
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑـﺴـﺒــﺐ
إﺻﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف
اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ" ،ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻣــﺎ ﻫﻮ
أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ وﺟ ـ ــﻮدي ﻫ ـﻨــﺎ إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ".
وﻗﺎل "ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ
أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻈـ ــﺎت ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻲ،
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ ﻹﺻــﺎﺑــﺔ وﻟــﻢ
اﻧﻀﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أﻋﻠﻢ
أن اﻟ ـ ــﺮب أراد ﺷ ـﻴ ـﺌــﺎ آﺧـ ــﺮ ﻟﻲ
وأﺳــﺮﺗــﻲ ﻃﻤﺄﻧﺘﻨﻲ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ
أن ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .اﻵن أﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ أول
اﺳـﺘــﺪﻋــﺎء ﻟــﻲ وأﺷـﻌــﺮ ﺑﺴﻌﺎدة
ﻏﺎﻣﺮة".
وأﻛﺪ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺸﺎب اﻟﺬي
ﺗ ـ ــﻮج ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﺑ ـﻜــﺄس اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺗﺤﺖ
 15و 17ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،أﻧ ــﻪ داﻓـ ــﻊ ﻋﻦ
ﻗﻤﺼﺎن ﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ،
ﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﻪ اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﺷـ ــﻲء

ﻳﻀﺎﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول.
وﻋـ ــﻦ ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ذﻛــﺮ
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس أن وﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﺮﻳﺎل
ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣ ـ ــﻦ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻧ ــﺎﺷـ ـﺌـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻣﺤﺘﺮف.
وﻗﺎل إن "اﻟﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا...
ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو وﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ )زﻣﻴﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻲ( ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻘﻮﻻ ﻟﻲ داﺋﻤﺎ
أﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ ﺷ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ
)ﻣ ــﻊ اﻟــﺮﻳــﺎل(
ﺳ ــﺄﺗ ـﻄ ــﻮر
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺪر
أﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ

ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻔـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ .إﻧـ ـﻨ ــﻲ أﻟـ ـﻌ ــﺐ ﻣــﻊ
اﻷﻓﻀﻞ ،وﻫﺬا ﻳﺤﻔﺰﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮا
وﻳ ـ ـ ــﺪﻓـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ
ﻷﻛ ــﻮن أﻛﺜﺮ
ﺗـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺰا
ﻟـ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل
إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ".
)إﻓﻲ(

ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس

ﺳـﻴـﻐـﻴــﺐ ﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ
ﺟﻮرﺟﻴﻮ ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ،
ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ
رﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،أﻣﺲ اﻷول.
وأﻋﻠﻦ ﻧــﺎدي اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻣـﻘـﺘـﻀــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ" :ﺗﻜﻠﻠﺖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة ﺑﺎﻳﺴﻨﺒﺮوك
ﻋـﻠــﻰ ﻳــﺪ اﻟـﺒــﺮوﻓـﻴـﺴــﻮر ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎن ﻓﻴﻨﻚ،
وﺑﺤﻀﻮر ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر
ﺗﺰورﻳﺪﻳﺲ ،ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ".
وﻛﺎن اﺑﻦ اﻟــ 35ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﺘﻤﺰق ﻓﻲ
اﻟــﺮﺑــﺎط اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ اﻷﻣــﺎﻣــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
رﻛ ـﺒ ـﺘــﻪ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﻦ اﻟـﺴـﺒــﺖ
اﻟﻔﺎﺋﺖ.
ورﻏـ ـ ــﻢ أن "اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺮي" ﺿ ــﻢ ﻫ ــﺬا
اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﺸﺎب ﻣﺎﺗﻴﺲ
دي ﻟﻴﺨﺖ ﻣﻦ أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام ﻣﻘﺎﺑﻞ 75
ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ،ﻓﺈن ﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻔﻌﺔ ﻗــﻮ ﻳــﺔ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﺐ دوري أﺑـﻄــﺎل أوروﺑ ــﺎ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1996
وﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﺎرك ﻛﻴﻠﻴﻴﻨﻲ
ﻣﻊ "اﻵزوري" ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أﻣﻢ أوروﺑﺎ

ﻛﻤﺎل اﻟﻤﺮان
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﻳﻠﺠﺄ ﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﻹﻛﻤﺎل
اﺿ ـﻄــﺮ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟـﺒــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ،إرﻧـﺴـﺘــﻮ
ﻓــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺮدي ،إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء ﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ،أﻧﺴﻮ ﻓﺎﺗﻲ وراﻣﻮن ﻓﻴﻼ ،ﻹﻛﻤﺎل ﻣﺮان
اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺲ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮاﺻﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم ،ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ،وﻟ ــﻮﻳ ــﺲ ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ ،وﻋ ـﺜ ـﻤــﺎن دﻳـﻤـﺒـﻠــﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎﺗﻬﻢ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮان ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ ﻻﻋ ـﺒ ــﻲ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﺮدﻳ ــﻒ وﻫ ــﻢ ﺳـﻴــﺮﻏــﻲ ﺑــﻮﻳــﺞ ،ﻣــﻮرﻳــﺮ،
ﺟﻴﻠﻴﻢ ،ﺗﺸﻮﻣﻲ ،أراوﺧﻮ ،ﻛﻮﻳﺎدو ،رﻳﻜﻲ ﺑﻮﻳﺞ
وﻣﺎرﻛﻴﺲ.
وﻳﻐﻴﺐ دوﻟﻴﻮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮان ﻻﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ

آﻧﺨﻞ ﻛﻮرﻳﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻋﺎد اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ آﻧﺨﻞ ﻛﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﺮﻳﻘﻪ،
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮاره ﻣﻊ "اﻟﺮوﺧﻴﺒﻼﻧﻜﻮس"،
ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻴﺮﻛﺎﺗﻮ اﻟﺼﻴﻔﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪوى
ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛــﺎن ﻛــﻮرﻳــﺎ ﻣــﻦ أﺑــﺮز اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓــﻲ ﻣــﺮان اﻷﺗـﻠـﺘــﻲ ،اﻟــﺬي
ﺷﺎرك ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول  11ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺗﺴﻌﺔ
دوﻟﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺰال اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮاء ﻓﻲ اﻟﺮﻛﺒﺔ.
واﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻼﻋﺒﻲ اﻟﺮدﻳﻒ؛ رودرﻳﻐﻮ رﻳﻜﻠﻴﻤﻲ،
ﻣــﺎﻧــﻮ ﺳــﺎﻧـﺸـﻴــﺰ ،ﻣﻴﻜﻴﻞ ﻛـ ــﺎرو ،ﺗــﻮﻧــﻲ ﻣــﻮﻳــﺎ ،ﻛ ــﺎرﻟ ــﻮس إﻳ ــﺰاك،
واﻟﺤﺎرﺳﻴﻦ أﻟﻴﻜﺲ دوس ﺳﺎﻧﺘﻮس ودﻳﻴﻐﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ.
وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﺟــﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎد
ﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻈﻬﻴﺮﻳﻦ؛ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ رﻳﻨﺎن ﻟﻮدي ،وﻻﻋﺐ اﻟﺮدﻳﻒ ﻣﺎﻧﻮ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ،
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮان ،ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻤﺎ دﻓﺎﻋﻴﺎ ﻋﻘﺐ رﺣﻴﻞ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻟﻮﻳﺲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﻛﺎس ﻫﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ.
)إﻓﻲ(

أﻣ ــﺎم أرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻓـﻨـﻠـﻨــﺪا ،ﻟﻜﻦ ﺗــﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ
ﺑﻔﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ اﺗﺸﻴﺮﺑﻲ ﻻﻋﺐ ﻻﺗﺴﻴﻮ.
وﺳـﻴـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗﻠﺐ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﺑﻮﻧﻮﺗﺸﻲ وداﻧﻴﻴﻠﻲ
روﻏﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺮﻳﺢ دﻳﻤﻴﺮال
اﻟﻘﺎدم ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ.

ﻻﺑﻮرت ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ

ﺑـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت ﺑ ــﻼددﻫ ــﻢ ،وﻫ ــﻢ آرﺛ ــﺮ )اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ(،
ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ )أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( ،دي ﻳﻮﻧﻎ )ﻫﻮﻟﻨﺪا(،
ﺳﻴﻤﻴﺪو )اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل( ،ﻟﻴﻨﺠﻠﻴﻪ وﻏﺮﻳﺰﻣﺎن
وأوﻣﺘﻴﺘﻲ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ،راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ )ﻛﺮواﺗﻴﺎ(،
ﺟﻮردي أﻟﺒﺎ وﺑﻮﺳﻜﻴﺘﺲ )إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ( وآﺑﻴﻞ
روﻳﺰ وﻛﺎرﻟﻴﺲ ﺑﻴﺮﻳﺰ وأﻟﻴﻨﻴﺎ وﻛﻮﻳﻨﻜﺎ
وإﻳﻨﻴﺎﻛﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ )إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ  21ﻋﺎﻣﺎ(.
وﺳﻴﺤﺼﻞ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﺎﺣﻮن
ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺎود
اﻟـ ـﻤ ــﺮان اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ،
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادا ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ ﻳ ــﻮم 14
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠــﺎري ﻓﻲ "ﻛﺎﻣﺐ ﻧــﻮ" ،ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ.

ﺧـﻀــﻊ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ إﻳـﻤــﺮﻳــﻚ ﻻﺑـ ــﻮرت ﻗـﻠــﺐ دﻓــﺎع
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻄﻞ إﻧﻜﻠﺘﺮا "ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ"
ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺿﺪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن اﻟﺴﺒﺖ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ أﻋﻠﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣــﺲ ،دون أن
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪة ﻏﻴﺎﺑﻪ.
وﻗــﺎل اﻟـﻨــﺎدي اﻷزرق" :ﺧﻀﻊ إﻳﻤﺮﻳﻚ ﻻﺑــﻮرت
ﻟ ـﺠــﺮاﺣــﺔ ﻓ ــﻲ رﻛـﺒـﺘــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮرة ﻓ ــﻲ اﻟـﻐـﻀــﺮوف
واﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺠــﺎﻧ ـﺒــﻲ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮاﻳﺘﻮن".
وأﺟﺮى اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﻬﻴﺮ راﻣﻮن ﻛﻮﻏﺎت
ﻓــﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻌﺪه ﻋــﺪة أﺷﻬﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ.
وﻛ ـ ــﺎن ﻻﺑـ ـ ــﻮرت ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﻟ ــﻼﻧ ـﻄ ــﻼق ﻓﻲ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاره اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ ﻫ ــﺬا

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي

اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ ﺟ ـﻴــﺪ أﺣـ ــﺮز ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻟﻘﺐ
اﻟﺒﺮﻳﻤﺮﻟﻴﻎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ.
وﺑﺤﺎل ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ ،ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ
دﻓـ ـ ــﺎع ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي اﻓ ـﺘ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ ﻓـﻨـﺴــﺎن
ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮاﺣﻞ إﻟﻰ أﻧﺪرﻟﺨﺖ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ.
واﺿﻄﺮ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﻨﻴﻮ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺮوﺟﻪ ﺿﺪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ إﺻﺎﺑﺔ
ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع اﻵﺧﺮ ﺟﻮن ﺳﺘﻮﻧﺰ.
ً
وﻗ ـ ــﺎل ﻻﺑـ ـ ــﻮرت " 25ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ" ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﻪ ﻋﻠﻰ
إﻧـﺴـﺘـﻐــﺮام "ﺑ ـﻌــﺪ ﺟــﺮاﺣ ـﺘــﻲ اﻟـﻨــﺎﺟـﺤــﺔ ﻳ ــﻮم أﻣــﺲ
أﺷﻜﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ...أﻧﺎ ﺣﺰﻳﻦ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻰ اﻟﺰرق وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻲ".

وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪ ﻗﺮار ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻛﻮﻟﻤﺎن
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت
ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ اﻟـﻌــﺪاء ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﻛﻮﻟﻤﺎن ﻣﻦ
ﺗﻬﻤﺔ ﺧﺮق ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻛﺎن ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮ
اﻹﻳﻘﺎف ﻣﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ،
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻋ ـ ــﺪم ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ
ﻣ ـﻜــﺎﻧــﻪ  3ﻣ ـ ــﺮات ﻓ ــﻲ ﺳﻨﺔ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن" :ﻟﻦ
ﻧﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ".
ووﺣﺪﻫﺎ وﺣﺪة ﻧﺰاﻫﺔ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى،
ﻻ ﺗ ــﺰال ﺗـﻤـﻠــﻚ إﻣ ـﻜ ــﺎن اﻟـﻄـﻌــﻦ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺮار
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

أﺳﻴﻨﺴﻴﻮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﺑﺪأ ﻣﺎرﻛﻮ أﺳﻴﻨﺴﻴﻮ ،ﺟﻨﺎح رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ،
ﺑﻌﺪ أن أﺟﺮى ﺟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط
اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒــﻲ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ ،وﻓ ــﻲ اﻟـﻐـﻀــﺮوف
اﻟﻬﻼﻟﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻛﺒﺔ اﻟﻴﺴﺮى.
وﻛ ـ ــﺎن أﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻮ ﺗ ـﻌ ــﺮض ﻟـﻬــﺬه
اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـﺨـﻄـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ  23ﻳﻮﻟﻴﻮ
ـﻼل ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة أرﺳ ـﻨ ــﺎل
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺧـ ــﻼ
ﻼ
ـﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻹﻋـ ـ ــﺪاد
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﺧ ـ ــﻼ
ﻼ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺑ ـ ـ ــﺪأ أﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻮ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻼﻋ ــﺐ ﺑـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﻲ
داﺧــﻞ ﺣﻤﺎم اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻀﻼت.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ أن ﺗ ـﺘــﺮاوح
ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎب ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ــ23
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ  6و 8أﺷﻬﺮ ،ووﻓﻘﺎ
ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﻲ.
)إﻓﻲ(

ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ

أﺳﻴﻨﺴﻴﻮ

وﻛﺎن ﻛﻮﻟﻤﺎن ) 23ﻋﺎﻣﺎ( ،أﺳﺮع رﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق  100م ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ،
واﻟـﻤــﺮﺷــﺢ ﺑـﻘــﻮة ﻟﻨﻴﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻹﻳﻘﺎف ﻣﺪة
ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻗـﺒــﻞ  3ﻓ ـﺤــﻮص ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﺷـﻬــﺮ
اﻟـ 12اﻷﺧﻴﺮة.
واﺳـﺘـﻔــﺎد ﻛﻮﻟﻤﺎن اﻟ ــﺬي ﻧﻔﻰ أﺧﻴﺮا
اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ،وﻛﺎن

ً
ً
ﺑﻮﻧﺘﻴﺲ ﻣﺪرﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﻟـ »ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ«
ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﺑﻮﻧﺘﻴﺲ ،أﻣﺲ ،ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ
ﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﻮﻧ ــﺔ ،ﺧـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي
ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﻛﺎﻳﺰر ،اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور  4ﺟﻮﻻت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق
اﻟﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ.
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﻟ ـ ـ "إﻓ ـ ـ ــﻲ" ﺑ ــﺄن
ﺑـ ــﻮﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ "اﻷﺳﻮد" ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺆﻗﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪرﺑﺎ
ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ  23ﻋﺎﻣﺎ
ﺣﺘﻰ أﻣﺲ اﻷول.
وﻋ ـﻤــﻞ ﺑــﻮﻧـﺘـﻴــﺲ )) 47ﻋــﺎﻣــﺎ(
ﻣﺪرﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻢ  2006 -2005ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎوﻟﻮ ﺑﻴﻨﺘﻮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮد
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻋــﺪة ﻋﻘﺐ
إﻗﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮ.

ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ أﻣﺲ،
ﻣــﻦ ﺧـﻄــﺄ ارﺗـﻜـﺒـﺘــﻪ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ـﻄ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻛﻮﻟﻤﺎن
ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻜﺎن وﺟﻮده
ﻗﺒﻠﻬﺎ.
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ
اﻷ ﻣ ـﻴــﺮ ﻛ ـﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

اﻟـﻤـﻨـﺸـﻄــﺎت أﻛـ ــﺪت ،اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﻟـﻬــﺎ ،أﻧـﻬــﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت
ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻓﺘﺮة اﻟ ــ 12ﺷﻬﺮا،
ﻗﺮرت ﺳﺤﺐ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ.
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ــﺪ
أوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ ﻓــﻲ

ﻛﻮﻟﻤﺎن

اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﺎت
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ  6ﻳﻮﻧﻴﻮ  2018و 16ﻳﻨﺎﻳﺮ
 2019و 26أﺑﺮﻳﻞ  ،2019ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ
ﻋﻦ دﻋﻮة ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻮارﻳﺦ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ،ﻻﺣـ ـﻈ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن اﻟﻔﺤﺺ ًاﻷول اﻟﺬي ﻏﺎب
ﻋﻨﻪ ﻛﻮﻟﻤﺎن ﻛــﺎن ﻣﺆرﺧﺎ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ
أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ  2018ﻻ ﻓ ــﻲ  6ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ،2018
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎب ﻋﻦ ﻓﺤﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم
واﺣﺪ ﻻ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻓﺴﺤﺒﺖ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪاء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻔﺸﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻪ  3ﻣﺮات
ﻓﻲ ﻋﺎم واﺣــﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ،
وﺑــﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
اﻟــﺪوﺣــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻣــﻦ  27اﻟ ـﺠــﺎري إﻟــﻰ 6
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻬﺪر ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺴﻠﺔ
أﻫﺪر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ
ﻟﺒﻠﻮغ اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ،
ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة
أﻣ ــﺎم ﺑــﻮرﺗــﻮرﻳـﻜــﻮ  67-64أﻣــﺲ اﻷول
ﻓﻲ ﻏﻮاﻧﻐﺠﻮ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ،ﺑ ـﻄ ـﻠــﺔ إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ،
ﺧﺴﺮت أﻣﺎم اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﺎ ،101-62
ﺛﻢ ﻓﺎزت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان  ،67-79ﻟﺘﻌﺠﺰ ﻋﻦ
اﺣﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن
ﺗـﺼـﺒــﺢ أول ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻓــﺮﻳ ـﻘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ
اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ،
وﻳﺤﺠﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻟـﻠـﻤــﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت  2010ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮت ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻤﺲ
أﻣﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ،
واﻟﺒﺮازﻳﻞ ،وﻛﺮواﺗﻴﺎ ،واﻳﺮان.

وﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ  18-19ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،ودﺧﻠﺖ ﻏﺮف اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ  .32-38ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺪرب
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﻣ ــﺎرﻳ ــﻮ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﺻـﻨـﻌــﻮا
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﻘﺪﻣﻮا
.52-55
وﺑ ـ ـ ـ ــﺪا رﻓ ـ ـ ـ ــﺎق اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼق ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ
اﻟﻤﺎﺟﺮي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ اﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﻔــﻮز ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻘــﺪﻣــﻮا  59-64ﻗﺒﻞ
 2.22دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا ﻟــﻮ ﻗــﺖ،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﻢ اﻫـ ـ ـ ــﺪروا ﻋـ ــﺪة رﻣـ ـﻴ ــﺎت ﻋـﺒــﺮ
اﻟﻤﺎﺟﺮي وﻣﻜﺮم ﺑﻦ رﻣﻀﺎن.
وﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺎدل  ،64-64ﺟﺎء ت
ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻏــﺎري ﺑ ــﺮاون ﻗﺒﻞ  5.1ﺛــﻮان
ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا ﻟــﻮ ﻗــﺖ ﻗﺎﺗﻠﺔ ،ﻋﺠﺰ ﺑﻦ
رﻣ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﻦ ﻣـﻌــﺎدﻟـﺘـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرج
اﻟﻘﻮس ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻛــﺎن رﻳﻨﺎﻟﺪو ﺑﻼﻛﻤﺎن اﻻﻓﻀﻞ
ﺗـﺴـﺠـﻴــﻼ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ 14
ﻧﻘﻄﺔ و 9ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ
وﻟـ ــﺪى ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ،ﺳـﺠــﻞ اﻟـﻤــﺎﺟــﺮي
ﻻﻋ ــﺐ داﻻس ﻣــﺎﻓــﺮﻳـﻜــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  14ﻧﻘﻄﺔ و 9ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،ﺑﻦ
رﻣﻀﺎن  12ﻧﻘﻄﺔ و 9ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،ﻋﻤﺮ
ﻋﺒﺎدة  14ﻧﻘﻄﺔ ،و 5ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،و4

ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻻﺻﻞ
ﻣﺎﻳﻜﻞ رول  13ﻧﻘﻄﺔ ،و 5ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت،
و 5ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ.

دﻳﻤﻴﺘﺮوف ﻳﻘﺼﻲ ﻓﻴﺪرر وﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ﺗﺘﺄﻟﻖ ﻓﻲ »ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز«
ﺧﻴﺐ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻏﺮﻳﻐﻮر دﻳﻤﻴﺘﺮوف آﻣــﺎل اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،آﺧﺮ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ ﻓــﻮزﻫــﺎ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ.
وﺻــﺪم دﻳﻤﻴﺘﺮوف اﻟﻤﺼﻨﻒ  78ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،واﻟــﺬي أﺻﺒﺢ ،أﻣــﺲ اﻷول،
اﻟﻼﻋﺐ اﻷدﻧﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ إﺣﺪى اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﻨﺬ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ راﻳﻨﺮ ﺷﻮﺗﻠﺮ ) (98ﻓﻲ وﻳﻤﺒﻠﺪون ﻋﺎم  ،2008واﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
اﻟﻤﺨﻀﺮم ) 38ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ
ﻣﻴﺪوز واﻷول ﻣﻨﺬ .2008
وﻋﺎﻧﻰ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﻟﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻧﺪ
ﺳــﻼم ) 20ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻣــﻦ آﻻم أﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ،ﻓﻜﺜﺮت أﺧـﻄــﺎؤه اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻓﻮزه اﻷول ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺪرر ﻓﻲ  8ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺟﻤﻌﺖ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﺟﺎء ﺧﺮوج ﻓﻴﺪرر ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻟﻠﻘﺒﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼس ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
وﺧﺮج ﻓﻴﺪرر ﻣﻦ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ودﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﻫﻮ دﺧﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ أداﺋﻪ اﻟﺮاﺋﻊ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﻄﻰ ﻧﺎدال ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺴﺮ

أﻣﺎم دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ دون ﺟﺪوى.
وﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﺪرر ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟــﺪورﻳــﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﺣﺘﺎج إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻌﺎد ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ
اﻟﺪورﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وارﺗـﻜــﺐ ﻓﻴﺪرر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أﻣــﺎم دﻳﻤﻴﺘﺮوف )(61
آﺧﺮﻫﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺣﺴﻤﻬﺎ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺪد
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﻜﺮة ﺧﺎرج اﻟﻤﻠﻌﺐ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ دﻳﻤﻴﺘﺮوف ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺮوﺳﻲ داﻧﻴﻴﻞ ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ
اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺬي ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻵﺧﺮ ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ  (6-8) 6-7و3-6
و 3-6و.6-1
وﺑ ــﺎت ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ) 23ﻋــﺎﻣــﺎ( أﺻـﻐــﺮ ﻻﻋــﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ ان ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻋﺎم  ،2010واول روﺳﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻳﻮﺟﻨﻲ ﻋﺎم  2010اﻳﻀﺎ.
وﺣﺎﻓﻆ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺛﻼث دورات ﻓﺘﻮج ﺑﻄﻼ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﺧﺴﺮ ﻣﺒﺎراﺗﻲ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ دورﺗﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ وواﺷﻨﻄﻦ.

 1-6و-6ﺻﻔﺮ ﻓﻲ  44دﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻮزﻫﺎ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ  6ﻣﺮات.
وأﻧﻬﺖ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ﻣﻐﺎﻣﺮة واﻧﻎ اﻟﺘﻲ
ﻓﺠﺮت ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر
اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓــﻲ ﺛﻤﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻔﻮزﻫﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻷﺳ ـﺘــﺮاﻟ ـﻴــﺔ أﺷﻠﻲ
ﺑﺎرﺗﻲ ﺑﻄﻠﺔ روﻻن ﻏﺎروس.
وﻛﺴﺒﺖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  15ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﻠﺘﻘﻲ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ
إﻳﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﻴﺘﻮﻟﻴﻨﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺎ
ﻛﻮﻧﺘﺎ  4-6و.4-6
وﺗﺒﺤﺚ وﻟﻴﺎﻣﺲ ) 37ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻦ رﻓﻊ أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻰ
 24ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺤﻘﺒﺘﻲ اﻟﻬﻮاة واﻻﺣﺘﺮاف ،واﻟﻤﺴﺠﻞ
ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻛﻮرت.

ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺴﻴﺪات
وﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات ،ﺣﺠﺰت ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮة ﻓﻲ "ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز" ﺑﻔﻮزﻫﺎ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﻎ واﻧﻎ

دﻳﻤﻴﺘﺮوف
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ...أﻳﻦ
اﻟﻘﺪس؟!

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

اﺗﺮس اﻟﻤﺘﺮوس أﻛﺜﺮ
ﺑـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ وﻗـ ـ ـ ــﺎﺣـ ـ ـ ــﺔ ،ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻟـﻤـﻐــﺮدﻳــﻦ ﺧـﻠــﻒ أﺳ ـﻤــﺎء وﻫـﻤـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
و ﻗــﺖ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ا ﻟـﻠــﺺ ﺑﻜﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﻪ وﺟ ـﺴ ـﻤ ــﻪ واﺳ ـ ـﻤـ ــﻪ ورﺳـ ـﻤ ــﻪ،
ﻳﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
واﻋﺘﺎد اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻟ ـﻠ ــﻪ وﺻ ـﻠ ـﻨ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺺ ﺑﻜﻞ ﺧﻴﻼء وزﻫﻮ،
وﻳﺨﺘﺒﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﻀﺢ اﻟﻠﺺ ﺑﻜﻞ
رﻋﺐ وﺧﻮف ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﺸﻲ
اﻟﻠﺺ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﻓﻲ ﻳﺪه "ﻋﺠﺮة"،
ً
وﺻ ـ ــﺮاﺧ ـ ــﻪ ﻳـ ـﺼ ــﻢ اﻵذان ﺑـ ـﺤـ ـﺜ ــﺎ ﻋــﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺒﺊ.
أﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪث ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﻦ "اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،وﻻ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺒﻴﺜﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺒﺊ ﺧﻠﻒ ﺣﺴﺎب وﻫﻤﻲ ﻫﻮ
ﺷ ــﺮﻳ ــﻒ ﻳـﺨـﺸــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎء ﻟــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ﻛﺸﻒ أﻓﻌﺎل اﻟﻠﺼﻮص وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ،
وﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﺳﻤﻪ ورﺳﻤﻪ ﻟﺺ
أو ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺺ.
وﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮب دﺷ ـ ــﺪاﺷ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ ﻣ ــﻸى
ّ
وﺗﻐﺮم وﺗﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻦ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ أﺑﻄﺎل
ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻧﺠﻮﻣﻬﺎ ﻗ ــﺮروا ﻣﻞء
اﻟ ـﻤــﻶن وﺗ ــﺮس اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮوس أﻛ ـﺜــﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻳ ـﻘــﻮل ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب" :ﻏ ـ ـ ّـﺮق اﻟـﻐــﺮﻗــﺎن
أﻛ ـﺜــﺮ" .وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟـﻨــﻮاب
اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟـﺘـﺸــﺮﻳــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻛـﻬــﺬا،
ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻨﻖ أي ﺻﻮت
ﻳ ـﻔ ـﻀ ـﺤ ـﻬــﻢ ،وزﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
اﻟـﺘــﻲ ﺷــﺮﻋــﻮﻫــﺎ ﻛــﻲ ﻳـﻌــﺮﺿــﻮﻫــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧــﺎﺧـﺒـﻴـﻬــﻢ ﺑـﻔـﺨــﺮ "ﺷ ــﻮﻓ ــﻮا ﻛــﻢ ﻗــﺎﻧــﻮن
ﺷﺮﻋﻨﺎه" ،ﻓﺘﻀﺞ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ
وﻫﺘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺪﻳﺢ.
واﻟ ــﺬرﻳ ـﻌ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟ ــﻮﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻢ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺟﺬوره وأﻏﺼﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺑـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ وﺑـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ وﺛ ــﻮﻣـ ـﻬ ــﺎ
وﻗﺜﺎﺋﻬﺎ.

اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻳﻘﺘﻠﻬﻢ اﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻔﻘﺮاء ﺗﺬﺑﺤﻬﻢ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،أن اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.

رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أﻓﻘﺪﺗﻪ ﺑﺼﺮه
ﺣ ـ ـ ـ ــﺬر ﺧـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرات
اﻟﻄﻌﺎم ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ ﺻﺒﻲ ﺑﺼﺮه،
إﺛ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻏــﺬاﺋــﻲ
ﻳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻃــﺲ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ
ورﻗﺎﺋﻘﻬﺎ.
واﻋ ـﺘ ـﻨ ــﻰ أﻃـ ـﺒ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﻮن ﻓــﻲ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺑــﺮﻳ ـﺴ ـﺘــﻮل اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺼﺒﻲ ) 17ﻋﺎﻣﺎ( ،ﺑﻌﺪ أن ﺳﺎء
ﺑﺼﺮه إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻌﻤﻰ.

اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻤﺸﺘﺮي
ﺟﺎران ﻓﻮق
ﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺘﺘﺼﺪر أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟــﺪﻣــﺎﻏـﻴــﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳـﺒــﺎب اﻟــﻮﻓــﺎة ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ

ﺣ ــﺪوث وﻓ ــﺎة ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺴــﺮﻃــﺎن ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺮﺗﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟـﻤــﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺗﺘﺼﺪر أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة ،وﺗﺒﻠﻎ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى.
وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮرة ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺪد اﻷﺧـﻴــﺮ
ﺑﺪورﻳﺔ "ذا ﻻﻧﺴﻴﺖ" اﻟﻄﺒﻴﺔ ووﺿﻌﺘﻬﺎ "ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ"
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻣــﺲ اﻷول إﻟــﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
أﺑﺤﺎث دوﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎة آﻻف اﻟﻨﺎس ﻓﻲ  21ﺑﻠﺪا.
ودرس ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻛﻤﺎﺳﺘﺮ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺣﻴﺎة  160أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2005و ،2016ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎرﻫﻢ 50
ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
وﺳﺠﻠﺖ  11أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎة
ﻓــﻲ اﻟــﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة أرﺑـﻌــﺔ أﺿـﻌــﺎف ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول
اﻟﻐﻨﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ أﻟﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ أﻣ ــﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﻣــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت وﻓﺎة ﺗﺒﻠﻎ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﱠ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب أﻗﻞ ﻣﻦ
رﺑﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ.

ﺗﻬﺮﻳﺐ أدوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻮات »زﻣﺰم«

وﻇ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﺒــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن أﻧـﻬــﻰ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ
أﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ورﻗﺎﺋﻘﻬﺎ
)ﺑ ــﺮﻳ ـﻨ ـﻐ ـﻠ ــﺰ( واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺰ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ،
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ ﻗـ ـﻄ ــﻊ ﻟـ ـﺤ ــﻢ اﻟ ـﺨ ـﻨ ــﺰﻳ ــﺮ
واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻖ ﻣـ ــﻦ وﻗ ـ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ آﺧـ ــﺮ.
وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻔ ـﺤــﻮص أﻧ ــﻪ ﻣـﺼــﺎب
ﺑـﻨـﻘــﺺ ﺣ ــﺎد ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻴـﺘــﺎﻣـﻴـﻨــﺎت،
وأﻧﻪ ﺗﻀﺮر ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ(

ﻧـﺸــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﻀــﺎء اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ )ﻧــﺎﺳــﺎ( ﺻــﻮرة
ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﻤﺮ وﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﻠﻴﻞ
ﻓﻮق ﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ "ﻧــﺎﺳــﺎ" ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻧﻘﻠﻪ ﻣــﻮﻗــﻊ روﺳﻴﺎ
اﻟﻴﻮم ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ "ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺟﺒﻠﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎرب
ً
ﺑﻴﻦ ﻗﻤﺮﻧﺎ وﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ".
وذﻛ ــﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺨﻼﺑﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ
ﺑـﻌـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺼ ــﻮرة ﻫ ــﻲ Tre Cime di Lavaredo
 ،((Three Peaks of Lavaredoوﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻊ

أوﻗـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـ ﱡـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة
ً
ﻣـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮا ﺳـ ـﻌ ــﻮدي اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ،
ﺣ ــﺎول ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻷدوﻳـ ـ ـ ــﺔ داﺧـ ـ ــﻞ ﻋـ ـﺒ ــﻮات "ﻣ ـﻴ ــﺎه
زﻣﺰم".
وﻧ ـﻘــﻞ ﻣــﻮﻗــﻊ روﺳ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ إدارة
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎرك ﺑــﺎﻟـﻤـﻄــﺎر ،ﻗــﻮﻟـﻬــﺎ إﻧــﻪ
"أﺛـﻨــﺎء ﺗﻔﺘﻴﺶ إﺣــﺪى اﻟﺮﺣﻼت

اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة،
اﺷ ـﺘ ـﺒــﻪ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻮ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك ﻓﻲ
ً
راﻛــﺐ ﺳﻌﻮدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﻜﺜﺮة ﺗ ــﺮدده وارﺗـﺒــﺎﻛــﻪ وﺣﻤﻠﻪ
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻋﺒﻮات ﻣﻴﺎه زﻣﺰم".
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر" :أﻧـ ــﻪ
"ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ أﻣﺘﻌﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺎز اﻟﻔﺤﺺ ﱠ
ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد 558
ﻋﺒﻮة أدوﻳﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺨﺒﺄة داﺧﻞ
 20ﻋﺒﻮة ﻣﻦ ﻋﺒﻮات اﻟﻤﻴﺎه".

اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ
ﻗﻤﻢ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻋﻘﺐ اﻟﺪوﻟﻮﻣﻴﺖ
وﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
ـﺮي ﻋـﻠــﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ـ
ﺘ
ـ
ﺸ
ـ
ﻤ
ـ
ﻟ
وا
ـﺮ
ـ
ﻤ
ـ
ﻘ
ـ
وﺗـﺤـﺘــﻮي ﺻ ــﻮرة اﻟ
ُ
ﺷ ـﻬ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﺰﻫ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ
.Locatelli Hut
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻤﺸﺘﺮي وﺳﻂ
ً
اﻟـﺼــﻮرة ،ﻳﻤﻜﻦ رﺻــﺪ ﻛﻮﻛﺐ زﺣــﻞ أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﻌﻠﻮي اﻷﻳﺴﺮ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ﻣ ـ ﱠـﺮت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟــﻮﻟــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺟ ــﻮﻻت ﺣ ــﺰب اﻟﻠﻪ
ﱟ
وﺗﺤﺪ ،ﺛﻢ ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ ﺧﻄﺎﺑﺎت
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ داﻧﺎت ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺮاش ﻗﺮى اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ دون
ً
ً
أن ﺗﺼﻴﺐ ،ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺣﺠﺮا أو ﺑﺸﺮا ﻣﻦ أﻫﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎك.
ﻟﻦ ﻧﻨﺎﻗﺶ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ أو اﻟﺤﺪث ،ﻷﻧﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺣﺘﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﺒﺮﻧﺎ وﻧﻀﺠﻨﺎ،
واﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺮف ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ وﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ ﺣـ ــﺰب اﻟـ ـﻠ ــﻪ ،وﻣــﺎ
ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﻌﺪاء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ" ،اﻟﺬي ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وا ﻟـﻔــﺎر ﺳــﻲ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﺌﻤﻨﺎ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻘﺪس ،ﺑﻞ
ً
ً
رﻳﺎء ﻣﻔﻀﻮﺣﺎ.
أﺻﺒﺢ
اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،أﻣﻤﺖ أﻧﺖ وإﻳﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻛﻔﺎﺣﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻓﻠﻢ ﻳﺤﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻘﺪﻣﻮا
ﻟــﻸﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺤــﺪﺛــﻮن ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻛـﺸــﻒ ﺣـﺴــﺎب ﱠ
ﻋﻤﺎ
ﻓﻌﻠﺘﻢ ﺑـﻬــﺎ ،و ﻣــﻦ أ ﺟــﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ؟!
ا ﻟـﻤـﻘــﺎو ﻣــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ا ﻟــﻮ ﻃـﻨـﻴــﺔ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻧ ــﺎﺿـ ـﻠ ــﺖ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺟ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺼ ـﻬ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ وﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺮﺑﻮا
ﺧ ــﻼص ا ﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑــﻮا ﺳـﻄــﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ
ً
ﺑــﺎﻷﺣــﺰﻣــﺔ اﻟـﻨــﺎﺳـﻔــﺔ ،وﺗـﻌـﻄــﻮا اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻣـﺨــﺮﺟــﺎ
ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ.
ً
واﻟـﻴــﻮم ،وﺑﻌﺪ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ وﺿﻌﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﻓﻮﻫﺔ
ﺳﻼﺣﻚ ﻋﻠﻰ رؤوس ﺷﻌﺒﻚ ،وﻓﺮض ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ،وﻗﺘﻠﻜﻢ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟ ـﺴــﻮري ،واﺧ ـﺘــﺮاع ﻛــﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻤﻜﻢ ﺿﺪ اﻟﺸﺎم اﻟﺬي ﻧﺤﺮﺗﻤﻮه ،ﻷن أﻫﻠﻪ
ﻃﻠﺒﻮا ُ
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ُﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻜﻢ،
ً
وأﻳ ـﻀ ــﺎ ﻗـﺘــﺎﻟـﻜــﻢ ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ اﻟ ــﺪﻣ ــﻮي ،وﺗـﺤــﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻄـﻴــﺮان اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق ،وﺑـﻌــﺪ ﻧﻘﻠﻜﻢ
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻄﻮاﺋﻒ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ ،ﻫﻞ
أﺻﺒﺤﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ أﻗﺮب ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺪس واﻟﺠﻮﻻن،
أم أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﺼﻐﺮﻧﺎ ،وأﻋﻠﻦ أن اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،واﻟﺠﻮﻻن ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻌﺒﺮي؟
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻤﺰﻗﺔ
وﻣﻬﺪدة ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،وأﺿﺤﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻘﻮة
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺸﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ
ً
ً
ﻗﻤﺖ ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ أﻓﻴﻤﻴﻢ اﻟﻤﻔﻀﻮﺣﺔ؛ ﻧﺼﺎ وإﺧﺮاﺟﺎ،
ﻟﺬا ﻧﺮﺟﻮك أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ،وﻻ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
ً
ﻋﻦ اﻟﻘﺪس واﻟﺠﻮﻻن ،وﻟﺘﻜﻦ ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﻌﻨﺎ وﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ
وﺟﻤﻬﻮرك ،وﺗﺨﺒﺮﻧﺎ أﻳﻦ وﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻹﻋــﻼن دوﻟــﺔ وﻻﻳــﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ؟ واﺗــﺮﻛــﻮا اﻟﻘﺪس وﻗﻀﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻓﻠﻬﺎ رﺟــﺎل ﺳﻴﺨﺮﺟﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎء،
ﻟﻴﺤﻤﻠﻮﻫﺎ وﻳـﺤــﺮروا اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺎﺟﺮﺗﻢ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ
ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺑﻐﻴﺾ.

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

أ ﻣـﺴـﻴــﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺮﺑﺔ ﻧﺪاء ﺷﺮارة.
ً
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
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻊ زوﺟﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺒﺬال
 73ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮاﺑﻴﺔ ،ق ،4ﺷﺎرع اﻟﻤﺨﻔﺮ ،دﻳﻮان اﻟﺒﺬال ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،4ش ،47م ،10ت99463099 ،99663778 :

ﻗﻤﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻲ ﺟﻼﻟﻲ

 74ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺎﻣﺲ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ،
ق ،8ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ آل اﻟــﺮﺳــﻮل) ،اﻟـﻌــﺰاء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﻂ( ،ت،99978778 :
99116626
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪﻳﺮي زوﺟﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ
 40ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،4ش،42
م ،6اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،4ش ،45م ،8ت99810778 ،96077788 :
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﻴﺪر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ زوﺟﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
 70ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻘﻲ ،اﻟﺪﺳﻤﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة،
)اﻟﺴﻼم( ،ق ،7ش ،716م ،34ت99661691 :
ﺳﻌﺎد إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺴﺎر زوﺟﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ
 58ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻨﺰﻫﺔ ،ق،1
ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ،م29ب ،ت99767093 ،98855600 :

ﻋﻴﺴﻰ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

 67ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ،
ق ،1ش ،101اﻟﺰﻫﺮاء ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ق ،1ش ،6م ،32ت،66959777 :
99883338

ﻣﺴﺘﻮرة ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ،ق ،3ش ،335م ،523اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ،
ق ،3ش ،335م ،522ت95545365 ،55388337 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:05

اﻟﻌﻈﻤﻰ 44

اﻟﺸﺮوق

05:27

اﻟﺼﻐﺮى 26

اﻟﻈﻬﺮ

11:47

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:25ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:20

اﻟﻤﻐﺮب

06:07

 04:22ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  10:14ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:26

 10:18ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

