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طالب ًإدارة المستودعات بسرعة توريدها
حفاظا على صحة المرضى
عادل سامي

أكــد مركز الكويت لمكافحة السرطان أنه
ً
ً
ً
يعاني نقصا شديدا جدا في بعض األدوية،
ً
مطالبا إدارة المستودعات الطبية بالعمل
ً
على توريدها بالسرعة الممكنة؛ حفاظا على
صحة المرضى.
وق ــال ــت م ــدي ــرة ال ـم ــرك ــز د .خـ ـل ــود الـعـلــي
ورئيس قسم الصيدلية د .عبدالله المطيري،
ف ــي عـ ــدة ك ـتــب م ـش ـتــركــة أرسـ ـل ــت إلـ ــى مــديــر
«المستودعات» ،إن صيدلية المركز تعاني
ً
ً
نـقـصــا ش ــدي ــدا ف ــي ت ــوري ــد ع ــدد م ــن األدويـ ــة
المهمة للمرضى ،منها دواء يستخدم في
ع ــاج الـمـصــابـيــن بـســرطــان ال ـغــدة الــدرقـيــة،

صورتان ضوئيتان عن كتابين مرس

ّ
 2000موظف تخلفوا
عن «بصمة األشغال»
 700منهم راجعوا الوزارة بعد توقف رواتبهم
● سيد القصاص

• وافد استولى على  20ألف م 2مقابل رشوة بربع مليون دينار
ً
ً
• كشفتها تحريات مشتركة ...وعائد إيجاراتها  18ألفا شهريا
محمد الشرهان

أزاحـ ــت ت ـحــريــات مـشـتــركــة ،بـيــن بـلــديــة ال ـكــويــت وق ـطــاع األمــن
الجنائي بوزارة الداخلية ،اللثام عن فضيحة تتعلق باستيالء وافد
مصري منذ عامين على أرض صحراوية مساحتها  20ألف متر
مربع ،تابعة ألمــاك الدولة في منطقة الصبية ،حيث أقــام عليها
ً
مشروعا لتأجير المخازن ،بعد تزويره أوراقها في أكثر من جهة
حكومية ،أبرزها البلدية.
وفي التفاصيل التي رواها لـ «الجريدة» ،مصدر مطلع في البلدية،
أن كشف خيوط هذه الفضيحة بدأ عندما نشر أحد المواطنين ،على
ً
مواقع التواصل االجتماعي ،فيديو مصورا لمكان في بر الصبية،
قال إن ملكيته تعود إلى وافد مصري ّ
قسمه إلى مخازن بمساحات
مختلفة ويؤجره للمواطنين والمقيمين والشركات.
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هايف يمنح الجراح مهلة
قبل استجوابه
أعلن تقديمه قبل جلسة  16أبريل من  5محاور
الدستورية المحددة إلدراجه
● علي الصنيدح
أعلن النائب محمد هايف
عزمه تقديم استجواب "دسم
ومـ ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـي ــل" ،إل ــى
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الداخلية الشيخ خالد
ال ـجــراح ،لـ ُـيـ َ
ـدرج على جــدول
أع ـمــال جلسة مجلس األمــة
العادية المقبلة ،المقررة في
ً
 16أب ــري ــل ،نــاص ـحــا الــوزيــر
باالستعجال في حل قضايا
م ـ ـ ـحـ ـ ــاور اس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــه ق ـبــل
ً
تـقــديـمــه رسـمـيــا فــي المهلة

ع ـلــى ال ـج ـل ـســة ال ـم ـق ـب ـلــة ،أي
قبلها بـ  8أيام.
وقـ ــال ه ــاي ــف ،ف ــي مــؤتـمــر
ص ـحــافــي بــالـمـجـلــس أم ــس،
إن "الهدف ليس رأس الوزير،
ً
بـ ـ ــل اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح" ،م ــوضـ ـح ــا
أن ص ـح ـي ـف ــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن  5مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور ه ــي
"ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،وث ــاث ــة
مـ ـ ـح ـ ــاور إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وم ــالـ ـي ــة،
وأم ـن ـيــة ،إضــافــة إل ــى محور
ُ َ
سيعلن وقــت تقديم
خامس
االستجواب".
وبينما أكد هايف 02

واشنطن :تحسين دفاعات الكويت ألعلى درجة

• الحوار االستراتيجي الثالث ناقش «صفقة القرن» وسلوك إيران «المزعزع لالستقرار»
• اتفاق على زيادة التنسيق إلنشاء «الناتو العربي» • تعزيز التفاهم العلمي والثقافي بين البلدين
جددت الواليات المتحدة التزامها بأمن الكويت ،مؤكدة
تعاونها لضمان أن تكون القوات المسلحة الكويتية مجهزة
بشكل فعال للدفاع عن بالدها ،عبر الحصول على أنظمة
أميركية منها طائرات  F/A-18السوبر هورنيت ،ودبابات
 ،M1A2إلى جانب زيادة برامج التدريب الشاملة والمختصة.
وأكدت واشنطن ،في بيان مشترك مع الكويت عقب جلسة
ال ـحــوار االسـتــراتـيـجــي الـثــالــث فــي ال ـبــاد بـمـشــاركــة نائب
رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير
ً
الخارجية األميركي مايكل بومبيو ،أهمية المضي قدما في
تحديث المنشآت العسكرية الكويتية ،وتحسين دفاعاتها
ألعلى درجة من الفعالية.

وشدد البيان على أن الشراكة الدفاعية بين البلدين تؤدي
ً
ً
دورا مهما فــي األمــن واالسـتـقــرار اإلقليميين ،وتمتد إلى
مجاالت مكافحة اإلرهاب وردع العدوان الخارجي ،مشيرا
إلى توقيع اتفاقية تسمح لوزارة الدفاع األميركية بتوفير
المواد الدفاعية والتدريب على شكل منحة.
وعن رؤية الكويت  ،2035قال البيان إن الواليات المتحدة
أعربت عن تقديرها لجهود سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـمــد فــي تـحـقـيـقـهــا ،وتــوف ـيــر أرض ـيــة خـصـبــة محتملة
لالستثمار المباشر في الكويت.
ولفت إلى أن حكومتي البلدين وقعتا إعالن نوايا للعمل
ً
معا لتعزيز التفاهم الثقافي والروابط بين شعبي البلدين،

مــن أ جــل د عــم المثل العليا المشتركة كالتسامح وتقدير
التنوع الثقافي.
وأكد تطلع البلدين إلى «مزيد من التنسيق بشأن إنشاء
الـتـحــالــف االس ـتــرات ـي ـجــي لـلـشــرق األوسـ ــط بـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة وال ــدول األعـضــاء في مجلس التعاون الخليجي
ً
ومصر واألردن» ،مبينا أن الجانبين رحبا بالمناقشات التي
جرت في  9يناير الماضي بعمان بشأن الركائز االقتصادية
والطاقة والمشاورات التي جرت في  21فبراير بواشنطن
بشأن الركائز السياسية واألمنية للتحالف الذي يطلق عليه
البعض اسم «الناتو العربي».
واع ـت ـبــر أن ذل ــك الـتـحــالــف «س ـي ـعــزز ال ـت ـعــاون الـمـتـعــدد

األطراف بين الواليات المتحدة والدول المشاركة ،ويتصدى
للتهديدات التي تتعرض لها مصالحنا الحيوية المشتركة
تجاه االستقرار واألمن واالزدهار في المنطقة».
وأشـ ــار إل ــى أن الـجــانـبـيــن نــاقـشــا واسـتـعــرضــا «جـهــود
تحقيق السالم في الشرق األوسط ،والتوصل لحل للصراع
اإلســرائ ـي ـلــي -الـفـلـسـطـيـنــي» ،فــي إشـ ــارة إل ــى الـخـطــة الـتــي
قــا لــت واشنطن إ نـهــا ستعلن تفاصيلها بعد االنتخابات
ً
اإلسرائيلية المقررة في  9أبريل المقبل ،وتعرف إعالميا
ً
ب ــاس ــم «ص ـف ـقــة ال ـ ـقـ ــرن» ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـم ـنــاق ـشــات تضمنت
«قضايا إقليمية مثل سورية وليبيا وسلوك إيران المزعزع
لالستقرار».
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ً
مصرع أكثر من  85عراقيا في غرق عبارة بالموصل
فـ ــي وقـ ـ ــت كـ ـ ــان الـ ـع ــراقـ ـي ــون
يحتفلون بعيدي األم والنوروز،
ً
لقي  85عراقيا مصرعهم أمس
بينهم ع ــدد كـبـيــر مــن األط ـفــال
وال ـن ـس ــاء إثـ ــر غـ ــرق عـ ـب ــارة في
نهر دجلة بمنطقة الغابات في
مدينة الموصل شمال العراق،
فـ ــي ح ـ ـ ــادث ي ـع ـت ـق ــد أن سـبـبــه
الحمولة الزائدة.
وأمــر رئيس الحكومة عــادل
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي ب ـف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق
فوري بالحادث ،وسط مطالبات
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــداد ،ف ـ ـ ــي وقـ ــت
عـ ــزى ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي بــرهــم
ً
صــالــح بــالـضـحــايــا ،مــؤكــدا أنــه
«عـ ـل ــى تـ ــواصـ ــل مـ ــع ال ـح ـكــومــة
االتحادية والمحلية وحكومة
اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم السـ ـتـ ـنـ ـف ــار ال ـج ـه ــود
لمعالجة الجرحى والبحث عن
الـمـفـقــوديــن ،ول ــن تمر 02

١٢
 28.3مليون دينار أرباح
«مشاريع الكويت» في
 2018بنمو %20

11
لين من «المركز» إلى «المستودعات»

فضيحة تزوير واستيالء على أمالك
الدولة بمنطقة الصبية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة األشغال ،أن أكثر من ألفي
ً
ألفا في الوزارة ،لم ّ
يحدثوا بصماتهم،
موظف ،من أصل 14
رغم التنبيهات المتكررة لهم بهذا الصدد ،مما ترتب عليه
وقف رواتبهم؛ ألن نظام الصرف مرتبط بالبصمة.
وقالت المصادر ،إن قطاعات الــوزارة وإداراتـهــا أصدرت
ً
تعميما ،منذ ديسمبر الماضي ،بضرورة تحديث البصمات
ً
خالل مهلة انتهت في  16مارس الجاري ،تطبيقا لتعليمات
ً
ديوان الخدمة المدنية لربط األنظمة إلكترونيا بين الجهتين.
وأشارت إلى أن يوم أمس شهد حضور نحو  700موظف،
مـمــن أوق ـفــت روات ـب ـهــم ،إل ــى ال ـ ــوزارة وح ــدث ــوا بصماتهم،
وسـيـعــاد ال ـصــرف لـهــم خ ــال األس ـبــوع الـمـقـبــل ،موضحة
أن إع ــادة الـصــرف لباقي الموظفين ستتم فــور تحديثهم
لبصماتهم.

اقتصاد

اقتصاد

وآخر يبطئ انتشار الخاليا السرطانية
في الجسم.
ً
وأض ــاف ــا أن ه ـنــاك نـقـصــا كــذلــك في
دواء مـضــاد لـ ــأورام يستخدم لعالج
سرطان الثدي ،إلى جانب أحد األدوية
األســاس ـيــة فــي بــروتــوكــوالت معالجة
سرطان المثانة ،مطالبين المسؤولين
في وزارة الصحة بالعمل الفوري على
توفير تلك األدوية وغيرها ،والتي من
دونها قد تتدهور حاالت المرضى.

●

ص ١٣

الموقع الذي غرقت فيه العبارة بنهر دجلة (رويترز)

خاتمي ينصح روحاني
باالستقالة

َّ
حذره من مخطط بين خامنئي
ورئيسي للتضحية به
● طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مـصــدر مـقــرب مــن الرئيس اإليــرانــي
السابق زعيم اإلصالحيين محمد خاتمي،
أنه «طلب ونصح» الرئيس حسن روحاني،
المحسوب على المعتدلين ،باالستقالة من
منصبه ،قبل أن «يقوده المرشد األعلى علي
خامنئي إلى الهاوية ،مثله مثل باقي رؤساء
الجمهورية الذين عملوا معه».
وح ـ ـسـ ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،فـ ـ ــإن خ ــاتـ ـم ــي ق ــال
ل ـ ــروح ـ ــان ـ ــي إن تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات اإلص ــاحـ ـيـ ـي ــن
تــؤ كــد أن خامنئي سيضحي بــه ،ويحمله
مسؤولية جميع مشاكل البالد االقتصادية
ً
وال ـس ـيــاس ـيــة ،مـضـيـفــا أن رئ ـيــس السلطة
القضائية الجديد إبراهيم رئيسي سيستغل
منصبه لالنتقام من روحاني بعد 02

معضلة الديون
المعدومة في الصين
مرشحة للتفاقم

ثقافات

١٤
أدباء ومثقفون يرثون
الروائي ناصر الظفيري
بكلمات تفيض ألمًا
وتقطر حزنًا
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األمير يهنئ رئيس ناميبيا بالعيد الوطني المحمد :نتطلع الزدهار السنغال وتشكيل حكومتها

سموه هنأ رئيس كازاخستان بأدائه اليمين الدستورية
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جـمـهــوريــة نــامـيـبـيــا الـصــديـقــة
ح ــاج ــي ج ـي ـن ـجــوب ع ـب ــر فـيـهــا
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
م ـت ـم ـن ـي ــا لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـحــة
والـعــافـيــة وللبلد الـصــديــق كل
التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تـهـنـئــة إل ــى رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
ك ــازاخ ـس ـت ــان ال ـصــدي ـقــة قــاســم
ج ــوم ــارت تــوقــايــف ،عـ ّـبــر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة أدائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـيـ ـمـ ـي ــن
الدستورية رئيسا لكازاخستان،
مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا سـ ـ ـم ـ ــوه لـ ـ ــه مـ ــوفـ ــور
الصحة والعافية ،وكل التوفيق
والسداد ،وللعالقات الطيبة بين
الكويت وجمهورية كازاخستان
ال ـصــدي ـقــة ال ـمــزيــد م ــن الـتـطــور
والنماء.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إل ــى الـشـيـخــة الــدكـتــورة
سعاد الصباحّ ،
عبر فيها سموه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
م ـن ـح ـهــا ج ــائ ــزة ت ـق ــدي ــري ــة مــن

الخالد :عالقاتنا بها متينة ولن ننسى مواقفها
أع ـ ـ ــرب س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
ال ـم ـح ـم ــد عـ ــن ال ـت ـط ـل ــع ألن يـتــم
تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة في
جمهورية السنغال ،وأن يشهد
األصدقاء هناك المزيد من التقدم
واالستقرار واالزدهار.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـصــريــح أدل ــى
بــه سمو الشيخ نــاصــر المحمد
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن عـ ـ ـل ـ ــى ه ــام ــش
المشاركة في الحفل الذي أقامته
السفارة السنغالية لدى الكويت
بمناسبة عيد بالدها الوطني.
وهنأ سموه رئيس جمهورية
ال ـس ـن ـغ ــال م ــاك ــي س ـ ــال بــالـعـيــد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وبـ ـ ــإعـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ــه
ً
ً
رئ ـي ـس ــا ل ـب ـل ــده ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ــه كــل
التوفيق والـســداد والنجاح كما
هـنــأ الـشـعــب الـسـنـغــالــي بالعيد
الوطني.

إدارة م ـعــرض بــاريــس الــدولــي
لـلـكـتــاب ،عــرفــانــا بإسهاماتها
األدبية والثقافية ،مشيدا سموه
بـمـسـيــرتـهــا ال ـحــاف ـلــة بــالـعـطــاء
األدب ـ ـ ـ ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي ال ـم ـت ـم ـيــز،
ومتمنيا لها دوام التوفيق.

وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ببرقيات تهنئة
مماثلة.

متانة العالقات
بدوره أكد نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ف ــي ال ـم ـنــاس ـبــة
نـفـسـهــا عـمــق وم ـتــانــة الـعــاقــات

ناصر المحمد خالل مشاركته في حفل السفارة السنغالية
الثنائية مع السنغال ،التي تعد
ً
مثاال للصداقة واألخــوة العربية
اإلفريقية.
وأش ـ ــاد ال ـخ ــال ــد ف ــي تـصــريــح
للصحافيين بالمواقف التاريخية
لجمهورية السنغال مع الكويت
فـ ــي أص ـ ـعـ ــب ال ـ ـظ ـ ــروف الس ـي ـمــا
مشاركتها في تحرير البالد من

ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي «األم ـ ــر الـ ــذي لن
ً
تنساه الكويت أبدا».
وثـمــن ال ــدور الـسـنـغــالــي خــال
اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـع ــال ـي ــات
الـ ـقـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة  -اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة،
ً
مـقــدرا مــا قــامــت بــه مــن دور كبير
ً
ومـشـهــود إلنـجــاحـهــا ،مـعــربــا عن
ت ـط ـلــع ال ـك ــوي ــت ألن ي ـتــم تشكيل

الحكومة الجديدة بالسنغال بعد
ً
االن ـت ـخــابــات ،ال ـتــي ج ــرت أخ ـيــرا،
وأن تـشـهــد الـسـنـغــال الـمــزيــد من
ال ـت ـقــدم واالسـ ـتـ ـق ــرار واالزدهـ ـ ــار.
وقال الخالد ،إن البلدين يواصالن
العمل عبر اللجنة العليا المشتركة
لبحث جميع أوجه التعاون.
فــي مـجــال آخ ــر ،غ ــادر الخالد

أم ـ ـ ـ ــس م ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة
إسطنبول ،لترؤس وفــد الكويت
الـمـشــارك فــي االجـتـمــاع الـطــارئ
مفتوح العضوية للجنة التنفيذية
لمنظمة التعاون اإلسالمي على
ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ،وال ـم ـق ــرر
عـقــده ال ـيــوم ،لمناقشة تداعيات
الهجوم اإلرهابي المزدوج الذي
استهدف المصلين في مسجدين
بنيوزيلندا.
ويضم وفد الكويت ،المشارك
فــي أعـمــال االجـتـمــاعــات ،مساعد
وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية السفير الشيخ د .أحمد
نــاصــر الـمـحـمــد ،ومـســاعــد وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون الـمـنـظـمــات
الــدولـيــة الــوزيــر المفوض ناصر
الهين ،وقنصل عــام الكويت في
إسطنبول الوزير المفوض محمد
المحمد ،وقنصل عام الكويت في
جدة المندوب الدائم للكويت لدى
منظمة التعاون اإلسالمي الوزير
ال ـم ـفــوض وائ ــل ال ـع ـنــزي ،وع ــددا
مــن كـبــار الـمـســؤولـيــن فــي وزارة
الخارجية.

النائب األول :عالقاتنا بواشنطن عميقة العفاسي يبحث التعاون القضائي مع وفد قطري
وحرص متبادل على تعزيزها
استقبل النائب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،فــي
م ـك ـت ـب ــه ب ـق ـص ــر بـ ـ ـي ـ ــان ،أم ـ ــس،
أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس األمـيــركــي
جـ ــون ج ــارامـ ـن ــدي وب ـ ــول ك ــوك
وديبورا هاالند ،يرافقهم سفير
الــواليــات المتحدة لــدى البالد
لــورانــس سيلفرمان ،بمناسبة
زياراتهم للبالد.
وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء تـ ـب ــادل
األحاديث الودية ،ومناقشة أهم
األمور والمواضيع ذات االهتمام
ال ـم ـش ـت ــرك ،وقـ ــد أش ـ ــاد الـنــائــب
األول بعمق العالقات الثنائية
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن،
وحرص الطرفين على تعزيزها
وتطويرها.

اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
األمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار د .ف ـهــد
العفاسي ووكيل وزارة العدل
ً
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف الـ ـس ــري ــع وف ـ ــدا
ً
قضائيا من قطر ،ضم رئيس
إدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ا لـ ـق ــا ض ــي د.
مـنـصــور الـقـحـطــانــي ،ونــائـبــه
ال ـقــاضــي خ ــال ــد ال ـم ـن ـصــوري،
وذلــك ضمن برنامج الزيارات
الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة لـ ــرجـ ــال ال ـس ـل ـطــة
ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ل ـ ــاط ـ ــاع ع ـلــى
تـ ـج ــرب ــة الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي م ـج ــال
اإلدارة العامة للتنفيذ.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ،ال ـ ـ ـ ــذي
حضره رئيس اإلدارة العامة
لـل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـس ـت ـش ــار ص ــاح
ال ـجــري والـمـسـتـشــار عبدالله
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــص ،تـ ـ ــم ب ـ ـحـ ــث س ـبــل
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــره ب ـي ــن

النائب األول خالل لقائه الوفد األميركي أمس

جانب من اللقاء
البلدين الشقيقين في المجال
القضائي والقانوني .وشملت
ً
زيــارة الوفد القطري عــددا من

اإلدارات التابعة لإلدارة العامة
لـلـتـنـفـيــذ ،إض ــاف ــة إلـ ــى معهد
الكويت للدراسات القضائية

وال ـق ــان ــون ـي ــة ،وم ــرك ــز ال ــرؤي ــة
ال ـت ــاب ــع إلدارة االسـ ـتـ ـش ــارات
األسرية.

العقيل :منصة تنافسية تبرز المتميزات وتكوين شبكة دولية للنساء
أعلنت الفائزات بجائزة الكويت الدولية للمرأة
أكدت وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية أن إطالق جائزة
الكويت للمرأة المتميزة هو
استكمال لجهود الكويت في
دعم تمكين المرأة ،وفي إطار
التعاون الوطني مع شركاء
التنمية.

●

محمد الجاسم

أعلنت وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل أسماء
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزات ب ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـك ــوي ــت
الــدول ـيــة ل ـل ـمــرأة الـمـتـمـيــزة من
مـخـتـلــف دول ال ـع ــال ــم ،وفـ ــازت
ب ــا لـ ـم ــرك ــز األول ع ـ ــن ا ل ـق ـط ــاع
الحكومي رئيسة قرغيزستان
السابقة روزا يبفا ،وفــازت في
المركز الثاني من سلطنة عمان
رئيسة الهيئة العامة للصناعات
الحرفية الشيخة عائشة بنت
خلفان ،وفــازت بالمركز الثالث
من الكويت المهندسة حسنية
هاشم.
وبالنسبة لجائزة المجتمع
ال ـمــدنــي حـصـلــت ع ـلــى الـمــركــز
األول مـ ـ ــن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت األ مـ ـيـ ـن ــة
العامة لجمعية الهالل األحمر
مها البرجس ،والمركز الثاني
رئيسة مــركــز الـكــويــت للتوحد
س ـم ـيــرة ال ـس ـع ــد ،وفـ ــي ال ـمــركــز

فضيحة تزوير واستيالء على أمالك...
وقال المصدر إن مسؤولي البلدية تعاملوا بسرية تامة مع هذا
الفيديو وتابعوا كل أوراق الموضوع ،ومنها عقد اإليجار الصادر
ُ
من أمالك الدولة وموافقات البلدية ،ليتبين أنها مزورة واستخرجت
ً
بطريقة ملتوية ،مبينا أنهم على الفور جمعوا مستندات الموقع
ً
ً
وزاروه أكثر من مرة ثم أعدوا تقريرا مفصال حول الواقعة وأحالوها
إلى النيابة العامة التي كلفت بدورها قطاع األمن الجنائي بوزارة
الداخلية بإجراء التحريات وضبط وإحضار الوافد المصري.
وأشارت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافد في مقر
سكنه وأحالوه إلى مكتب التحقيق ،وبسؤاله عن األراضــي التي
استولى عليها اعترف بأنه دفع  250ألف دينار إلى وسيط مواطن
وبعض موظفي البلدية ومواقع أخرى مقابل تسهيل مهمته في
االستيالء على تلك األراضي الحكومية.
وذكــر المصدر أنه اعترف كذلك بأنه بعد حصوله على جميع
التراخيص المزورة قسم الموقع إلى مخازن من الكيربي وأحاطه
بسور ،وبدأ يؤجر تلك المخازن للراغبين ،واستمر في عمله هذا
َ
طوال سنتين ،وكان يحصل منه  18ألف دينار شهريا ،الفتا إلى أن
المتهم اعترف كذلك بأنه كان يدفع كذلك مبالغ مالية شبه شهرية
لبعض المسؤولين حتى ال يفتضح أمره.
وأوضــح أن رجال المباحث استدعوا بعض أصحاب المخازن
المؤجرة بالموقع ،واستفسروا منهم عن العقود وكيفية التأجير،
ً
الفتا إلى أن أصحاب المخازن زودت المباحث بصورة عن عقودهم
التي ابــرمــوهــا مــع المصري الــذي كــان يدعي أن الموقع مرخص

تكريم الفائزات بالجوائز
ال ـثــالــث م ــدي ــرة مـكـتــب جمعية
العون المباشر في اليمن معالي
العسعوسي.
وفازت بالجائزة عن القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ب ــالـ ـم ــرك ــز األول مــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة سـ ـ ـي ـ ــدة األعـ ـ ـم ـ ــال
لبنى العليان ،وفازت المبادرة
الكويتية نور القطامي بالمركز

ال ـث ــان ــي ،وال ـم ـب ــادرة الـكــويـتـيــة
وس ـي ــدة األعـ ـم ــال دال ـي ــا ب ــدران
بالمركز الثالث.
وأكـ ــدت الـعـقـيــل ف ــي كلمتها
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أن مــا تهدف
إلـ ـي ــه جـ ــائـ ــزة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـمــرأة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ب ـص ـف ـت ـه ــا ج ــائ ــزة
دولـ ـي ــة رف ـي ـع ــة ال ـم ـس ـت ــوى هــو

ورسمي ويطلعهم على مستنداته .وذكر أن رجال المباحث أحالوا
الــوافــد إلــى النيابة العامة التي قــررت حجزه على ذمــة القضية،
وطلبت من المباحث إكمال تحرياتها واستدعاء جميع المتورطين
في القضية.

هايف يمنح الجراح مهلة...
ً
ً
أن "المحاور خطيرة جدا" ،واصفا االستجواب بأنه "من العيار الثقيل،
ودسم ،وال أتوقع أن يتحمله الوزير ،ويصعد المنصة ،ويجيب عن
محاوره" ،أشار إلى أن "مفاتيحه وحله بيد الوزير الجراح".
ً
وأضاف "كعادتي دائما أعلن االستجواب ،وأعطي مهلة للوزير
ليتعاون وينفذ ما جاء فيه بدون مساءلة ،كما هي طريقتنا مع
ً
الحكومات السابقة" ،الفتا إلــى أنــه من منطلق النصح للوزير
ً
"نعلن مبكرا هذا االستجواب ،فإن تعاون فبها ونعمت ،وإن لم
يتعاون فالبد من صعوده للمنصة ومحاسبته".
٠٥

مصرع أكثر من  ٨٥عراقيًا في غرق...
هذه الفاجعة دون محاسبة عسيرة للمقصرين».
مــن جــانـبـهــا ،طــالـبــت جميع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة والشخصيات
العراقية بالتحقيق في هذه المأساة ،ومحاسبة المقصرين.

بناء منصة تنافسية تفاعلية
وإي ـج ــاب ـي ــة تـ ـب ــرز م ــن خــال ـهــا
المتميزات في القطاع الحكومي
وال ـخ ــاص والـمـجـتـمــع الـمــدنــي
ل ـي ـش ـك ـل ــن نـ ـ ـ ــواة لـ ـبـ ـن ــاء شـبـكــة
دول ـيــة لـلـنـســاء الـمـتـمـيــزات في
ال ـعــالــم ف ــي الـمـسـتـقـبــل لـتـبــادل
ال ـخ ـبــرات والـمـعــرفــة ولتحفيز

الشابات على اتخاذهن قدوات
لهن في تحقيق ذواتهن والرقي
بمجتمعاتهن.

تمكين المرأة
وأض ــاف ــت أن إطـ ــاق جــائــزة
ال ـكــويــت ل ـل ـمــرأة الـمـتـمـيــزة هو

في سياق آخر ،دعا مكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى
الصدر ،أمس ،أتباعه وأنصاره إلى ارتداء الكفن في صالة الجمعة
ُ
ً
اليوم ،وذلك ردا على تصريحات متلفزة اعتبرت مسيئة لمسألة
ُ
ارتداء األكفان التي عرف بها مراجع التيار الصدري.
وجــاء فــي البيان الـصــادر عــن «مكتب الشهيد محمد الـصــدر»:
«نهيب باإلخوة المؤمنين ارتداء الكفن في صالة الجمعة المباركة
ً
بجميع محافظات الـعــراق ،ردا على مــا صــدر بحق رمــزيــة الكفن
وأصحابه من جانب بعض القنوات والمحسوبين على القضاء».
وكــان النائب السابق القاضي ،وائــل عبداللطيف ،قال في لقاء
متلفز على قناة «دجلة» إن «أتباع التيار الصدري ،كانوا يرتدون
ً
ً
أكفانا في صــاة الجمعة ،خــال حكم النظام السابق خوفا منه،
واليوم هم يحكمون العراق لكنهم مازالوا يرتدونها» ،وهو ما أثار
ضحك ضيوف البرنامج والمذيعة المقدمة سحر عباس ،مما اعتبره
أنصار التيار إساءة إليهم.
وأم ــس األول ،ط ـ ّـوق الـعـشــرات مــن أت ـبــاع الـتـيــار ال ـصــدري مقر
القناة في منطقة الجادرية ببغداد ،وهي المملوكة لرجل األعمال
العراقي جمال الكربولي ،المنضوي في «تحالف البناء» بزعامة
هادي العامري.

خاتمي ينصح روحاني...
فشله في االنتخابات الرئاسية.
وأضــاف المصدر أن خاتمي نصح الرئيس باالستقالة من

اسـتـكـمــال لـجـهــود الـكــويــت في
دعم تنفيذ الهدف الخامس من
أهداف التنمية المستدامة بشأن
تمكين ال ـمــرأة وال ــذي يقع من
ضمن إطار التعاون الوطني مع
دولة الكويت وشركاء التنمية.
وأشــارت إلى أن نجاح العام
األول إلطـ ــاق ج ــائ ــزة الـكــويــت
للمرأة المتميزة برهن عليه عدد
المشاركات الالتي بلغ عددهن
 136مــن  22دول ــة مــن مختلف
الـقــارات وبلغ عــدد المرشحات
لـجــائــزة الـقـطــاع الـحـكــومــي 51
مرشحة وللقطاع الـخــاص 31
مرشحة إضافة إلى المرشحات
ف ــي قـ ـط ــاع ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
والبالغ عددهن  54مرشحة ليتم
اخـتـيــار الـمـتـمـيــزات مــن بينهم
ليكن قدوة لعام .2019
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة خـ ــالـ ــد مـ ـ ـه ـ ــدي ،أن
ال ـن ـس ـخــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـجــائــزة

ً
في عامها األول حققت نجاحا
ً
أكثر من المتوقع ،مشيرا إلى أن
الفائزة بالجائزة على مستوى
دولــي متميزات بمدى تفوقهن
ونشاطهن األمــر الــذي يؤكد أن
الـقــائـمـيــن عـلــى الـجــائــزة بــذلــوا
ً
ج ـهــودا حثيثة مــن أجــل تقييم
كل المشاركات من أجل إنجاح
ال ـج ــائ ــزة وال ــوص ــول إل ــى هــذه
ال ـكــوك ـبــة م ــن ال ـم ـش ــارك ــات من
أنحاء العالم.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ل ـ ـجـ ــان ال ـت ـح ـك ـيــم
وض ـعــت ال ـعــديــد مــن المعايير
وتـ ـفـ ـحـ ـص ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــر الـ ــذات ـ ـيـ ــة
للمشاركات والتأكد من صحتها
ً
س ـ ــرا ث ــم رفـ ــع ال ـت ــوص ـي ــات إلــى
اللجنة العليا للجائزة لفرزها
واختيار الفائزات وفق المعايير
الموضوعة.

منصبه ،وأن يعلن بوضوح أن «مشاكل البالد سببها تدخالت
المرشد والحرس الثوري واألصوليين في الشؤون السياسية
ً
واالقـتـصــاديــة» ،الفـتــا إلــى أن اإلصالحيين بــاتــوا يميلون إلى
خلط جميع األوراق وقلب الطاولة ،من خالل استقالة روحاني
والنواب المعتدلين واإلصالحيين في مجلس الشورى اإلسالمي.
وذكر أن خامنئي أوعز إلى رئيسي أن يوجه أولى ضرباته
في المحاكمات حــول الفساد لبعض الشخصيات األصولية،
على أن تشمل الدفعة الثانية شخصيات إصالحية ومعتدلة من
العيار الثقيل ،وأكد له أنه سيقف بكل ثقله خلفه في «الحملة
ضد الفساد».
ّ
فــي غضون ذلــك ،شــدد خامنئي على أن األولــويــة لمواجهة
األزمة االقتصادية والمشاكل المعيشية للمواطنين التي تتزايد،
وخاصة في األشهر األخيرة.
ّ
وفــي كلمة بمناسبة عيد ال ـنــوروز ،قــال المرشد إن «مفتاح
حــل كــل المشاكل يكمن فــي تنمية اإلنـتــاج الــوطـنــي» ،فــي وقت
دعــا روحــانــي ،في تهنئته بالعام الجديد ،أجنحة النظام إلى
وقف التناحر.
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محليات

أميركا :تحسين دفاعات الكويت وتحديث المنشآت العسكرية
«الحوار االستراتيجي الـ  »3وضع خريطة طريق لتطوير العالقات وتعزيز الشراكة بين البلدين
تقدير أميركي
لجهود األمير
االستثنائية
للمساعدة في
التوصل إلى تسوية
خليجية

حل األزمة
الخليجية لمواجهة
التحديات وتعزيز
مستقبل سلمي
ومزدهر للمنطقة

مزيد من التنسيق
بشأن إنشاء تحالف
الشرق األوسط بين
واشنطن ودول
الخليج ومصر
واألردن

منحة أميركية
للكويت لتوفير
المواد الدفاعية
والتدريب على
مكافحة اإلرهاب

أكـ ـ ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة األميركية ،أهمية تعزيز
شــراك ـت ـه ـمــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
مختلف المجاالت بين البلدين،
م ـش ـيــرت ـيــن إل ـ ــى وض ـ ــع خــريـطــة
الطريق لتطوير عالقاتنا للسنة
المقبلة ،و مــؤ كــد تـيــن التزامهما
ال ـم ـش ـت ــرك ب ـت ـع ــزي ــز االسـ ـتـ ـق ــرار
واألمن في المنطقة.
وجددت الكويت وأميركا ،في
ب ـي ــان م ـش ـتــرك أمـ ــس ،دعــوتـهـمــا
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوصـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــل ل ـ ــأزم ـ ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،مـ ـش ــددتـ ـي ــن ع ـلــى
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى وح ـ ـ ـ ــدة م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ل ـمــواج ـهــة
ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـع ــدي ــدة لـلـمـنـطـقــة
بفعالية ،ولتعزيز مستقبل سلمي
ومزدهر للمنطقة.
وأشارتا إلى تسهيل األنظمة
ال ـ ـتـ ــي س ـ ـتـ ــدافـ ــع ع ـ ــن الـ ـك ــوي ــت،
وت ـحــديــث الـمـنـشــآت الـعـسـكــريــة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وت ــوسـ ـي ــع تـ ـب ــادل
الـمـعـلــومــات وال ـت ـعــاون إلحـبــاط
األعـمــال اإلرهــابـيــة ،بما فــي ذلك
تـمــويــل لــإرهــاب وتـعــزيــز األمــن
السيبراني.
ول ـف ـت ــت ال ـك ــوي ــت وواش ـن ـط ــن
إلى توسيع التجارة واالستثمار
وتطبيق حماية حقوق الملكية
الفكرية للكويتيين واألميركيين،
وت ــوس ـي ــع الـ ــروابـ ــط الـتـعـلـيـمـيــة
والبحثية والتعاون لتوفير رعاية
صحية.
وجـ ــاء ف ــي ال ـب ـيــان الـمـشـتــرك،
ال ــذي صــدر عقب جلسة الـحــوار
الكويتي  -األميركي االستراتيجي
ف ــي دورت ـ ـ ــه ال ـث ــال ـث ــة ،وه ـ ــو أول
حوار من نوعه يعقد في الكويت
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي مايك بومبيو ،ونائب
رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ص ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد ،أن
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وال ـك ــوي ــت
ن ــاق ـش ـت ــا ال ـق ـض ــاي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
اإلقليمية األكثر إلحاحا ،بما في
ذلــك األزم ــة الخليجية الحالية،
وك ـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
إعــراب ـهــا عــن تـقــديــرهــا للجهود
االستثنائية التي يبذلها سمو
األم ـيــر لـلـمـســاعــدة فــي الـتــوصــل
إلى تسوية.

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان :ن ــاق ـش ـن ــا
تـنـسـيـقـنــا الـمـثـمــر كــأع ـضــاء في
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ــأم ــم
ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدة فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام ،2018
وأولوياتنا للعام المقبل ،ونتطلع
إلى مواصلة تعاوننا الوثيق في
المجلس لـعــام  ،2019لمعالجة
المسائل الـتــي تــؤثــر على األمــن
ّ
والسلم الدوليين ،مثل مكافحة
اإلرهاب واستخدام أسلحة الدمار
الشامل.

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــواد
الدفاعية والتدريب ،بما في ذلك
التدريب على مكافحة االرهــاب
والمواد إلى الكويت على شكل
منحة.
ورح ــب ال ـب ـلــدان بتخصيص
موقع لنصب تذكاري لعاصفة
الصحراء وحرب درع الصحراء
فــي الـعــاصـمــة واشـنـطــن ،يخلد
ذكـ ـ ــرى أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ش ــارك ــوا
فــي تـحــريــر ال ـكــويــت ،م ــن خــال
خدمتهم لدعم عمليتي عاصفة
ودرع الصحراء.

وتــابــع :نتطلع إل ــى مــزيــد من
التنسيق بشأن إنشاء التحالف
االسـتــراتـيـجــي لـلـشــرق األوس ــط
بين الــواليــات المتحدة وال ــدول
األعـ ـض ــاء ف ــي م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
ا لـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي و مـ ـ ـص ـ ــر واألردن،
ال ــذي سيعزز الـتـعــاون المتعدد
األطــراف بين الــواليــات المتحدة
وال ـ ـ ــدول ال ـم ـش ــارك ــة ،وي ـت ـصــدى
ل ـل ـت ـهــديــدات ال ـتــي ت ـت ـعــرض لها
مصالحنا ا لـحـيــو يــة المشتركة
تجاه االستقرار واألمن واالزدهار
في المنطقة.
وث ـ ّـم ـن ــت الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المستمرة نحو المحافظة على
األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـع ــراق،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى دع ـم ـه ــا ل ـح ـكــومــة
العراق في عملية إعادة اإلعمار،
ك ـم ــا ث ـ ّـم ـن ــت م ـس ــاه ـم ــة ال ـكــويــت
تـجــاه األم ــن وال ـســام فــي بعض
مناطق العالم األكـثــر اضطرابا،
وب ــاسـ ـتـ ـع ــداد الـ ـك ــوي ــت ل ـت ـكــون
مـ ـص ــدرا رئ ـي ـس ـيــا ل ـل ـم ـســاعــدات
المباشرة للنازحين ،إضافة إلى
الــاج ـئ ـيــن ال ــذي ــن تـسـتـضـيـفـهــم
دول أخرى.
كما رحبت الواليات المتحدة
بــإعــان الـكــويــت األخ ـيــر بتقديم
المزيد من المساعدات اإلنسانية
لكل من اليمن وسورية.

التعاون األمني

حلف الشرق األوسط

سورية وليبيا وإيران
وأردف ا لـ ـبـ ـي ــان أن ا ل ـك ــو ي ــت
وأم ـ ـيـ ــركـ ــا اس ـت ـع ــرض ـت ــا ج ـه ــود
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق

صباح الخالد وبومبيو خالل جلسة المباحثات الرسمية أمس األول
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى
حـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـصـ ــراع اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي -
الفلسطيني ،كما ناقشتا قضايا
إقـلـيـمـيــة م ـثــل س ــوري ــة ولـيـبـيــا،
وسلوك إيران المزعزع لالستقرار.
ورح ـ ــب الـ ـبـ ـل ــدان بــاالج ـت ـمــاع
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري ال ـم ـن ـع ـق ــد بـ ـت ــاري ــخ 6
ف ـبــرايــر ف ــي واش ـن ـطــن دي .ســي،
وال ـم ـت ـع ـلــق بــال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
لهزيمة "داع ــش" وأع ــادا التأكيد
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
بضمان القضاء التام والمستمر
عـلــى داع ـ ــش ،مــوجـهـيــن الــدعــوة
للمجتمع الــدولــي إلــى التطبيق
ال ـك ــام ــل لـ ـق ــرارات مـجـلــس األم ــن
ال ـت ــاب ــع ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ب ـشــأن
كوريا الشمالية.

التعاون الدفاعي
وجددت واشنطن التزامها
بأمن الكويت ،مؤكدة التعاون
لـ ـضـ ـم ــان أن ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـقـ ــوات
الـمـسـلـحــة الـكــويـتـيــة مجهزة
بشكل فعال للدفاع عن بالدها،
من خالل الحصول على أنظمة
أميركية مثل طائرات F/A-18
ال ـس ــوب ــر ه ــورن ـي ــت ودب ــاب ــات

تعمل كل من الواليات المتحدة والكويت على تقوية
عالقتهما الثنائية فــي مجال الرعاية الصحية وإدارة
الرعاية الصحية ،حيث بدأت المفاوضات بشأن مذكرة
تـفــاهــم بـيــن وزارة الـصـحــة الـكــويـتـيــة ووزارة الصحة
وال ـخــدمــات اإلنـســانـيــة األمـيــركـيــة ،وال ـتــي س ــوف تحدد
مجاالت التعاون المشترك.

دعـ ــا ال ـب ـي ــان إلـ ــى تـشـجـيــع ال ـم ــزي ــد م ــن الـكــويـتـيـيــن
لــان ـض ـمــام الـ ــى م ــا ي ـق ــارب  10200كــوي ـتــي ي ــدرس ــون
للحصول على مؤهالت دراسـيــة ،باإلضافة الــى 2500
ي ــدرس ــون ف ــي م ـعــاهــد ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة الـمـكـثـفــة في
الواليات المتحدة.
ووقعت الحكومتان إعالن نوايا للعمل معا لتعزيز

التفاهم الثقافي والروابط بين شعبي البلدين ،من أجل
دعم المثل العليا المشتركة كالتسامح وتقدير التنوع
الثقافي.
وأوض ـ ــح أن ــه ف ــي األش ـه ــر الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة سـيـقــوم
متخصص مــن بــرنــامــج  Fulbrightبتقديم الـمـشــورة
للطالب للقبول في كليات الواليات المتحدة.

ً
الفاضل :إنتاج مليار غالون مياه يوميا في 2035
«مع ارتفاع الطلب واالستهالك المتوقعين إلى  840مليون غالون»
سيد القصاص

قال وزيــر الكهرباء والماء وزيــر النفط
د .خالد الفاضل إن وزارة "الكهرباء" تعمل
ً
ٔ
بكل جهد لتحقیق اهدافها لتكون واقعا
ً
ٔ
ملموسا یتواكب مع رویة الكویت الجدیدة
عام  ،2035والتي تساهم في نمو وتطور
مشاریع الدولة اإلسكانیة والخدماتیة.
وتوقع الفاضل أن یرتفع الطلب على
الـمـیــاه حـتــى ع ــام  2035لـیـصــل ال ــى 840
ً
مـلـیــون غــالــون ام ـبــراطــوري یــومـیــا ،لذلك
قامت الوزارة بوضع خططها المستقبلیة،
لیصل اإلنتاج الى ما یقارب ملیار غالون
امبراطوري یومیا بحلول .2035
وأضـ ـ ــاف ال ـف ــاض ــل ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خــال
م ـش ــارك ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي االح ـت ـف ــال بــالـيــوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ـي ــاه ،أن الـ ـتـ ـح ــدی ــات ال ـتــي
تواجهها الدولة في قطاع المیاه ماتزال
ٔ
قائمة ،ویأتي على راسها ارتفاع معدالت
ٔ
االستهالك والهدر ،إال ان "الكهرباء" خطت
خطوات جادة نحو تحسین إدارة المیاه
والمحافظة علیها من خالل دراسة وتجربة
اس ـت ـخ ــدام ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ،وسعیها
القتناء التقنیات الحدیثة والمتطورة ذات
الكفاءة العالیة في صناعة ومعالجة ونقل

التأكيد على التزام
التحالف الدولي
بضمان القضاء
التام والمستمر
على «داعش»

تعزيز التفاهم العلمي والثقافي

مذكرة تفاهم صحية

●

تزويد الكويت
بطائرات F/A-18
السوبر هورنيت
ودبابات M1A2
وزيادة برامج
التدريب

 ،M1A2وز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ــرا م ـ ــج
الـتــدريــب األمـيــركـيــة الشاملة
والمختصة.
وأشـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى مناقشة
م ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ــدف ــاع ــي
وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـضـ ــي ق ـ ــدم ـ ــا فــي
تحديث المنشآت العسكرية في
الكويت التي تستخدمها قواتنا
بشكل مشترك ،وفقا لتوجيهات
الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة الـمـشـتــركــة،
مستطردا :كما ناقشنا مستقبل
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري وت ـك ــام ــل
ق ــواتـ ـن ــا ال ـم ـس ـل ـح ــة لـتـحـسـيــن
دفاعات الكويت ألعلى درجة من
الفعالية من حيث التكلفة.
وأكـ ــد ان الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة
ال ـم ـش ـتــركــة سـ ــوف تـسـتـمــر في
النظر بإمكانيات تحقيق هذا
التكامل ،الــذي يتفق الجانبان
على أنه سيعزز الجانب الدفاعي
للكويت ،وأن الشراكة الدفاعية
ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت وأمـ ـي ــرك ــا تـلـعــب
دورا هاما في األمن واالستقرار
اإلقليميين وتمتد إلى مجاالت
مكافحة االرهاب وردع العدوان
الخارجي.
وأش ـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى تــوقـيــع
اتـفــاقـيــة تـسـمــح لـ ــوزارة الــدفــاع

«الخدمة المدنية»:
تحديث بيان الحالة
االجتماعية
●

ً
الفاضل مفتتحا جناح الكهرباء في األفنيوز
وتخزین المیاه.
وأوضح أن "الكهرباء" ضبطت وعالجت
ٔ
ٔ
اوجه الهدر مما ادى الى تقلیل حجم الفاقد
في شبكة المیاه من  12في المئة الى  6في
المئة ،واتخذت التدابیر الالزمة لتحصیل
ٔ
مستحقاتها من استهالك المیاه ،مما ادى
إلى ارتفاع إیرادات مبیعات المیاه العذبة

خدمات إلكترونية للتسهيل على المستهلكين
أعلن الفاضل إطالق وزارة الكهرباء والماء عددا من الخدمات اإللكترونية ،تسهيال
للمستهلكين ،وتسهيال للتواصل مع الوزارة.
وقال« :إننا اليوم نتواصل مع المستهلكين في مجمع األفنيوز من خالل جناح
للوزارة للتواصل معهم والــرد على أسئلتهم حول الخدمات التي تقدمها الــوزارة
إلكترونيا» ،ولفت إلى أن «الكهرباء» لديها رؤية للتحول إلكترونيا لتسهيل الخدمات
على مراجعيها.

بمعدل  38في المئة عن السنوات السابقة.
وذكر أن شعار هذا االحتفال "لن نترك
أحـ ـ ــدا ي ـت ـخ ـلــف ع ــن الـ ــركـ ــب" ي ــأت ــي ضـمــن
ت ــوصـ ـی ــات األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ع ـ ــام ،2010
والـ ـه ــدف الـ ـس ــادس م ــن أهـ ـ ــداف الـتـنـمـیــة
المستدامة لألمم المتحدة ،والــذي ینص
ع ـل ــى ت ــوف ـی ــر ال ـم ـی ــاه ال ـص ــال ـح ــة لـلـشــرب
لـلـمـجـتـمـعــات ال ـم ـحــرومــة ألن ـه ــا ح ــق من
حقوق اإلنسان.
بدورها ،قالت رئيسة قسم الحاسبات
اآلل ـي ــة بـمــركــز الـتـحـكــم الـمـهـنــدســة زيـنــب
القراشي إن «الكهرباء» من خالل بوابتها
تتيح للجمهور القيام بكل األعمال التي
تختص بالمستهلكين ،و م ــن خ ــال هــذا
النظام تسعى الــوزارة إلى تعزيز النزاهة
والشفافية ،وزيادة جودة العمل ،والمراقبة
عـلــى الـمـعــامــات ،بـمــا يـســاهــم فــي تنمية
الكويت وتحقيق التميز واألداء الحكومي
الجيد.

محمد الجاسم

أصـ ــدر دي ـ ــوان الـخــدمــة
ً
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ت ـع ـم ـي ـم ــا عـلــى
الجهات الحكومية بشأن
ك ـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن
ورد بـ ـه ــم قـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة رقـ ــم
 1979/1بشأن منح عالوة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن
ف ــي ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
بـ ـض ــرورة مــراج ـعــة إدارة
الشؤون اإلدارية لتحديث
بيانات الحالة االجتماعية
والـ ـت ــوقـ ـي ــع ع ـل ــى اإلق ـ ـ ــرار
المعد لهذا الغرض.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ال ـت ـع ـم ـي ــم
الخاص بموظفي "الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة" ،أن ــه ب ـن ــاء على
تعميم الديوان رقم 1986/6
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـ ـش ـ ــأن ك ـي ـف ـيــة
إحكام الرقابة على صرف
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاوة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
والذي ألزم الجهات بأخذ
إقـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى ك ـ ــل م ــوظ ــف
يتقاضى عالوة اجتماعية
ع ــن زو جـ ـت ــه وأوالده كــل
سـ ـت ــة أش ـ ـه ـ ــر يـ ـبـ ـي ــن ف ـيــه
حــالـتــه االجـتـمــاعـيــة وقــت
كتابه اإلق ــرار ،فــإن الفترة
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـت ـح ــدي ــث
بيانات الحالة االجتماعية
بالنسبة لموظفي الديوان
م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ  19إل ـ ـ ــى 31
الشهر الجاري.

وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى أن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـكــويــت
ش ــري ـك ــان ق ــوي ــان ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ــاب ،واتفقتا على توسيع
هذا التعاون إلحباط الهجمات
االرهابية المحتملة ،مؤكدتين
الـتــزامـهـمــا بــاتـخــاذ الـمــزيــد من
الخطوات لمواجهة التهديدات
االرهابية العالمية وقطع تمويل
االره ـ ــاب وح ــرم ــان االرهــابـيـيــن
والـ ـمـ ـج ــرمـ ـي ــن م ـ ــن ال ـ ـم ـ ــاذ أو
الملجأ.
ول ـفــت إل ــى تــدريــب المدعين
ال ـع ــام ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وورش
الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـن ـظ ـم ــة م ـ ــن ج ــان ــب
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،لـمـســاعــدة
الحكومة الكويتية على تقديم
المتورطين في دعم االرهاب أو
تمويله إلى العدالة.
ورح ـبــت ال ــوالي ــات المتحدة
بمشاركة الكويت المستقبلية
في برنامج الحكومة األميركية
للمساعدة في مكافحة اإلرهاب،
ال ــذي ت ــم االت ـف ــاق عـلـيــه مــؤخــرا
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،إذ إنـ ــه تـنـفـيــذا
لـهــذا االت ـفــاق ستوفر الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـت ــدري ــب لـمــوظـفــي
إنفاذ القانون في الكويت لبناء
قدراتهم ومهاراتهم في مكافحة
اإلرهاب.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان" :أبـ ــرمـ ــت
أمـ ـي ــرك ــا وال ـ ـكـ ــويـ ــت ات ـف ــاق ـي ــات
لـتـحـسـيــن ال ـت ـع ــاون ف ــي مـجــال
تحديد هوية المسافرين الذين
يشكلون مخاطر عليا تهدد أمن

ال ـب ـلــديــن ،مـمــا سـيـجـعــل جميع
الرحالت أكثر أمنا".

مكافحة المخدرات
وب ـيــن أن ــه ت ــم تــوقـيــع مــذكــرة
تـ ـع ــاون ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون فــي
مـجــال مكافحة الـمـخــدرات بين
اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة ل ـم ـكــا ف ـحــة
ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــدرات واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لمكافحة الـمـخــدرات الكويتية،
ل ـت ـع ــزي ــز م ـك ــاف ـح ــة ال ـم ـن ـظ ـمــات
اإلج ــرامـ ـي ــة الـ ـع ــاب ــرة ل ـل ـح ــدود،
ً
مؤكدا تعزيز التعاون في مجال
األمــن السيبراني بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـك ــوي ــت ومـكــافـحــة
الـجــريـمــة الـسـيـبــرانـيــة وتـعــزيــز
ال ـف ـضــاء ال ـس ـي ـبــرانــي الـمـفـتــوح
والـ ـق ــاب ــل لـلـتـشـغـيــل ال ـم ـت ـبــادل
واآلمن والموثوق.
ورح ـبــت ال ــوالي ــات المتحدة
ب ـق ــرار ال ـكــويــت االن ـض ـم ــام إلــى
ش ـب ـك ــة جـ ــرائـ ــم ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـع ــال ـي ــة  ،7-24والـ ـت ــي تـسـهــل
االتـ ـص ــال م ــن نـقـطــة إل ــى نقطة
للتحقيقات التي تنطوي على
أدلة إلكترونية تتطلب مساعدة
عاجلة من شركاء إنفاذ القانون
في الدول األعضاء.

التجارة واالستثمار
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـي ــان أن زي ـ ــادة
الروابط التجارية واالستثمارية
بين الكويت والواليات المتحدة
أسهمت فــي نمو االزده ــار بين
ال ـب ـلــديــن ،إذ ارت ـف ـعــت ال ـت ـجــارة
ال ـب ـي ـن ـي ــة فـ ــي كـ ــا االت ـج ــاه ـي ــن
إلــى أكـثــر مــن  8مـلـيــارات دوالر
فــي عــام  ،2017وتعهد البلدان
بــال ـب ـحــث ع ــن س ـب ــل ل ـمــواص ـلــة
خفض الـحــواجــز أم ــام التجارة
واالستثمار.
وأشــار إلى توقيع الجانبين
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم ب ـيــن ال ـص ـنــدوق
الــوط ـنــي لـتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة وإدارة
الـ ـتـ ـج ــارة ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـت ـعــزيــز
االبتكار وريادة األعمال وتطوير
األعمال الصغيرة.

اختطاف األطفال ونقل السجناء
أك ــدت الـكــويــت وواشـنـطــن تحسين الـشــراكــة لمنع ومعالجة عمليات
االختطاف الدولي لألطفال من جانب أحد الوالدين ،وفقا للقوانين واللوائح
في البلدين ،ونيتهما إنشاء آلية لنقل السجناء.
ورحبتا باستئناف رحالت الخطوط الجوية الكويتية المباشرة
إلى مدينة نيويورك ،وجددت الكويت تأكيد اهتمامها بأن تصبح
نقطة تخليص مسبق حدودية لمعامالت السفر للواليات المتحدة
األميركية.
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«التربية» :اعتماد نشرة الترقي لـ «اإلشرافية» التعليمية
حصر الترشح في الكويتيين وإدراج معظم المواد الدراسية بـ  10سنوات خبرة
فهد الرمضان

اعتمد وكيل وزارة التربية
د .سعود الحربي نشرة
ضوابط الترقي للوظائف
اإلشرافية التعليمية ،وستعمم
على المدارس األحد المقبل.

املجال مفتوح للترشح
للترقيات في مرحلة
رياض األطفال لوظيفة
مدير مدرسة

كشفت "التربية" عن اعتماد وكيل الوزارة
د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي ن ـش ــرة ض ــواب ــط الــوظــائــف
اإلشرافية التعليمية الجديدة  ،٢٠١٩/٢٠١٨مشيرة
إلى أنها ستعمم على جميع المدارس ورياض
األطفال األحد المقبل.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" مــن
مصادرها أن "التربية" فتحت المجال للترشح
للترقيات فــي مــرحـلــة ري ــاض األط ـفــال لوظيفة
مــديــر م ــدرس ــة ،لـمــن بـلـغــت خـبــرتـهــا  4سـنــوات
بوظيفة مدير مساعد ،في حين حددت سنوات
الخبرة بـ  8سنوات لوظيفة مدير مساعد و17
سنة للراغبات في الترشح لوظيفة مشرفة فنية
للحاصالت على مؤهل جامعي.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أنـ ــه ب ـح ـســب ال ـن ـشــرة
ال ـج ــدي ــدة ت ــم اس ـت ـب ـعــاد م ــدي ــر م ــدرس ــة ومــديــر
م ـســاعــد م ــن ال ـتــرشــح ف ــي ال ـمــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة
بنات ،في حين تم فتح الباب للترشح لجميع
ال ـمــواد الــدراسـيــة االخ ــرى لوظيفة رئـيــس قسم
مادة دراسية ،على أن تكون سنوات الخبرة 10
سنوات حتى تاريخ  31اكتوبر  2019للحاصلين
على مؤهل جامعي.
ولفتت إلى أنه بالنسبة إلى المرحلة االبتدائية
ذك ــور فـقــد ت ــم اسـتـبـعــاد وظـيـفــة مــديــر مــدرســة
ومــديــر مساعد ،إضــافــة إلــى استبعاد الترشح
لمواد االجتماعيات والتربية البدنية من الترشح
وفتح المجال للترشح لجميع المواد الدراسية
بخبرة  9سنوات لذوي المؤهل الجامعي.
وأضافت أن النشرة استبعدت وظيفة مدير
مدرسة من الترشح للمرحلة المتوسطة بنات،
في حين حددت  10سنوات خبرة لوظيفة مدير

مساعد ،وفتحت المجال للترشح لجميع المواد
الدراسية بخبرة  10سـنــوات ،فيما عــدا مادتي
التربية الفنية واالقتصاد المنزلي.
وأشارت إلى أن النشرة حددت كذلك استبعاد
وظيفة مــديــر مــدرســة فــي المرحلة المتوسطة
بنين من الترشح ،وفتحت المجال لوظيفة مدير
مساعد بخبرة  8سنوات ،وكذلك فتحت المجال
لجميع المواد الدراسية في هذه المرحلة بشرط
وجود  10سنوات خبرة في المجال للحاصلين
على مؤهل جامعي.

ضوابط «اإلشرافية» لعام 2019/2018
المرحلة

رياض األطفال
ابتدائي بنات

المرحلة الثانوية

ابتدائي بنين

وقــالــت ال ـم ـصــادر إن ــه فيما يـخــص المرحلة
الثانوية بنات ،استبعدت النشرة وظيفتي مدير
ومــديــر مـســاعــد مــن الـتــرشــح وكــذلــك م ــواد علم
النفس والفلسفة واالجـتـمــاع ،فــي حين فتحت
المجال لباقي المواد بالترشح شريطة وجود
 10سنوات خبرة ألصحاب المؤهل الجامعي ،أما
بالنسبة للمرحلة الثانوية بنين فقد استبعدت
وظيفة مدير مــدر ســة وفتحت المجال لوظيفة
مدير مساعد بخبرة  6سنوات وجميع المواد
الــدراس ـيــة بـخـبــرة  10س ـنــوات حـتــى تــاريــخ 31
اكتوبر  2019بالنسبة للمؤهل الجامعي.
وأضافت إلى أن النشرة اشترطت كذلك أن يتم
حصر الترشيحات للترقي للوظائف االشرافية
التعليمية في المواطنين الكويتيين ،الفتة إلى
انها ستعمم على جميع المدارس االحد المقبل،
على أن تــرســل كشوفات المرشحين إلــى ادارة
التنسيق في موعد اقصاه  7ابريل المقبل.

«األوقاف»« ...مراقب» يعود «رئيس
ً
َّ
قسم» ليعين مديرا!
كشفت مـصــادر مطلعة أن وزارة االوق ــاف والـشــؤون االسالمية تتجه لتعيين مدير ادارة،
بااللتفاف على قــرارات ديــوان الخدمة المدنية وشــروط شغل الوظائف اإلشرافية ،وبالتجاوز
لكثير من المستحقين للمنصب.
وقالت المصادر إن الوزارة مهدت طريق التعيين من خالل التعميم اإلداري رقم  12لسنة ،2019
والذي صدر األسبوع الفائت وتضمن اإلعالن عن وجود وظائف اشرافية شاغرة ،بالتزامن مع
قيام مراقب في إدارة الشؤون المالية بالتنازل عن مسماه ومنصبه ،والعودة الى رئيس قسم.
وأضافت أن الهدف من خفض مسمى المراقب ونقله إلى رئيس قسم في إدارة بعيدة عن عمله
السابق وال تمت لتخصصه بصلة هو ترشيحه لمنصب مدير إدارة قياس وتقييم األداء ،والتي
تقدمت إعالن الوظائف اإلشرافية الشاغرة الذي أصدرته "األوقاف".
وأشارت الى ان ادارة قياس وتقييم االداء ال يوجد بها مسمى مراقب ،لذلك جاء هذا االلتفاف
لتعيين المراقب ،بخفض مسماه ،على اعتبار ان "في الوحدات التنظيمية التي تخلو من مستوى
مراقبة يجوز شغل وظيفة مدير ادارة من مستوى رئيس قسم" ،كما جاء في إعالن شروط شغل
الوظائف اإلشرافية.
واستغربت قيام عدد من المسؤولين بترتيب هذا األمر وتنفيذه بهذه الصورة ،بالتجاوز
لكثير من المستحقين والموظفين القدامي الطامحين للترقي الوظيفي ،خصوصا في ظل وجود
هيكل تنظيمي جديد معتمد ،مشددة على ضرورة اتاحه الفرصة امام الجميع وتحقيق مبدأ
تكافؤ الفرص .وطالبت المصادر وزير االوقاف والشؤون االسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية
فهد الشعلة بالتدخل وفتح الشواغر الوظيفية امام الجميع ،للحصول على فرصتهم في الترقي
الوظيفي ،من دون تفصيل قرارات لمصلحة موظفين معينين ،مؤكدة أن الوزير معروف عنه االلتزام
بالقانون وتطبيقه بمسطرة واحدة وعدم القبول بالترضيات والمحسوبيات.
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استبعاد مدير -مدير مساعد
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استبعاد مدير -مدير مساعد
استبعاد االجتماعيات -،البدنية
بقية المواد
استبعاد مدير مدرسة
ترشيح مدير مساعد
استبعاد الفنية -االقتصاد المنزلي
بقية المواد
استبعاد مدير مدرسة
ترشيح مدير مساعد
بقية المواد
استبعاد مدير -مدير مساعد
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جانب من المشاركة في المعرض
وتـعــريـفـهــن ب ـن ــواح ع ــدة ف ــي ال ـح ـي ــاة ،والـكـلـيــة
ليست مكانا للدراسة فحسب بل لتعزيز قدرات
الطالبات ايضا.

أصحاب أعمال احتجوا أمام «القوى العاملة» وكيل «الحرس» :تمرين «تعاون »4
طالبوا بوقف تدخل سفارات وإلغاء إذن «الباب الخامس» يعزز التنسيق العسكري مع البحرين
جانب من الوقفة االحتجاجية أمس

●

جورج عاطف

ن ـفــذت مـجـمــوعــة م ــن أص ـح ــاب األعـ ـم ــال وقـفــة
احتجاجية ،أمس ،أمام مقر الهيئة العامة للقوى
الـعــامـلــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـجــابــريــة ،أع ـل ـنــوا خاللها
"استمرارهم في تنفيذ وقفات احتجاجية كل يوم
خميس ،في حال استمرار تعنت قياديي الهيئة،
وعدم الجلوس معهم على طاولة الحوار والنظر
إلى مقترحاتهم".
وقال المشاركون في الوقفة االحتجاجية ،إنهم
"يواجهون مجموعة معوقات إلنهاء معامالتهم،
ً
خصوصا فيما يتعلق بتعطل النظام اآللي معظم
أيام الخميس ،إلى جانب وجود تدخالت من بعض
السفارات في قرارات القوى العاملة" ،مضيفين أن
" ســوق العمل الحالي يكتظ بالعمالة المخالفة
والخارجة على القانون ،في ظل وجود تحايالت
عـلــى ال ـقــانــون وال ـس ـي ـطــرة عـلــى بـعــض األنـشـطــة
التجارية ،فضال عن وجود عمليات غش ونصب
وتجارة إقامات تؤثر سلبا على بيئة األعمال".
وع ـ ــن ال ـم ـق ـت ــرح ــات وال ـم ـط ــال ــب الـ ـت ــي رف ـع ـهــا
المحتجون إلــى ق ـيــادات الـقــوى الـعــامـلــة ،أف ــادوا
أن ـهــا "تـطــالــب بــإلـغــاء إذن الـعـمــل لـ ــرواد األع ـمــال

المسجلين عـلــى ال ـبــاب الـخــامــس فــي المؤسسة
ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ،وإل ـغ ــاء إج ــراء
ً
التحويل لمحاربة سماسرة اإلقامات ،فضال عن
إقرار نظام الخروجية ،وتنظيم إجراء الرواتب في
النظام اآللي ،وإلغاء الضمانات المالية الستقدام
العمالة من خارج البالد ،إضافة إلى اتخاذ جميع
اإلجــراء ات مع الجهات ذات الصلة بسوق العمل
وإشراكهم في اتخاذ القرارات".
من جانبها ،أكدت مديرة إدارة العالقات العامة
في الهيئة العامة للقوى العاملة ،أسيل المزيد
"ح ــق أص ـحــاب األع ـم ــال الـخــاصــة والـمـشــروعــات
الصغيرة في عرض مطالبهم على الهيئة ،لكونها
ُ
تتعلق بأمور عملهم" ،الفتة إلى أنه "طلب منهم
تفويض شخص أو أكثر للتحدث باسمهم وعرض
مطالبهم على مدير الهيئة لمناقشتها".
وشددت على أن "أبواب قياديي الهيئة مفتوحة
أمام أصحاب األعمال والشركات الخاصة العاملة
ف ــي ال ـق ـط ــاع األهـ ـل ــي ،لــاس ـت ـمــاع إلـ ــى ش ـكــواهــم
ومقترحاتهم ،ومحاولة تذليل العقبات والصعاب
التي تواجه عملهم" ،مؤكدة "حرص الهيئة على
مصلحة أصـحــاب األع ـمــال ،وع ــدم تعرضها ألي
سوء".

ق ــال وك ـيــل ال ـح ــرس الــوطـنــي
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ه ــاش ــم الــرفــاعــي
أمس ،إن تمرين "تعاون  "4يسهم
ف ــي تـعــزيــز التنسيق العسكري
الـمـشـتــرك بـيــن الـكــويــت ومملكة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،ورف ـ ـ ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
الجاهزية القتالية لقوات الحرس
الوطني في البلدين الشقيقين.
وأض ــاف الفريق الــرفــاعــي ،في
تـصــريــح لـ ـ "ك ــون ــا" ،عـلــى هامش
خ ـت ــام ف ـعــال ـيــات ال ـت ـمــريــن ال ــذي
تستضيفه البحرين ،أن التنسيق
والتعاون العسكري المشترك بين
الحرس الوطني الكويتي والحرس
الوطني البحريني يعزز إمكانيات
وكفاءة األجهزة العسكرية.
وأوضـ ـ ــح انـ ــه ت ــم تـفـعـيــل دور
وحدات الحماية المعنية بحماية

المنشآت والتدريب على االجراءات
الصحيحة في "تعاون ."4
وأش ــار إلــى أهمية السيناريو
الذي تم وضعه بهذا التمرين في
وحــدة الــدفــاع الكيماوي ووحــدة
الـ ـهـ ـن ــدس ــة وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
والتعايش بين الجانبين.
وأكد أن مثل هذه التمارين ترفع
الجاهزية القتالية ،وتؤكد مدى
وق ـ ــدرات وإم ـكــان ـيــات المؤسسة
العسكرية.
وأع ـ ــرب ال ـفــريــق الــرفــاعــي عن
شـكــره وت ـقــديــره لـلـقـيــادة العليا
للحرس الوطني البحريني على
حسن االستضافة ،داعيا المولى
ع ــز وجـ ــل أن ي ــدي ــم نـعـمــة األم ــن
واألمـ ـ ــان عـلــى الـبـحــريــن ف ــي ظل
القيادة الحكيمة للعاهل البحريني
الملك حمد بن عيسى.

هاشم الرفاعي

م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر أرك ــان
ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ال ـب ـحــري ـنــي
ال ـلــواء الــركــن الشيخ عبدالعزيز
ب ــن سـ ـع ــود ،ان سـلـسـلــة تـمــريــن

"تعاون  "4لمكافحة االرهاب والتي
تواصلت حتى النسخة الرابعة،
تعكس عمق التعاون العسكري
بين المنظومتين العسكريتين.
ولـفــت إل ــى أن الـتـمــريــن يمثل
أه ـم ـيــة بــال ـغــة ب ــاع ـت ـب ــاره يــرفــع
م ـس ـت ــوى الـ ـج ــاه ــزي ــة وال ـي ـق ـظــة
األم ـن ـي ــة ف ــي ح ـم ــاي ــة الـمـنـشــآت
النفطية.
وه ـ ـنـ ــأ ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ــارك ـي ــن
بنجاح التمرين وم ــا شكله من
نتائج مهمة على مستوى تبادل
ال ـخ ـبــرات بـيــن ال ـحــرس الوطني
البحريني ونظيره الكويتي.
وحـ ـض ــر الـ ـتـ ـم ــري ــن ال ـم ـل ـحــق
الـعـسـكــري الـكــويـتــي فــي سـفــارة
ال ـكــويــت ل ــدى الـبـحــريــن العميد
الركن ناصر السمحان.

●

تـمـكـنــت ف ــرق اإلطـ ـف ــاء امــس
األول من إخماد حريق محول
للكهرباء في منطقة بر إرحية
بمحافظة الجهراء ،ولــم يسفر
ال ـحــريــق ع ــن وقـ ــوع إص ــاب ــات،
ً
مقتصرا على الخسائر المادية.
وق ــال مــديــر إدارة الـعــاقــات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة

مشاريع
نولي ً
«التراث»ً :
المياه اهتماما كبيرا

أعلن أمين سر جمعية
إحياء التراث اإلسالمي
وليد الربيعة ،أن الجمعية
ً
تعنى كثيرا بالمشاريع
المائية ،وتحرص على إيجاد
مصدر دعم دائم لتنفيذ تلك
المشاريع.
وأوضح الربيعة ،في تصريح
له ،أن الجمعية وفق بياناتها
الختامية لعام  2018أنجزت
ً
حفر  2746بئرا سطحية
وارتوازية ،وأنشأت 2172
مضخة تحلية ،ومشاريع
أخرى خاصة بالمياه كتوفير
سيارات نقل المياه ،وبناء
خزانات المياه ،وإنشاء
برادات المياه .ولفت إلى أن
معظم هذه المشاريع خارج
ً
الكويت ،خصوصا في
المناطق التي يعاني أهلها
ً
جفافا وندرة بمياه الشرب،
أما داخل الكويت ،فإن
الجمعية تنفذ مشروعين
للمياه هما :وضع برادات في
العديد من األماكن ،ومشروع
"السقيا".

«الرحمة» :نفذنا 5450
ً
مشروعا للمياه في 2018
أعلنت جمعية الرحمة
العالمية ،أنها نفذت أكثر
من  5450مشروعا للمياه
خالل  2018في العديد من
الدول اإلفريقية واآلسيوية
والعربية واألوروبية.
وقال األمين المساعد لشؤون
القطاعات في "الرحمة"،
فهد الشامري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بمناسبة
اليوم العالمي للمياه ،إنه
انطالقا من احتالل مسألة
المياه مكان الصدارة في
خطة التنمية المستدامة
الجديدة لعام  2030لألمم
المتحدة ،تسعى "الرحمة"
إلى توفير المياه عبر حفر
اآلبار االرتوازية والسطحية
والبرادات المائية.

«نماء» :توزيع  3ماليين
عبوة مياه العام الحالي

تحرير 22مخالفة وغلق 3محال في أبوفطيرة
●

علي حسن

أعلنت إدارة العالقات العامة بالبلدية أن
األجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة مبارك
الكبير نفذت حملة مكثفة على منطقة غرب
أبوفطيرة الحرفية لفرض هيبة القانون على
المخالفين ،مؤكدة أنه سيكون هناك حمالت
استباقية لرصد المخالفين للوائح وأنظمة

البلدية لردعهم واتخاذ كل اإلجراءات بحقهم
دون تهاون .وأضافت أن إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق حررت  10مخالفات نظافة
عــامــة وإش ـغ ــاالت ط ــرق ،الف ـتــة إل ــى أن إدارة
ً
السالمة قامت بتوجيه  14تنبيها.
وتابعت أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات
الـبـلــديــة قــامــت بـتـحــريــر  8مـخــالـفــات إعــان
للمحالت التجارية والمقاهي ،مشيرة إلى

أن فــريــق ال ـطــوارئ قــام بتحرير  4مخالفات
إعالنات ،إلى جانب إغالق  3محالت لمزوالتها
ً
نشاطا غير مــرخــص ،إضــافــة إلــى توجيه 4
إنذارات ٍّ
تعد على أمالك الدولة وإزالة حواجز،
ً
ً
ً
فضال عن رفع وإزالة  44إعالنا عشوائيا.
ولفتت إلــى أن قسم إزال ــة المخالفات قام
ً
انذارا تنوعت بين ٍّ
تعد على أمالك
بتوجيه 45
الدولة ،وسالمة تراخيص الهندسية والزراعية.

إخماد حريق محول في بر إرحية «اإلطفاء» نظمت ندوة متطلبات السالمة
محمد الشرهان

أصدر مدير جامعة الكويت
د .حسين األنصاري قرارا
بتوقف الدراسة في موقع
الجامعة بالشويخ اعتبارا
من الثانية عشرة ظهر بعد
غد ،بمناسبة إقامة حفل
الخريجين الموحد للعام
الجامعي .2018-2017
كما أصدر األمين العام
للجامعة د .مثنى الرفاعي
تعميما يقضي بوقف الدوام
الرسمي لجميع العاملين
في مراكز العمل بالحرم
الجامعي ،بعد غد ،اعتبارا
من  12ظهرا ،تيسيرا لحركة
السير والترتيبات األمنية،
مشددا على جميع العاملين
في هذه المراكز ضرورة
التأكد من إثبات بصمة
االنصراف بدءا من  12ظهرا.

 6سنوات
 10سنوات

كعوش :تسليط الضوء على منظومة التحديات التي يواجهها نساء العالم
نظمت كلية بوكسهل الكويت للبنات احتفاال
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مــؤخــرا ،والــذي
يحتفل بــه أغـلــب دول الـعــالــم ،وك ــان ه ــذا الـيــوم
مــن ضـمــن فـعــالـيــات قـســم ش ــؤون الـطـلـبــة الــذي
يحرص دائما على إبراز دور المرأة وإنجازاتها
في المجتمع بشكل عام وبمحيط الكلية بشكل
خاص.
واكدت "بوكسهل" أنها استضافت في المعرض
العديد من الشركات والمؤسسات الداعمة لدور
ال ـم ــرأة ،إضــافــة لـتــواجــد فــريــق الـخـطــوة األول ــى
لـلــوقــايــة م ــن األمـ ـ ــراض ك ــداع ــم لـ ــدور ال ـم ــرأة في
المجتمع في مجال الصحة النفسية والبدنية،
فالمرأة بطبيعتها قــادرة على تحقيق اهدافها
وابداعاتها.
وأضافت الكلية ،في بيان صحافي ،أن المعرض
حضره حشد غفير من طالبات الكلية والهيئة
التدريسية وأولـيــاء أمــور الطالبات لالستمتاع
باألجواء الترفيهية والممتعة ،وتشجيع الطالبات
على إبــراز مهاراتهن ومواهبهن في مشاريعهن
الصغيرة التي شاركن بها في المعرض.

إيقاف الدراسة في موقع
الجامعة األحد

 10سنوات

«بوكسهل» تحتفل باليوم العالمي للمرأة
من ناحيتها ،اوضحت مسؤولة شؤون الطلبة
ناديا كعوش أن العالم يحتفل في شهر مارس من
كل سنة باليوم العالمي للمرأة ،لتسليط الضوء
على منظومة الـتـحــديــات الـتــي كــانــت ومــا زالــت
شرائح عريضة من نساء العالم يواجهنها على
كل الصعد.
وش ــددت كعوش على ان الـمــرأة تعتبر روح
المجتمع وبــدون ـهــا يصبح المجتمع أح ــادي
القطب ،موضحة أن تطور المرأة هو الذي يقضي
على آفات التخلف ،السيما أن المرأة هي مقياس
والمعيار االساسي لتقدم المجتمعات البشرية.
وأضافت" :اننا ككلية خاصة للبنات فقط نعطي
أهـمـيــة ك ـبــرى ل ـهــذا ال ـي ــوم ،إلبـ ــراز دور الـنـســاء
الناجحات في مجتمعنا الكويتي ،وتشجيعا
لطالباتنا على أن يصبحن قائدات المستقبل".
جدير بالذكر أن قسم شؤون الطلبة في كلية
بوكسهل الكويت حريص على تنظيم االنشطة
التي تعود بالنفع والفائدة على الطالبات ،والتي
تـســاعــدهــن عـلــى صـقــل شخصيتهن وتوسيع
م ــداركـ ـه ــن وم ـع ــارف ـه ــن وت ـن ـم ـيــة مـعـلــومــاتـهــن

سلة أخبار

لــإ طـفــاء العميد خليل األ مـيــر
إنه فور تلقي البالغ ،تم توجيه
مــراكــز إطـفــاء الجهراء الحرفي
وال ـت ـح ــري ــر ،ح ـيــث ع ـمــل رج ــال
اإلطـ ـف ــاء ع ـلــى تــأم ـيــن ال ـمــوقــع
إلى حين وصــول الفرق الفنية
التابعة لوزارة الكهرباء ،والتي
ق ــام ــت ب ـق ـطــع ال ـت ـي ــار لـيـتــولــى
اإلطفائيون إخماد الحريق.

أقــامــت اإلدارة الـعــامــة لــإط ـفــاء ،أم ــس ،نــدوة
بعنوان "سالمتكم غايتنا" ،بحضور نائب المدير
العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ،وبالتنسيق
م ــع اتـ ـح ــاد ال ـع ـقــاري ـيــن وب ـح ـض ــور ال ـع ــدي ــد من
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ،وذلـ ــك ب ـهــدف اسـتـعــراض
اش ـتــراطــات الـســامــة والــوقــايــة مــن الـحــريــق في
ً
ال ـم ـب ــان ــي ،فـ ـض ــا ع ــن ت ــوع ـي ــة م ـ ــاك ال ـع ـق ــارات
والـشــركــات العقارية بكل مــا يتعلق بمتطلبات
الوقاية من الحريق.
ورك ــزت ال ـنــدوة على عــدة م ـحــاور ،كــان منها

تــراخ ـيــص ال ـم ـشــاريــع واالشـ ـت ــراط ــات الــوقــائـيــة
والمواصفات الخاصة بالمصاعد ومواصفات
المولدات الكهربائية وأماكن تركيبها وغرف غاز
( )LPGوالمتطلبات الوقائية في مواقف السيارات
ال ــذك ـي ــة ،ك ـمــا ت ــم اس ـت ـع ــراض أب ـ ــرز الـمـخــالـفــات
الشائعة في المباني السكنية.
وأكد نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء
خالد فهد أن الندوة تأتي بتوجيهات من المدير
العام لـ "اإلطفاء" الفريق خالد المكراد لتحقيق
التكامل مع مالك العقارات والشركات العقارية.

أكدت نماء للزكاة والتنمية
المجتمعية بجمعية
اإلصالح االجتماعي ،أنها
مازالت تستقبل التبرعات
لمشروع "سقيا الماء" ،الفتة
إلى أن سيارات متنقلة
متخصصة تقوم باالنتقال
إلى أماكن تجمعات الناس،
وخاصة العمال في الشوارع
واألسواق العامة ،لتوزيع
عبوات المياه المبردة
عليهم.
وقال مدير إدارة شؤون
وخدمات المستفيدين في
"نماء" ،فهد المطيري ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن قيمة السهم في مشروع
"سقيا الماء" المتنقل 10
دنانير ،وتستطيع أن تسقي
بها  500شخص ،الفتا إلى
أن "نماء" تخطط لتوزيع
 3ماليين عبوة مياه خالل
العام الحالي.

ةديرجلا
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هايف :استجوابي من العيار الثقيل ومفاتيح حله بيد الجراح
أعلن انه سيقدمه من  5محاور قبل  8أيام من الجلسة المقبلة
علي الصنيدح

أمهل النائب محمد هايف
نائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية فرصة لمعالجة 5
محاور خاصة باستجواب
سيقدمه له قبل ثمانية أيام
من الجلسة المقبلة ،فإما أن
يتعاون ويصححها أو يصعد
المنصة وليتحمل وقتها
«االستجواب الدسم».

أع ـلــن ال ـنــائــب مـحـمــد هــايــف
عــزمــه تقديم اسـتـجــواب «دســم
ومــن العيار الثقيل» إلــى نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح
لـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدول اعـ ـم ــال
جـلـســة مـجـلــس األمـ ــة ال ـعــاديــة
المقبلة ،موضحا أن صحيفة
االستجواب تتضمن  5محاور
ه ــي «ح ـق ــوق االنـ ـس ــان ،وثــاثــة
محاور إدارية ،ومالية ،وأمنية،
إضافة إلى محور خامس سوف
يعلن وقت تقديمه االستجواب».
وقــال هايف لــ»الـجــريــدة» :ان
ت ـقــديــم صـحـيـفــة االس ـت ـج ــواب
سيكون في المهلة الدستورية
المحددة إلدراجها على الجلسة
ال ـم ـق ـب ـلــة (اي ق ـب ــل  ٨ايـ ـ ــام مــن
الجلسة المقبلة ).
وأوضــح النائب ،في مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي ع ـ ـقـ ــده ف ـ ــي م ـج ـلــس
األم ـ ــة أم ـ ــس ،أنـ ــه «ل ـي ــس هــدف
االسـتـجــواب رأس الــوزيــر إنما

اإلصالح» .واستدرك« :ال اتوقع
ان يتحمل الوزير االستجواب
لـ ـيـ ـصـ ـع ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــة وي ـج ـي ــب
ع ــن م ـ ـحـ ــاوره» ،م ـش ـيــرا ال ــى أن
«االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب سـ ـ ـ ــؤال م ـغ ـلــظ
وإنذار للوزير ليتعاون في عدة
م ـل ـفــات ،ف ــإن ل ــم ي ـت ـعــاون فيها
فمصيره المحاسبة».
وأضاف أن «ما نحن بصدده
ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ن ــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الذي سوف يكون على
جــدول اعمال الجلسة القادمة،
ومفاتيحه وحله بيده».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :ل ـ ـك ـ ـنـ ــي كـ ـع ــادت ــي
دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا اع ـ ـ ـلـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب
وأعطي مهلة للوزير ليتعاون
وي ـ ـن ـ ـفـ ــذ مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــاء ف ـ ـيـ ــه بـ ـ ــدون
االستجواب كما هي طريقتنا
مــع الحكومات السابقة ،وكما
كـ ــان ف ــي اس ـت ـج ــواب ــات رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـسـ ــابـ ــق،
وك ــان منها اسـتـجــوابــان حلت

الجراح وهايف (أرشيف)
الـحـكــومــة فيهما ،واسـتـجــواب
اخــر صعد فيه رئـيــس ال ــوزراء
ال ـســابــق ،فـكـلـهــا اعـلـنــت قبلها
عــن االسـتـجــواب وأب ــدي حسن
ال ـن ـي ــة ،وأطـ ـل ــب م ـن ــه ال ـت ـع ــاون
وكــذلــك الـحــال كــان مــع ال ــوزراء
فيما سـبــق فمنهم مــن تـعــاون

ول ــم يـصـعــد الـمـنـصــة وانـتـهــى
االستجواب».
و بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ان ا ل ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدف م ــن
االسـتـجــواب «هــو مسؤوليتنا
ف ـ ــي الـ ـم ــراقـ ـب ــة والـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة،
ً
وإب ـ ً
ـراء للذمة ونصحا للوزير
ً
نعلن مبكرا هــذا االسـتـجــواب،

ف ــإن ت ـعــاون فبها ونـعـمــت وإن
لــم يـتـعــاون فــابــد مــن صعوده
للمنصة ومحاسبته».
وأوض ـ ـ ــح ه ــاي ــف أن اع ــان ــه
ع ــن ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـج ــواب يـعـطــي
فرصة لــوزيــر الداخلية الــى ما
قبل الجلسة المقبلة لمعالجة
م ـل ـفــات االسـ ـتـ ـج ــواب« ،وع ـل ـيــه
سـيـكــون ل ــدى ال ــوزي ــر الـفــرصــة
الكافية ليتعاون ويعالج بنود
االستجواب».
وقال ان محاور االستجواب
خـ ـطـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ــدا ،واصـ ـ ـف ـ ــا اي ـ ــاه
«باستجواب من العيار الثقيل،
ودس ــم» ،مضيفا« :ال أتــوقــع ان
يتحمله وزير الداخلية ويصعد
المنصة ويجيب عن محاوره»،
م ـض ـي ـف ــا« :ان ـ ـصـ ــح ال ـ ــوزي ـ ــر ان
ي ـس ـت ـع ـجــل ب ــالـ ـتـ ـع ــاون وي ـحــل
قضايا محاوره».
وبـ َّـيــن هايف أن اول محاور
استجوابه هو محور انتهاكات
ح ـ ـقـ ــوق االنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،وهـ ـ ـ ــذا هــو

المسمى في المصطلح الحديث،
أما في المصطلح الشرعي فهو
ال ـظ ـل ــم« ،فــال ـظ ـلــم ظ ـل ـمــات يــوم
ال ـق ـي ــام ــة ،ورف ـ ــع ال ـظ ـلــم واج ــب
علينا ك ـنــواب وع ـلــى ال ــوزي ــر»،
م ــوضـ ـح ــا ان «ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـح ــور
م ـت ـض ـخــم ج ـ ـ ــدا ،ف ــأك ـث ــر وزيـ ــر
استدعي للجنة حقوق اإلنسان
هو وزيــر الداخلية لكن ال يزال
هــذا الملف لــم يـحــل ،لــذلــك هذا
من اهم المحاور لدي ،وإن كان
م ــا ه ــو اخ ـطــر اي ـضــا يــأتــي في
ال ـم ـح ــوري ــن االداري وال ـمــالــي
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور األم ـ ـ ـنـ ـ ــي وم ـ ـحـ ــور
خ ــام ــس ل ــن اع ـل ــن ع ـن ــه إال فــي
صحيفة االستجواب».
واخ ـت ـت ــم ه ــاي ــف تـصــريـحــه:
«هـ ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور ال ـ ـيـ ــوم،
وأرجو من الوزير ان يتعاون في
معالجتها او يستعد لصعود
المنصة».

ً
الكندري لتشكيل فريق لمتابعة قضية «حقوق اإلنسان» :وضع العمالة جيد جدا
مقتل المواطنين بالقاهرة

طــالــب ال ـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم
الـ ـكـ ـن ــدري وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـخ ــارج ـي ــة
والـعــدل بتشكيل فريق لمتابعة
قضية مقتل مواطنين اثنين غدرا
في جمهورية مصر العربية خالل
اربعة اشهر ماضية.
وق ـ ــال ال ـك ـن ــدري ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـلــس االم ـ ـ ــة :ان ـنــا
ن ـح ـتــاج ال ــى م ــوق ــف واضـ ــح من
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــن ال ــوض ــع
األم ـن ــي ف ــي م ـصــر ،ام ــا ان ــه جيد
او نـمـنــع مــواطـنـيـنــا م ــن الـسـفــر
اليها او تحذيرهم بأخذ الحيطة
والحذر عند سفرهم اليها.
وطـ ــالـ ــب وزيـ ـ ـ ــري ال ـخ ــارج ـي ــة
والعدل بتشكيل فريق لإلشراف
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة وال ـق ـض ـيــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة خ ـ ــاص ـ ــة ان االعـ ـ ـ ــام
ال ـم ـصــري ص ــور الـقـضـيــة بانها

ضرب افضى الى موت ،بينما ما
نراه على الجثة شيء آخر.
وط ــال ــب بــاي ـقــاف الـمـجــامــات
الدبلوماسية على حـســاب الــدم
ال ـكــوي ـتــي ،وال ن ـطــالــب بتأجيج
الوضع او الحروب بين البلدين
انما نريد القصاص الـعــادل من
هؤالء القتلة ،متسائال :ما فائدة
التقارير اليومية التي ترسلها
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات لـ ـك ــم عـ ــن االوضـ ـ ـ ــاع
الداخلية للدول وانتم ال تبلغون
بها مواطنيكم؟!
وش ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ــرورة ت ـحــرك
وزارتــي الخارجية والـعــدل بهذا
ال ـم ــوض ــوع ،مـشـيــرا ال ــى ان هــذا
الـمــوضــوع لــن يـمــر ب ـهــدوء ،ولــن
ننتظر خسارة شخص ثالث او
رابع حتى نضع حدا له ،الفتا الى
ان هناك وزراء خارجية للكثير

اللجنة زارت مركز إيواء العمالة المنزلية إلعداد تقرير

عبدالكريم الكندري

من الدول يصرحون عن حوادث
ضــرب وعـنــدنــا اثـنــان قتال غــدرا
وال يوجد اي تصريح او بيان من
وزارة الخارجية.

وص ـ ــف رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
البرلمانية النائب د .عادل الدمخي الوضع
اإلنساني في مركز ايواء العمالة المنزلية
بـ «جيد جدا» ،مشددا في الوقت نفسه على
ض ــرورة تنسيق الجهات المعنية ،بهدف
معالجة القصور وبعض النواقص.
وذكر الدمخي ،في تصريح صحافي عقب
زيارة قامت بها اللجنة للمركز ،أن نحو 400
شـخــص مــن الـعـمــالــة المنزلية مــوجــودون
في مركز نعتقد أنه منارة للكويت ،ونحن
تابعنا آلية العمل فيه ،وعرفنا ما ينقص
المركز من تجهيزات ،وسنعد تقريرنا بعد
دعوة كل الجهات المعنية.
وقــال« :سنعمل على تخفيض مدة بقاء
العمالة في المركز ،خصوصا للجنسيات
التي ال توجد لها سفارات داخل الكويت»،
معتبرا ان استقدام هذه العمالة خطأ كبير
والبد من تصحيحه ،وعدم السماح بدخول
عمالة ال توجد سفارة تمثلها.
وك ـش ــف ال ــدم ـخ ــي ع ــن إحـ ـ ــدى ال ـح ــاالت

العدساني يسأل ناصر الصباح عن «مدينة الحرير»
وجه النائب رياض العدساني
ً
ســؤاال إلى النائب األول لرئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح عن قانون
المنطقة االقتصادية الشمالية،
ً
ط ــالـ ـب ــا ت ـ ــزوي ـ ــده بـ ـ ــرأس الـ ـم ــال
الـتــأسـيـســي ل ـم ـشــروع المنطقة
ودراسة الجدوى.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي عــن
األس ــس والمعايير والــدراســات
وال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي ت ــم االس ـت ـنــاد
إلـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــي تـ ـح ــدي ــد الـ ـمـ ـب ــال ــغ،
ً
مستوضحا عن أنواع المشاريع

والكلفة التقديرية لكل مشروع؟
وذكــر أن المرسوم رقــم ()304
ل ـس ـن ــة  2016ب ــإح ــال ــة م ـش ــروع
ق ــان ــون بــإن ـشــاء الـهـيـئــة الـعــامــة
لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان
وم ـي ـن ــاء مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر نـصــت
المادة ( )8منه على« :يعد مجلس
األم ـ ـنـ ــاء ال ـ ـشـ ــروط واإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ل ـت ـس ـج ـي ــل ومـ ـ ــزاولـ ـ ــة
األنشطة االقتصادية والتجارية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا فــي
ال ـمــدي ـنــة وال ـج ــزي ــرة وال ـم ـي ـنــاء،
وك ـ ــذل ـ ــك األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـم ـح ـظ ــور

مزاولتها ،على أن تصدر ضمن
ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وت ـحــديــد
ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة إج ـ ـ ــراءات
وقواعد وشروط استقدام العمالة
األجـنـبـيــة بــالـمــديـنــة وال ـجــزيــرة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية»،
فهل سيتضمن المشروع الجديد
ن ـفــس الـ ـم ــادة الـ ـم ــذك ــورة أع ــاه
أو أي ن ـشــاط مـحـظــور مــزاولـتــه
أو ي ـت ـعــارض م ــع دس ـت ــور دول ــة
الكويت وقوانين الدولة؟
وطـ ـل ــب ال ـع ــدس ــان ــي ت ــزوي ــده
ب ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة أو خ ـ ـطـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع

الحويلة لمعالجة عنف المدارس
دع ــا مـقــرر اللجنة التعليمية الـنــائــب د.
محمد الحويلة وزير التربية وزير التعليم
العالي حامد العازمي إلى معالجة ظاهرة
العنف فــي ال ـمــدارس والقضايا السلوكية،
والـتــأكـيــد على اإلدارات الـمــدرسـيــة تشديد
الرقابة ،وتفعيل الــدور اإلرشــادي للمدرسة
في حماية الطلبة من المشكالت السلوكية،
والـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـ ـتـ ــربـ ــوي مـ ــع هـ ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة
م ــن ج ــوان ـب ـه ــا ك ــاف ــة ،وك ــذل ــك ت ـف ـع ـيــل دور
االخ ـصــائ ـي ـيــن الـنـفـسـيـيــن واالجـتـمــاعـيـيــن
تـحـقـيـقــا ل ــأه ــداف ال ـت ــي ت ـصــب ف ــي خــدمــة
ابنائنا ا لـطــاب السيما فيما يتعلق منها
بالشق التربوي.
وقال الحويلة ان ظاهرة العنف المدرسي
خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة بـيــن بـعــض الـطــاب
ً
ً
شهدت تطورا كبيرا ليس في الكم فقط بل
في األساليب التي يستخدمها بعض الطالب
ف ــي سـلــوكـهــم ال ـع ـن ـيــف ،وهـ ــذا ي ـعــد مــؤشــرا
خطيرا يجب تداركه ووضع برامج وفعاليات
للطالب لتعليم السلوك الجيد واشغالهم

بالمفيد ،واحتوائهم بالشكل الالئق وتقوية
ال ــرواب ــط بـيــن ال ـطــاب ،وااله ـت ـمــام بالوعي
الــدي ـنــي ،وضـ ــرورة تــوفـيــر الـمـنــاخ النفسي
والـ ـت ــرب ــوي ال ـم ـن ــاس ــب ل ـه ــم ،وت ـع ــزي ــز دور
األسرة ومساهمتها في غرس القيم الدينية
واألخالقية ،كما يجب وضع كاميرات مراقبة
في جميع انحاء المدرسة وخاصة االماكن
التي تكثر بها هذه الظاهرة لمراقبة الطالب
وكذلك األداء داخل المدرسة.
ولـ ـف ــت ال ـح ــوي ـل ــة ال ـ ــى ان ال ـع ـن ــف داخ ــل
المدرسة يمكن أن ينتقل إلى خارجها ويكون
أشد خطورة األمــر الــذي يجب التعاون فيه
من قبل إدارة المدرسة وأولياء أمور الطالب
لــوضــع ح ـلــول ج ــذري ــة للمشكلة والـقـضــاء
عليها قبل استفحالها ووصولها إلى مرحلة
ال تجدي معها أي معالجات ،ودراسة الحالة
النفسية للطالب المثيري للشغب من خالل
االخ ـصــائ ـي ـيــن االج ـت ـمــاع ـي ـيــن والـنـفـسـيـيــن
والتواصل مع أولياء األمور والتعاون معهم
لوضع أفضل الحلول لهذه المشكلة.

(الشاملة) ،باإلضافة إلى مذكرة
إيـ ـض ــاحـ ـي ــة أو ت ـف ـس ـي ــر ش ــام ــل
لـلـنـقــاط ال ـث ــاث ال ـتــال ـيــة :إع ــادة
توجيه مشاريع رئيسية مختارة
من الكويت إلى مشروع المنطقة
االقتصادية الشمالية ،واالتفاق
مــع الــدولــة على اتفاقيات البيع
المستقبلية للخدمات والبنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة ،وت ـن ـظ ـيــم ات ـفــاق ـيــات
التعاون الثنائي بين المشروع
والحكومة من جانب والمشروع
والدول األخرى من جانب آخر في
مختلف النواحي.

العازمي يستفسر عن
استثناءات لألطباء الوافدين
ً
وجه النائب حمدان العازمي سؤاال برلمانيا
الى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ،طلب
فيه تزويده بالفترة القانونية التي اشترطتها
وزارة ا لـصـحــة حـتــى يستطيع ا لـطـبـيــب غير
الكويتي ان يعمل بالقطاع األهلي بعد تقديم
االستقالة من القطاع الحكومي (وزارة الصحة).
وأض ــاف :مــا االشـتــراطــات والـضــوابــط التي
يرتكز عليها وزير الصحة عند استثناء الطبيب
غير الكويتي من شرط الفترة القانونية؟ وهل
ه ـنــاك نــص قــانــونــي ي ـخــول ل ـلــوزيــر اسـتـثـنــاء
بعض التخصصات؟ وطلب تــزويــده بنسخة
م ــن ه ــذه االشـ ـت ــراط ــات وال ـض ــواب ــط او اآلل ـيــة
ال ـتــي يــرتـكــز عـلـيـهــا ال ــوزي ــر السـتـثـنــاء بعض
االطباء ورفض استثناء آخرين ،وعدد االطباء
غير الكويتيين الذين تم استثناؤهم منذ 11
ديسمبر  2017حتى تاريخ ورود هذا السؤال،
وتزويده بأسماء االطباء ومسمياتهم العلمية
ونسخة من اوراق االستثناء.

خورشيد يسأل عن تسرب غاز في األحمدي
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ص ـ ـ ــاح
ً
ً
خورشيد سؤاال برلمانيا إلى
وزيـ ــر ال ـن ـفــط وزيـ ــر الـكـهــربــاء
والماء خالد الفاضل ،جاء في
مقدمته إن شركة نفط الكويت
ش ـك ـل ــت عـ ـ ــدة لـ ـج ــان تـحـقـيــق
ح ــول شـبـهــة ت ـعـ ٍّـد عـلــى الـمــال
العام أثناء تعاقدها مع مقاول
رئـيـســي وم ـقــاول ـيــن بــالـبــاطــن
لشركات تجارية محلية نتج
عنها عدة مشاكل فنية بسبب
سوء التنفيذ.
وعلى ضوء ما سبق ،طلب
خورشيد إجابته عن اآلتي :ما
سبب مشكلة تسرب الغاز في
منطقة األحـمــدي؟ ومــا نتائج

الـتـحـقـيــق ف ــي مـشـكـلــة تـســرب
الـ ـغ ــاز ه ـن ــاك عـ ــام ۲۰۱۰؟ مع
تزويدي بنسخة من محاضر
التحقيق ،مــع تـحــديــد أسـمــاء
من حقق معهم.
ُ
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءل« :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـق ـ ــل
الـ ـم ــوظـ ـف ــون دون إح ــال ـت ـه ــم
إلــى التحقيق مــن شــركــة نفط
الكويت إلى الشركة الكويتية
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة
المتكاملة من مستوى رئيس
ف ـ ــري ـ ــق وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى؟ وه ـ ـ ـ ــل ن ـق ــل
المذكورون أعــاه قبل انتهاء
الـتـحـقـيــق ف ــي مـشـكـلــة تـســرب
ال ـغــاز؟ وم ــا خـطــة شــركــة نفط
الـ ـك ــوي ــت ل ـم ـع ــال ـج ــة مـشـكـلــة

صالح خورشيد

الغاز باختالف مراحلها؟ مع
ت ــزوي ــدي بـتـكـلـفــة ك ــل مــرحـلــة
على حده».

كما تـســاء ل :كم تبلغ قيمة
الـتـكـلـفــة اإلجـمــالـيــة للمعدات
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ل ـع ــاج مشكلة
تـ ـ ـس ـ ــرب ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
األح ـم ــدي قـبــل وب ـعــد األوام ــر
التقديرية؟ «وتزويدي بنسخة
مــن ج ــرد شــركــة نـفــط الكويت
للمعدات التي استخدمت في
معالجة مشكلة تسرب الغاز
منذ عــام  ۲۰۱۰وحـتــى ،۲۰۱4
ونسخة من مالحظات ديوان
المحاسبة المرسلة إلى شركة
ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بالموضوع أعاله».

وفد لجنة حقوق اإلنسان خالل زيارته مركز إيواء العمالة المنزلية
الصعبة ،وهي لعاملة غادر زوجها البالد
وبقيت مع أبنائها منذ عامين داخل المركز،
بـسـبــب ديـ ــون تـبـلــغ  1400ديـ ـن ــار ،مــؤكــدا

ضرورة حل مشكلتها من خالل بيت الزكاة
او أي جهة خيرية ،السيما أننا أنفقنا عليها
خالل عامين مبالغ ربما تفوق مبلغ الدين.

برلمانيات
سلة أخبار
المرداس مع تجديد الثقة
بالروضان

بني النائب نايف املرداس موقفه
من جلسة األربعاء للتصويت
على طلب طرح الثقة في وزير
التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الخدمات خالد الروضان،
بأنه سيكون مع تجديد الثقة
بالوزير.
جاء ذلك في رده على سؤال
صحافي حول موقفه من جلسة
طرح الثقة في الوزير الروضان،
وقال املرداس :عهدنا من الوزير
التواصل املباشر مع املواطنني
واالستماع لشكواهم والعمل
على حلها بجدية ومعالجة
جذرية بما يحقق الصالح العام،
موضحا ان "هذا األمر يعطينا
مؤشرا بعزم الروضان حل
ما اثير بشأن بعض القصور
االداري في االستجواب ،وعليه
نؤيد ثقتنا في الوزير الروضان
وحسن الظن بجهوده".

الفضل يقترح إعداد برامج
تأهيلية للسجناء
تقدم النائب أحمد الفضل
باقتراح برغبة بأن تقوم وزارة
الداخلية ،بالتنسيق مع وزارة
التربية والتعليم والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
واملعاهد الخاصة ،بإعداد برامج
تأهيلية دراسية للمواطنني
الذين يقضون عقوبة السجن،
بما يمكنهم من الحصول على
شهادة فنية معتمدة باملجاالت
التي تحتاجها الدولة ويوجد
بها نقص بالعمالة الوطنية.
وعزا الفضل سبب اقتراحه الى
االحصائيات التي تشير الى
أن كثيرا من السجناء ممن لم
يكملوا تعليمهم وحصولهم
على شهادات دراسية تؤهلهم
لالندماج مع املجتمع بالحصول
على الوظيفة التي توفر لهم
دخال شهريا يساعدهم على
تحمل أعباء املعيشة والتزاماتهم
األسرية ،معرضون لالنحراف من
جديد وارتكاب الجرائم.

دلبلا
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ﺷﻮﺷﺮة :اﻧﺒﻄﺎح

د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ

اﻟﺼﻘﻠﺔ ﺿﺎﻳﻌﺔ!

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ً
ﻗﻀﻴﺔ أزﻣــﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻧــﻮاب ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ،ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻼج ﺣﻘﻴﻘﻲ أم ﻣﺠﺮد
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺳﺘﺼﺪر وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻷدراج ،وﻳﺒﺮر اﻟﻨﻮاب أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ أﻧﻬﻢ
ﺗﺒﻨﻮا اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ.
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع ﻫﺬه اﻷﻋﺬار ،ﻛﺄن ﻳﺒﺮر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺸﻠﻪ اﻟﺬرﻳﻊ
ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻻ أﻣﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻟﻌﻼج اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﻮ ﺗﺎﺑﻌﻮا اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻤﺎ أﻫﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋﺘﺎدت
ً
ﻫﻲ اﻷﺧــﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ وﻋﻠﻤﺖ ﺟﻴﺪا أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻘﺮارات
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﻨﺴﻴﺎن.
ﻓـﻜــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ "ﺷ ــﻮ" أﻣ ــﺎم اﻟـﺸـﻌــﺐ ،ﻓـﻠــﻮ ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻋــﺪد
"اﻻﻧﺒﻄﺎﺣﻴﻴﻦ" ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﺟﻴﺪا ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﻢ
ﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺮدي
اﻷوﺿﺎع ،ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻧﺒﻄﺎح اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﺴﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ "اﻟﻤﻔﺎﻃﻴﺢ" ،ﻓﻤﺎ إن ﻳﻔﺘﺮس ﻫﺆﻻء اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﻌﻮدوا ﺑﺬاﻛﺮﺗﻬﻢ إﻟﻰ آﻟﻴﺔ اﻻﻧﺒﻄﺎح أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺲ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ .وﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة أدت إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮم واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣــﺎ دون ،وﻣــﻦ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
أو اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮن
ﻋﻘﻮدﻫﻢ ﺟﺎﻫﺰة ﺑﻘﺪرة ﻗﺎدر ﺑﺤﺠﺔ أن ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .وأﻛﺒﺮ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮﻳﺞ ﺗﻌﺐ واﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ
دراﺳﺘﻪ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﻪ ،أﺿﻒ
إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ أﺣﻼم ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ وﻣﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮه ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ
ً
ﺑﺄرﻗﺎم ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺄن إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻏﺪا رﻏﻢ أن اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺪ وﺟﺬب ،وﻓﻲ دواﻣﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ وﻛﺄﻧﻨﺎ
ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﻌﺠﺰة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ،
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺸﻜﻠﺔ ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺣﻮار ﻣﻤﻞ ﻹﻳﺠﺎد ﺻﻴﻐﺔ
ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ وﺣﻠﻮل ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ .ﻧﻌﻠﻢ
ﺟﻴﺪا أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات،
ُ
وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ وﻻ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮر؟ اﻟﺴﺒﺐ
أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ زواج ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻇﻬﻮرﻫﺎ وﺗﻌﺎﻳﺸﻬﺎ
ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ،وﻣﺎ إن ﻧﺨﻠﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺎت ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺤﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﺶ
رﻏﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻴﻘﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻰ ﻣﺘﻄﺎﻳﺮ.

اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻤﺎﺟﺪي
أﺗﺴﺎءل أﺣﻴﺎﻧﺎ :ﻟﻤﺎذا ﻧﻜﺘﺐ؟ وﻟﻤﺎذا ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻨﺎ؟ وﻫﻞ
ﻫﻨﺎك ﺣﻘﺎ أﺷﺨﺎص ﻳﻬﻤﻬﻢ اﻹﻧـﺼــﺎت إﻟﻴﻨﺎ؟ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻂ
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺪﻻﻻت ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﺗﺎﺋﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻔﻬﻢ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ إﻻ
ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻛﺒﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ُ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻣﺜﻼ :ﻫﻞ أﻋﻄﻲ
اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺟﺮﻋﺔ زاﺋﺪة؟ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ؟ أو
ﻛﻴﻒ ﻳﺨﺪر اﻟﻤﺮﻳﺾ وﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﻗﻠﺐ؟ أو أﺳﺒﺎب اﻵﻻم اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ؟ أو ﻫﻞ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ّ
ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪم؟ وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻻ ﻳﻼم ﻫﻨﺎ أﺣﺪ
ﺳﻮى أﻃﺒﺎء اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ! وﻫﻨﺎك
ً
أﻳﻀﺎ ﻏﻴﺎب ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻧﺮى اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻘﻠﺐ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ
ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻘﺪم
ﻃﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ .ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﺿﻴﺢ أي ﻟﺒﺲ أو ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﺑﺄن ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﻛﺄي ﻃﺒﻴﺐ
آﺧﺮ درس ﺧﻤﺲ أو ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ،وﻫﻮ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وأﺛﻨﺎءﻫﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﻃﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪر ﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﺄي آﻻم،
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺟﻬﺰة واﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻟﻮﻋﻴﻪ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﻻم اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ
ﻓﻲ "اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ" .أﻣﺎ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ اﻷﻛﺜﺮ
ُ
ً
ﺷﻴﻮﻋﺎ وأﻣﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺒﺎء اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﺣﺴﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ وﻃﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻋﻴﺔ أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ واﻷﺷﻌﺔ
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻧﻮاع
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ وأﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻧﻮع ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ أو دراﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ،
وﺗﺒﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎوف واﻷﻓﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ،وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺨﺪﻳﺮ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻮﻻدة ﺑﻼ أﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﻟﺤﻮاﻣﻞ.

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا و»اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ«
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺸﻤﺮي
ّإﺑﺎن اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻔﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺪ اﻹرﻫﺎب،
ﻇﻬﺮت أﺻﻮات ﻧﺸﺎز ﺗﻌﻠﻞ ﻫﺬا اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻤﺸﺮوﺧﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮل إن اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ أﺻﻞ اﻟﻌﻨﻒ ،وإن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ رد ﻓﻌﻞ
ﻣﺆﺳﻒ ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻊ.
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻋﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻃﺎﻣﺤﻮن ﻟﻜﺴﺐ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎﻃﻬﻢ ،وآﺧﺮون ﻳﻬﺪﻓﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺟﻨﺪات ﻛﺒﻴﺮة،
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ،ودﺣ ــﺾ ﺻــﻮت اﻟﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺿﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﻢ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷن
ﻫﺬه اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺸﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻲ أﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻓﻈﺎﻋﺔ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ُﻳ َ
ﺤﺎرب ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿﺪ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ.
وﻣﻦ واﺟﺐ ﺳﻔﺎرات اﻟــﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أن
ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺤﻤﻼت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﻬﻢ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻠــﻮح ﺑﻬﺎ أﻟـﺴــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻘــﺬرة
وﻣﺠﻨﺪوﻫﺎ ،وأن ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ.
ﻓﺎﻟﺴﻔﺎرات دورﻫــﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻷﺣــﺪاث واﻟﺘﺄﺟﻴﺞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أن ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻓﻬﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻷﻗﺪر
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻐﺮب ،وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﺮى
دوﻻ ﻏﺮﺑﻴﺔ أﻧﻔﻘﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ودراﺳــﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن
ﺳﻔﺎراﺗﻨﺎ أوﻟﻰ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮ
أواﺻﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻤﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس.
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اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺪم وﻻ ﻳﺆﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﻟﻴﺲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أو ﻣﺎدﺗﻬﺎ وﻣﺤﺎورﻫﺎ،
وﻻ ﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻲ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاب ،وﻻ
ﺣﺘﻰ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب ،ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺎء ﻟــﺔ ﺣﺴﻤﺘﻬﺎ ورﻗ ــﺔ ﻃ ــﺮح اﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟــﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑـﻌــﺪ إﺿــﺎﻓــﺔ أﺳ ـﻤــﺎء اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻜﻞ أرﻳﺤﻴﺔ.
اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎوت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺑـﺸــﺄن
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاب أﻣ ـ ـ ـ ــﺮ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪ
وﻣـ ـﻌ ــﺎرض ،وﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎش وردود
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮز ﺑ ـﻴــﻦ أﻗـﻠـﻴــﺔ
ً
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  15ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟـﻐــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧـ ــﻮاب اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻻ
ﺗﺴﻤﺢ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻃ ــﻼق ﺑـﺒـﻨــﺎء أي ﻣــﻮﻗــﻒ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أو ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻻ
ﺣ ـﺘــﻰ وﻓـ ــﻖ ﻧ ـﺒــﺾ اﻟ ـ ــﺮأي اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ
ً
دواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻫــﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻛــﺎن ﻻﻓﺘﺎ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺗﻮزﻳﻊ
أﺻﻮات اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﻔ ــﺎدﻫ ــﺎ اﻧـ ـﻌ ــﺪام اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ً
وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﻛـﺜــﺮة اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﺎت ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وزادت
ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺜﻘﺔ
واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
ً
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺄن ﺻﺮاﻋﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎر وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮزراء
داﺧـ ــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪة ،وﺗ ـﺤــﺮﻳــﺾ أﺣــﺪ
اﻟــﻮزراء ﻟﻠﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ورﻗﺔ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ،
وﺗﺨﻨﺪق أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺧﻠﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﻄﺒﻘﻲ أو اﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ "ﺗﻀﻴﻊ اﻟﺼﻘﻠﺔ"
ﻓﻲ أﺻﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ،وﻟﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ
ذﻛــﺮ وﻣــﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﺳﺘﺠﻮاب ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﺑــﻞ اﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2012ﻫﻮ
اﻧﻌﻜﺎس ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻓﻖ اﻟﺼﻮت
ّ
اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻤﺰق اﻟﻤﻤﺰق وﻳﻔﺘﺖ اﻟﻤﻔﺘﺖ
ً
وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﺴﺎدا! إن ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻠﻔﻨﺎن
اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓــﺮﺳــﺎن اﻟـﻤـﻨــﺎخ ﻋ ــﺎم  1983ﻳﻠﺨﺺ ﺑـﻜــﻞ دﻗــﺔ
وإﺑﺪاع اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﺳﻮداء
ً
ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻀﺤﻜﺔ أﻳﻀﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻌﻴﺸﻪ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻧﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﻴﺌﻮﺳﺎ ﻣﻨﻬﺎ!

AlSaddani@hotmail.com

ﺳﺪاﻧﻴﺎت :ﻳﺎ ﻋﻠﻲ!
ُ
ﺗﻀﺤﻚ اﻟﺸﻌﺐ ﺗــﺎرة وﺷﺨﺼﻴﺎت دراﻣـﻴــﺔ ﺗﺒﻜﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﺗــﺎرة أﺧــﺮى،
ﻓﺠﺰء ﻳﻀﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺣﻨﺎ وﺟﺰء ﻳﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻨﺎ ،وﻟﻦ ﻧﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة
ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻛﻲ وﻻ اﻟﻀﺎﺣﻚ.
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﺮرت ﺑﺴﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء وﻛﻨﺖ
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺬه
ﱠ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،وﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﺬي أﺑﻘﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ
ﻃﺮف ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺧــﻮة ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﺪﻫﺮ ،وﻟﻜﻨﻲ ﺗﺬﻛﺮت اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﺿﻰ وﻳﺼﻤﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب
ﻗﺪﻳﻤﺎ :ﻫﻴﻬﺎت! ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻓﺤﻮاﻫﺎ وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وزواج اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
• أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻃﺒﻴﺐ ﺟﺮاﺣﺔ ﻗﻠﺐ ،ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻲ :ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻼزﻣﺔ
اﺳﻤﻬﺎ ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺴﻮر ،ﻟﻢ أﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﺸﺮح اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺮض ،ﻟﻜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺎم أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﻜﺴﺮ ﻗﻠﺒﺎ أو ﻳﺠﺮح ﻧﻔﺴﺎ أو ﻳﺆﻟﻢ ﺧﺎﻃﺮا أﺣﺒﻪ،
ﻧﺤﺘﺎج ﻗﺒﻞ أن ﻧﻜﻮن أي ﺷﻲء أن ﻧﻜﻮن ﺑﺸﺮا ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ
ودرﺳﺎ وﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة.
• يوميا كان يأتي للمدرسة ويسأل عن أحفاده وكان يناديني :يا
ً
ﻋﻠﻲ ،ﻗﺎﺋﻼ :اﻟﻌﻴﺎل ﻋﻴﺎﻟﻚ ،ﻟﻢ أﺷﺄ أن أﻛﺴﺮ ﺧﺎﻃﺮه وآﺛﺮت أن أﻛﻮن ﻋﻠﻴﺎ
ً
ً
وأن أﻛﻮن أﺑﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ وأﺧﺎ ﻟﻬﻢ.

ّ
ﻣﺸﺎري ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ و»اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ«
ﺳﻔﺎح ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

اﺳـﺘـﻴـﻘـﻈـﻨــﺎ ﻳ ــﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓــﺎﺟ ـﻌــﺔ أدﻣـ ــﺖ ﻗ ـﻠــﻮب ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻠﻮب
اﻟﺮﺣﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻌﺘﻨﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺰرة وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺑﻌﺪ
أن أﻃـﻠــﻖ أﺣ ــﺪ اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ اﻟـﺴـﻔــﺎﺣـﻴــﻦ اﻟـﻨــﺎر
ﺑـﻌـﺸــﻮاﺋـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺼـﻠـﻴــﻦ ،ﻣـﻤــﺎ ﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓﻲ
ﺳﻘﻮط ﻋﺸﺮات اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ.
واﻟــﻼﻓــﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺎدث اﻟﺒﺸﻊ أن اﻷﻣــﻦ
ً
ﺗﺤﺮك ﻣﺘﺄﺧﺮا وﻫــﺬا ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة أﻋــﺪاد
اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮم اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﺸﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع ﻣﺎ ﺣﺪث رﻏﻢ
أن ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎءة اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ
ﻫــﺬه اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﺘﻲ ﻫــﺰت ﻗﻠﻮب وﺿﻤﺎﺋﺮ ﻛﻞ
اﻷﺣﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟﺤﺎدث
اﻟﻤﺮوع أن ﻣﻘﻮﻟﺔ "اﻹرﻫﺎب ﻻ دﻳﻦ ﻟﻪ" ﺗﺠﺴﺪت
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺨﺮس أﻟﺴﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮوج
ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮﺿﻴﻦ ﺑﺄن اﻹرﻫﺎب ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻤﺎ ﺣﺪث أﺛﺒﺖ أن أﺗﺒﺎع ﻛﻞ
اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨﺤﺮﻓﻮن وﺷﺎذون وﺧﺎرﺟﻮن

ً
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺸﻲ أن اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ
اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ
ً
ّﺗﺪﻋﻲ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم ،وأﺳﺎءت ﻛﺜﻴﺮا ﻟﺪﻳﻨﻨﺎ
ً
اﻟﺤﻨﻴﻒ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺟﻬﺪا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ دوﻟﻨﺎ
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ إزاﻟ ــﺔ اﻟ ـﺼــﻮرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم،
وﺟﻬﺪا ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﻢ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.

ﻋﺮس ﺑﻼ ﻣﻌﺎزﻳﻢ

ً
ً
ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻼد اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺪﺛﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ً
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪي اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ
ُ
اﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ أﺑ ـﻄ ـﻠــﺖ ﻋـﻀــﻮﻳـﺘـﻬـﻤــﺎ ،ورﻏـ ــﻢ اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻨﺎﻓﺲ
ً
 ٤٧ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﻋﺰوف اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ً
ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﺮك آﺛــﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺮس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟــﺬي ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻴﻪ
ً
أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة.
وﻗ ــﺪ أرﺟـ ــﻊ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮون أﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟـ ـﻌ ــﺰوف ﻋﻦ

اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻴ ــﺄس
اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء
اﻟــﻮﻋــﻮد اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أرض
ً
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ،
وﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب ،وﻣﻦ ﺛﻢ
أﺻﺒﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ واﺛﻖ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،أﺿــﻒ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺰوف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺴﺎدة
اﻟ ـﻨ ــﻮاب اﻟـﺤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ وﻣ ــﻦ ﻳ ـﻔ ـﻜــﺮون ﻓ ــﻲ ﺧــﻮض
ً
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أن
ﻳﺪرﺳﻮا ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،وﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻨﺎﺳﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ
وﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺸﻌﺐ وﻫﻤﻮﻣﻪ ،وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻘﻂ،
ً
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻋــﺎﻓ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،وﺣ ـﺘ ــﻰ ﺗﻈﻞ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻬﻰ ﺻﻮرﻫﺎ ،واﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻮﻓﻖ واﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.

ﺣﻤﻠﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن أرﻫﻘﺘﻬﻢ أﻗﺴﺎط اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ
اﻟﺠﺸﻌﺔ ،ودون أي ﺑﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﻣــﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﺘﺮث
ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أو ﺣﺘﻰ ﻟﺘﺪرﺳﻬﺎ وﺗﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
وﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
أﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ﻟﺪرﺟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺑﻌﺪه ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮوض ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻼء ﻓﺎﺣﺶ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮي ،وﻻ
ﻳﺴﺪ ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ ،ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل :ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
ً
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ؟ وأﻳﻦ اﻟﺤﻠﻮل ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف
ً
ً
ﻋﻦ ﻇﺮوﻓﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ؟ ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻛﻮﺛﺮ اﻟﺠﻮﻋﺎن ﻣﻘﺎﻻ
ً
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺤﺘﺴﺐ أرﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ،وﻗﺪ ﻟﻘﻲ
ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون.
وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻤﺘﺎز وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ
َ
ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺮا أي اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺗﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻔﺘﺮس رواﺗﺒﻬﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﺣﻠﻮل اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻛﻮﺛﺮ اﻟﺠﻮﻋﺎن
ً
ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ،وﻗﺪﻣﺖ ﺣﻼ ﻣﻦ ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت أﻫﻞ
اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﺻﻘﺎع اﻷرض أن
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺎﻷﻗﺮﺑﻮن أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف.
ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ دﻋﻮة اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط أﻗﺴﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إﺳﻘﺎط اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻜﺎﻓﻠﻬﻢ وإﺣـﻴــﺎء ﻋﺎدة
اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ
 :ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺠﻤﻴﻌﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻫﻠﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻌﻴﺪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺳﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ،ﻓــﺎﻷﻗــﺮﺑــﻮن أوﻟ ــﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وأن ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ً
ً
اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻳﻘﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺮث وﻟﻦ
ً
ﺗﻜﺘﺮث ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻ أو
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ.

اﻗﺘﺮاع
ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﻟﺢ
 ١٦ﻣﺎرس ﻳﻮم اﻻﻗﺘﺮاع ﺳﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻦ وﺳﻂ أﻓﻜﺎره وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﺘﺄدﻳﺔ أﻣﺎﻧﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،أﺧﺬ ﻳﺘﺴﺎءل" :ﻣﺎذا أرﻳﺪ ﻣﻤﻦ ﺳﺄﻧﺘﺨﺒﻪ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻛـﻬــﺬه؟" ،ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻻﺗﻪ آﻻف اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
ّ
اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﺧﺮى ﺧﻠﺼﻬﺎ ﻟﻪ "ﺑﻮراﺷﺪ" اﻟﺬي ﻳﺨﻮض
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﺄﻣﻼ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﺎر اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ،
ﻧﻜﺎﻳﺔ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﻤﻪ اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
ﻳﺴﺘﺪرك اﻟﻤﻮاﻃﻦ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﻠﺺ
ً
ً
ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ واﻗـﻌـﻴــﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣــﻦ ﻋﻤﺮ
ً
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻤﻨﺪوب ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺧﺮ! ﻳﺸﻄﺐ اﺳﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻨﺖ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻗﻴﺎس اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺣﺼﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
اﺳــﻢ آﺧ ــﺮ ،ﻳﻤﺘﺎز ّ
ﺑﺘﺪﻳﻨﻪ ،وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺤﺴﻦ ﻣــﻊ اﻟـﻨــﺎس ،ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ّ
اﻟﻤﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪة وأﺧﻄﺒﻮﻃﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺪاﺋﺮة ،ﻳﺮﺗﺎح اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻗﺪاﺳﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ! وﻳﺸﻌﺮ أن ﻋﻨﺎء ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮاع ﻟﻦ
ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺨﺼﻢ ﺿﻌﻴﻒ! ﻟﻜﻦ ،ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ ﺿﻤﻴﺮه :ﻣﺎ ﺷﺄن ّ
ﺗﺪﻳﻨﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؟ ﻳﺠﻴﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺿﻤﻴﺮه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪور ّ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﻘﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻬﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻬﺬﻳﺎن ،إن ﻟﻢ
ً
ﺗﻜﻦ ًﻫﺬﻳﺎﻧﺎ! "ﻳﺨﺎف اﻟﻠﻪ!" ،وﻳﺮد اﻟﻀﻤﻴﺮ :ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺨﺎف اﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﺧﺎض
ً
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺟﻤﻞ! ﻳﺸﻄﺐ اﺳﻤﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺑﻴﻨﺖ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻗﻴﺎس اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺣﺼﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺧﻴﺮ ،ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻋﻈﻴﻢ ،ﻻ ﺷﻚ أن ﻋﻴﻨﻴﻪ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺘﻴﻦ
ً
ً
ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺎء ﻟﻦ ﺗﻨﻬﺸﺎ ﻣﻦ أﻣــﻮال اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻠﺴﺎ ﺣــﺮاﻣــﺎ .ﻻ ﻳﺮﺗﺎح اﻟﻌﻘﻞ
ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻛﻬﺬا ،ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺎب أﺷﺪ اﻻرﺗﻴﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ أراد ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ،وﻟﻔﺘﺢ أﺑﻮاب ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺮاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ!
ً
ﻟﻤﺎذا ﻳﺨﻮض أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺻﻼ؟! ﻳﺸﻄﺐ اﻻﺳﻢ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻨﺖ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻗﻴﺎس اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺣﺼﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻗﺪ دﺧﻞ ﻣﻘﺮ اﻻﻗﺘﺮاع ،وأﻣﺎﻣﻪ
ً
ً
ﻣﺮارا ،وﻟﻢ ّ
ﺗﺘﻮج ﺟﻬﻮده
ﺷﺎب ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺟﻴﺪا ،ﻣﺮﺷﺢ ﺧﺎض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،ﻳﺬﻛﺮه وﻫﻮ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﻤﺎﺳﺘﻪ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ
ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻋﻦ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻠﻞ ،ﻋﻦ اﻟﺤﻞ ،ﻫﻮ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ّ
اﻟﻤﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺎل ﻣﺜﻠﻪ ،ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻛﺤﺎل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎس .ﻛﺎن ﻫﻮ ﺟﻮاب ﺗﺴﺎؤﻟﻪ.

ً
ﺗﺒﺎ ﻟـ»اﻟﻮاﺳﻄﺔ«

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺷﻼ*

اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ!!
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻣــﺎ زاﻟ ــﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﻟـﻴــﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪارس واﻛﺘﺸﺎﻓﺎت
ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻤﺔ ﻋﺼﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ
ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﺒﻘﺮي اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ "ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ" :أﻧﺎ ﻻ أرﺳﻢ ﻣﺎ أرى ﺑﻞ
أرﺳﻢ ﻣﺎ أﻋﺮف!
ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا؟ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ووﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﻔﻨﺎن واﻟﻤﺒﺪع ،وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
إﺑﺪاﻋﻪ ﺑﺼﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺰﻣﻦ ،وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ أﺳﻤﺎءﻫﺎ
ﺑﺤﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻄﺎﻏﻲ واﻟﻤﺆﺛﺮ! ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺣﻴﻦ أراد اﻟﻔﻨﺎن
ﻣﺎﺗﻴﺲ" ورﻓﺎﻗﻪ أن ﻳﻌﻴﺪوا إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
"ﻫﻨﺮي
ُ
ﻣﺠﺪﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  1905ﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﺎﻟﺔ
اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻋﺮﺿﺖ ُ
ﺧﺮﺟﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺳﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﺬي أﻟﺼﻖ ﺑﻬﻢ وﻫﻮ اﺳﻢ "اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ".
ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻮﻛﺴﻞ  L.Vauxcellesﺣﻴﻦ رأى ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﻢ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺘﻤﺜﺎل ﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﻟﻠﻨﺤﺎت "أﻟﺒﻴﺮ ﻣﺎرك" أﻃﻠﻖ ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ
ّ
اﻟﻤﺸﻬﻮرة "ﻫﺬا دوﻧﺎﺗﻠﻮ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ اﻟﻮﺣﻮش" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺎﺧﺮا ﺑﻘﺪر
دﻫﺸﺘﻪ ﻣﻤﺎ رأى ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻻ ﻧـﻈــﻦ أن ﻋـﺒــﺎﻗــﺮة اﻷدب واﻟـﻔـﻨــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ أﺳـﺴــﻮا ﻣ ــﺪارس ﻓﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻤﺘﻪ اﻟﺘﻄﻮر واﻻﻛﺘﺸﺎف ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻘﺮون اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو ﻣﻤﻦ ﻫﺎﺟﻤﻮا ﻫــﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮت ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ،وو ﻗـﻔــﻮا ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻮاﻗﻒ اﺳﺘﻬﺠﺎن ،وﻇﻨﻮا أن ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ ﻗﺪ اﻧﺤﺮﻓﻮا
ﻋﻦ ﺟﺎدة اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻻ ﺑﺪ أﻧﻬﻢ ﻓﺎﺷﻠﻮن!! واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺛﺒﺎت
ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
اﻟﻌﺒﺎﻗﺮة ﻻ ﻳﺴﺨﺮون ،إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻳﻨﺒﺸﻮن ﻓﻲ ﺳﺮ اﻹﺑﺪاع ﻋﻦ
وﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ أﺣــﺪاث ،وﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ،وﻳﺄﺧﺬون
ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻴﺼﻮﻏﻮا ﻟﻐﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻬﻢ.
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟــﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻬﺬه اﻟـﻤــﺪارس واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ

ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ :أﻳﻦ
دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت؟
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺤﻞ

ﺑ ـﻌ ــﺾ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎور اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاب ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ
وﺧـﻄـﻴــﺮة وﺗــﻢ ﺑـﻴــﺎن ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
وﻣـﻘـﻨــﻊ ،وﻟـﻜــﻦ ﻣـﻀـﻤــﻮن اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﻧﻔﺴﻪ
وأﺳﺒﺎﺑﻪ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﻮزﻳﺮ
وأﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷ ـﺨــﻮص اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ،ﻓـﻘـﻀـﻴــﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري أو اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﻊ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻌﺜﺮة اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﺧـﺘــﺮاق ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺠﺮد
واﺟـﻬــﺔ ،ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﺟـﻬــﺰة اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ﺗﻤﺜﻞ أزﻣﺔ دوﻟﺔ وﺣﺎﻟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع واﺳﺘﻔﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال وﺛﺮوات ،وﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻫﻮ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻧﺠﺎح إﺷﻐﺎل اﻟﻨﺎس
ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ وﺧﻠﻂ اﻷوراق وﺑﻌﺜﺮﺗﻬﺎ ،وإﻓــﺮاغ
ً
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ،وأﺧﻴﺮا
ﻓﺈن اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺠﺮد
ﺧﺎل ﻣﻦ أي ﻣﺤﺘﻮى ﺣﻘﻴﻘﻲ.
دﻳﻜﻮر ﺷﻜﻠﻲ ٍ
وأﺑﻠﻎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻊ وﻻدة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻣـﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟـﻨــﺰاﻫــﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﻻ أود ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل أن أﺷﺮع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻠﺘﻬﺐ
اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻦ ﺷﻐﻮر ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ ﺑﺈﺻﻼح
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻓﻌﻼ اﻟﻘﺮار أو ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ
ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ.
ﻻ أود أن أﻧﺎﻗﺶ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﱠ
اﻟﻤﺸﻮه ،واﻟﺬي أﺗﻰ ﻟﻨﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻮﻫﺎء ،ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ
ﱠ
ﻳﻨﺎﻓﺤﻮن وﻳﻜﺎﻓﺤﻮن وﻳﺸﺎرﻛﻮن وﻳﻘﺎﻃﻌﻮن ،وﻛﺄن اﻷﻣﺮ ﺑﻴﺪﻫﻢ
ﻛﺎﻟﺪﻣﻰ
ﱠ
أو ﻳﻈﻨﻮن ﻇﻨﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ أﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻳـﻘــﺮرون ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ وﻣﺼﻴﺮ أﺟﻴﺎﻟﻬﻢ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﺗﻌﻴﺲ ﻫــﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟــﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ وﻧﺤﻦ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻣﻮاردﻧﺎ وﻃﺎﻗﺘﻨﺎ راﺣﺖ ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ وآﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﺪوﻟﺔ إدارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ،
وﺗﺤﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻨﺎ وﻷﺟﻴﺎﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺗﻌﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وأﻧﺎ أﺷﺎﻫﺪ
اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ واﺣﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،
وﻛﺄن ﻫﺬا اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻫﻮ ﻋﺮش ﺑﻠﻘﻴﺲ أو ﻋﺮش ﻗﻴﺼﺮ روﻣﺎ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻤﻦ ﻇﻞ ﻳﻜﺎﻓﺢ دﻓﺎﻋﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻻ
ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﺨﺪم اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﺳﻮى أﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ
ﺣﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ أن ﻳﺼﺒﺢ رﺟﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ذا ﻛﺮﺳﻲ أﺧﻀﺮ،
وأن اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ وﻓﻬﻤﻪ وإدراﻛﻪ؛ ﻷن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ وﺟﻬﺎﺑﺬة ،ﺑﻞ ﻳﺤﺘﺎج ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ

٧

إﺿﺎﻓﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﻴﺴﻰ
ﻻ ﺷﻚ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ "ﺗﺜﻘﻴﻒ" ﻓﻨﻲ وﻓﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺪﻋﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن،
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻟﻴﺲ ذﻧﺐ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ أن ﻳﺒﻘﻮا دون
ﺣﺮاك ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ وﻻ ﻳﻼﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت.
ﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮا إﻧﻤﺎ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺠﻤﺎل ﻣﺎ أﻟﻔﺘﻪ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ
وﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ وﻋﻴﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ
ﺣﻴﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
إن ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ أﺑﺪﻋﺖ
ﻓـﻨــﻮﻧــﺎ رﻓـﻴـﻌــﺔ ﻣــﺎزاﻟــﺖ ﺷــﺎﻫــﺪة ﻋـﻠــﻰ وﻋ ــﻲ وﻓـﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺳﺒﻘﻨﺎ ،وﺗــﺮاﻛــﻢ
اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﻟـﻔــﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎ وإﻫـﻤــﺎل ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺧﻔﺾ
ﻗﻴﻤﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻗﺪ أﺻﺎب وﺟﺪان اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻋﻴﻨﻪ
وﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﻟﺞ اﻵﺧﺮون اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺜﺮي اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎن
ﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﺮق ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﻴﻦ أﺧــﺬوا ﻋﻨﻬﺎ .أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ؟
ﻻ ﺷﻚ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻨﺎﻧﻴﻨﺎ ،ﻓﻲ وﻗﺖ اﺳﺘﺸﺮت ﻇﺎﻫﺮة
أﺧ ــﺮى ﻏــﺮﻳـﺒــﺔ وﻣـﻨــﺎﻗـﻀــﺔ ﻟـﻠــﻮﻋــﻲ اﻟـﻔـﻨــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻴــﻢ ﺑـﻤـﺴـﻤـﻴــﺎت ﺧــﺎوﻳــﺔ
اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻳﻌﺠﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ أﺳﺮارﻫﺎ ،وﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮن
أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ،
وﻫ ــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺻ ــﻞ ﻣـﺴـﻤـﻴــﺎت ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻐــﺮض ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣــﺎدي
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ! ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻀﺒﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﻨﻲ وﺗﻮﺟﻬﻬﻢ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
داﺋﻤﺎ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ وﺟﺪان اﻷﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺪوﻧﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻘﻖ
ﻟﻬﺎ ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﻣﻊ إﻳﻘﺎع اﻟﺤﻴﺎة ،اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻗﻮة ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﻧﺔ
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -ﻛﻨﺪا

ً
ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺸﻐﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻳﻌﻤﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻳﺄﺧﺬ
ً
راﺗـﺒــﻪ ﻛــﺎﻣــﻼ دون اﻧـﺘـﻘــﺎص ،وآﺧ ــﺮ ﻳـﺤــﺎول إﻧـﻬــﺎء إﺣ ــﺪى اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻛﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺴﻼم ،ﻟﻜﻦ
ً
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎءان ﺟﺪا وﻳﺘﺬﻣﺮان وﻳﺸﻌﺮان ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎذا؟!
إﻧﻪ أﻣﺮ ﻳﺜﻴﺮ اﻻﺳﺘﻐﺮاب وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم! ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮم
ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ! واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
إﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻠﻤﺎذا
ﺷﻌﺮا ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء واﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺔ؟
ﺳﺘﺠﺪ أن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺨﺒﺄة ﺧﻠﻒ ﺳﺘﺎرة ﺳﻮداء اﺳﻤﻬﺎ »اﻟﻮاﺳﻄﺔ«،
ً
ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻣﺒﻜﺮا ﻛﻞ ﻳﻮم وﻳﺮى زﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
ً
اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮا دون ﺳﺒﺐ ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﻜﺘﺸﻒ أن
ﻣﺴﺎو ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﻴﻠﻪ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ٍ
ً
ً
اﻟﻤﻘﺼﺮ! وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن زﻣﻴﻠﻪ اﻟﻤﻘﺼﺮ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻋﻠﻰ،
وﻫــﺬا ﺑﺴﺒﺐ أﻣﺮ واﺣــﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ »اﻟﻮاﺳﻄﺔ« .واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻵﺧــﺮ اﻟﺬي
ﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ إﻧـﻬــﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺗ ــﺮاه ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺧ ــﺎرج ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ً
ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮاﻃﻨﺎ آﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺆول ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ وﻳﻨﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر ،ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ
ً
ﻻﺣﻘﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟــﺬي دﺧــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ
ﻣﻘﺮب ﻟﻠﻤﺴﺆول! وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻼﺣﻆ ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻘﺎرئ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻮاﺳﻄﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻷﺧﺬ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وﻫﺬا
ٌ
أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ وﻳﺰداد ﺗﺬﻣﺮه ﺳﻴﻠﺠﺄ إﻟﻰ
»اﻟﻮاﺳﻄﺔ« ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻟﻸﺳﻒ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻗﺎدت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،ﻣﻤﺎ أدى
إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻋﻼج ﻓﻮري ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ أﻛﺜﺮ ،ﻓﻴﺰداد اﻟﺘﺬﻣﺮ واﻟﻈﻠﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ.
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االحتجاجات تكرس استقاللية القرار السياسي في الجزائر
كون كوفلين– ذي
ناشيونال

المأزق السياسي الذي تواجهه
الجزائر في الوقت الراهن
يذكرني بما عانته تونس خالل
حكم الرئيس الحبيب بورقيبة،
وفي حقبة الثمانينيات من
القرن الماضي كان الشعب
التونسي ينزل بصورة منتظمة
للشوارع للتعبير عن االحتجاج
على الرئيس المريض وغير
الفعال الذي تم استبداله في
نهاية المطاف بالرئيس زين
العابدين بن علي.

من المهم أن نتذكر
عندما نعمل على
التخطيط لخالفة
بوتفليقة أال تختار
النخبة الحاكمة
المزيد من النوعية
ذاتها

بوتفليقة تعرض
لعجز عن ممارسة
مهام الحكم عدة
مرات منذ عام 2013
إلصابته بنوبات
دماغية

مسيرات رفض الوالية الخامسة للرئيس
االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاج ـ ـ ــئ
لالحتجاجات المناوئة لحكومة
الرئيس الجزائري عبد العزيز
بــوتـفـلـيـقــة ف ــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
ي ـج ــب أال ي ـش ـكــل م ـف ــاج ــأة مــن
حيث التذكير بــأحــداث الربيع
العربي في عام .2011
وعـ ـ ـل ـ ــى أي ح ـ ـ ــال ف ـ ـ ــإن ت ـلــك
االحتجاجات تجري على مقربة
مــن تــونــس ،وه ــي الــدولــة التي
اعتبرت على نطاق واسع أنها
مهد لسلسلة من االحتجاجات
الـتــي اجـتــاحــت الـعــالــم العربي
قبل ثمانية أعوام.
وكـ ــانـ ــت ث ـ ـ ــورة ال ـيــاس ـم ـيــن
ب ــدأت بـعــد أن قــامــت السلطات
التونسية ب ــإ ج ــراء ات متطرفة
ض ـ ــد بـ ــائـ ــع ف ـ ــي أح ـ ـ ــد ش ـ ـ ــوارع
العاصمة ودفعته إلى االنتحار
ً
بـ ـ ــإحـ ـ ــراق ن ـف ـس ــه تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا عــن
االحتجاج.
كما لم تقتصر االحتجاجات
األخـ ـي ــرة ض ــد ال ـح ـك ــوم ــات في
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي عـ ـل ــى ش ـم ــال
إفــريـقـيــا ،وك ــان عـلــى الحكومة
األردن ـيــة التصدي للمئات من
ال ـش ـبــان الـعــاطـلـيــن ع ــن العمل
الـ ــذيـ ــن انـ ـتـ ـش ــروا فـ ــي شـ ـ ــوارع
ً
العاصمة عمان احتجاجا على
طــريـقــة الـحـكــومــة فــي معالجة
الوضع االقتصادي هناك.
وق ـ ــد ع ـب ــر ال ـم ـح ـت ـج ــون فــي

الجزائر واألردن عــن المشاعر
ذاتـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد
وال ـت ــي أب ـ ــرزت ب ــداي ــة ال ـث ــورات
ال ـعــرب ـيــة ق ـبــل ث ـمــانــي س ـنــوات
عندما أسفر الغضب من عجز
الكثير من النخب الحاكمة عن
م ـعــال ـجــة اح ـت ـي ــاج ــات قـضــايــا
الـشـبــان ،وط ــرح أكـبــر فـتــرة من
الغليان السياسي الذي واجهته
المنطقة في تاريخها الحديث،
وإضافة إلى ذلك فإن التأثيرات
االرتدادية لتلك الفترة واضحة
ً
تماما اليوم.
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ف ــإن
الفوضى التي تسبب بها النزاع
فــي ســوريــة الــذي بــدأ فــي شهر
م ـ ــارس م ــن عـ ــام  2011عـنــدمــا
نــزل المحتجون الــى الـشــوارع
للتعبير عــن رفضهم لسياسة
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة كـ ــان لـهــا
ت ــأث ـي ــره ــا ال ـع ـم ـيــق ل ـي ــس عـلــى
س ــوري ــة ف ـق ــط ،ب ــل ع ـلــى الـ ــدول
الـمـجــاورة لها ،حيث تعرضت
بـ ـ ـل ـ ــدان مـ ـث ــل األردن و ل ـب ـن ــان
وت ــرك ـي ــا الـ ــى أزمـ ـ ــات إنـســانـيــة
عـمـيـقــة وم ــؤث ــرة سـبـبـهــا ذلــك
النزاع المدمر.
من جهة أخرى ال تزال مصر
التي تعرضت لتداعيات بارزة
فــي بــدايــة األزم ــة الـتــي أطاحت
ب ـ ــال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـس ـ ـنـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارك
تواجه مضاعفات تلك الثورة،

كما أن أي أمــل فــي أن يتوصل
المحتجون الذين احتلوا ميدان
التحرير إلى تحسين وضعهم
االقـ ـتـ ـص ــادي ق ــد ت ـب ــدد بسبب
عـ ــدم أه ـل ـي ــة ح ـك ــوم ــة اإلخ ـ ــوان
المسلمين التي وصلت بعد ذلك
ً
الــى الحكم ،وأظـهــرت اهتماما
ف ــي فـ ــرض أج ـن ــدت ـه ــا الــدي ـن ـيــة
بقدر يفوق السعي الى إصالح
الوضع االقتصادي في البالد.
ول ـه ــذا ال ـس ـبــب كـ ــان الــربـيــع
العربي بالنسبة الى الكثير من
الذين شاركوا في االحتجاجات
ال ـم ـن ــاوئ ــة ل ـل ـح ـكــومــة ف ــي ع ــام
 2011م ـج ــرد ت ـج ــرب ــة مـخـيـبــة
لآلمال فقط.

النتائج العكسية
ومــن هــذا المنطلق أنــا أشك
فــي وج ــود رغ ـبــة فــي المنطقة
الستعادة األحداث التي وقعت
قبل ثمانية أعــوام والتي ليس
ف ـ ـقـ ــط لـ ـ ــم تـ ـسـ ـف ــر عـ ـ ــن ت ـح ـســن
الوضع االقتصادي للمواطنين
العرب العاديين بل أفضت في
الكثير من الحاالت الى حدوث
ً
صعوبات أشد وأكثر تأثيرا.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ــك س ـت ـكــون
ه ـن ــاك ح ـ ــاالت ف ــردي ــة ك ـمــا هو
الـ ــوضـ ــع فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،حـيــث
يتوقع أن يفضي عجز النخبة

بوتفليقة

الحاكمة عن معالجة احتياجات
الشعب إلــى مــزيــد مــن الغليان
السياسي.
وف ـ ـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األمـ ـ ـ ـ ــر ،وف ــي
ضوء الطريقة التي استخدمها
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـكـ ـ ــم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر خـ ـ ــال
العشرين سنة من حكمه ليس
م ــن ال ـص ـعــب ف ـهــم الـ ـث ــورة ضد
سعيه الى والية خامسة ونزول
المواطنين الجزائريين بأعداد
كبيرة للتعبير عــن ر فــض تلك
المحاولة.
وكـ ـب ــداي ــة تـ ـع ــرض الــرئ ـيــس
بوتفليقة الى عجز عن ممارسة
مهام الحكم لعدة مرات منذ عام
 2013بسبب إصابته بنوبات

دماغية ،كما ندر أن شوهد في
مـنــاسـبــات عــامــة فــي الـسـنــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة .ويـ ـق ــال إن الــرئ ـيــس
المتقدم في العمر يمضي معظم
وقته في العيادة السويسرية،
وكــانــت فـكــرة سعيه الــى واليــة
خامسة غير مقبولة من جانب
المواطن الجزائري العادي.
وف ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـج ــابـ ـت ــه ل ـم ــوج ــة
االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي بـ ــدأت في
الـعــاصـمــة الـجــزائــر ثــم انتقلت
ب ـس ــرع ــة ال ـ ــى كـ ــل ال ـ ـمـ ــدن نـشــر
الــرئـيــس بوتفليقة رســالــة قال
ف ـي ـه ــا إنـ ـ ــه ال يـ ـن ــوي ال ـت ــرش ــح
لـ ــواليـ ــة جـ ــديـ ــدة ،وق ـ ـ ــرر إل ـغ ــاء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـتــي
كانت مقررة في الثامن عشر من
الشهر المقبل.

المؤتمر الوطني
ً
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ي ـخ ـط ــط
الــرئ ـيــس لـعـقــد مــؤت ـمــر وطـنــي
حــول اإلصــاحــات الدستورية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــن أج ـ ــل وض ــع
دستور جديد يوافق عليه بعد
استفتاء وطني.
ولكن نقاد الرئيس بوتفليقة
يخشون أن تكون تلك الخطوة
م ـج ــرد لـعـبــة سـيــاسـيــة تـهــدف
ف ـ ـق ـ ــط إل ـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـف ـ ــض ال ـ ـتـ ــوتـ ــر
ال ـس ـيــاســي وال ـس ـم ــاح للنخبة

الحاكمة بإيجاد طــرق جديدة
إل ب ـقــاء قبضتها عـلــى السلطة
في الجزائر.
ويذكرني المأزق السياسي
الذي تواجهه الجزائر في الوقت
الــراهــن بـعــدة ط ــرق بـمــا عانته
ت ــون ــس خـ ـ ــال حـ ـك ــم ال ــرئ ـي ــس
الحبيب بــورقـيـبــة ،وفــي حقبة
الثمانينيات من القرن الماضي
كـ ــان ال ـش ـعــب ال ـتــون ـســي يـنــزل
ب ـ ـصـ ــورة م ـن ـت ـظ ـمــة لـ ـلـ ـش ــوارع
لـلـتـعـبـيــر ع ــن االح ـت ـج ــاج على
الرئيس المريض وغير الفعال
ال ــذي تــم اسـتـبــدالــه ف ــي نهاية
المطاف بالرئيس زين العابدين
بن علي الذي فشل في تحقيق
أي إص ــاح ــات ذات مـعـنــى في
االق ـت ـصــاد الـتــونـســي ،وأفـضــى
ذل ــك إل ــى ان ــدالع االحـتـجــاجــات
الـتــي تسببت ب ـحــدوث الربيع
العربي.
وم ــن ه ــذا المنطلق ف ــإن من
ال ـم ـه ــم والـ ـحـ ـي ــوي أال ت ـعــانــي
الجزائر المصير نفسه ،حيث
ي ـ ـكـ ــون ق ـ ـ ــرار ت ـن ـح ــي ال ــرئ ـي ــس
ً
الـمــريــض– إذا افترضنا طبعا
أن تـ ـل ــك هـ ــي ن ـي ـت ــه ال ـن ـهــائ ـيــة
والصادقة– سيتم عبر استبداله
فقط.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـه ــم أن نـ ـت ــذك ــر أن
بوتفليقة تسلم الحكم ألول مرة
في عام  1999بعد حرب أهلية

قاسية أسـفــرت عــن سـقــوط 40
ألف قتيل.
وكان النزاع نشأ بعد أن بدا
أن المجموعة اإلسالمية (جبهة
اإلنـقــاذ اإلســامــي) ستفوز في
انتخابات عــام  1992مما دفع
الجيش الجزائري الى التدخل
وإل ـغ ــاء االن ـت ـخــابــات واع ـت ـقــال
الـعـشــرات مــن نشطاء الجبهة،
وهو ما أسفر عن نــزاع استمر
ط ــوال حقبة التسعينيات من
القرن الماضي.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــاف
وف ـ ــي ح ـي ــن ت ـع ــرض ــت ال ـحــركــة
اإلسالمية إلى هزيمة وعاشت
ً
الجزائر فترة حكم أكثر اعتداال
خ ــال عـهــد الــرئـيــس بوتفليقة
ل ــم ي ـت ـب ــدد خ ـط ــر اإلســام ـي ـيــن
بصورة تامة ،ولهذا السبب فإن
مــن الـحـيــوي أن نـتــذكــر عندما
نعمل عـلــى التخطيط لخالفة
بــوتـفـلـيـقــة أال ت ـخ ـتــار الـنـخـبــة
الـحــاكـمــة ال ـمــزيــد مــن النوعية
ذا ت ـه ــا ،بــل أن تسمح بتشكيل
حـكــومــة تمثل ال ـبــاد بأسرها
وليس القلة المختارة فقط.

زخم اليسار وبروز األقلية الديمقراطية في أميركا
تمكنت وسائل اإلعالم
الكارهة لترامب من تحقيق
لعبة يتظاهر كل مشارك
فيها بأن لدى الحزب
الديمقراطي شريحة واسعة
من األشخاص المؤهلين
والمنطقيين لالختيار من
بينهم والقضاء على هذا
الرئيس.

الواليات المتحدة
في حاجة إلى نظام
حزبين يرأس كل
حزب أشخاص
عقالء

●

كونراد بالك – ناشيونال ريفيو

ت ـح ــام ــل وس ــائ ــل اإلع ـ ــام واض ــح
ض ــد الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن بـحـيــث يبعث
إلـ ـ ـ ّـي أعـ ـض ــاء م ـن ـط ـق ـيــون م ــن ي ـســار
الوسط في كل أسبوع رسائل حول
االت ـج ــاه ال ــذي يـمـضــي إل ـيــه الـيـســار
وهم يعبرون عن مخاوفهم من هذا
المسار ،ويثبت قرار اللجنة الوطنية
الديمقراطية بـعــدم الـسـمــاح لشبكة
فــوكــس ن ـيــوز بـنـشــر م ـنــاظــرات أحــد
مرشحي الحزب الديمقراطي ضعف
الحزب وقادته ،ثم إن عملية تحويل
المجتمع الى مجموعات أصغر أقل
ً
تـظـلـمــا تـ ــزداد ح ــدة وســرع ــة بـمــرور
األيام.
ول ـ ـنـ ــأخـ ــذ أح ـ ـ ــد األم ـ ـث ـ ـلـ ــة األكـ ـث ــر
أهـمـيــة فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة وه ــو أن
ق ـيــادة الــديـمـقــراطـيـيــن صــرحــت بــأن
قـ ــرار الــرئ ـيــس ت ــرام ــب ح ــول خفض
الضرائب واإلصالحات يشكل «كارثة»
وهو أسوأ تشريع في التاريخ ،وقد
تضاعف النمو االقـتـصــادي وازداد
الدخل الحقيقي في أوســاط الطبقة
المتوسطة والطبقة العاملة ألول مرة
ً
فــي عشرين عــامــا ،كما أن الوظائف
الشاغرة أكثر من عدد العاطلين عن
الـعـمــل لشغلها .ول ــم يقتصر ر فــض
ال ـق ـي ــادة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ع ـلــى وج ــود
مشكلة خطيرة في الحدود الجنوبية
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ــل ت ـع ــداه الــى
تقديم اقـتــراح بإلغاء وكالة الهجرة
وال ـج ـم ــارك ،كـمــا أن بـيـتــو أوروركـ ــه
الذي تغلب على السيناتور تيد كروز
ف ــي واليـ ــة ت ـك ـســاس ،وكـ ــاد أن يـفــوز
فــي الـعــام الماضي ،ال يـعــارض فقط
بناء جــدار على الـحــدود الجنوبية،
ب ــل ي ـح ــث ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة ك ــل ال ـع ـق ـبــات

ً
الموجودة حاليا هناك .وفي الوقت
ن ـف ـس ــه ي ــدع ــم م ـع ـظ ــم ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
الــديـمـقــراطـيـيــن الـجـهــود الـقــانــونـيــة
الهادفة الى منع مكتب اإلحصاء من
السعي الى تحقيق واجبه الدستوري
في تقرير تعيين الوفود الرسمية إلى
مجلس الـنــواب والكلية االنتخابية
وسؤال الناس عن جنسيتهم.

حماية وسائل اإلعالم
وت ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــى ع ـ ـ ـضـ ـ ــو الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس
الديمقراطي إريك سوالويل (من والية
ً
كاليفورنيا) تشريعا يدعو الى توفير
حماية لوسائل اإلعالم من تهديدات
الرئيس ترامب باالعتداء الجسدي.
ويـ ــذكـ ــر أن سـ ــوالـ ــويـ ــل ال ـ ـ ــذي يـبـلــغ
الثامنة والثالثين من العمر وعضو
الكونغرس لفترة رابعة يفكر– مثل
معظم السكان– في الترشح لخوض
معركة الرئاسة األميركية.
وعضو كونغرس ديمقراطي آخر
قال كل مذكرات الجلب التي أصدرتها
ال ـل ـجــان الـقـضــائـيــة واالسـتـخـبــاريــة
فــي حاشية الــرئـيــس تــرامــب لــم تكن
ض ــروري ــة ،ل ــو أن ت ــرام ــب ك ـشــف عن
عوائده الضريبية.
وطوال عامين كان يعتقد أن مولر
سينهي رئــاســة تــرامــب ،واآلن وبعد
ً
أن أصـبــح واضـحــا أن ذلــك لــن يحدث
بدأ الديمقراطيون بالدعوة الى طرح
إف ــادات وشـهــود إلخـبــارنــا مــن جديد
ً
أننا ال نعرف ما ال نعرفه ،ونظرا ألن
مــولــر لــم يتمكن مــن عـمــل ذل ــك خــال
ً
عامين مع جهود خمسة عشر محققا
ف ـ ــإن ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي أن ت ــرام ــب لـيــس
ً
مجرما ،وقــد صرحت إليزابيث وارن
التي غدت شخصية في الحياة العامة

ترامب

جو بايدن

جيب بوش

األميركية بــأن تــرامــب قــد ينهي فترة
رئاسته في السجن.
ً
ونـظــرا ألن هــذا الرئيس لــم يسبق
له أن شغل أي منصب عام منتخب أو
غير منتخب أو حمل ر تـبــة عسكرية
عالية فإن ترشحه دفع أي شخص الى
الظن في أن بوسعه الفوز في منصب
رئاسة الواليات المتحدة ،وهكذا ارتفع
عــدد المرشحين الديمقراطيين لهذا
المنصب ،وعندما حل حاكم واشنطن
ً
جاي إنسلي ضيفا على البيت األبيض
ً
ً
وجه تأنيبا قاسيا الى ترامب بسبب
ك ـثــرة ت ـغــريــداتــه ،ولـمــوقـفــه مــن تغير
ال ـم ـن ــاخ ،ول ـك ــن إجـ ــراءاتـ ــه حـ ــول هــذا
الموضوع رفضت في واليته نفسها،
ألن األمـيــركـيـيــن ال يـعـتـبــرون أن هــذه
قضية ملحة ،لكنه أراد ركوب الموجة
على أمل الوصول إلى البيت األبيض.
ً
ويــوجــد أكـثــر مــن ثــاثـيــن مرشحا
ً
ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــا ،ي ــرك ــز م ـع ـظ ـم ـهــم عـلــى
ثالثة جوانب متفجرة على األقل هي:
بــرنــامــج شــديــد الـقـســوة يعتمد على
فكرة أوكاسيو ال باسيوناريا بأنه من

دون ذلــك البرنامج سيحترق العالم
خ ــال  12س ـن ــة ،وس ـتــرت ـفــع م ـعــدالت
ضريبة الدخل الشخصي الــى حدود
الـ ـ ــ %70وت ــأم ـيــم ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة،
وإقامة حدود مفتوحة مع عدم وجود
م ـح ــاوالت للتمييز بـيــن الـمــواطـنـيــن
وغـيــر الـمــواطـنـيــن ،ودف ــع تعويضات
ك ـب ـي ــرة الـ ــى األم ـيــرك ـي ـي ــن م ــن أص ــول
إفــري ـق ـيــة والت ـي ـن ـيــة إض ــاف ــة لـلـسـكــان
األصليين.
وتمكنت وســائــل اإلع ــام الـكــارهــة
ل ـت ــرام ــب م ــن تـحـقـيــق ل ـع ـبــة يـتـظــاهــر
ك ــل مـ ـش ــارك ف ـي ـهــا بـ ــأن لـ ــدى ال ـح ــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
األش ـخ ــاص الـمــؤهـلـيــن والمنطقيين
لــاخـتـيــار مــن بينهم وال ـق ـضــاء على
هــذا الرئيس ،وحقيقة ما يجري هي
أن األوضـ ـ ـ ــاع ل ـي ـســت ك ـم ــا ت ـب ــدو فــي
الظاهر ،وكــان هناك أربعة مرشحين
م ـف ـت ــرض ـي ــن فـ ـق ــط ل ــديـ ـه ــم الـ ـم ــراك ــز
واالعتراف والمنظور المنطقي للقيام
بسباق جدي.
وك ـ ــان مــاي ـكــل ب ـلــوم ـب ـيــرغ أغ ــرق

نـفـســه ف ــي قـضـيــة م ـس ــاع ــدات تغير
الـمـنــاخ ،وانـتـقــل ال ــى الـمــركــز الخطأ
مــن خــال السعي الــى شغل منصب
وزيــر الخارجية ،كما فعل مع جيب
بــوش وه ـيــاري كلينتون ،ثــم خرج
من هــذا السباق وأعقبه السيناتور
شيرود براون من أوهايو ،وليس لدى
إيمي كلوبوشار الميل للفوز لكنها
شـخـصـيــة ذات جــاذب ـيــة كـمــرشـحــة.
وجو بايدن الذي ترشح ألول مرة في
ُ
عام  1988لسباق الرئاسة لكنه هزم
يحتمل أن يخوض السباق.

استحالة الفوز
وفــي حقيقة األمــر فــإن جو بايدن
هو الرجل الذي تحتاج اليه الواليات
المتحدة ،ولكن ال يمكن له أن يحقق
ال ـفــوز فــي ه ــذا ال ـس ـبــاق إضــافــة إلــى
أن ـ ــه ي ـف ـت ـقــر ال ـ ــى ال ـح ـك ــم ال ـص ـح ـيــح
أو الـسـلـطــة الـمـعـنــويــة لـكــي يصبح
الــرئـيــس المقبل والـفـعــال لـلــواليــات
المتحدة األميركية .ولكن جو بايدن

شخصية محببة يـمـكــن أن يضفي
االح ـتــرام على سـبــاق الــرئــاســة ،وأن
يتمكن من جمع وتوحيد الكثيرين
من أعضاء الدوائر االنتخابية التي
ب ـ ــدأت تـنـتـشــر وت ـت ـكــاثــر ف ــي الــوقــت
الراهن مثل فيروس عدواني ،كما أنه
من خالل مثله الذي يحظى باالحترام
والـتـقــديــر– على الــرغــم مــن أنــه فشل
ف ــي إث ـ ـ ــارة اه ـت ـم ــام أي ش ـخ ــص فــي
ً
البالد– قد يتمكن أيضا من منع أي
عضو عاقل في الحزب الديمقراطي
م ــن الـتـصــويــت لـمــرشــح م ــن الـحــزب
الجمهوري ،وقد يتمكن جو بايدن من
تجنيب حزبه ما يوصف بالمصير
الفظيع وتحويل هذه الحصيلة إلى
أحد المتسابقين في سباق الرئاسة
في عام  2024عندما يتوقع أن تشهد
ً
الواليات المتحدة استمرارا للنموذج
الجيد التأسيس المتمثل بتناوب
األح ــزاب فــي البيت األبـيــض فــي كل
ثمانية أعوام.
وال تـ ـط ــرح اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ــرأي
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة ال ـتــي
ً
ستطرحها بعد ثمانية عشر شهرا
وهي :الرئيس ترامب يمكن أن يحقق
حصيلة جيدة فــي مجال االقتصاد
والهجرة غير المشروعة والتجارة
والطاقة وتفادي الفشل في السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وخ ـص ــوم ــه ه ــم بـشـكــل
رئيس مجرد حمقى ودجالين.
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي حــاجــة
ال ــى ن ـظــام حــزب ـيــن يـ ــرأس ك ــل حــزب
أشـ ـخ ــاص عـ ـق ــاء .ص ـح ـيــح أن جــو
بايدن ليس شخصية عالمية لكن في
وسعه تجنيب الحزب الديمقراطي
هزيمة تاريخية في انتخابات العام
المقبل.
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رؤى عالمية
نفوذ روسيا المتنامي في شمال إفريقيا
آنا بورشفسكايا-
آتلنتيك كوميونيتي

ّ
يولد تنامي النفوذ الروسي في
شمال إفريقيا مخاطر سياسية
وأمنية ألوروبا ،حيث تستعد
روسيا الكتساب المزيد من
التأثير فيها ،ويفتح هذا
التنامي المزيد من األبواب أمام
نفوذها في الشرق األوسط
وتوسعها داخل إفريقيا ،في
حين ستؤدي ال مباالة موسكو
إلى تعزيز النزعات المناهضة
ً
للديمقراطية بدال من تشجيع
اإلصالح.

سفير روسيا لدى
السعودية أوليغ
أوزيروف أشار إلى
أن بلدانا إفريقية
طلبت مساعدة بالده
بعد «نجاحها في
مكافحة اإلرهاب
بسورية»

الواليات المتحدة
ال تزال غائبة إلى حد
كبير في ليبيا لذلك
ّ
ً
تحتل روسيا موقعا
ً
مثاليا لممارسة
النفوذ هناك في ظل
غياب أميركا

اسـتــرعــى تــدخــل مــوسـكــو في
سورية الكثير من انتباه العالم،
فلطالما تخطت رؤ ي ــة الرئيس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن في
المنطقة حدود سورية وحدها،
ّ
فمنذ تولى بوتين السلطة ،وضع
ضمن أولوياته استعادة صورة
ّ
روسيا ّ
كقوة عظمى ،وترتب عن
هــذا الـهــدف عــودة إلــى المناطق
الـ ـت ــي اع ـ ـتـ ــادت أن تـ ـك ــون فـيـهــا
ّ
أساسية.
موسكو جهة فاعلة
تـطـمــح روس ـي ــا ف ــي الــوصــول
إل ــى الـبـحــر األب ـيــض المتوسط،
ّ
جل ما ّ
يقدمه الحلفاء في
وهــذا
شمال إفريقيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو
ال ـح ـص ــول ع ـلــى وص ـ ــول بـحــري
منذ عهد كاترين العظمى ،التي
ّ
اعتقدت أن البحر المتوسط شكل
ً
ً
مكونا أساسيا في جعل روسيا
ً
ق ــوة عـظـمــى ،وف ــي ه ــذا الـسـيــاق
ّ
ل ــم ت ـت ـغـ ّـيــر ت ـطــل ـعــات الـكــرمـلـيــن
ًّ
نسبيا حتى هــذا اليوم ،إذ ترى
ّ
موسكو أن الوصول إلــى البحر
المتوسط قد ّ
يحول روسيا إلى
جهة فاعلة أساسية في منطقة
ً
النفوذ األوروبي ،وقد يقلل أيضا
من قدرة الواليات المتحدة على
المناورة.
ّ
ً
وتتجلى هذه الصورة أيضا
في البحر األســود وبحر قزوين
حيث تتنافس موسكو للنفوذ،
وق ــد وض ـعــت مــوس ـكــو عـتــادهــا
العسكري في سورية في محاولةٍ
ّ
مة وحققت
إلنـشــاء ً منطقة ًمحر ّ
ن ـجــاحــا ج ــزئ ـ ّـي ــا ،وي ـعــقــد مــوقــع
موسكو العسكري قدرة الواليات
المتحدة على المناورة.
وي ـم ـك ــن أن ت ـس ــاع ــد زيـ ـ ــادة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ فـ ـ ــي شـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف عـبــر
تــأمـيــن إمـكــانـيــة ول ــوج إضــافـيــة
إل ــى ال ـمــرافــئ عـلــى ط ــول البحر
األب ـي ــض ال ـم ـتــوســط ،وبــالـتــالــي
ّ
المحرمة
توسيع نطاق المنطقة
م ــن ال ـجــو إل ــى ال ـم ـيــاه ،ويتمثل
الهدف النهائي لمختلف أجزاء
الـمـنـطـقــة ال ـم ـحـ ّـرمــة ف ــي حــرمــان
حرية التصرف ،أو بمعنى آخر
في الــردع ،وتعمل موسكو على
تحقيق هذا الهدف في المنطقة.
ّ
خ ــل ــف االن ـس ـح ــاب األم ـيــركــي
مــن المنطقة ال ــذي بــدأ فــي عهد
إدارة أوبــامــا ويستمر مــع إدارة
تــرامــب فــراغـ ًـا ّ
سهل على بوتين
ال ـتــدخــل وتــر ّس ـيــخ ن ـف ــوذه ،ومــا
كــانــت لـتـتــوافــر لــه ه ــذه الـفــرص
ّ
ف ــي ظ ــل وجـ ــود أم ـيــركــي أق ــوى.
ً
ف ـخــافــا ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة ،ال
تضع موسكو أي شروط مسبقة
على دبلوماسيتها ،وتميل هذه
الشروط المسبقة ،مثل تحسين
حقوق اإلنسان أو حظر مبيعات
األسلحة الـثــانــويــة ،إلــى دعــم ما
ّ
ّ
يفضله الحكام اإلقليميون.
منذ «اتفاقية كامب ديفيد»،

مناورات بحرية مشتركة وتدريبات عسكرية لقوات روسية ومصرية
ّ
ش ــك ـل ــت م ـص ــر ح ـج ــر الـ ــزاويـ ــة
ل ـل ـس ـيــاســة األم ـن ـي ــة اإلقـلـيـمـيــة
ّ
األميركية ،ولكن روسيا طورت
ً
أيضا العالقات مع مصر بطرق
متعددة في السنوات األخيرة،
فشهدنا نشوء عالقات ثنائية
جديدة في المجاالت السياسية
والعسكرية واالقـتـصــاديــة ،من
خالل استغالل تدهور العالقات
المصرية مع إدارة أوباما ،وفي
غـضــون ذل ــك ،يـبــدو أن القاهرة
ً
مـهـتـمــة ف ـعــا بــالـتـنــويــع وع ــدم
االك ـت ـفــاء بــالــواليــات الـمـتـحــدة،
وال يـنـبـغــي أن ُي ـهـ ِـمــل واضـعــو
ال ـس ـي ــاس ــات اح ـت ـم ــال ال ـت ـ ّ
ـوجــه
نحو روسيا.
وتستمر الـتـجــارة الثنائية
فـ ــي الـ ـنـ ـم ــو ،وت ـ ـعـ ــزز ال ـم ـن ـط ـقــة
ُالـصـنــاعـيــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
ً
أنجزت مؤخرا مصالح موسكو
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ّ فـ ــي م ـص ــر بـشـكــل
َ
ً
م ـتــزايــد ،ووقـ ــع ال ـبــلــدان اتـفــاقــا
ي ـس ـم ــح ل ـم ــوس ـك ــو ب ـب ـن ــاء أول
م ـح ـط ــة ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـن ــووي ــة فــي
ّ
مصر ،ونظما مناورات بحرية
مـشـتــركــة وت ــدري ـب ــات عسكرية
ً
أوسـ ــع ن ـطــاقــا ،وازداد اعـتـمــاد
م ـصــر ع ـلــى واردات األس ـل ـحــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ل ـ ـتـ ــزويـ ــد ج ـه ــازه ــا
العسكري والدفاعي ،وفــي هذا
موسكو
السياق أصبح موقف
ّ
بـشــأن الــرئـيــس ال ـســوري بــشــار
األسـ ـ ــد ي ـح ـظــى ب ـق ـب ــول م ـصــر،
ورف ـ ـضـ ــت الـ ـق ــاه ــرة فـ ــي ال ـع ــام

ًّ
ً
أميركيا بإرسال
الماضي طلبا
ّ
ات مصرية إلى سورية.
قو ٍ
وتـنـشــط مــوسـكــو ف ــي ليبيا،
وتـمـيــل أك ـثــر نـحــو ال ـت ـعــاون مع
خ ـل ـي ـف ــة حـ ـفـ ـت ــر ،ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
الليبي الــذي يسيطر على شرق
ل ـي ـب ـيــا ال ـغ ـن ــي ب ــال ـن ـف ــط ،ول ـكــن
ً
عالقات قوية
بوتين بنى أيضا
ٍ
ّ
ـزء من
م ــع ح ـكــومــة الـ ـس ــراج ك ـج ـ ٍ
نهج «الصداقة مع الجميع» الذي
يعتمده بوتين في المنطقة .وفي
غ ـضــون ذلـ ــك ،ال تـ ــزال ال ــوالي ــات
المتحدة غائبة إلى حد كبير في
ّ
ً
ليبيا ،لذلك تحتل روسيا موقعا
ً
مثاليا لممارسة النفوذ هناك في
ظل غياب أميركا.
وفي هذا السياق أفاد الجنرال
توماس د .والــدهــاوزر من فيلق
م ـش ــاة ال ـب ـحــريــة األم ـيــرك ـيــة في
شـ ـه ــادت ــه فـ ــي فـ ـب ــراي ــر مـ ــن ه ــذا
الـ ـع ــام أن مــوس ـكــو ت ـس ـعــى إلــى
إبرام عقود اقتصادية وعسكرية
والـ ــوصـ ــول إلـ ــى ش ــاط ــئ الـبـحــر
المتوسط ،ويزيد هــذا المسعى
األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة وص ـ ــول
روس ـيــا إل ــى ال ـحــدود الجنوبية
ألوروبــا ،وهو أمر بالغ األهمية
للتأثير في مسألة الالجئين في
ً
مختلف أن ـحــاء أوروب ـ ــا ،ووف ـقــا
ّ
لـلـمـفــوضـيــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة تـشــكــل
ليبيا «نقطة االنطالق لـ %90من
أولئك الذين يسعون إلى السفر
إلى أوروبا.
ل ـطــال ـمــا ب ـق ـيــت الـ ـج ــزائ ــر فــي

م ـع ـس ـكــر م ــوس ـك ــو ال ـ ـ ــذي يـضــم
أق ـ ـ ـ ــرب الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء اإلق ـل ـي ـم ـي ـي ــن،
فمنذ عام  ،2001تعاون البلدان
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
العسكري ،وفي عام  ،2006ألغى
ً
بــوت ـيــن ديـ ـن ــا ل ـمــوس ـكــو قيمته
 4.7م ـل ـي ــارات دوالر ي ـ ّعــود إلــى
الحقبة السوفياتية ،ووقع اتفاق
أسلحة بقيمة  7.5مليارات دوالر
شمل برنامج تحديث وتدريب
عـسـكــريـيــن .واسـتـمــرت موسكو
على مر السنين في بيع األسلحة
إلى الجزائر وتزويدها بالمعدات
ّ
العسكرية ،واتسع نطاق التعاون
العسكري في عام  2016ليشمل
تبادل المعلومات االستخباراتية
ح ــول الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة في
ّ
وتقر بت تونس
شمال إفريقيا.
والمغرب ،الحليفان التقليديان
للواليات المتحدة ،من موسكو
في السنوات األخيرة ،ففي تونس
ّ
ي ـت ـجــلــى ن ـف ــوذ مــوس ـكــو بـشـكـ ٍـل
خــاص في قطاع السياحة الذي
ًّ
ُي َ
حيويا القتصاد البالد،
عتبر
ببطء بعد هجوم
والذي انتعش
ٍ
ســوســة ع ــام  2015الـ ــذي أسـفــر
ً
ً
ع ــن مـقـتــل  38ســائ ـحــا أجـنـبـ ّـيــا،
ًّ
وبالفعل من المألوف جدا سماع
أصـ ـح ــاب ال ـم ـت ــاج ــر ال ـتــون ـس ـيــة
يـتـحــدثــون باللغة الــروسـيــة مع
الزبائن.
و فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  2016زار م ـلــك
الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس
موسكو للمرة األول ــى منذ عام

ّ
لتحسين
ـات
 ،2002ووق ــع اتـفــاقـ ٍ
ّ ً
العالقات االقتصادية ،ومؤخرا
بـ ـ ــدأت م ــوس ـك ــو ت ــدع ــم بــرنــامــج
الـطــاقــة الـنــوويــة الـمـغــربــي ،وقــد
تــرتـبــط سـيــاســة الــربــاط بخيبة
األمـ ــل ال ـم ـغــرب ـيــة م ــن الـتـعــاطــف
َّ
ْ
إدارتي أوباما
المتصور لكل من
وترامب مع «جبهة البوليساريو»
وافـتـقــارهـمــا إل ــى الـحـمــاس إزاء
الموقف المغربي بـشــأن الـنــزاع
على الصحراء الغربية.
إن ال ـم ـفــارقــة هــي أن «جبهة
البوليساريو» وكيلة للسوفيات
ّ
فــي ال ـحــرب الـ ـب ــاردة ،ول ـكــن ذلــك
ً
ّ
ل ــم ي ـشــكــل ع ــائ ـق ــا ي ـص ـعــب على
مــوسـكــو تخطيه لـلــوصــول إلــى
الرباط.

مخاطر سياسية وأمنية
ّ
ال تـ ـ ـ ـ ـ ــزال لـ ـيـ ـبـ ـي ــا الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوة م ــوس ـك ــو
االستراتيجية التالية في شمال
إف ــري ـق ـي ــا ،وت ـش ـمــل الـ ـب ــاد بـحـ ّـد
ّ
متعددة للسياسة
ذاتها أولويات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ل ـ ـمـ ــوس ـ ـكـ ــو ،ع ـلــى
سبيل ال ـم ـثــال :سبيل الــوصــول
إل ــى أس ـ ــواق ال ـن ـفــط واألس ـل ـحــة،
والوصول إلى البحر المتوسط،
أوروبــا
والضغط اإلضافي على
ّ
مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي ت ــدف ــق
ّ
الالجئين ،ويولد غياب الواليات
ً
المتحدة فراغا يسمح لموسكو
بترسيخ نفوذها من دون منازع.

ُ
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك ت ـع ـتـ َـبــر
م ـص ــر ول ـي ـب ـي ــا ح ـي ـ ّ
ـوي ـت ـي ـ ّـن مــن
الناحية االستراتيجية ألنهما
تتيحان إمـكــانـيــة الــوصــول إلــى
ّ
المنطقة بأكملها ،وبذلك تشكالن
المدخل المثالي الكتساب النفوذ
ً
في أوروبا ومعبرا للوصول إلى
ً
عمق إفريقيا ،علما أن موسكو
ت ـت ـم ـت ــع ب ــال ـف ـع ــل بـ ـنـ ـف ــوذ كـبـيــر
فــي مـصــر ،وه ــو ات ـجــاه مــن غير
المرجح أن يضعف ،وبعد مصر
وليبيا يثير نـفــوذ موسكو في
ً
ً
المغرب قلقا أيضا ،إذ ُيعتبر أهم
حليف إقليمي للواليات المتحدة
بعد مصر.
ً
وأخيرا أشار أوليغ أوزيروف،
نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر شـ ـ ـ ــؤون إف ــري ـق ـي ــا
فــي وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة
وس ـف ـيــر روسـ ـي ــا لـ ــدى الـمـمـلـكــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إلـ ـ ــى أن
بـلــدا نــا إفريقية طلبت مساعدة
روسـ ـي ــة ب ـع ــد م ــاح ـظ ــة «ن ـج ــاح
روسـ ـي ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــات مـكــافـحــة
اإلرهـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــة»ُ .
ويـظـهــر
تعليقه التأثيرات البعيدة المدى
لعمليات موسكو في سورية.
ويـتـمـثــل ال ـخ ـطــر الـسـيــاســي
الناتج عن تنامي نفوذ موسكو
في الفقدان المستمر للمصداقية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة ب ـش ـكـ ٍـل
ً
أكثر شـمــوال ،في منطقة الشرق
األوسـ ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا التي
ًّ
ً
روسيا.
تصبح مكسبا
أم ــا الـخـطــر األم ـنــي بالنسبة

إل ـ ــى ال ـم ـن ـط ـقــة ف ـي ـت ـم ـثــل بـعـجــز
موسكو فــي النهاية عــن إرســاء
األمــن الحقيقي وحــل الـنــزاع في
منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
إفريقيا وعــدم رغبتها فــي ذلــك،
وت ـت ـح ــدث مــوس ـكــو ع ــن ال ـســام
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ل ـك ـن ـه ــا تـسـتـفـيــد
مــن ال ـنــزاع الـمـتــدنــي المستوى،
فتسعى عبر بناء الـعــاقــات مع
َ
ك ــل األطـ ـ ـ ــراف أن تـ ـك ــون ال ـحــكــم
النهائي ،حيث تقوم بإدارة النزاع
ً
بدال من حله ،وتبيع األسلحة إلى
كل الجهات.
ّ
ويولد تنامي النفوذ الروسي
ف ـ ــي ش ـ ـمـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا م ـخ ــاط ــر
سياسية وأمنية ألوروبــا ،حيث
تستعد روسيا اكتساب المزيد
م ــن ال ـتــأث ـيــر ف ـي ـهــا ،وي ـف ـتــح هــذا
ً
التنامي أيضا المزيد من األبواب
أمــام النفوذ الروسي في الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،والـ ـت ــوس ــع ال ــروس ــي
داخل إفريقيا ،في حين ستؤدي
ال مـ ـب ــاالة مــوس ـكــو إلـ ــى تـعــزيــز
النزعات المناهضة للديمقراطية
ً
بدال من تشجيع اإلصالح.
ُ
نطاق أوسع ،تنذر هذه
وعلى
ٍ
الـنــزعــات بالمزيد مــن االنقسام
ب ـيــن ال ـح ـل ـفــاء ال ـغــرب ـي ـيــن ،وهــو
ال ـش ـق ــاق ا ّل ـ ــذي ل ـيــس م ــن شــأنــه
إال أن يـعــقــد ا ل ـج ـهــود العالمية
ل ـم ــواج ـه ــة األن ـش ـط ــة ال ــروس ـي ــة
بفعالية.

ال نهاية ألزمة الديمقراطية وحكم القانون في «األوروبي»
من الضروري أن تقر
المفوضية األوروبية أن
للقيم التي تبناها االتحاد
األوروبي في المادة الثانية من
معاهدته خصائص دستورية
مميزة ،لذلك عليها أن ّ
تفرق
بين المسائل «الدستورية»
المرتبطة بالمادة الثانية
والمسائل «العادية» المتعلقة
بقانون االتحاد األوروبي ،وأن
تطور طريقة تفكير دستورية
ّ
محسنة تشدد على أهمية
تقيد الدول األعضاء بقيم
االتحاد األوروبي.

على مؤسسات
االتحاد األوروبي أن
ّ
تكف عن المواربة
ً
وتدافع مباشرة
عن القيم األوروبية
لتحقيق تكامل
أوروبي فاعل

●

دانيال هيجيدوس -ريل كلير ورلد

ما زال كثيرون من «األوروبيين القدماء»
ي ـع ـت ـب ــرون أن أزم ـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وح ـكــم
القانون في االتحاد األوروبي ،التي تشمل
استمرار هنغاريا وبولندا في السير نحو
الحكم االستبدادي وتداعيات ذلــك ،مجرد
دليل محرج على تخلف أوروب ــا الوسطى
ً
وال ـش ــرق ـي ــة ،دل ـي ــل ي ـظــل ت ــأث ـي ــره مـ ـح ــدودا
فــي المسائل األورو ب ـي ــة المهمة .ونتيجة
َ
لــذلــك لـ َـم تـحــظ هــذه األزم ــة باهتمام كبير،
ُ
ولــم تــخـ َّـصــص لها ســوى م ــوارد سياسية
محدودة في السنوات األخيرة بغية إصالح
انتهاكات القيم األســاسـيــة داخ ــل االتـحــاد
األوروبي.
ّ
لـكــن أوروب ـ ــا الــوسـطــى والـشــرقـيــة تلقن
ً
ً
بـ ـب ــطء ولـ ـ ــو عـ ــن غ ـي ــر ع ـم ــد درسـ ـ ـ ــا م ـه ـمــا
لألوروبيين القدماء غير القلقين مفاده أن
ً
ً
االتـحــاد األوروب ــي يبقى ات ـحــادا سياسيا
رغم اختالفاته ،وغياب تجانسه ،وثقافاته
الـسـيــاسـيــة الـمـخـتـلـفــة ،وتـخـلـفــه ،وإعـ ــراب
أعـضــائــه عــن الــرضــا الــذاتــي ،وأن االنهيار
ال ـ ـشـ ــامـ ــل فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـس ـي ــاس ــي
لـلــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة عـلــى المستوى
ال ـم ـح ـلــي ي ـم ـتــد إل ـ ــى ال ـم ـس ــرح ال ـس ـيــاســي
األوروبي.
ُ
ل ــن ت ـح ـ َّـدد تــركـيـبــة ال ـبــرل ـمــان األوروبـ ــي
ال ـتــالــي ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــرة وع ــادل ــة ،ف ــإذا
تعرضت االنتخابات المقبلة للتالعب حتى
في دولة واحــدة من الــدول األعضاء ،تكون
نتيجة كامل عملية التمثيل األوروبي هذه
َ
ً
قد تعرضت للتالعب أيضا ،وبعد عمليتي
انتخابات برلمانية «حرة إنما غير عادلة»،
ل ــن ت ـك ــون عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع األوروبـ ـ ـ ــي في
هنغاريا هذه السنة مختلفة ،فال ترتبط هذه
المسألة بالنظام االنتخابي في هذا البلد،
ً
علما أن هذا النظام يختلف في االنتخابات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ــن ال ـم ـت ـبــع ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات

البرلمان األوروبي
الوطنية .تكمن المشكلة في بيئة وسائله
اإلعالمية وحمالته وفــي «التداخل الكبير
بـيــن مـ ــوارد ال ــدول ــة ومـ ــوارد ح ــزب فـيــدس،
م ـمــا يـ ـق ـ ّـوض بــال ـتــالــي ق ـ ــدرة الـمــرشـحـيــن
على التنافس على أســس متساوية» ،كما
اس ـت ـخ ـل ـصــت م ـه ـمــة م ــراق ـب ــة االن ـت ـخــابــات
التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
بعد االنتخابات العامة عام .2018

ننتظر األسوأ
لم تظهر أزمة الديمقراطية وحكم القانون
ً
فــي أوروب ـ ــا ف ـجــأة ب ــدون ســابــق إن ـ ــذار ،بل
ً
تطورت تدريجيا منذ عام  2010وتفاقمت
ب ـس ـب ــب ردود فـ ـع ــل م ــؤسـ ـس ــات االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي غير الـفــاعـلــة ،كما أوض ـحـ ُـت في
ت ـقــريــر س ــاب ــق ،ول ـك ــن ال ـم ــؤس ــف أن األط ــر
السياسية والمؤسساتية بعد االنتخابات
ً
والعمل تاليا على تشكيل مفوضية جديدة
سيحدان أكثر مــن الـفــرص المتاحة إللــزام

الــدول األعضاء بالتقيد بالقيم األوروبية،
مثل الديمقراطية وحكم القانون.
ال ش ــك أن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات وال ـح ـل ــول
ُ
القصيرة األمــد تعتبر مهمة في األسابيع
ال ـت ــي ت ـل ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ول ـك ــن ح ـت ــى فــي
أف ـضــل األحـ ـ ــوال ،ل ــن تـحـقــق أي ه ــدف غير
احـتــواء الـضــرر .وإلــى أن يتشكل البرلمان
والمفوضية الجديدان في مرحلة الحقة من
هذه السنة ،سيكون لرئاسة فنلندا االتحاد
ً
األوروب ــي دورا بالغ األهمية ،ويصح ذلك
ً
خ ـصــوصــا فــي مـســألــة الـتــرتـيــب لجلسات
االستماع بموجب المادة السابعة لهنغاريا
وبولندا في المجلس األوروبي ورئاستها،
ولكن ال يمكن تحقيق نتائج مستدامة إال
إذا أع ـ ــادت مــؤس ـســات االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
ً
الرئيسة ،وخصوصا المفوضية األوروبية،
النظر في مقاربتها إلى أزمة الديمقراطية
وحكم القانون.
ً
أوال ،لــم تكن الـنــواقــص فــي إط ــار العمل
ال ـقــانــونــي ف ــي االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي السبب

الـ ــذي أعـ ــاق ه ــذا االت ـح ــاد حـتــى ال ـي ــوم عن
معالجة هــذه األزم ــة ،بل األطــر السياسية،
والتقاليد المؤسساتية ،والمفاهيم بشأن
األدوار والصراعات بين مؤسسات االتحاد
األوروبي .ومن دون حل هذه المشاكل ،يبقى
ّ
تحسين إطار العمل القانوني ،الذي يشكل
ً
اليوم حاجة ملحة ،بعيد المنال أيضا.
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري أن ت ـ ـقـ ــر ال ـم ـف ــوض ـي ــة
األوروب ـي ــة أن للقيم الـتــي تبناها االتـحــاد
األوروب ــي في المادة الثانية من معاهدته
خصائص دستورية مميزة ،لذلك عليها أن
ّ
تفرق بين المسائل «الدستورية» المرتبطة
ب ــالـ ـم ــادة ال ـث ــان ـي ــة وال ـم ـس ــائ ــل «الـ ـع ــادي ــة»
المتعلقة بقانون االتـحــاد األوروبـ ــي ،وأن
ّ
محسنة
ت ـطــور طــري ـقــة تـفـكـيــر دس ـت ــوري ــة
تشدد على أهمية تقيد الدول األعضاء بقيم
االتحاد األوروب ــي ،وبالتالي تطبيقها إذا
دعت الحاجة.
بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،ينبغي أن تنشئ،
ُ
من خالل التدابير التي تتخذ عند انتهاك
ً
هذه القيم ،نصوصا قانونية تسمح لمحكم
العدل في االتحاد ّاألوروبــي تقديم تفسير
ّ
محسنة للقيم
للمعاهدات التي توفر حماية
األساسية.
ّ
المرجح أن تعود الدول األعضاء
من غير
الـمــارقــة إل ــى االل ـت ــزام بــالـمــادة الـثــانـيــة من
دون ممارسة الضغط على النخب الوطنية
ً
الـتــي ت ــزداد اسـتـبــدادا وتبديل حساباتها
ُ
السياسية حــول الكلفة والـفــائــدة ،ويعتبر
اليوم اقتراح فرض االلتزام بحكم القانون
كشرط للحصول على التمويل من االتحاد
األوروبــي المبادرة الحالية الوحيدة التي
ً
ً
تــؤمــن راب ـط ــا سـيــاسـيــا مــع ه ــذه المشكلة
وتتيح ممارسة تأثير سياسي كبير فيها.
أم ــا مـعـظــم االنـ ـتـ ـق ــادات ع ــن ط ــاب ــع هــذا
االقـتــراح التمييزي المزعوم ،فمن الممكن
ً
دحضها بسهولة ،فضال عن أن هذا االقتراح
ً
يناسب خصوصا الوقائع السياسية ألزمة

حكم القانون .يجب أن تظل هذه المبادرة
فــي واجـهــة المسائل السياسية وعرضها
خالل المفاوضات الحالية بشأن إطار العمل
المالي المتعدد السنوات من دون أي تراجع.
باإلضافة إلى ذلك ،من الضروري اإلقرار
بطابع شرط حكم القانون المكمل واألخذ
ً
في االعتبار االقتراحات المطروحة راهنا
عن هدف قيم المادة الثانية وآلية مراقبة
تطبيقها الشاملة.
ال يقتصر ما يحققه إنشاء آلية مماثلة
على إلـغــاء االع ـتــراض األســاســي على هذا
الـ ـش ــرط ،أال وه ــو غ ـي ــاب الـمـقــايـيــس الـتــي
ً
يستند إليها ،بل يخفف أيضا العبء الملقى
على كاهل المفوضية األوروبية ،بما أنها
ً
مـســؤولــة راه ـنــا عــن مــراقـبــة االل ـتــزام بهذه
القيم وتطبيقها.
ً
ً
أخ ـيــرا ولـيــس آخ ــرا ،يشكل فــرض شرط
حكم القانون بالتزامن مع إنشاء آلية مراقبة
شاملة للمادة الثانية تسوية حقيقية بين
المصالح المتضاربة لمؤسسات االتحاد
األوروبي ودوله األعضاء المختلفة.
وي ـقــف االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي عـنــد مفترق
ً
طرق ،ونظرا إلى التجزؤ السياسي المتفاقم
ّ
فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان األوروبـ ـ ـ ـ ــي وت ـ ـقـ ــدم ال ـق ــوى
المنادية بالسيادة ،قد نميل إلى مواصلة
تجاهل االختالفات بشأن االنتهاك الشامل
للديمقراطية وحكم القانون بغية التمكن
مــن عقد التسويات الملحة فــي المجاالت
األخرى.
قد تؤدي هذه المناورة إلى نتائج عملية
على األمــد القصير ،إال أنها لــن تحقق أي
أه ــداف على األم ــد الطويل ســوى إضعاف
التكامل األوروبــي وتعزيز عدم استقراره.
ولكن ال يمكن ألي اتحاد أوروبــي أن يقوم
ً
من دون مبادئ سياسية أساسية .إذا ،يجب
أن تكف مؤسسات االتـحــاد األوروب ــي عن
ً
المواربة وتدافع مباشرة عن القيم األوروبية
ً
من أجل تحقيق تكامل أوروبي فاعل حقا.

دلبلا
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اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٤٤.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ً
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ  ١٩٩ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻗﻔﺰات ﻟﻠﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

اﻧﻘﺴﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إذ رﺑﺤﺖ
أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻫﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺮ
وﻣﺴﻘﻂ ودﺑﻲ رﻏﻢ ﺗﻮزﻳﻌﺎت
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺳﻮق دﺑﻲ.

أﻗـﻔـﻠــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ،
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،إذ رﺑـ ـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 56.99ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5519ﻧﻘﻄﺔ وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 44.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  199ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  7227ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.26ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﺴــﺎوي
ً
 73.25ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5890.21ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 37.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  96.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧ ـﻔــﺬت ﻋ ـﺒــﺮ  3833ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ،وﻧـﻤــﺎ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺼﻒ
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ ﻫ ــﻲ  23.86ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 4812.91
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  6.7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳ ـﻨ ــﺎر وﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  102.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  3394ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ
ﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﺖ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻼت اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮق اﻷول
ﻓ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك وﺳـ ـﻬ ــﻢ زﻳ ــﻦ

ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ
ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﻞ وﺑ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ً
ﺟــﺪا ﻫــﻲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة ﻋﺎم
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﻨــﻮك اﻟــﻮﺳــﻂ ﻟﺘﺮﻓﻊ
أﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ ﺑـﻨـﺴــﺐ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﻛــﺬﻟــﻚ
ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻘﻂ،
وﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣــﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق ودﺧﻮل ﺳﻴﻮﻟﺔ
ً
أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﺳﻬﻤﺎ وﺗﻘﻴﻢ
ً
أﺳ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ اﺣ ـﺘ ــﺮاﻓ ــﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ
وﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺸــﺮاء اﻟﺴﺮﻳﻊ
واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣ ــﻦ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻟــﺬﻟــﻚ
ﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﺴﻮق
ً
ً
أﻣﺲ ،ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ً
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺴﻬﻢ ﻣﺘﺤﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﺬي
ً
اﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ
ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮﺳﻂ،
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ا ﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ إ ﻳـﺠــﺎ ﺑـﻴــﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ.
واﻧ ـﻘ ـﺴــﻢ اﻷداء ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أﺳ ـ ــﻮاق دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إذ رﺑﺤﺖ أرﺑﻌﺔ
ﻣﺆﺷﺮات ﻫﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻛﺬﻟﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗﻄﺮ وﻣﺴﻘﻂ ودﺑــﻲ رﻏﻢ

ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺳ ــﻮق دﺑ ــﻲ ،وﻛــﺎﻧــﺖ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺗـﺘــﺪاول ﻋﻨﺪ
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ إذ واﺻـ ــﻞ
ﺑــﺮﻧــﺖ ﻧ ـﻤــﻮه ﺣـﺘــﻰ ﺑـﻠــﻎ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 68.6دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗـﺒــﺎﻳــﻦ أداء اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت أﻣ ــﺲ،
إذ ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات ﺧـﻤـﺴــﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺑﻨﻮك ﺑـ  21.1ﻧﻘﻄﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﺑ ـ ـ  10.5ﻧ ـﻘــﺎط
واﺗﺼﺎﻻت وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑـ  7.5ﻧﻘﺎط ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣ ــﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫﻲ
ﺳ ـﻠ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  6.9ﻧ ـﻘــﺎط
وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  5.1ﻧﻘﺎط وﻋﻘﺎر
ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ  0.14ﻧـﻘـﻄــﺔ،
واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ إذ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﺗ ـ ــﺪاوﻻﺗ ـ ــﻪ  7.4ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر
وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ

»اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت« ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ ﻋــﻦ أداء ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻧﻬﺎ
أﻧ ـﻬ ــﺖ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻸﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻣــﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮد ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أداء
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮاﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪل اﻟـﻴــﻮﻣــﻲ
ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷ ﺳـﻬــﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  33.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  39.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ  59.9ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻟﻸﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 195ﻣﻠﻴﻮن ﺳـﻬــﻢ ،وﻟـﻌــﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓﻲ
ﻣـﻌــﺪل ﻗـﻴــﻢ وأﺣ ـﺠــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻳـﻌــﻮد ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺲ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :ﻻ ﺗﺰال اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﺳ ـﻠــﻮك اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﺧــﻼل

ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎت ﻫ ـ ــﺬا اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻋ ــﺰز
ﻣ ــﻦ إﻗ ـﻔ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟﺴﻮق اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻃﻮال
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﻤﺲ ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
ﺗــﺮﻛــﺰ اﻟــﺰﺧــﻢ اﻟ ـﺸــﺮاﺋــﻲ ﻋـﻠــﻰ أﻏـﻠــﺐ اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ
إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻤﻢ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗــﺎل إن أﻫــﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺨﺼﻮص،
وإﻗــﺮارﻫــﺎ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﻤﻨﺤﺔ،
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺤﻂ
أﻧـ ـﻈ ــﺎر اﻷوﺳ ـ ـ ــﺎط اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ وﻣ ـﺤ ــﻮرا
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذت أﺳﻬﻢ
ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  67ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺗﺪاول اﻟﺴﻮق.
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻢ
ّ
اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺻﻮل أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ

ﺗـ ـ ــﻼه ﺳ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول 5.9
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر وﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3.6ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺛـ ــﻢ ﺳ ـﻬ ــﻢ أﻫ ـﻠــﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑـﺘــﺪاول 4.4
ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر وﺑ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
ً
 0.21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ زﻳﻦ
ﺑﺘﺪاول  3.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ

ً
ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب إذ
ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  23.5ﻣﻠﻴﻮن
ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  3.5ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺳـﻬــﻢ أﻫـﻠــﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  17.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺘﺪاول
 11.9ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﺳـ ـﻬ ــﻢ وﺑـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ اﻹﻧﻤﺎء ﺑﺘﺪاول  10.3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺳ ـﻬــﻢ وﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  3.9ﻓﻲ

ً
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﺑﺘﺪاول  9.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وراﺑﺤﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ﺳ ـﻨ ــﺎم إذ ارﺗ ـﻔــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  17.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ورﺑﺔ ﻛﺒﻴﺘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.5ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 8.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺸﺂت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﻌﺘﺎل :آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﻮاذ »ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  68دوﻻرا ،وذﻟﻚ
ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻤـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺗﺠﺎه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑ ــﻚ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺨﻤﺔ
اﻟـﻤـﻌــﺮوض )وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
رؤﻳـ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم(.
وﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ،وﺻﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺳـﻌــﺮﻳــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻫﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ
أﺑﺮﻳﻞ  ،2018ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﺳــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗـﻌــﺰزت اﻟﺜﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻢ ﺗﺪاول اﻟﺴﻮق
ﺧــﻼل ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳـﺒــﻮع
إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ) 48ﻣﻠﻴﻮن د.ك( ﻣﻨﺬ
ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم ) .2018 /7 /11ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ
راﺳﻞ(.

●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺘــﺎل ،إن اﺳـﺘـﺤــﻮاذ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋـﻘــﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ "اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت"
ﻟﻪ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ،إذ ﺳﺘﺒﻘﻰ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻫ ــﻲ ﻣــﺎﺿـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ دون أي إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺳــﻂ ﻧﺠﺎح
ً
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﻴﺮا.
ﺣـ ــﺪﻳـ ــﺚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ــﺎل ﺟ ـ ـ ــﺎء ﺧ ـ ـ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋﻘﺪت
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،وأﻗـ ـ ـ ــﺮت ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة
ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب اﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎري ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ،
ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة اﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات اﻟــﻼزﻣــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ا ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص.
وأﻓ ـ ــﺎد ﺑ ــﺄن ﻗـ ــﺮار اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺟ ــﺎء ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

ً
ً
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﺟﻴﺪا
ً
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺮﺧﻴﺺ أرض اﻟﻀﺒﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ "اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ" ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷرض ﺑﺤﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ
ً
إﻟﻰ  20ﻋﺎﻣﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺼ ــﻮر
ً
ً
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻣـﺠـﻤـﻌــﺎ ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺎ إﻟــﻰ
ً
ﺟــﺎ ﻧــﺐ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
"اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت" ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ أراض
ﺑﺈﻣﺎرة "اﻟﺸﺎرﻗﺔ" ،وأﻛﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺘﱠـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﺳــﻮق
اﻟﺼﻔﺎة اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ 100
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻗﺎل" :ﺳﺘﻜﻮن
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺨﻼف
ﻗ ـﻨــﻮات اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
ً
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺤﺖ
ﻓـ ــﻲ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟ ــﺮأﺳ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر،

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻬﺒﻂ ﻋﻦ اﻟﺬروة رﻏﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٣ﺳﻨﺘﺎت ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٧.٥٨دوﻻرا
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  3ﺳﻨﺘﺎت ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻷرﺑﻌﺎء،
ﻟﻴﺒﻠﻎ  67.58دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  67.55دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ  2019اﻟﺬي
ﺑﻠﻐﻪ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳـ ــﻮاق ﺗﻈﻞ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻣﺪادات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ "أوﺑﻚ"
واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
 60.12دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  11ﺳﻨﺘﺎ أو  0.2ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ً
وﻛــﺎن أﻛـﺜــﺮ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ "إﻳﻔﻜﺖ" إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 18.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﻦ
أ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ
ﻳـ ــﻮﺑـ ــﺎك ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  6.5ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.1
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻟﺤﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

وﺑﻠﻎ ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻨﺪ  60.33دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  68.52دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ  68.69دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وارﺗﻔﻌﺖ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ  2019ﺑﻔﻌﻞ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻣـ ــﺪادات اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ .واﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج "أوﺑــﻚ" اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ذروة

ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  2018ﻋﻨﺪ  32.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ 30.7
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﺗﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻣــﺪادات.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ إﻳﻪ.إن.زد" :اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﻮﻗﻔﺖ أﺧﻴﺮا ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮﺿﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ".
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدرات إﻳﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻳﻀﺎ .وﺗﻬﺪف اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺻﺎدرات إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﺨﺎم ﺑﻨﺤﻮ  20ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﺎﻳﻮ ،ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ دول ﺑﺨﻔﺾ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

اﻟ ـﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ  1.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ.
ً
ـﺎر ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻠﺒﺪء
وذﻛ ــﺮ أﻧــﻪ ﺟ ـ ٍ
ﻓ ــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﻤــﺮﺣــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗـﺠــﺪﻳــﺪ
ً
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴ ــﺪا ﻟـ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ وﺣﺪات اﻟﺴﻮق ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ.
وواﻓﻘﺖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت،
واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018

ارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻮرو
وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟـﻴــﻮرو إﻟﻰ
 0.346دﻳ ـﻨــﺎر ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺻ ــﺮف أﻣــﺲ
اﻷول.
وﻗ ـ ــﺎل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،ﻓ ــﻲ ﻧـﺸــﺮﺗــﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.400
دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  0.305دﻳﻨﺎر ،وﻇﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة« ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎرا ﺑـ ١.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر »اﺳﺘﺜﻤﺎرات« :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺑﺒﻴﻊ
ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.65ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة ﻋﻠﻰ  %57.78ﻓﻴﻬﺎ ،إﻟﻰ أن
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑــﺎح اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻘﻘﻬﺎ أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺒﻠﻎ  168أﻟﻒ
ً
دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ .2019

»ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« :أﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑـ ١٢.٣٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ذﻛــﺮت ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻚ« أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ اﻻﺳﻌﺎر
ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻄــﺎء اﻟ ــﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ رﻗــﻢ  RFP-2038910ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮاد واﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺠﻤﺮي وادارة
اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  12.39ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻟﻤﺪة  4ﺳﻨﻮات.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺪود  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺻﻌﻮدا أو ﻫﺒﻮﻃﺎ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﺮوف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ.

ﺑﻠﻐﺖ ارﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 7.36
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺑﻤﺎ ﻳـﻌــﺎدل  9ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ارﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺑـﻤـﻘــﺪار 12
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ،2018وأوﺻﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم .2018
ﻛ ـﻤــﺎ أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء
ﻋﻘﺎر ﺗﺠﺎري ﻣﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ً
ﻣﺆﺟﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ  44.5ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وزﻋﺖ
ً
ﺑﻴﻦ  20.1ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻧﻘﺪا ،و 23.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ »اﺳﺘﺜﻤﺎرات« ﺳﺎﻫﻤﺖ
وﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  20.1ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ،
إذ ﺗﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪر ﺣﺼﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑــ18.1
ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.

وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ اﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي اﻟـﻤـﺒــﺪﺋــﻲ
ً
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺒﻠﻎ  ،%9ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
و ﻛ ـ ـ ــﺬ ﻟ ـ ـ ــﻚ أو ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ إدارة ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟـﻤــﺎل
اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  87.62ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،إﻟﻰ
 79.79ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ؛ وذﻟﻚ ﺑﺸﻄﺐ أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 7.84ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺨــﺰﻳ ـﻨــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ  7.01ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻄﺐ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﻓﺮق
ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ
واﻟﺒﺎﻟﻎ 1.18 ،ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أﺳﻬﻢ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  26.59ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻛﺸﻔﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺮﺻ ـﻴــﺪ اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘــﻲ ﻣ ــﻦ اﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ
أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﻎ  25.41ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر إﻟﻰ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري.

 ٥.٩٨ﻣﻼﻳﻴﻦ أرﺑﺎح »ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ« ﻣﻦ »ﻛﻮﻳﺖ إﻧﺮﺟﻲ«
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺣـﺼــﻮﻟـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ  19.98ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺟــﺮاء اﺳﺘﺤﻮاذ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ إﻧ ــﺮﺟ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ أﺳ ـﻬــﻢ
»ﻛــﻮﻳــﺖ إﻧــﺮﺟــﻲ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %13.77
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻗــﺪ واﻓﻘﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺮﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﺳﺘﺤﻮاذ
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ إﻧﺮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺳﻬﻢ ﻛﻮﻳﺖ
إﻧﻴﺮﺟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  477.25ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺖ »ﺑـ ـﻴ ــﺖ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ« ﺑ ـ ــﺄن ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﺣﻴﺚ إن أرﺑــﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  5.98ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ.

ﺻﻔﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ »ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ«
ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ــﻦ إﺗ ـﻤ ــﺎم
ﺻﻔﻘﺘﻴﻦ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﻌﺪد 3.2
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 1.70ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻎ ﻋــﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻳﺒﻠﻎ  217.49أﻟﻒ ﺳﻬﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 717.70أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 982.94
أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ 297.86
أﻟﻒ ﺳﻬﻢ.
وﺳ ـﺠــﻞ ﺳـﻌــﺮ اﻟـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻦ
ً
 3.30دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎن إﻟ ــﻰ ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ )اﻟـﺒــﺎﺋــﻊ
واﻟﻤﺸﺘﺮي(.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻗﻢ
ﺗﻀﺨﻤﺖ إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮان ﻓﻲ  ٢٠١٨واﻷﺧﻄﺮ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﺑﻮﻟﺪﻧﻎ  -ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ

ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺠﺪ
ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻗﻮة وﻧﻔﻮذ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2018
وازداد اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻌﻠﻖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﻧﻤﻮ
اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ 14
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻗـ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻟـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك
اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻃ ــﻮﻓ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪوﻣــﺔ ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ اﻟـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ.
ً
وﻫ ــﻲ ﻟـﻴـﺴــﺖ دﻳ ــﻮﻧ ــﺎ ﺑــﺎﻹﻣ ـﻜــﺎن
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻨــﺔ
ﻟﻌﺎم  2018واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻢ اﺣﺘﻮاؤﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ .وﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟــﺪﻳــﻮن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﺎب
اﻷﻣ ــﺎﻣ ــﻲ ﺑـ ــﺬات اﻟ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﻮك إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ.
وﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت ﺑ ـﺠــﺪ
ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﺪ ﻗـ ـ ــﻮة وﻧ ـ ـﻔـ ــﻮذ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺳـﻨــﺔ  2018وازداد
اﻻﺋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻖ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ  10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻫ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮط ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮوض
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز
ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ
اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺮوض
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻗ ـﻔ ــﺰة
ﺑﻠﻐﺖ  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻓـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎح اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل
أﻣ ــﺎم ﺗـﻠــﻚ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة وﻣ ــﻊ ﻫﺒﻮط
اﻹﻳ ــﺪاﻋ ــﺎت اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 1
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ

ﺑﺎﻋﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻷداء إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت إدارة
اﻷﺻﻮل.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪه ﺟﻴﺴﻮن
ﺑﺪﻓﻮرد وﻫﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﺪى
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻳﻮ ﺑﻲ إس« ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ
ﻛﻮﻧﻎ ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ
أﻳﻪ إم ﺳﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
وﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ  1.8ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮن ﻳــﻮان
) 268ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺑـ ـﻐـ ـﻴ ــﺔ وﺿ ـ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺿ ـﻤــﻦ
ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮر ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرن ،ﻓ ـ ــﺈن اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
ﺑــﺪأت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ
دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﺑﻠﻎ  1.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﻳـ ـ ـ ــﻮان وأﻧـ ـﻬـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺘــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﻲ
ﻳ ـ ــﻮان .وﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺎت أﺧـ ــﺮى وﺑـﻌــﺪ
ﺑ ـﻴ ــﻊ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺰون
ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮوض اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ أﻏﻠﻘﺖ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻹﻗـ ـ ــﺮاض ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻨــﺔ ﺑــﺄﻣــﻮال أﻛـﺒــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﻮي ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﻦ – اﻷول أن اﻟﺒﻨﻮك
ﻣـﻀـﻄــﺮة ﻻﺣـﺘـﺠــﺎز اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻛﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
اﺣـﺘـﻤــﺎل ﺧ ـﺴــﺎرة اﻟ ـﻘــﺮض .وﻓــﻲ
اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم 2018
ﺧﺼﺺ ﺑﻨﻚ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري  43ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
أرﺑـ ــﺎح ﻣ ــﺎ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ـﺘــﻮزﻳ ـﻌــﺎت ﻣﻦ
أﺟ ـ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى رأس

اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل .وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ــﺰراﻋـ ــﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗـﻌــﺎدل  56ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ أرﺑــﺎح
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ  41ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻠﺖ.
وﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻤـﻀـﻤــﻮن اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻓ ــﻲ أن اﻷرﻗـ ـ ـ ــﺎم ﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﺑـ ــﺪأت ﺑـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ رأس
ﺟـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺐ ﻣ ــﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻗﺮوﺿﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ.
و ﺗـﻌــﺪ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن
ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻷداء ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟ ـ ــﺪى ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ
واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري  1.53ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋ ــﻦ  1.56ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻠﺖ.
وﻋـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺎل ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
ﺗﻜﻬﻨﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺻﺤﺔ
ودﻗﺔ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ،وﺗﻠﻤﺢ ﻧﺸﺮات
ﻋ ــﺮض اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب اﻷوﻟ ــﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﺼﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻀﻔﺎض
ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ.

ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
ً
وﺛﺎﻟﺜﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑـ ــﺎزدﻳـ ــﺎد ﻋ ــﺮﺿ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻮد رأس
اﻟﻤﺎل ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻮف ﺗﺠﺪ اﻟﺒﻨﻮك
ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣــﻮال
ﻣ ــﻦ دون ﺗــﺪﺧــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻴﺪﻓﻮرد

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟـ »أوﺑﻚ« ﺗﻬﺪد
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
●

ﻧﻚ ﻛﻨﻨﻐﻬﺎم  -أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﺗﻬﺪد اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﺑﺈﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﻟــﺪى
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ـﻴ ــﺔ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ »ﻣ ـﺼ ــﺪ اﻣـ ــﺪاد«
أﻗﻮى ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪر
ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﻋ ــﻦ ﺳ ــﻮق اﻟﻨﻔﻂ
ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس» ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓ ــﺈن ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻧـﻈــﺎم
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣ ــﻦ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎر ﻣﺘﻴﻦ.
وﺣ ـﺘــﻰ وﻗ ــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ اﺳﺘﻘﺮ
اﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ
ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم«.
وﻗﺪر ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن
أن ﺻـ ـ ـ ــﺎدرات ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ رﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ
ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻣ ــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ 500
أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم ،ﺑﻌﺪ
اﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء اﻟ ـ ــﺬي
ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻗــﻒ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ
وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣ ـ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ .وﻗ ــﺪ ﺧـﻔــﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم
اﻷﺧـﻴــﺮة واﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ
اﻻﻣﺪاد ﻛﺒﻴﺮ.
ورﻏ ــﻢ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن اﻟﺘﻌﻄﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ أﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻄﺮح ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮه

ﺻ ـﻌ ـﺒــﺎ ،ﻷن ﻟـ ــﺪى ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ أوﺑ ــﻚ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي اﻧﻘﻄﺎع ﻃﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
واﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ» :ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ
ﺣﺪث ﻓﺈن  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻫــﻮ أﻳـﻀــﺎ ﺣـﺠــﻢ ﺧـﻔــﺾ اﻻﻧـﺘــﺎج
اﻟـ ــﺬي واﻓ ـﻘ ــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑـ ـ ـ ــﻚ ،وﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ ﻣــﻦ
ﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ .وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
ﺗﺘﺮﺑﻊ اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻓــﻲ أوﺑــﻚ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  2.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﻴــﻮم ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻜــﻞ ﺳـﻌــﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎط
ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب( ﻣﻊ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻦ«.
وﻋـ ـﺒ ــﺮ دﻋـ ـ ــﻢ ﺧـ ـ ـ ــﺮوج اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج
اﻟﺒﺎﻟﻎ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﺿﻴﻘﺖ »أوﺑﻚ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ً
أﻋﺎدت أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺎء ﺳﻌﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.
وﻫﻜﺬا وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺸﺪد أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
وﻳ ـﻠ ــﻮح اﻟ ـﻌ ـﺠــﺰ ﻓ ــﻲ اﻷﻓـ ــﻖ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳـﻌــﺎد ﻓـﺘــﺢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟـﺴـﻄــﺎم.
وﻫ ــﺬا ﻫــﻮ اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ
ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻟـﻔـﺼــﻞ اﻟـﺼـﻴــﻒ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ »أوﺑﻚ« ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺤﺮﻳﺔ
وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق وﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻨــﺰف
اﻟﺴﻌﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.
واﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻻﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻬــﺎﻣ ـﺸــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﺘــﻲ ﻟــﺪى ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ .وﻗــﺎﻟــﺖ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ »وﻟﺬﻟﻚ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻘﺪان إﻣــﺪاد رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻓ ــﺈن اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ ﻟـﺘـﻔــﺎدي اﺿـﻄــﺮاب
ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ«.
وﺣـﺘــﻰ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﻣـﺘـﺸــﺪدة وﻛ ــﺎن اﻟﻄﻠﺐ
»ﻗﻮﻳﺎ« ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
ﺗﺒﻘﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق .وﺗﺘﻮﻗﻊ
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رؤﻳﺔ ﻓﺎﺋﺾ
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ،
ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻊ ﻋـﺠــﺰ ﺑﻨﺤﻮ  0.5ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إن
ارﺗﻔﺎع ﺻــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ــﺮى ﻣــﻦ
أﻣــﻦ اﻻﻣ ــﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ» ،وﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ﺳـﺘـﻨـﺘـﻘــﻞ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟ ــﻰ ﻓــﺎﺋــﺾ ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرات اﻟ ـﺼــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻧﺤﻮ

»أرز اﻟﺨﻀﺎر« ،وﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﺸﻬﺮ ﺿﻤﺖ اﻟﺮﻓﻮف أرزا ﻣﻜﻮﻧﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ  90ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺎر اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ )اﻟﻌﺪس
واﻟـﺤـﻤــﺺ واﻟ ـﺒ ــﺎزﻻء اﻟـﺨـﻀــﺮاء(
ﻣﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ
وﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻦ أﻟﻴﺎف اﻷرز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺞ اﻟ ــﻰ
ﻣ ـﺤ ــﺎﻛ ــﺎة ﺷ ـﻌ ــﻮر وﻣـ ـ ــﺬاق اﻟ ـﻤ ــﺎدة
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .وراﻳــﺖ راﻳــﺲ ﻫﻲ أول
ﻣــﺎرﻛــﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻫﻮل
ﻓﻮودز ﻣﺎرﻛﺖ وأﻣﺎزون.
وﻳـ ـﻘ ــﻮل ﺑ ـﻴ ـﻠ ـﻨــﻎ ،إن »ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
ً
اﻟ ـﻔ ـﺌــﺎت ﺗ ـﺤــﺐ اﻷرز ،وإن ﻗ ـﺒــﻮﻻ
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﻤــﺎدة اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ
أوﺳ ــﺎط ﻛــﻞ ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ وﻋﺮﻗﻴﺔ«.
وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺤ ــﺐ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﻮن
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أرزﻫــﻢ ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﺗﻌﺮض
ﻟـﻨـﻜـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة،
واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﺗ ــﻪ ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻠﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺬرت

دراﺳـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻣـ ــﻦ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﺗـﺴـﺒـﺒــﻪ
ﺑﺄﻣﺮاض ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ،
ﻓﺈن اﻷرز ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻨﻪ .وﺑﺨﻼف اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت
اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺒــﺎﺳ ـﺘــﺎ
ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ اﻷرز ﺑ ـ ـﻘـ ــﺪرة
ﻓــﺮﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ اﻣﺘﺼﺎص
اﻟﻨﻜﻬﺎت واﻟﺼﻠﺼﺔ.

 4ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2024وﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا
ﺧﻴﺎرات أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
ﺑ ـ ــﻞ ﻳ ـﺤ ـﺴ ــﻦ أﻣ ـ ــﻦ اﻻﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪادات
وﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ – ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫـ ــﻮ اﻟـ ـﺤ ــﺎل
اﻵن – ﻓــﻲ وﺟ ــﻮد ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻗﻠﻖ
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ«.
وﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﺮة
اﻟـﻤـﺘـﻔــﺎﺋـﻠــﺔ ﻻﻓ ـﺘــﺔ ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﺎ ﻓﻲ
ﺿﻮء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  4أﺷﻬﺮ.

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﺮدد
»أوﺑــﻚ« ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣـﺒـﻜــﺮ ﺟ ــﺪا.
وﻓ ــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ  2018ﻛــﺎن
ذﻟ ــﻚ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻋـﻠــﻰ وﺟــﻪ
اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ وﻫ ــﻲ ﺗـﺘــﻮﻗــﻊ ﻋـﺠــﺰا
ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق.
وﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻣــﺪاد اﻧﻬﺎر
اﻟ ـﺴــﻮق ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﺗـﻠــﻚ اﻟﺴﻨﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻠﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ إدارة
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻣﺪادات ﻣﻦ اﻳﺮان.

ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻳﻼﺣﻆ أن أﻳــﻪ إم ﺳﻲ وﻫــﻮ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﺮدﻳﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﺳﻮف
ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ رأس
اﻟﻤﺎل وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت إﻗــﺮاض ﺻﻐﻴﺮة أو
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻫــﻲ ﻓــﻲ أﺷﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل إﺿﺎﻓﻲ.
وﺑ ـ ـ ـ ــﺪأت ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻹﻗـ ـ ـ ــﺮاض
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮح
ﻋﺮوض ﺗﺠﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل .وﻓﻲ

ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺻﺒﺢ ﺑﻨﻚ
اﻟﺼﻴﻦ أول ﺑﻨﻚ ﻳﺒﻴﻊ ﺳﻨﺪات
داﺋ ـﻤــﺔ وﺟ ـﻤــﻊ  40ﻣـﻠـﻴــﺎر ﻳ ــﻮان،
و ﻳـﺨـﻄــﻂ ﺑـﻨــﻚ ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﺳﻴﺘﻴﻚ
ً
ﻛﻮرب أﻳﻀﺎ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ  1ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل.
وﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ
ً
دﻋـﻤــﺎ ﻣــﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح .وﻛـ ــﺎن اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺪ اﺳﺘﺒﺪل ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ

اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ  1.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ﻳ ـ ــﻮان ﻣــﻦ
ﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺗﻪ ﻟﺴﻨﺔ ﺑﺴﻨﺪات داﺋﻤﺔ،
وﻫﻮ أول اﺳﺘﺨﺪام ﻷداة ﺟﺪﻳﺪة
ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة ﻗـﺒــﻮل اﻟﺴﻮق
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﻹﻗـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـﻴــﻊ
اﻟﻤﺰﻳﺪ .وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت.
وﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻊ ﻟـ ـ ــﻦ ﻳ ـﺒ ـﻌــﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓــﻲ أوﺳ ــﺎط اﻟﺒﻨﻮك

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار أﻗﻮى ﻋﻤﻠﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ
●

راﻧﺪي ﺛﺎﻧﺜﻮﻧﻎ – ﻧﺎﻳﺖ  -ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ

ﻓــﻲ  24اﻟ ـﺠ ــﺎري ﺗـﺘــﻮﺟــﻪ ﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ اﻟ ــﻰ أول
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﺗﺜﻴﺮ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن
ﻣﺼﻴﺮ أﻗﻮى ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ.
وﻛ ـ ــﺎن رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺛــﺎﻛـﺴــﻦ
ﺷ ـﻴ ـﻨ ــﺎواﺗ ــﺮا أو ﺣ ـﻠ ـﻔ ــﺎؤه ﻗ ــﺪ ﻓ ـ ــﺎزوا ﻓ ــﻲ ﻛــﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2001اﻟﻰ أن ﺗﻤﺖ اﻃﺎﺣﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣــﻊ اﻟﺠﻴﺶ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
وﻳﻌﻴﺶ ﺛﺎﻛﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  69ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻰ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد
ﺿﺪه ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻗﺪ أﺛﺎرت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎوف
ﻣــﻦ ﻋــﻮدة دورة ﻋــﺪم اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ً
ً
ﺧـ ـﻄ ــﺮا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪ ﺗـ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆا ﻓــﻲ
ً
اﻟـﺼــﺎدرات وﺗﺒﺎﻃﺆا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دول ﻣﺠﺎورة،
وﻓ ــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﻠــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋــﻦ ﻫــﺬه
اﻷﺧﻄﺎر:

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎﻷرﻗﺎم
•  10ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻮك ﻓ ــﻲ ﺳــﻼﻟــﺔ ﺗـﺸــﺎﻛــﺮي
ذات اﻟﻬﺎﻟﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ رﻓــﺾ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎﻫﺎ
ﻓﺎﺟﻴﺮاﻟﻮﻧﻐﻜﻮرن ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ رﺋﻴﺴﺔ
ﻟﻠﻮزراء ﻟﺤﺰب ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺛﺎﻛﺴﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء.
ً
ً
•  12اﻧ ـﻘــﻼﺑــﺎ ﻧــﺎﺟـﺤــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ ﻣﻨﺬ
أن أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ دﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻋــﺎم ،1932
واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻫﻲ
واﺣ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ أﻃـ ــﻮل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻬــﺎ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
•  20ﻣــﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﻨﺬ اﻟـﻐــﺎء اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،وﻫــﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻫﻮ اﻷول اﻟﺬي
ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺣﺪث واﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻴ ــﻼء ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
ﺑﺮاﻳﻮث ﺗﺸﺎن – اوﺗﺸﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻫﻮ
ً
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﻟﻌﻮدة رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻴﻮخ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺠﻴﺶ.
ً
•  51ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ ﻫ ـ ــﻮ ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ

 18ﺳﻨﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﺎدل  74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﺳﻜﺎن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ.
ً
•  40ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻌﺪد
اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ »اﻟﺒﺎﻫﺖ« أﻗﻮى
ﻋﻤﻠﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.
•  376ﻫــﻮ اﻟـﻌــﺪد اﻟ ــﻼزم ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻜــﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ  750ﻣﻘﻌﺪا
ﻻﺧـﺘـﻴــﺎر رﺋـﻴــﺲ وزراء ﺟــﺪﻳــﺪ – وﻳـﺸـﻤــﻞ ﻫــﺬا
 500ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ  24ﻣﺎرس اﻟﺤﺎﻟﻲ و 250ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
•  68ﻫﻮ ﻋــﺪد ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 8ﻧﺴﺎء ﻓﻘﻂ.
• اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺛﺎﻛﺴﻦ
ﻳﻨﻐﻠﻚ ﺷﻴﻨﺎواﺗﺮا )  51ﺳﻨﺔ ( ﺧﺪﻣﺖ رﺋﻴﺴﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﻮزراء ﻣ ـﻨــﺬ أن أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣﻠﻜﻴﺔ
دﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،1932وﻗ ــﺪ أﻃــﺎﺣـﻬــﺎ
اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014وﻫﺮﺑﺖ
ﺑـﻌــﺪ أن ﺣـﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ذات دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء
ﺑﺮاﻳﻮث ﺗﺸﺎن أوﺗﺸﺎ
اﺳـ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2014ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎن
ً
ﻗــﺎﺋــﺪا ﻟﻠﺠﻴﺶ وﻗــﺎم ﺑﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻊ .وﻗ ـ ـ ــﺪ دﻓ ـ ـ ــﻊ ﻛـ ــﺎﺗـ ــﺐ اﻷﻏـ ــﺎﻧـ ــﻲ
ﺑﺮاﻳﻮث ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات وﺑ ـ ــﺪأ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
رﻋــﺎﻳــﺔ ﻷﺻـﺤــﺎب اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ .وﻳﺪﻋﻢ
ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺷﺢ ) 64ﺳﻨﺔ( ﺑﺎﻻﻧﻎ ب ﺑﺮاﻳﻮت
ﺗـﺸــﺎن أوﺗ ـﺸــﺎ ،زﻋـﻴــﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014
راﺗـ ـﺸ ــﺎراث وﻫ ــﻮ ﺣ ــﺰب ﺑـﻘـﻴــﺎدة أرﺑ ـﻌــﺔ ﻣﻦ
وزراﺋﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.

ﺳﻮدارات ﻛﻴﻮراﻓﺎن
ﻫ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﺔ اﻷﺑ ـ ـ ـ ــﺮز ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬــﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺮﺟــﺎل ﻓﻲ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﻫﻲ وزﻳــﺮة زراﻋــﺔ وﺻﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻗﺎﺋﺪة ﻟﻔﻴﻮ ﺗﺎي وﻫﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﺎﻛﺴﻦ .وﺳﻮدارات )57
ﺳﻨﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﻠﻮم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮاﻳﻮث ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻤﺎ وﻋﺪت ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﻨﻤﻮ.

أﺑﻬﻴﺴﻴﺖ ﻓﻴﺠﺎﺟﻴﻔﺎ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟـ ـ ــﺬي درس
ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ أﻛـﺴـﻔــﻮرد ،وﻫــﻮ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺤــﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻔﻴﻮ ﺛﺎي
ً
ً
واﻟ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜــﻮن ﻻﻋـﺒــﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋـﺘــﻼف ﺣــﺎﻛــﻢ وﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻦ ﺳﻮف
ً
ﻳﺼﺒﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء .وﻳﻌﺎرض أﺑﻬﻴﺴﻴﺖ
) 54ﺳﻨﺔ( ﻋــﻮدة رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ وﻗ ــﺪ ﻳ ـﺨ ــﻮض ﺳ ـﺒ ــﺎق رﺋــﺎﺳــﺔ
ً
اﻟﻮزراء أﻳﻀﺎ.

أﻧﻮﺗﻴﻦ ﺗﺸﺎرﻧﻔﻴﺮاﻛﻮل
وﻫ ــﻮ ﻗـﻄــﺐ ﻣــﺎﻟــﻲ ﺗ ـﺤــﻮل اﻟ ــﻰ ﺳﻴﺎﺳﻲ
وﻳﺨﻮض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﺿﻔﺎء
اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎرﻳ ـﻐــﻮاﻧــﺎ واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
ﻓﻲ ﺗﺸﺎرك اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺜﻞ اﻳﺮﺑﻨﺐ وﻏﺮاب
اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﺰاﻻن ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ.
وأﻧــﻮﺗـﻴــﻦ )  52ﺳﻨﺔ ( ﻫــﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺣــﺰب ﺑﻮم
ﺟــﺎي ﺗــﺎي اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﺪد
ﻗﻠﻴﻞ ﻣــﻦ أﻗــﺎﻟـﻴــﻢ اﻟـﺸـﻤــﺎل اﻟـﺸــﺮﻗــﻲ ووﺳــﻂ
ﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ .وﻫ ــﻮ ﻳـﺘــﻮﻗــﻊ أﻻ ﻳـﺘــﻢ اﻻﺳـﺘـﻐـﻨــﺎء
ﻋــﻦ اﻟـﺤــﺰب ﻓــﻲ أي اﺋـﺘــﻼف ﺣﺎﻛﻢ وﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ً
ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.

ﺛﺎﻧﺎﺛﻮرن ﺟﻮاﻧﻐﺮو ﻧﻐﺮواﻧﻜﻴﺖ
ﻫﻮ ﻗﻄﺐ ﻣــﺎل ﺗﺤﻮل اﻟــﻰ رﺟــﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
آﺧــﺮ وﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻷرﺑـﻌـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﻗﺎﺋﺪ
ﺣ ــﺰب ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻓـ ــﻮروورد وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ أﻛﺒﺮ
ﻧـﻘــﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺤﺰب
اﻟــﻰ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻤﻠﺘﻪ
اﻻﻧ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ أﻗ ـﻠ ـﻘــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﻳــﺪي
اﻻدارة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .وﻳﻮاﺟﻪ ﺛﺎﻧﺎﺛﻮرن ﻗﻀﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺤــﺎﺳــﻮب ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻪ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﺎل
إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺤﺎول ﺗﻜﻤﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎد.

ً
ً
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺮز ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟﺪﻳﺎ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ
●

رﻳﻨﺎ راﻓﺎﺋﻴﻞ  -ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ

ﻣﺆﺳﺲ ﺑﻮﺑﺘﺸﻴﺒﺲ ﻛﻴﺚ
ﺑـﻴـﻠـﻨــﻎ ﻣــﺪﻣــﻦ أﻛ ــﻞ رز وﻳـﺘــﻮق
إﻟﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ وﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎم.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل
ً
ﻫ ـ ــﺬا ﻟ ـﻴ ــﺲ وﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟــﺮﻏـﺒــﺔ ،ﻷن اﻷرز ﻳـﻐــﺬي أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻳﺘﻢ
إﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  700ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ
ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﻎ ،ﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻋـ ــﺪد
ﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ،
ﻟـ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪر ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻷرز
ﺑـﻤـﺤـﻴــﻂ ﺧ ـﺼ ــﺮه .وﻫ ــﻮ ﻳـﻘــﻮل
»ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ
ﻻﺣ ـﻈ ــﺖ أﻧ ـﻨ ــﻲ أﺗـ ـﻨ ــﺎول ﻛـﻤـﻴــﺔ
ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ــﺺ ﺑ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﻣ ــﻦ
اﻷرز ،و ﻳ ـ ــﺮ ﺟ ـ ــﻊ ذ ﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ
رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﻔﺎرﻏﺔ
واﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ،وأردت اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أﻓﻀﻞ«.
ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺑﺘﻨﺎول »راﻳﺖ راﻳﺲ«
وﻫ ــﻲ ﻣــﺎرﻛــﺔ ﻟ ـﻨــﻮع ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ

ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻘﻂ
وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ
ﺧﻠﺖ ،ﺣﺪث اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة .وﺗـ ـﻘ ــﻮل ﻧﺴﺒﺔ
 88ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
اﻵن إﻧـﻬــﺎ ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ دﻓــﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻃﻌﻤﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ.

ﺷﺮﻛﺎت اﻷرز اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻠﺤﻤﻼت
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟ ـ ــﻼﻓ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻘـ ــﻮة ﻫــﻮ
»أرز اﻟﻘﺮﻧﺒﻴﻂ« ا ﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم

اﻟﺨﻀﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أرز .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ
 25ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ و 5ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻓﻲ اﻟﻜﻮب اﻟﻮاﺣﺪ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  150ﺳ ـﻌــﺮة ﺣــﺮارﻳــﺔ
ً
و 45ﻏ ــﺮاﻣ ــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮﻫـﻴــﺪرات
ﻟﻸرز .وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻋﺪة ﻣﺎرﻛﺎت
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ »ﻛ ــﻮﻟ ــﻲ راﻳـ ـ ــﺲ »

اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت
إﻗـ ـ ـ ــﺮاض ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ أﺻـ ـﻐ ــﺮ ﻗــﺪ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﺗﺎم وﺷﻔﺎف
ﻟﺤﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ
ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ،وﻛﻠﻤﺎ أﺧــﺮت ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﻛﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻹﺻﻼح
ً
أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ وأﻟﻤﺎ.

واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﻮل ﻓﻮدز.
وﻛ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ ﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ
اﻷرز ﻟ ـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻊ ﺷـ ــﺮ ﻛـ ــﺎت
اﻟﻘﺮﻧﺒﻴﻂ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻛﻠﻤﺔ
»أرز« .و ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وﺑـﺤـﺴــﺐ
ﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗـ ـ ـ ـ ــﺮﻧـ ـ ـ ـ ــﺪز
ارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك
»أرز اﻟ ـﻘ ــﺮﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻂ« 60
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﺤــﻮث
اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻓ ــﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ً
وأﻟـ ـﻬ ــﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻋـ ــﺪدا
ً
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ
ﻛــﻲ ﺗـﺤــﺬو ﺣــﺬوﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺑﺪاﺋﻠﻬﺎ
اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ .وﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻣ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘــﺎ
ً
اﻟﺨﻀﺎر »ﺑﺎﻧﺰا« اﻷﻓﻀﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎ
ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة أرز اﻟﺤﻤﺺ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ــﻮي ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ
أﺿﻌﺎف اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ وﺿﻌﻒ ﻛﻤﻴﺔ
اﻷﻟ ـﻴــﺎف و 30ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ أﻗ ــﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ اﻷرز

اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻠﻮن ،وﻃﺮح ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻓﻲ أﺳــﻮاق ﻫــﻮل ﻓــﻮدز ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وأﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻎ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ــﺲ
ﻟ ـﺒــﺎﻧــﺰا ﺑ ــﺮاﻳ ــﺎن رودوﻟ ـ ــﻒ ﻓﺎﺳﺖ
ﻛ ــﻮﻣ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ» :رأﻳ ـ ـﻨـ ــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﻮن اﻟﺒﺎﺳﺘﺎ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻷرز – ﻓـ ــﻲ ﻛــﻞ
ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻃــﺎ إﻟ ــﻰ أﻃ ـﺒــﺎق
اﻟﺤﺒﻮب – وأدرﻛﻨﺎ أن ﻓﻲ وﺳﻌﻨﺎ
ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗ ـﻬــﻢ ﻹﻳـ ـﺠ ــﺎد ﺣ ــﻞ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﺤﺎﺟﺔ«.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻆ رودوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ أن
ﺛ ـﻠ ــﺚ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﺪون
ﺑــﺎرﺷــﺎدات اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك
ﺛــﻼﺛــﺔ أﻛـ ــﻮاب ﻣــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻘــﻮل – ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻮﺑﻴﺎ واﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎء – ﻛﻞ
أﺳﺒﻮع.
وﺗ ـﻨ ـﺘ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻘ ــﻮل ﺑـ ـﻘ ــﻮة ﻓــﻲ
ﺣﻤﻴﺔ »اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺰرﻗــﺎء« ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﻤﺮ اﻟﺴﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺪل.
وﻳﻀﻴﻒ رودوﻟــﻒ »اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ
اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻮل ،ﻟﻜﻨﻨﺎ

وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺤﻤﺺ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻷﻓﻀﻞ«.
وﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻃﺮﺣﺖ
ﺳ ـﻴ ـﺒ ــﻮﻳ ـﻨ ــﺖ ﻓـ ــﺎرﻣـ ــﺰ أول ﺑ ــﺪﻳ ــﻞ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻷرز .وا ﺳـﺘـﺜـﻤــﺮت
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﻲ أﺳـﺴــﺖ ﻓــﻲ 1996
ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ
وﻗ ــﺖ ﻃــﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ رواﺟ ـﻬ ــﺎ – وﻗــﺪ
ﺗــﻮﺟـﻬــﺖ إﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎر ﺑﻌﺪ
ﻃﻠﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
وﻳـ ـﻘ ــﻮل ﻓـﻴـﻠـﻴــﺐ ﺳ ـﻴ ـﻐــﻞ وﻫــﻮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻨﺖ ﻓ ــﺎر ﻣ ــﺰ ،إن »ﻣﺠﺘﻤﻊ
ً
اﻟـﺸــﺮاء ﺗــﺄﺛــﺮ ﺟــﺪا ﺑـﻬــﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺬي ﺷﻬﺪه ﺳﻮق أرز اﻟﺨﻀﺎر«.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ،اﻟﺬي ﻃﺮح
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ »أرزي«
ﻓ ــﻲ ﻧـﻜـﻬـﺘـﻴــﻦ :ﺳ ـ ــﺎدة و«ﺧ ـﻠ ـﻴــﻂ«
اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ )ﻓﻮل
اﻟ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺎ وﻗــﺮﻧ ـﺒ ـﻴــﻂ وﺑ ـﻄــﺎﻃــﺲ
ﺣ ـﻠ ــﻮة( وﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣﺎزون دوت ﻛﻮم.

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ﻫﻮ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﻘ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻼت
و ﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ أو
ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ أو ﺗـﺤــﺮﻳـﻜـﻬــﺎ،
أو وﺿــﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أو ﺣـﺠــﺰﻫــﺎ ﺑـﺼــﻮرة
ﻣ ـ ــﺆﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ ،اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎدا
إﻟـ ــﻰ أﻣـ ــﺮ ﺻ ـ ــﺎدر ﻋــﻦ
ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ أو ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ،
وﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﻰ ﻣ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ــﺎت
اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪة ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻰ
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ا ﻟ ـﻤــﺎ ﻟــﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
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اﻟﻌﻴﺎر :أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ )اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ( أﻣﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  28.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 93.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
أو  15ﻓﻠﺴﺎ ) 4.9ﺳﻨﺘﺎت( ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺮﺑﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  23.6ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ) 77.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ( أو  11.5ﻓﻠﺴﺎ )3.8
ﺳﻨﺘﺎت( ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وارﺗﻔﻌﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  15ﻓﻠﺴﺎ ) 4.9ﺳﻨﺘﺎت( ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  11.5ﻓﻠﺴﺎ ) 3.8ﺳﻨﺘﺎت(
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﺎم .2017
وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل  12ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ )أو  12ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ( ،وﻫﻲ
اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺨـﻀــﻊ ﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻹﻳﺮادات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  774ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) 2.55ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 686ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ) 2.26ﻣﻠﻴﺎر( ﻓﻲ
ﻋﺎم .2017
وﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ  10.4ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
) 34ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ10.3
ﻣﻠﻴﺎرات ) 34ﻣﻠﻴﺎرا( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2017
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻋﻼن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة )اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي( ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺎر إن
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﺟﻴﺪ رﻏﻢ
ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻴﺎر» :ﻳﻌﻜﺲ اﻷداء اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«

ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺎﺑ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﻫ ــﻲ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،و ﺿـﻌــﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوز أداء ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻧـﻀـﺒــﺎط اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ اﻟــﺬي
ﻧﻮاﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎده واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﺣﻘﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧﻼل
ﻋ ــﺎم  2018أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺴـﺠـﻠــﺔ ﻧ ـﻤــﻮا ﻗــﻮﻳــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪي اﻹﻳـ ــﺮادات وﺻــﺎﻓــﻲ اﻟــﺪﺧــﻞ .وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻧﺠﺤﺖ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻷرﺑﺎح،
وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ«.
واردف» :ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺬي ﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺎم 2019
ﺑﺤﺬر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑــﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺤﺼﻴﻔﺔ
واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ«.

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺎر

» «KIBﻳﺮﻋﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮج اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷردﻧﻲ ١٨ :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺠﻢ
ﻃﻠﺒﺔ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول« اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن
اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻳﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﻌﻨﻮان »اﻛﺘﺸﻒ اﻟﻌﻘﺒﺔ«

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن

ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺷﺎرك ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ا ﻟـﻘـﺒــﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺒــﺎب وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗــﺪراﺗـﻬــﻢ .واﺳﺘﻤﺮ
اﻟﻤﻌﺮض ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،اﻟــﺬي أﺷــﺎد
ﺑﺪور »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻧﺸﻄﺔ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«،
وﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ رﻳــﺎدﺗــﻪ وﻳﺠﺴﺪ
ً
ً
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﺠﻼ
ً
ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
وﻳﻬﺪف اﻟﻤﻌﺮض ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﺑـﻘـﻄــﺎﻋــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻧﺴﺐ
اﻟﻘﺒﻮل ،ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﺪراﺗﻬﻢ
واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ.
وﺷﻬﺪ اﻟﻤﻌﺮض ﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪارس اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷول ،ﺿﻤﻦ اﻃﺎر اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ.
وﺣ ـﻀ ــﺮ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ــﻦ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻋ ـﺒــﺮ ﺟ ـﻨ ــﺎح ﺧــﺎص
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ
وﺗـﺴــﺎؤﻻﺗـﻬــﻢ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧ ـ ــﺎص ،وﻳ ــﺰﻳ ــﺪ اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ.
ّ
ﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« وﻗ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮة ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣــﻊ
»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ً
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ،وإﻋ ـ ــﺪادﻫ ـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺎ وﺛ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺎ
ً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،واﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ .وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑ ـﻨــﻮدا ﻋــﺪة،
أﺑﺮزﻫﺎ دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ روح اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ،وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ إﻃ ــﺎر ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﻌﺎرض اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺣﻔﻼت اﻟﺘﺨﺮج ،وأﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ً
ﻗﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ) (KIBﻣﺆﺧﺮا ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﺑـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،أﻛــﺪ » «KIBاﻟـﺘــﺰاﻣــﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑــﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ً
ً
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺟﺰء ا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ
وواﺟﺒﻬﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول«،
ﺟــﺎء ت ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وإﻃﻼق
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ً
وﺷـﻤــﻞ » «KIBﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ »اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ واﻟـﺒـﺘــﺮول«
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ :ﻣﺸﺮوع »إﻧـﺘــﺎج أﻛﺴﻴﺪ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ« ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺪ
اﻟﻌﻨﺰي ،ورﻳﻢ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وأﻣﻞ اﻟﻌﻨﺰي وآﻻء اﻟﻬﻮﻳﺪي ،واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
إﻧﺘﺎج أﻛﺴﻴﺪ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻨﻘﺎء واﻟﺠﻮدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع
»ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ« ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺪى ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ ،وأﺳﻴﻞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻏﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ واﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗــﺎم » «KIBﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻣﺸﺮوع »ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺸﻮﻳﺦ« ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧــﺔ اﻟﻤﻄﺮ ،وﻟﻄﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﺎر ،وﻣﺮﻳﻢ اﻟﺪﻻل ،وﻣﻨﻴﺮة اﻟﻐﻮاص وﻣﻨﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ،واﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .وﻣﺸﺮوع »اﻟﻄﻮب اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ واﻟﻤﻄﺎﻃﻲ«
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺸﺎﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻧﺠﻲ ،وﻣﻨﻴﺮة اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وداﻧــﺔ اﻟﻌﻨﺰي وﻣﻬﺎ
اﻟـﻌـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ ،واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ إﻋ ـ ــﺎدة ﺗ ــﺪوﻳ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼﺳ ـﺘ ـﻴــﻚ واﻟ ـﻤ ـﻄــﺎط
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻄﻮب اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة.
ً
وﻣﻨﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ ﻣـﺸــﺮوع »اﻟـﻴــﺪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ« ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻴﺎ اﻟﺤﻤﺪان،
وﺳﺎرة اﻟﺸﻤﺮي وﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،واﻟﺬي ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﺎز ﻳﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ارﺗﺪاء ﻗﻔﺎز ﻳﻮﻓﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻴﺪوﻳﺔ.

»ﺟﻨﻴﺪ« ﺗﺮﻋﻰ
»اﻟﻌﻄﻮر وأدوات
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ«

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷردﻧﻲ ﺻﻘﺮ أﺑﻮ ﺷﺘﺎل ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺮ اﻷردن ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺻﻘﺮ أﺑﻮﺷﺘﺎل ،إن ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  18ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وﻫﻮ رﻗﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ
أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻷردن.
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك واﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻨﻘﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺗﺘﻨﻮع ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ودﻋﺎ أﺑﻮﺷﺘﺎل ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ
ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻳـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ،اﻟ ــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ واﺣ ــﺔ أﻳﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ وﺷﺮﻛﺔ رزق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﻨﻮان »اﻛﺘﺸﻒ اﻟﻌﻘﺒﺔ«
ﻣ ــﻦ  18إﻟـ ــﻰ  21اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
واﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻃﺮح
اﻟﻤﺸﺮوع ،وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
واﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻤﻴﺰا ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺛﻐﺮ اﻷردن اﻟﺒﺎﺳﻢ« ،اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﺗﺤﺪث أﺑﻮﺷﺘﺎل ﻋﻦ ﻣﻤﻴﺰات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷردن،
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،وﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ،أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ آﻣ ــﻦ وﻣ ـﻀ ـﻤــﻮن ،ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة،
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ«.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣــﻮاﻟــﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ﺑــﺎﻷردن ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء آﻣﻦ
وﻣﻀﻤﻮن ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺨﻼﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ أﺧﻴﺮا«.
وﻟﻔﺖ أﺑﻮﺷﺘﺎل إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﺎ
ﻳﻌﻄﻲ دﻓﻌﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷردن،
ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑــﺄن ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ،ﻫــﻮ أن ﻧﺴﺒﺔ
اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻴﻪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أي أن اﻻﺳﺘﻼم
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺷﺮﻛﺔ رزق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺻﻼح اﻟﺠﻴﻤﺎز ،أن اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮوره ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟـ ــﺮاءات ،اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛـﺜــﺮ ﺛﻘﺔ وأﻣــﺎﻧــﺎ ،ﺑـﺨــﻼف أي
ﻣﺸﺮوع آﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛﺪ أن اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺮز وﺗﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺎدة
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﻫﻤﻴﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺣﻤﺪ ﺟﻨﻴﺪ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﺳ ـﻴ ــﺪ ﺟﻨﻴﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻠﻌﻄﻮر« رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض ا ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻄ ـ ــﻮر وأدوات
اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻞ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺗـﻘـﻴـﻤــﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮف،
وﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻄ ــﻮر اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ وﻛ ــﻼء
اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﻮر وﻧ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺲ
اﻟﻄﻴﺐ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
وأﻛﺴﺴﻮاراﺗﻬﺎ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺟـﻨـﻴــﺪ ﻟـﻠـﻌـﻄــﻮر ﺣـﻤــﺪ ﺟـﻨـﻴــﺪ إن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 29
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻟﺘﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺧﺮة
ﻣ ــﻦ ﻋ ـ ـﻄـ ــﻮرات ﺗ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ وﺗ ــﻼﺋ ــﻢ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أذواق ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻄﺮح ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻣﻦ أﺟﻮد أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﺐ
واﻟ ـﺒ ـﺨ ــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻼﺋــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷذواق واﻟﻔﺼﻮل .وﺗﺎﺑﻊ» :اﻧﻨﺎ
وﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻟـﻨـﺠــﺎﺣــﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،وﺳﻌﻴﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ
ﻋــﺎﻟــﻢ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻄــﻮر ،ﺗﻔﺘﺨﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﻴﺪ ﻟﻠﻌﻄﻮر ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻷﻳــﺰو )(ISO 9001
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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وجد عدد من النجوم في موسم توافد جمع من الفنانين إلى
غيب الموت الكاتب ناصر
معرض الفنان المغربي أحمد
رمضان الفرصة لتقديم أدوار
الظفيري ،عن عمر ناهز
ً
جاريد ،ال في قاعة أحمد العدواني
الـ  ،59عاما بعد رحلة مع مرض مختلفة عما اعتاده الجمهور
ً
منهم ،إذ يجنح أغلبهم إلى أداء بضاحية عبدالله السالم ،متضمنا
السرطان ،وتوفي في كندا،
 30لوحة تشكيلية.
الشخصية الصعيدية.
حيث عاش سنواته األخيرة.

مسك وعنبر
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أبدى الفنان كريم بقيلي
سعادته الغامرة بإحياء أول
حفل له بالكويت في مركز
اليرموك الثقافي.

إيمي شومر تروج أحدث برامجها الكوميدية
« »Growingعبر «»Netflix
يقدم على طريقة الـ «ستاند أب كوميدي» وتناول العديد من المشكالت
روجـ ـ ــت ال ـن ـج ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـك ــوم ـي ــدي ــة،
إيـ ـ ـم ـ ــي ش ـ ــوم ـ ــر بـ ـ ـ ــدء عـ ـ ـ ــرض أولـ ـ ـ ـ ــى حـ ـلـ ـق ــات
ب ــر ن ــا م ـج ـه ــا ا لـ ـج ــد ي ــد مـ ــع ش ـب ـك ــة ""Netflix
بـعـنــوان " "Growingبنشر ص ــورة للبوستر
الرسمي للبرنامج عبر حسابها الرسمي على
ً
ً
"إن ـس ـت ـغــرام" ،اس ـت ـعــدادا ل ـبــدء عــرضــه حـصــرا
لعمالء الشبكة.
والـبــرنــامــج سـيـتــم تـقــديـمــه عـلــى طــريـقــة ال ـ
"ستاند أب كوميدي" وسيتمحور حول العديد
من المشكالت االجتماعية على طريقة شومر
الساخرة ،والبرنامج من كتابتها وإنتاجها،
واعـ ـ ـت ـ ــادت ايـ ـم ــي ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مــن
الكوميديا في عــدد من أعمالها السينمائية
ً
ً
ال ـت ـجــاريــة وال ـت ــي الق ــت ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا وقــت
عرضها في الواليات المتحدة األميركية.
وآخر أعمال شومر الفنية كان فيلم "I Feel
 "Prettyا ل ــذي طــرح أ بــر يــل ا لـمــا ضــي  ،وحقق
إ يـ ــرادات عــا لـمـيــة بـلـغــت  88مـلـيــون دوالر من
ميزانية إنتاجية لم تتخط  32مليون دوالر.
وتـ ـ ــدور ق ـصــة ال ـف ـي ـلــم ب ـعــد ت ـع ــرض ريـنـيــه
ب ـي ـن ـي ــت لـ ـح ــادث ــة أث ـ ـ ــرت عـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا خ ــال
ق ـيــادت ـهــا ل ــدراج ـت ـه ــا ،فـتـتـغـيــر ب ـهــا اﻷح ـ ــوال،
وتـكـتـســب الـمــزيــد مــن الـثـقــة فــي الـنـفــس على
غـيــر ال ـع ــادة ،وتـتـصــاعــد أسـهـمـهــا فــي شــركــة

تجميل تعمل لديها ،وتجعلها شاعرة بتقدير
كل من حولها.
والفيلم إخراج وتأليف ،مارك سيلفرستاين،
وآب ــي كــوهـيــن ،وي ـشــارك فــي بـطــولـتــه بجانب
إيمي شومر ،لورين هاتون ،وناعومي كامبل،
وتوم هوبر ،وإيدي براينت.
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـش ـخ ـصــي تـنـتـظــر شــومــر،
ط ـف ـل ـه ــا األول مـ ــن وزو جـ ـ ـه ـ ــا كـ ــر يـ ــس ف ـي ـشــر
وكانت إيمي تزوجت من كريس في يوم عيد
الـحــب فــي الــرابــع عـشــر مــن فـبــرايــر الـمــاضــي،
ونشرت الفنانة األميركية إيمي عبر حسابها
الشخصي على تطبيق التواصل االجتماعي
ً
إنستغرام صورا لعرسها.
وأقـ ـي ــم ح ـف ــل الـ ــزفـ ــاف ف ــي م ــدي ـن ــة مــال ـي ـبــو
الساحلية في والية لوس أنجلس األميركية،
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرس ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
والمشاهير ،أبرزهم الفنانة األميركية جنيفر
لورانس ،التي ظهرت في إحدى الصور ،وهي
تطبع قبلة على جبهة شومر.
ورف ـض ــت ال ـن ـج ـمــة ال ـكــوم ـيــديــة ،ح ـمــل اســم
زوجها كريس فيشر بجانب اسمها ،وقامت
شــومــر بـنـشــر فـيــديــو عـبــر حـســابـهــا الــرسـمــي
على "إ نـسـتـغــرام" ،حيث دار حــوار مــن خالله
مــع وا لــد هــا ج ــوردن ،إذ ســأ لـهــا ،إذا مــا كانت

لوبيتا نيونغو

ستقوم بتغيير اسمها ليحمل ا ســم زوجها
كريس فيشر.
وأوضحت إيمي أنها لن تقوم بحمل اسم
زو ج ـهــا ،بــل سـتـظــل محتفظة بــا ســم وا لــد هــا،
بسبب تشابه االسم مع النجمة إيمي فيشر،
وهو ما رفضته شومر.
وشومر فنانة ستاند أب وممثلة وكاتبة.
اشـ ـتـ ـه ــرت ب ـس ـل ـس ـلــة ب ــرامـ ـجـ ـه ــا ال ـك ــوم ـي ــدي ــة
ا لـ ّمـعـنــو نــة بـ ــ"دا خ ــل إ ي ـمــي ش ــو م ــر" .أول فيلم
م ــث ـل ــت ف ـي ــه كـ ــان ع ـن ــوان ــه "ك ـ ــارث ـ ــة" ،وهـ ــو مــن
تأليفها .ال تحب شــو مــر ا لـمـجــا مــات ،وتريد
م ــن ال ـج ـم ـيــع ال ـت ـح ــدث م ــع ب ـع ـض ـهــم الـبـعــض
بمساواة.
كما أ نـهــا مــن الممثالت القليالت فــي عالم
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـ ـلـ ــواتـ ــي ي ـج ـم ـع ــن بـ ـي ــن الـ ـه ــزل
واإل ثــارة ،شاركت في برنامج (Inside Amy
 )Schumerا ل ــذي تـقــد مــه عـبــر قـنــاة Comedy
 Centralاألميركية منذ عام  ،2013كما شاركت
بالعديد من المسلسالت التلفزيونية ،ونالت
عـلـيـهــا ع ــدة تــرش ـي ـحــات م ــن ج ــوائ ــز اإلي ـم ــي،
كما تشارك في بطولة أول فيلم لها بعنوان
( ،)Trainwreckوالذي كتبته بنفسها.

إيمي شومر

جون ديفيد واشنطن

جينيفر أنيستون

لوبيتا نيونغو تحضر العرض األول
لفيلمها « »Usفي نيويورك

واشنطن بطل أحدث أفالم
كريستوفر نوالن

أنيستون وساندلر يصوران فيلم
«»Murder Mystery

حضرت أمس األول نجمة األوسكار لوبيتا نيونغو العرض األول لفيلمها الجديد (،)Us
الذي أقيم في نيويورك بالواليات المتحدة األميركية.
وظهرت النجمة ( 36عاما) مرتدية مالبس بيضاء قصيرة من مجموعة تصميمات دار
أزياء " ،"Balmainأما الحذاء فحمل توقيع دار " ،"Aquazzuraفي حين كانت مجوهراتها
من "."Vita Fede
وحضر أيضا عرض فيلم الرعب " "Usالمخرج جــرودن بيليه ،الذي اصطحب زوجته
شيلسيا بيريتي ،إضــافــة إلــى عــدد مــن النجوم ،أبــرزهــم :وينستون دوك وتيم هيديكر
وشاهادي رايت جوزيف وإيفان اليكس وغيرهم.

وقع اختيار المخرج الكندي كريستوفر نوالن ،على الممثل األميركي جون ديفيد
واش ـن ـطــن ،والـ ــذي اشـتـهــر أخ ـيــرا ببطولته لفيلم ال ــدرام ــا الـفــائــز بـجــائــزة األوس ـكــار
( ،)BlacKkKlansmanلبطولة أحدث أفالم نوالن ،والذي لم يتم اإلعالن عن عنوانه حتى
اآلن ،والمقرر طرحه تجاريا في يوليو .2020
وانتهى كريستوفر من كتابة السيناريو الخاص بفيلمه الجديد ،ويختار حاليا
فريق العمل ،وهو من إنتاج شركة " ،"Warner Brosوالذي يمثل التعاون الثاني بينهما،
بعد آخر أعمال نوالن السينمائية ( )Dunkirkعام  ،2017حيث تخطت إيراداته حاجز
الـ 500مليون دوالر.

التقطت عدسات الباباراتزي صورا من كواليس فيلم الكوميديا "،"Murder Mystery
والذي يشارك في بطولته :جينيفر أنيستون وآدم ساندلر ،واللذان ظهرا وهما يقومان
بإعادة تصوير عدد من المشاهد الخارجية ،بمدينة لوس أنجلس األميركية.
الفيلم تــدور أحــداثــه حــول شرطي مــن نيويورك وزوجـتــه يسافران فــي رحلة إلى
أوروبا ،إلعادة الحياة إلى حياتهما الزوجية مرة أخرى ،لكن يتم توجيه تهمة لهما
ً
تقلب حياتهما رأس ــا على عقب ،وهــو مــن إنـتــاج شبكة " ،"Netflixومــن المقرر بدء
عرضه في يونيو المقبل.

مطاردات وأكشن بكواليس «»Bad Boys for Life
الفيلم يتشارك بطولته النجمان ويل سميث ومارتن لورانس
ً
تناقلت مــوا قــع ا لـتــوا صــل اال جـتـمــا عــي ،نقال
ً
عن تقارير إعالمية عالمية ،صورا جديدة من
كواليس الجزء الثالث لفيلم األكشن المنتظر
" "Bad Boys for Lifeالذي يتشارك ببطولته
النجمان ويل سميث ،ومارتن لورانس ،إذ بدأ
تصوير عــدد مــن المشاهد الخارجية للفيلم
بمحيطة مدينة أتالنتا عاصمة والية جورجيا
األميركية ،مساء الثالثاء الماضي.
وظهر في المشهد نجما الفيلم ،وهما على
متن دراجة بخارية وسط مطاردة مثيرة على
طــر يـقــة سـلـسـلــة أ ف ــام " "Bad Boysا لـشـهـيــرة،
وكـ ــان س ـم ـيــث ي ـق ــود وب ـجــان ـبــه م ــارت ــن ،ال ــذي
حـمــل مــد فــع ر ش ــاش ،و س ـتــدور أح ــداث الفيلم
ح ــول ا لـضــا بــط " م ــار ك ــوس" ا ل ــذي تـتــم ترقيته
لرتبة مفتش وصديقه مايك الروي يعيشان
أزمة منتصف العمر وسط تحقيقهما بقضية
ً
جديدة تتضمن عددا من المرتزقة األلبانيين،
ا لــذ يــن يـحــاو لــون مـطــارد تـهــم بـعــد قتلهم أ حــد

ً
ألف ــراده ــا ،وم ــن ال ـم ـقــرر ط ــرح الـفـيـلــم تـجــاريــا
مطلع .2020
ً
وح ـق ـقــت س ـل ـس ـلــة ال ـف ـي ـلــم ب ـج ــزأي ــه ن ـجــاحــا
ً
ً
تجاريا ضخما ،بدأت بالجزء األول عام ،1995
بــإ يــرادات عالمية تخطت ا لــ 140مليون دوالر
ً
من ميزانية إنتاجية بلغت  19مليون ،مرورا
بــا لـجــزء ا لـثــا نــي ع ــام  2003ب ــإ ي ــرادات عالمية
بلغت ضعف إيرادات الجزء األول بـ  273مليون
دوالر من ميزانية تقدر بـ  130مليون دوالر.
يــذ كــر أن و يــل سـمـيــث ينتظر عــرض أ حــدث
أعماله السينمائية هــذا العام ،و هــو النسخة
الــواق ـع ـيــة لـفـيـلــم ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة الـشـهـيــر
ً
" "Aladdinوا ل ـم ـق ــرر ع ــر ض ــه ت ـج ــار ي ــا بـشـهــر
مايو المقبل.
وطــرحــت شــركــة "ديــزنــي" اإلع ــان الــدعــائــي
الــرس ـمــي لـلـفـيـلــم" ،ال ــذي ي ـقــوم بـبـطــولـتــه الــى
جــا نــب سميث ،نخبة مــن ا لـنـجــوم والنجمات
الـ ـشـ ـب ــاب م ــن ب ـي ـن ـهــم م ـي ـنــا مـ ـسـ ـع ــود ،م ـ ــروان

ك ـنــزاري ،وأظـهــر الكليب الـعــديــد مــن األحــداث
ا لـخــا صــة بشخصية " جـنــي" وا لـتــي يجسدها
ويل سميث ،ومواقفه الكوميدية المعروفة من
أحداث النسخة األصلية والتي قام ببطولتها
ال ـن ـجــم ال ــراح ــل روب ـي ــن وي ـل ـيــامــز ،إل ــى جــانــب
ال ـع ــدي ــد م ــن االس ـت ـع ــراض ــات وأغ ــان ــي الـفـيـلــم
الشهيرة منها "."A Whole New World
ً
ً
و طــر حــت "د يــز نــي" إ عــا نــا تشويقيا للفيلم
خالل الفترة الماضية ،وسط اعتراض البعض
على شكل "جني" و يــل سميث ،و مــن المتوقع
أن تظهر الشخصية في شكلها النهائي بما
يرضي محبي الشخصية الكارتونية.
يذكر أن "ديزني" ستطرح نسخة واقعية من
فيلم الرسوم المتحركة " "Dumboنهاية شهر
مارس الجاري.

ويل سميث ومارتن لورانس

ثقافات
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توابل ةديرجلا
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يرثون الروائي ًناصر الظفيري
ومثقفون
أدباء
ً
بكلمات ًتفيض ألما وتقطر حزنا

رحل عن  59عاما في كندا بعد صراع طويل مع المرض

ناصر الظفيري

فضة المعيلي

بعد ذيوع نبأ وفاة الظفيري،
عبر عدد من األدباء والمثقفين
في وسائل التواصل االجتماعي
حزنهم ً لرحيله ،بكلمات
عن بالغ ً
تقطر حزنا وألما.

طالل الرميضي

الراحل خدم
األدب الكويتي
وأسهم في
إثراء الحركة
الثقافية
الرميضي

ً
عرفته كريما
ً
شجاعا
ً
ً
بساما محبا
ألصدقائه
ً
صادقا مع
الجميع
البصيص

سعود السنعوسي

ات ـ ـ ـش ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــالـ ـح ــزن ع ـل ــى رح ـيــل
األدي ـ ـ ــب ال ـ ــروائ ـ ــي وال ـ ـقـ ــاص نــاصــر
الظفيري ،الذي ودعنا عن عمر ناهز
الـ ـ ــ 59ع ــام ــا ،ب ـعــد صـ ــراع م ــع مــرض
السرطان.
ولد الظفيري في مدينة الجهراء
ع ـ ـ ـ ــام  ،1960وا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــق لـ ـ ــدرا سـ ـ ــة
االبتدائية فــي منطقة الصهيد في
عـ ــام  ،67/66وأنـ ـه ــى ال ـمــرح ـلــة عــام
 70/69لـتـنـتـقــل األس ـ ــرة م ــرة أخ ــرى
إ لــى ا لـجـهــراء ،ويكمل فيها تعليمه
الـمـتــوســط وال ـث ــان ــوي ،وت ـخ ـ ّـرج في
الهندسة عام .1987
أن ـش ــأ م ــع م ـج ـمــوعــة م ــن الـطـلـبــة
ال ـم ـه ـت ـم ـي ــن بـ ـ ـ ـ ــاألدب "ال ـم ـج ـم ــوع ــة
األدبية" ،التي تقيم نشاطا أسبوعيا
ومهرجانا شعريا سنويا .تم تكليفه
بتحرير صفحتين ثقافتين في مجلة
آ فــاق الجامعية بإشراف د .عبدالله

محمد علوان

الغزالي .نشر أول قصة قصيرة في
ج ــري ــدة ال ــوط ــن عـ ــام  ،1982ث ــم تــا
ذلــك قـصــص فــي الـمـجــات المحلية
والعربية.
أص ـ ـ ــدر ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـق ـص ـص ـيــة
األولى "وليمة القمر" عام  1990بعد
منعها مــن الــرقــابــة لـثــاث سـنــوات،
أصدر روايته األولى "عاشقة الثلج"
عام  ،1992أصدر مجموعته الثانية
"أول الدم" عام  ،1993لكنها لم توزع
إال لألصدقاء ،عام  1995أصدر رواية
"سـمــاء مـقـلــوبــة" ،عمل فــي الصفحة
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ــوط ــن ص ـحــاف ـيــا ثــم
م ـشــرفــا عـلـيـهــا ،وان ـت ـقــل لـلـعـمــل في
مجلة مرآة األمة حتى عام .2007
بدأ كتابة العمود األسبوعي في
جريدة "الجريدة" منذ صيف ،2008
وشـ ـ ــارك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــزم ــاء فــي
تكوين ملتقى "ا لـثــا ثــاء" فــي مكتبة
األس ـت ــاذ إسـمــاعـيــل فـهــد إسـمــاعـيــل

منى الشمري

ح ـت ــى عـ ــام  .2001و فـ ــي عـ ــام 2001
اسـ ـتـ ـق ــال مـ ــن ع ـم ـل ــه وقـ ـ ــرر ال ـه ـج ــرة
إلــى كندا ،حامال معه روايــة "أغــرار"
ومقاطع متفرقة من رواية "الصهد".
ونشر روايــة أغــرار عــام  2008عن
دار م ـس ـعــى ،ث ــم أك ـم ــل ال ـص ـهــد عــام
 2013ونشرت في العام ذاتــه كجزء
أول من ثالثية الجهراء ،التي أصدر
ال ـج ــزء ال ـث ــان ــي "كــال ـي ـس ـكــا :الـقـيــوط
يطارد غــزاال" عام  2015و"المسطر"
عام .2018

إثراء الحركة الثقافية
وك ـ ــان ش ـق ـي ـقــه ج ــاس ــر ال ـظ ـف ـيــري
قــد كـتــب تـغــريــدة عـلــى "تــوي ـتــر" قــال
فـيـهــا "إنـ ــا ل ـلــه وإنـ ــا إل ـيــه راج ـع ــون.
بـقـلــوب مــؤمـنــة بـقـضــاء الـلــه وق ــدره،
ننعى إليكم أ خــي وعضيدي ناصر
الظفيري" .أما الفنان القدير سامي

علي المسعودي

محمد فقال "رحم الله الكاتب ناصر
ال ـظ ـف ـيــري ،ف ـقــد ك ــان إن ـســانــا رائ ـعــا
وراق ـ ـيـ ــا ف ــي ت ـع ــام ـل ــه ،ول ــدي ــه رؤي ــة
ّ
وتميز
جميلة فــي األدب وا لـثـقــا فــة،
ب ــالـ ـنـ ـش ــاط فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
الكويتية".
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،وب ـ ـعـ ــد ذي ـ ــوع
ن ـبــأ الـ ــوفـ ــاة ،ع ـ ّـب ــر عـ ــدد م ــن األدب ـ ــاء
والمثقفين من دولة الكويت عن بالغ
حزنهم لرحيله في وسائل التواصل
االجتماعي ،فقد كتب األ مـيــن العام
ل ــراب ـط ــة األدب ـ ـ ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ط ــال
الرميضي قائال في تغريدته "األديب
القدير ناصر الظفيري ،يرحمه الله،
خدم األدب الكويتي وأسهم في إثراء
الحركة الثقافية".
وقال الروائي سعود السنعوسي:
ٌ
ُ
ً
بعيد ا يا أبا بــدر ،هناك وطن
"انظر
َّ
َّ
آخـ ـ ــر ،وأنـ ـ ـ ًـت س ــب ـًـاق ف ــي ال ــرحـ ـي ــل...
َّ
تتنك ُب وطنا بحثا عن وطن".

الراحل إسماعيل فهد إسماعيل حضر تكريم الظفيري في رابطة األدباء

دخيل الخليفة

أم ــا الـشــاعــر دخ ـيــل الـخـلـيـفــة فقد
كتب "بين غربتين يا ناصر ...غربة
بكيتها وغربة بكتك".
وقــال الروائي عبدالله البصيص
"إن ــا لـلــه وإن ــا إل ـيــه راج ـع ــون ،تــوفــي
ال ـح ـب ـي ــب الـ ـغ ــال ــي ال ـ ــروائ ـ ــي نــاصــر
الظفيري .رحمه الله وأسكنه فسيح
جناته .عرفته كريما شجاعا ّ
بساما
محبا ألصدقائه صادقا مع الجميع.
المصاب كبير والمفقود غال".
من جانبه ،كتب الكاتب السعودي
محمد حـســن عـلــوان تـغــريــدة ينعى
الظفيري ،وقال "صديق الغربة ناصر
الظفيري يغادرنا إلى رحمة من الله.
ك ـن ــت ن ـب ـيــا ف ــي ص ـح ـتــك وم ــرض ــك.
ً
ً
مبتسما في قدرتك وعجزك .خلوقا
في فرحك وحزنك .رحمك الله يا أبا
ً
ب ــدر .عشت غــريـبــا وتـمــوت غــريـبــا...
إال ف ــي ق ـلــوب أص ــدق ــائ ــك ومـحـبـيــك.
ً
"وداعـ ــا بــوبــدر...
وق ــال ب ــدر م ـحــارب

عبدالله البصيص

رحـ ــل ع ـنــا الـ ـي ــوم ال ـص ــدي ــق ال ـعــزيــز
وال ـكــاتــب الـكـبـيــر نــاصــر الـظـفـيــري..
رحمك الله يا الغالي ..والله يصبرنا
على فراقك".
أمـ ـ ــا م ــدي ــر دار سـ ـع ــاد ال ـص ـب ــاح
ع ـلــي ال ـم ـس ـعــودي ف ـق ــال" :اجـتـمـعـنــا
في العمل و فــي الكتابة و فــي السفر
ً
وفي الحلم ...وفي الحزن كنت رمزا
في الصبر والنضال ..كنت الصامت
ال ـ ـهـ ــادئ ال ـم ـح ــب ل ـل ـك ـت ــاب ــة ..قـ ــررت
االبتعاد عمن ظلموك ..رحيلك األول
ً
الــى كـنــدا كــان مــوج ـعــا ..أمــا رحيلك
هذا فهو أشبه ببقاء ..إلى رحمة الله
يا صديقي".
وقـ ــالـ ــت ال ـك ــات ـب ــة م ـن ــى ال ـش ـم ــري
"لحظة الوداع قادمة ال محالة ،كنت
أتـمـنــى أال تــأتــي ه ــذه الـلـحـظــة التي
ألتفت بها وال أج ــدك .أس ــأل الـلــه أن
يجعل الفردوس وطنك وجنتك".

ً
ناصر الظفيري مكرما في رابطة األدباء الكويتيين العام الماضي

َ
ُ
َ
ُ
أندريه كالفايان :لوحاتي تعيد إلى «المهمل» بريقه

ُّ
لقب بـ «رسام ُالمغتربين» لكونه ينقل إلى هؤالء عبر لوحاته
دفء الوطن األم .تحكي شبابيكه وشرفاته وسياراته
ّ
ّ
القديمة قصص أشياء وأماكن ًهجرها ًسكانها ،وتؤسس
مدرسة خاصة اشتهر بها عربيا وعالميا« .الجريدة» التقت
المميز ،فدار الحوار ّ
الفنان التشكيلي ّ
المشوق التالي:
ّ
ً
• بدأت بالرسم صغيرا ،مع أنك لم
ً
بيروت  -سليمى شاهين تـقـصــد مــدرســة أو جــامـعــة أو مـعـهــدا
ّ
ّ
لفنان
متخص ًصا للفن التشكيلي .كيف
ٍ
ّ
أن يطور موهبته من دون دراسة؟ ّ
 ق ــد تستغربين إن أخ ـبــرتــك أنـنــيً
ش ـخ ـص ـيــا ال أؤمـ ـ ــن ب ـص ـقــل ال ـمــوه ـبــة
بالتعليم األكاديمي .ال أؤمن بما يسمى
ً
أكاديميا ب ـ "فــن الــرســم" ،بــل بالموهبة
الـتــي تـبــدأ منذ الـطـفــولــة ،حين تدهش
رسومك األهل والجيران أوال ،فيغدقون
ً
ً
عليك مديحا كفيال بإنتاج ما يكفي من
الدفع لديك إلعطاء المزيد ،خصوصا
ّ
حين يتناهى الى مسمعك أن "موهبتك
خــارقــة" .وحـيــن تبلغ الخامسة عشرة
التحصيل
ّ
من عمرك تسمع بفن الرسم .كثيرة هي
ّ
ّ
ّ ّ
األكاديمي ال يشكل الكتب التي تعلم فن الرسم اليوم ،لكن
ً
اندفاعة حتمية
يشكل
التحصيل األكــاديـمــي بــرأيــي ال
ُ
ّ
حتمية نحو االحتراف .الشغف
اندفاعة
نحو االحتراف
ّ
ً
أهـ ّـم مــزايــا كــل مـبــدع ،فــإن كنت شغوفا
بــالــرســم ستمارسه ب ـ ّ
ـأي طريقة كانت
ُ
ً
ومهما حصل .فالموهبة غالبا ما تكون
طاغية ،وهــي التي تفرض الفنان على
الساحة وليس تحصيله األكاديمي.
ح ـ ـ ـضـ ـ ـ ُ
ـرت ،ف ـ ــي فـ ـ ـت ـ ــر ٍة الح ـ ـق ـ ــة مــن
عمري ،بعض الصفوف في الجامعات

جبيل مسقط رأسه

ّ
المتخصصة بالفن التشكيلي ،ألكتشف
ّأن ّ
ّ
تقنيتي ذهبت أبعد بكثير مما كانوا
ّ
يعلمونه في الجامعات.
ً
• نــاحــظ فــي لــوحــاتــك تــركـيــزا على
األشياء ُ
المهملة التي ّ
مر عليها الزمن،
ّ
هل ّ
فسرت لنا لماذا؟
 ّأحب رسم األشياء التي أكل الدهر
ً
عليها وشرب ،وأعشق فعال رسم مالمح
ّ
المسن الذي نحته الزمن كجوهر ٍة عتيقة.
بشغف ال يوصف
منذ طفولتي أشعر
ٍ
ّ
حيال كل ما هو قديم .دأبـ ُـت على رسم
ّ
كل ما هو عتيق ،علما بأنني لم أحصر
لــوحــاتــي فــي ه ــذا الـمـجــال وحـ ــده ،فقد
تناولت موضوعات مختلفة منها مدينة
"جبيل" (بيبلوس) مسقط رأسي ،ولكن
ً
صيتي ذاع خصوصا لرسمي البيوت
ّ
والسيارات القديمة ،ال سيما الشبابيك
بخشبها المهترئ و"طالئها" المقشور
الصدئ.
وحديدها ُ ُ
ـرت بــشــرفــاتــي ونــوافــدي التي
اشـتـهـ
تـحـمــل قـصــص أن ــاس ه ـجــروا وطنهم
ال ــى ب ــاد الـغــربــة .أح ـ ّـب تلك الشبابيك
والـبــاك ـيــن الـمـنـسـ ّـيــة والـمـهـمـلــة ،فهي
ُ
ّ
تحكي الكثير عــن زم ـ ٍـن ول ــى وتـجـ ّـســد
الحنين ال ـصــارخ الــى دفء الــوطــن .أنا
ُ
ُ
وعانيت
ابــن عائلةٍ متواضعة بسيطة
ب ـ ــدوري م ـثــل ت ـلــك الـشـبــابـيــك العتيقة
المهجورة نوعا من الالمباالة أو اإلهمال
ّ
ُ
أردت عـبــر تلك
االج ـت ـمــاعــي .ولـعــلـنــي
اللوحات تسليط الضوء على جوهر كل
مــا هــو َ
مهمل وجـمــالــه ،فقيمة األشياء
المنسية هــذه أهــم بكثير مـ ّـمــا نعتقد،
ّ
ألنها تحمل في حناياها معاني ورموزا
مبطنة كثيرة ،قوامها الحنين الى تراب
الوطن والطفولة.

ّ
تميز ومعارض
• بـ ـ ـم ـ ــن تـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
التشكيليين؟
معاصر بصراحة،
فنان
بأي
 لم أتأثرٍ
ٍ
ع ـل ـم ــا ب ــأنـ ـن ــي أق ـ ـ ـ ـ ّـدر كـ ـب ــار ال ـف ـنــان ـيــن
ّ
التشكيليين وأجلهم .من يبهرني فعال
هو عمالقة الفنانين القدامى .فحين زرتُ
المتاحف العالمية شـعـ ُ
باندهاش
ـرت
ٍ
ً
ً
كبير تــرك فـ ّـي أثــرا بالغا .ال يسع المرء
إال أن ينبهر بلوحات متحف "اللوفر"
الفرنسي مثال والـمـنـحــوتــات فـيــه ،أما
اللوحات الجديدة فلم أتأثر بها بالقدر
نفسه .وأؤكــد هنا أن مدينة جبيل هي

كتشكيلي ،فأنا ّ
ّ
متيم
من قولبت مسيرتي
بلغة أحـجــارهــا وهياكلها وشوارعها
القديمة وهندستها المعمارية الساحرة.
ال يسعك إال أن تلمس هذا التأثير البالغ
حين تقع عيناك على لوحاتي.
كفنان
ـرك
• مــا ال ــذي يـمـ ّـيــزك عــن غـيـ
ٍ
تشكيلي؟ ُ
 حـيــن أطـلـقــت ع ـلـ ّـي صـفــة "الــرســامالتشكيلي" ُ
كنت في الرابعة والعشرين
ُ
مــن ع ـمــري ،وك ـنــت ألـمــح الــدهـشــة على

وج ــوه ال ـنــاس ل ــدى رؤيـتـهــم ألعـمــالــي.
دفـعـنــي األم ــر آن ــذاك ال ــى اإلصـ ــرار على
ّ
الـتـمـ ّـيــز ،ولـيــس السير فــي ظــل أح ـ ٍـد أو
ُ
أردت تـكــويــن شخصيتي
الـتـشـ ّـبــه ب ــه.
ال ـفــريــدة م ــن خ ــال تـقـنـيــةٍ خــاصــة بــي،
فبات الناس ّعند مرورهم أمام لوحاتي
توقيعي .وأعطتني
يعرفون فورا أنها ًمن
ً
ّ
تقنيتي هــذه قيمة مضافة حتى على
الصعيد العالمي.
ّ
م ــا ي ـمـ ّـيــزنــي ف ـعــا ه ــو أنـ ـن ــي أرس ــم
لوحاتي بالكاتر والدبابيس والمسامير
وليس بالريشة ،كما هو متعارف عليه،
واألمـ ُـر أشبه بالنحت باأللوان الزيتية
على القماش.
• هل تعني لك المشاركة في معارض
عالمية؟
 بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ـ ّـي ال ت ـع ـنــي ل ــي هــذهً
ً
ً
ُ
شاركت طبعا
المشاركات شيئا كثيرا.

في معارض عالمية في باريس ودبي
وأمـيــركــا وك ـنــدا وف ـنــزويــا ُ ،ولكنني ال
زمن
أبالغ في نظرتي ّإليها .نعيش في ٍ
بلد الى
نستطيع فيه التنقل بسرعةٍ من
ٍ ً
ّ
يتحمس المرء للتجربة طبعا،
آخر ،وقد
ّ
ّ
لكن األمور هذه كلها ليست أهم األشياء
ّ
ف ــي ن ـ ًظ ــري ،فــأنــا أؤمـ ــن بـ ــأن م ــن عـنــده
بصمة ّ
مميزة في الفن ال بد أن يظهرها
بشكل صارخ ،والدليل القاطع
الى العلن
ًٍ
من ذكرتهم آنفا من كبار الرسامين الذين
أبهروني في المعارض العالمية.
م ــا كـ ــان هـ ـ ــؤالء ي ـم ـل ـكــون ال ــوس ــائ ــل
ً ً
التقنية المتوافرة حاليا مثال ،لكن ها أنا
اليوم ،وبعد أكثر من  500سنة ،أتحدث
عن هؤالء دون سواهم بانبهار ودهشة
ّ
مضي آالف السنوات على غيابهم.
وبعد
• ماذا يعني لك االنفتاح على البلدان
األخرى؟
ً
 أوروبا أكثر البلدان تذوقا واهتمامابــالـفـنــون .واالن ـف ـتــاح عـلــى الـحـضــارات
األخ ــرى يعني لــي الكثير ،وخصوصا
محيطي العربي ،وأنا موجود في دبي
ّ
فنيا منذ عام  2000وال ّ
شك في أن في
الكويت عددا ال ُيستهان به ِمن ُمتذوقي
ّ
الـ ـف ــن ،وط ـب ـ ُعــا أت ـم ـنــى إط ــاع ـه ــم على
ّ
أعمالي ،وإن قدر لي عرض لوحاتي في
أترددّ .
الكويت يوما ما لن ّ
أود أن يصل
ّ
فــنــي ال ــى الـجـنـسـيــات الـمـخـتـلـفــة على

الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك
بصمته المميزة

أندريه كالفايان
ّ
تنوعها ،فما مــن أمــر ّ
يسرني أكثر من
ٍ
ً
ً
ً
ّ
أسمع أن عربيا أو أميركيا أو يابانيا
ً
أو إسبانيا رأى في لوحاتي باب بيته،
ً
ولمح فيها شيئا من طفولته.
• ماذا تعني لك الجوائز؟
ّ ُّ
إلي ،كل تسليط لألضواء
 بالنسبةس ـ ــواء ع ـبــر الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـص ـحــاف ـيــة ،أو
المقابالت التلفزيونية ومــا شابه ٌ
أمر
ً
مهم مـعـنــويــا ،فكل هــذه األم ــور تعطي
ّ
بشعور أكـيــد بــأن
الفنان دفـعــا وت ـمـ ّـده
ٍ
عمله يلقى الترحيب المطلوب.
ً
ل ــم أت ـ ّ
ـرة أي مـقــابـلــة م ــن ّ
أي
ـوس ــل مـ ـ
ً
ّ
وسيلة إعالمية أو صحافي ،أو جائزة
ُّ
ـرف كــانُ .يسعدني كــل نشاط
مــن أي طـ ٍ
تكريمي طبعا ،ولبنان ّ
ّ
مميز في الشرق
من هذه الناحية ،وحين تسلمت جائزة
ُ
بفرح شديد ،لكنني
من "البياف" ّ ًشعرت ُ ٍ
ال أخـفــي س ــرا إن قـلــت إنـنــي أطـمــح الى
ّ
تكريم مــن جهة رسمية ،خصوصا أن
ٍ
الــدولــة مـقـ ّـصــرة فــي ه ــذا الـمـجــال ،فأنا
فنان لديه أكثر من ثمانية آالف لوحة،
ّ
معظمها متسم بــالــروح اللبنانية ،وال
شك في أنني عبر الزمن سأعطي بلدي
ُ
أكثر بكثير ّ
أخذت منه .ليس أحلى
مما
ُ َّ ٍ
المرجعيات الرسمية في
كرم من
ِمن أن أ
ّ
ُ
بلدي ،وبأن أشعر بأني رفعت جبينهم
ً
عاليا.
• م ــاذا تعني لــك وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي وسبل التسويق الحديث؟

ً
 شخصيا ،ال أبيع لوحاتي "أونالين"،لكنني مقتنع ب ـض ــرورة رؤي ــة الـنــاس
أع ـمــالــي ،وذلـ ــك مـمـكــن بـفـضــل وســائــل
ال ـت ــواص ــل ه ــذه ال ـت ــي ت ـســاعــدنــي على
االنـ ـتـ ـش ــار خ ـ ــارج ال ـب ـق ـعــة ال ـج ـغــراف ـيــة
التي أسكن فيها ومن دون أي ضوابط
وبسرعةٍ فائقة وعبر العالم.
ول ـي ــس ه ــدف ــي م ــن ع ــرض لــوحــاتــي
ً
ت ـجــاريــا ،بــل هــو لتعريف ال ـنــاس على
ً
أعمالي وأتلقى يوميا مئات الرسائل
ـات م ــن مـخـتـلــف
ال ـت ـش ـج ـي ـعـ ّـيــة وطـ ـلـ ـب ـ
ًٍ
أصقاع العالم ،وخصوصا من مغتربين
ُّ
يعتبرون أنني أبــث فيهم روح الوطن،
وأرجعهم بلوحاتي الى ترابه ،فهل أحلى
وصف كهذا؟
من
ٍ

ّ
أتمنى إطالع
ّ
متذوقي الفن
في الكويت
على أعمالي

توابل ةديرجلا
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النجوم يغامرون بألوان جديدة للمرة
األولى« ...الصعيدي» ينتشر هذا العام

١٥

مزاج

أخبار النجوم

حنان ترك تعود من االعتزال
بفيلم «النداهة»

أبرزهم السقا والمقدم وحال شيحة وماجد المصري

حنان ترك

حورية فرغلي

القاهرة  -محمد قدري

وجد عدد من النجوم في
موسم رمضان الفرصة
لتقديم أدوار مختلفة عما
اعتاده الجمهور منهم خالل
السنوات الماضية ،إذ يجنح
أغلبهم إلى أداء الشخصية
الصعيدية.

حورية
فرغلي تقدم
ً
ً
دورا جديدا
بمسلسلها
القادم
«ياسمينا»

حال شيحة
يـ ــواصـ ــل عـ ـ ــدد مـ ــن ن ـج ــوم
ال ـف ــن ت ـصــويــر م ـج ـمــوعــة من
األعمال الفنية لعرضها خالل
الموسم الرمضاني المقبل،
ً
وال ــاف ــت ف ــي األم ـ ــر أن عـ ــددا
ً
من النجوم سيقدمون أدوارا
ً
وألوانا تمثيلية للمرة األولى،
وخ ــاص ــة الـ ـل ــون ال ـص ـع ـيــدي،
مـ ـم ــا يـ ـع ــد م ـ ـغـ ــامـ ــرة م ـن ـه ــم،
وخــاصــة أنـهــا ال ـمــرة األول ــى،
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ــى تــدري ـبــات
عالية وتغيير للصورة التي
ظهروا عليها.
و كـ ـ ـ ـ ـ ــان ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان إدوارد
أول الـفـنــانـيــن ال ــذي ــن غـ ّـيــروا
أدواره ـ ـ ـ ــم ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،حـيــث
يقدم دور "صعيدي" بمسلسل
"ولـ ـ ــد ال ـ ـغـ ــابـ ــة" ،مـ ــن ب ـطــولــة
النجم أحـمــد الـسـقــا ،ويــؤدي
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــه خ ـ ــال
األ ح ــداث ،ويظهر بشخصية
جــادة خالل السياق الدرامي
ل ــأح ــداث ،وه ــو ل ــون مـغــايــر
ً
تماما لما ظهر عليه إدوارد
خـ ــال األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة الـتــي
قــدمـهــا قـبــل ذل ــك ،إذ لــم يقدم
ً
األدوار ا ل ـص ـع ـيــد يــة ســا ب ـقــا ،
مما وضعه تحت ضغط كبير
جعله يتطرق إلى التدريبات
ع ـل ــى ال ـل ـه ـج ــة واالس ـت ـع ــان ــة
بمصححيها لمساعدته في
تقديم الدور الجديد.

وج ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـفـ ـن ــان ــة إن ـج ــي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم ه ـ ــي األخـ ـ ـ ـ ــرى ع ـلــى
رأس ال ـقــائ ـمــة ،ح ـيــث عــرفـهــا
ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور فـ ــي دور ا ل ـف ـت ــاة
أو ا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـت ـمــي
إلـ ــى ال ـط ـب ـقــة األرس ـت ـقــراط ـيــة
أو الـطـبـقــة ال ـم ـتــوس ـطــة ،ولــم
تقدم دور الفتاة البسيطة أو
الشعبية من قبل ،إذ ستقدم
ف ــي م ـس ـل ـســل "ول ـ ــد ال ـغ ــاب ــة"
كذلك دور شقيقة بطل العمل
السقا ،وهي صعيدية.
وعــرض الــدور على المقدم
فلم تتردد على اإلطــاق ،رغم
اعتذار فنانات قبلها ،إذ رأت
أن عوامل المسلسل ال تقاوم
ومــن الصعب رفـضــه ،كما أن
ال ـل ـه ـجــة ال ـص ـع ـيــديــة جــديــدة
عليها ،وهي تحب التحديات،
وعليه قررت خوض التجربة
م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ف ــي
مسلسل "ليالي أوجيني" ،الذي
ق ـ ــررت خ ــوض ــه وت ـع ـلــم الـلـغــة
ً
اإليطالية خصوصا من أجله،
كما ستظهر بطريقة مغايرة،
إذ ستكون مالبسها بسيطة
ً
جدا ،وتدل على الفقر الشديد،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزء األول
مــن الـمـسـلـســل ،وستتصاعد
األحداث حتى يصبح شقيقها
ً
زعيما لعصابة كبيرة للتجارة
في المواد المخدرة.

بعد  7سنوات من قرارها اعتزال التمثيل ،تعود
الفنانة حنان ترك للمشاركة في أعمال سينمائية،
من خالل فيلم "النداهة" ،وهو أول فيلم سينمائي
صوتي في مصر والعالم العربي ،فهو يعتمد على
األداء الصوتي فقط ،وسيعرض في السينمات.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ح ــول ه ـ ــارون الـطـبـيــب
ال ـش ــاب ال ــذي ذه ــب لـلــريــف الـبـعـيــد لـيـعـيــش على
ذك ــري ــات حـبـيـبـتــه ال ـم ـف ـقــودة ،فـيـقــع ف ــي مــواجـهــة
أ سـطــورة النداهة ،و هــو من بطولة الفنانة حنان
تــرك وهاني عــادل وعمرو القاضي ولبنى ونس،
ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.

أحمد السقا
أم ـ ــا ال ـن ـج ـم ــة حـ ــا شـيـحــة
ً
فـعــادت عــودة قوية ج ــدا ،من
خـ ـ ــال دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي مـسـلـســل
"زلـ ـ ـ ـ ــزال" مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان مـحـمــد
ً
رمضان الذي تصوره حاليا
بأكثر من ديكور ،وتقدم فيه
دور فـتــاة صـعـيــديــة "بــائـعــة"
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ــرب ـ ــة فـ ـ ـ ــول فـ ـ ــي أحـ ــد
األح ـ ـيـ ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة ب ـمــدي ـنــة
الـقــاهــرة ،وتعد الـمــرة األولــى
ال ـتــي ت ـقــدم فـيـهــا ه ــذا ال ــدور
في تاريخها ،والدور األصعب
عـ ـق ــب عـ ــودت ـ ـهـ ــا ،مـ ـم ــا ي ـم ـثــل
ضـغـطــا ك ـب ـيــرا عـلـيـهــا ،نـظــرا
لـ ـع ــدم خ ـب ــرت ـه ــا م ــع ال ـل ـه ـجــة
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــة ،م ـ ـمـ ــا ج ـع ـل ـهــا
ت ـ ـتـ ــدرب ع ـ ــدة أس ــابـ ـي ــع عـلــى
ا ل ـل ـه ـجــة م ــع أ ح ــد مصححي
اللهجات.
وتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر شـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــة كـ ــذلـ ــك
بـ ــال ـ ـمـ ــابـ ــس الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ــاس ــب
الشخصية من خالل الجلباب
األسود الذي ترتديه سيدات
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاط ــق ف ـ ــي م ـص ــر،
إضافة إلى أزياء أخرى ملونة
لنفس الطبقة ،وترتبط خالل
األحـ ـ ـ ـ ــداث بـ ـخ ــط درامـ ـ ـ ــي مــع
الفنان محمد رمضان ،وتنشأ
بينهما عالقة حب قوية بعد
أن ي ــدخ ــل ال ـب ـطــل ف ــي عــاقــة
ح ــب أخ ـ ــرى م ــع ع ـ ــدوه األول
خ ـ ـ ــال األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،وت ـ ـحـ ــاول

"حال" تنشيط عالقته به حتى
النهاية.
وفـ ــي مـسـلـســل ب ـحــر يـقــدم
الفنان مــا جــد المصري دورا
ص ـع ـيــديــا ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى
ألول م ـ ـ ــرة ر غ ـ ـ ــم مـ ـش ــار كـ ـت ــه
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدة أدوار صـ ـغـ ـي ــرة
بالصعيدي قبل ذ لــك ،ولكنه
س ـي ـخ ـت ـل ــف فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــى مــن
تـصــويــره قـبــل ع ــدة أســابـيــع،
وأرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ عـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـتـ ــى
رم ـضــان ،وي ـشــارك مـعــه عــدد
مــن الفنانين ا لـشـبــاب ا لــذ يــن
يـ ـق ــد م ــون أدوارا ص ـع ـيــد يــة
لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
الفنانة الشابة كوكي مجدي،
والفنان الشاب حسني شتا،
إضــافــة إلــى عــدد مــن الوجوه
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث
"الصعيدية" في أول أدوارها.
وتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـفـ ـن ــان ــة ح ــوري ــة
فــر غ ـلــي دورا ج ــد ي ــدا عليها
بـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
"ياسمينا" ،ا ل ــذي بــدأ تــه قبل
عـ ـ ـ ــدة أيـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـعـ ــرض خـ ــال
رمـ ـ ـض ـ ــان ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ف ـ ــي ح ــال ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
ت ـصــويــره ف ــي وق ــت قـيــاســي.
وت ـق ــدم ح ــوري ــة دور غـجــريــة
ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي
ل ـل ـم ـس ـل ـس ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ــذي

تـشــاركـهــا فـيــه الـفـنــانــة فيفي
عبده.
واسـتـعــانــت فــرغـلــي بــأحــد
ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـت ــدري ــب ع ـلــى
ال ـل ـه ـجــة ال ـغ ـجــريــة الـصـعـبــة،
وا لـتــي تتفوق فــي الصعوبة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ال ـص ـع ـي ــدي ــة
ا لـتــي قــد مـتـهــا فــي مسلسلها
الـســابــق "س ــاح ــرة الـجـنــوب"،
وتحاول الدخول إلى مرحلة
جديدة من التحدي من خالل
هـ ـ ــذا ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ــذي ي ـعــد
اإل ن ـتــاج األول لنقابة المهن
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة لـ ـكـ ـس ــر ح ــال ــة
االح ـ ـت ـ ـكـ ــار ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
شركة إنتاج واحدة في مصر.
ً
وبعيدا عن األدوار الكاملة
سيجتمع أحمد فهمي وهنا
ً
الزاهد وأكرم حسني معا في
عـ ــدة ح ـل ـق ــات م ــن الـمـسـلـســل
الجديد "الواد سيد الشحات"،
ً
و ي ـق ــد م ــون أدوارا صـعـيــد يــة
للمرة األولى بالنسبة إليهم،
ولـكــن فــي إط ــار كــومـيــدي من
خالل عملية نصب يقوم بها
األطــراف الثالثة ثم يعودون
إل ــى طـبـيـعـتـهــم ع ـقــب انـتـهــاء
المهمة.

لينا شماميان تحكي قصة واقعية
في أول كليباتها الرسمية

لينا شماميان
فاجأت المطربة السورية ذات األصول األرمنية،
لـيـنــا ش ـمــام ـيــان ،ج ـم ـهــورهــا ال ـعــربــي بـشـكــل ع ــام،
والتونسي خاصة ،بإطالق أجدد أغانيها (يا خي أنا
سورية) ،والتي تعد أول كليباتها الرسمية.
وخاضت لينا مغامرة تقديم قصة حقيقية خالل
الكليب نفسه وبمعاني الكلمات التي كتبتها وقامت
بتلحينها ،وتجسد بها معاناة المواطن السوري
في السفر والتنقل من بلد آلخر ،لصعوبة استخراج
الفيزا.

١٦

تسالي

توابل ةديرجلا

•
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من  4أحرف وهي اسم شركة تقنيات بريطانية
مـتـخـصـصــة ف ــي ت ـطــويــر ال ـم ـحــركــات وصـنــاعــة
سيارات السباق.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تساعد أحد معاونيك على إنجاز عمل
ً
ّ
مهم فيفرح بك كثيرا.
ً
ّ
مسؤولياته
عاطفيا  :قــد تضع الحبيب أ مــام
ّ
ّ
التصرف السليم أو االنفصال.
وتخيره بين
ً
ّ
اجتماعيا :تبلغ شعبيتك أوجها في هذه الفترة
ويتزايد عدد معارفك.
رقم الحظ.18 :

1

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

الحلول
2
7
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5
8
9
6
3
4

5
8
4
2
3
6
1
9
7

sudoku

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
تتورط
مهنيا :حافظ على متانة أعصابك وال
ُ
في أمور تسيء إلى عملك.
ً
عاطفيا :تصبح في هذه الفترة أكثر قسوة وأقل
ّ
رومانسية بعد االختبار.
ً
ّ
والتطورات مما
اجتماعيا :قد تتالحق األحداث
ّ
يؤثر على معنوياتك.
رقم الحظ.2:

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
مـهـنـيــا :ت ـبــدو ان ـف ـعــاالتــك ال ـي ــوم ش ــدي ــدة لـكــن
ّ
باإليجابية.
أعمالك تتسم
ً
الفلك إليك هي في المبادرة
نصيحة
عاطفيا:
ُ
والقيام بالخطوة األولى نحو اآلخر.
ً
تتسرع بالقيام بـ َّ
َّ
ـردة فعل تجاه
اجتماعيا :ال
ّ
ُّ
ّ
سلبي نحوك.
تصرف
اي
رقم الحظ.26:
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كلمات متقاطعة
لوتس

كلمة السر

 -8عـ ــا ص ـ ـمـ ــة ا ل ـ ـن ـ ـي ـ ـجـ ــر –
أرشدوا.
 -9مكيال للسوائل – يكيد

(مبعثرة).
 -10الحاجز – فرق (م).

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
َّ
مهنية متناقضة
مهنيا :تطلع على معلومات
ّ
الفطنة والتروي.
ما
يستوجب منك ِ
ً
عاطفياُ :يـعــاود كوكب الـ ُـحـ ّـب َسـيـ َـره المباشر
وينقذك من نزاع مع الحبيب.
ً
ّ
بالمحبين وباألصدقاء
اجتماعيا :أحط نفسك
الذين تثق بهم.
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

َّ
ً
ً
ً
طيبا يفيدك بربح ّ
مادي
مهنيا :تتوقع اليوم خبرا
ألحد المشاريع.
ً
عاطفيا :ابتعدا عن األوهــام وكونا واقعيين في
تقديراتكما للمستقبل.
ً
ّ
يتحدث الفلك عــن إب ــداع لــك فــي أحد
اجتماعيا:
َّ
َّ
المجاالت الثقافية أو الفنية.
رقم الحظ.15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنياّ َّ :ربما تواجه تهديدا لشراكة أو تضاربا بين
ً
عقود وقعت عليها سابقا.
ً
عاطفيا :تتفقان على رؤية واضحة وتسعيان كي
ّ
تتكلل
حياتكما بالسعادةّ .
ً
اجتماعيا :لحسن الحظ أنــك تنتصر على ذاتك
وتكبت انفعاالتك أمام الغير.
رقم الحظ.25:

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
َّ
المالية المحرجة
مهنيا :تواجه بعض المصاعب
وتبحث لها عن حلول.
ً
ٍّ
بحب ما خالل سفر أو تغريب
عاطفيا :قد تلتقي
في إحدى المناسبات.
ُ
ً
ً
َّ
تتقرب من اآلخرين وتحدث تغييرا
اجتماعيا:
ًّ
ايجابيا في نمط حياتك.
رقم الحظ.10:

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :يـ ـس ــود ج ـ ـ ّـو مـ ــن ال ـب ـل ـب ـلــة وال ـغ ـم ــوض
والمنافسة ّ الشديدة في العملّ .
ً
عاطفيا :حتى وإن كنت على حق فبعض التنازل
ً
للشريك ال يعتبر ضعفا.
ً
اجتماعيا :قد تقلق بشأن ُبعض أمور تعتقد أنها
ُ
تخفى عنك من ِق َبل أفراد أسرتك.
رقم الحظ.33 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً
يتزلف أمامك ويريد كسب ّ
مهنياَّ :
ودك
ثمة َمن
ليصل إلى مبتغاك.
ً
عاطفيا :أوضاعكما قد ّ
تهدد باالنفصال إن لم
تستبقا ًاألمرَّ .
ّ
والتطرف في العمل
اجتماعيا :تجنب المبالغة
وفي الكالم.
رقم الحظ.25 :

 2ر ي

م و

 -1أناخ – من المعادن.
 -2دول ــة عــربـيــة (م) – أقــوم
بالقياس (م).
 -3فعل منكر – يتمهل (م).
 -4كوب زجاج – نرجو (م) -6 .ثلثا (كان) – لفت.
 -5ط ـعــام ال ـعــرس وغ ـيــره –  -7عمل فتة – الذي يتجنب
المحارم.
وعاء (م).
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ً
عموديا:

ً
مهنيا :تبدو أكثر سيطرة على أوضاع عملك
وتتعاون مع الزمالء.
ً
ّ
المستجدات لوضعكما
عاطفيا :تحصل بعض
ّ
َّ
وقد تسبب لكما مشاعر سلبية.
ً
اجتماعيا :تلفت النظر في إحدى المناسبات
أو تشارك في لقاء أو في مؤتمر.
رقم الحظ.12 :

5

9
2
6
8
4
5
7
1
3

 -1عاصمة تايلند – خلص
من مأزق.
 -2يسقي النبات – الفيلة.
 -3مقاعد – ائتالف.
 -4حـ ــب – بـ ـس ــط – و حـ ــدة
المقاومة الكهربائية (م).
 -5رم ــز جـبــري – أق ــارب (م)
– يحدد.
 -6بحر – نهر سويسري (م).
 -7جميلة – عندي.
 -8أميره إنكليزية راحلة –
أنجبت.
 -9ورع (م) – تؤدة.
 -10ف ـي ـل ــم لـ ـف ــات ــن ح ـمــامــة
ومحمد فوزي.

الحمل
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2
8
9

8
4

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

7 6
1
5 8

4
9
8
1
5
7
3
6
2

شروط
مشاركة
بطولة
محرك
صفحة

sudoku

6
3
5
4
2
8
9
7
1

هبوط
طوكيو
تفاوض
تنظيم
مجلس

طراز
طرق
حدث
مكان
بريطانيا

ميدان
تبرع

فلك

7
1
2
6
9
3
4
5
8

كلمة السر:

tawabil@aljarida●com

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
َّ
َّ
استثنائية
مهنية
مهنيا  :قــد تعيش تجربة
َّ
علها تفيد بترقيتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر بـ ـض ــرورة تــوض ـيــح الـعــاقــة
ّ
ووضع ّ
حد الرتباط متأزم.
ً
َّ
ّ
اجتماعيا :ربما يدخل أحدهم بطريقة قدرية
ويصبح من أهم األصدقاء.
رقم الحظ.1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنياّ :
المهنية بشكل َّ
َّ
مميز
تعبر عن آرائــك
ً
وتبدو منفتحا على الغير.
ً
عاطفيا :قد تضطر إلى االنقطاع عن الحبيب
خارجة عن إرادتكما.
ألسباب
ّ
ً
اجتماعيا :يحذرك الفلك من مواجهة لم تكن
بالحسبان ويطلب منك ضبط أعصابك.
رقم الحظ.18 :

18

مسك وعنبر

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

الدويش :جاريد عبر عن اآلالم اإلنسانية بأبعاد فلسفية
ً
افتتح معرض الفنان المغربي متضمنا  ٣٠لوحة في قاعة العدواني بحضور كبير
فضة المعيلي

توافد جمع من الفنانين إلى
معرض الفنان المغربي أحمد
جاريد ،الذي افتتح في قاعة
بضاحية
أحمد العدواني
ً
عبدالله السالم ،متضمنا 30
لوحة تشكيلية.

المعرض
يدور حول
«ثيمة»
اإلقصاء
والتهميش
والقيم
اإلنسانية

جاريد

افتتح األمين العام المساعد
ل ـق ـط ــاع ال ـف ـن ــون ف ــي الـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب د .بـ ـ ـ ــدر ا لـ ـ ــدو يـ ـ ــش،
ب ـح ـضــور ج ـمــع م ــن الـفـنــانـيــن،
م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
الـ ـمـ ـغ ــرب ــي أح ـ ـمـ ــد ج ـ ــاري ـ ــد فــي
قاعة أحمد العدواني بضاحية
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ،وي ـس ـت ـم ــر
ً
أس ـبــوعــا ،ويـتـضـمــن مجموعة
م ــن األعـ ـم ــال الـتـشـكـيـلـيــة الـتــي
تعبر عن فكر الفنان في الحياة
والناس.
وعقب جولته في المعرض،
قـ ــال د .الـ ــدويـ ــش ،إن «م ـعــرض
ج ـ ــاري ـ ــد م ـ ــن أه ـ ـ ــم الـ ـمـ ـع ــارض
الـتـشـكـيـلـيــة ويـشـتـمــل عـلــى 30
ل ــوح ــة م ـن ـه ــا أع ـ ـمـ ــال ب ــوت ــري ــة
وأعـمــال أخــرى عبرت عن اآلالم
ً
اإلن ـســان ـيــة ،مـسـتـخــدمــا تقنية
ً
الـفـحــم ،وتــأخــذ أعـمــالــه أب ـعــادا
فلسفية في طرح بعض القضايا
التي تهم البشرية».
وأكد د .الدويش أن المجلس
الوطني ضمن برنامجه الثقافي
ال ـس ـن ــوي ي ـح ــرص ع ـلــى تـنــوع
ال ـم ـح ـطــات الـثـقــافـيــة لـجـمـهــور
الكويتي.
من جانبه ،قال الفنان جاريد:
«الـ ـمـ ـع ــرض يـ ـ ــدور ح ـ ــول ثـيـمــة

من لوحات جاريد

الدويش و جاريد خالل افتتاح المعرض
اإلقـ ـص ــاء وال ـت ـه ـم ـيــش ،والـقـيــم
اإلنـســانـيــة ،لــذلــك تتماشى مع
ه ــذا ال ـمــوضــوع تقنية الـفـحــم،
ألنـ ـه ــا ت ـت ـج ـنــب فـ ـك ــرة األل ـ ـ ــوان
والبهرجة اللونية».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض
يمثل فرصة
لـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي
وزمـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــه
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
بـ ـ ــاألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وال ـف ـن ـيــة الـتــي

تقيم الكويت باستمرار« ،فهي
ت ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي االنـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ع ـلــى
ت ـج ــارب فـنـيــة أخ ـ ــرى ،وال شك
أن تلك الفعاليات تعطي قيمة
م ـضــافــة لـلـســاحــة الـفـنـيــة فهي
ً
تنشط ،وتعطي بدورها وضعا
د يـنــا مـيـكــا للحركة التشكيلية
في الكويت».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى أن
المعرض يعالج مسألة الهجرة
ً
واآلثار المترتبة عليها ،وأيضا
األوضاع االجتماعية المتصلة
بالفقر ،واإلقـصــاء االجتماعي،
وت ـلــك ال ـق ـضــايــا ال ب ــد لـلـفــن أال
يتجاهلها ،بل أن يكون الفنان
ً
حامال لتلك القضايا».
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض فـ ـ ــي صـ ــورتـ ــه

الـ ـع ــام ــة اح ـ ـتـ ــوى ع ـل ــى أع ـم ــال
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة ،ت ـح ـكــي أكـ ـث ــر مـمــا
تـ ــرسـ ــم ،وت ـ ـخـ ــوض م ـغ ــام ــرات
بـصــريــة مـتـعــددة االت ـجــاهــات،
يــرى فيها الفنان أفـكــاره وهي
ت ـح ـلــق ف ــي ف ـ ـضـ ــاءات ب ـع ـيــدة،
مـ ــن أج ـ ــل اقـ ـتـ ـن ــاص «ال ـل ـح ـظــة
ال ـص ــوف ـي ــة» الـ ـت ــي ي ـم ـكــن عـلــى
إثـ ــرهـ ــا ت ـف ـس ـيــر ال ـ ــواق ـ ــع ،وف ــك
طالسم األسرار ،والخوض في
غمار تجارب إنسانية مفعمة
بــال ـج ـمــال وال ـت ــأل ــق .ويـتــرصــد
جاريد في لوحاته التشكيلية
مـ ــواض ـ ـيـ ــع رمـ ـ ــزيـ ـ ــة ،تـ ـت ــداخ ــل
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا وف ـ ــق تـ ـص ــورات
ت ـح ـفــز ال ــذه ــن ع ـل ــى ال ـت ـف ـك ـيــر،
وت ــدف ــع ال ـم ـشــاعــر ك ــي تـتـحــرك

ً
ً
كريم بقيلي أحيا حفال موسيقيا في «اليرموك»

في مـســارات إنسانية متعددة
الجوانب واالتجاهات.
واستطاع جاريد في معرضه
ً
ً
أن ي ـك ــون ف ـي ـل ـســوفــا مـتـصــوفــا
يطوف برؤاه في خياالت كثيرة
ومـتـشـعـبــة ،وأن يـمـنــح الـحـيــاة
لحظات مختلفة كــي تتواصل
فيها الشفافية ،من خالل عذوبة
األلـ ـ ــوان وتــدف ـق ـهــا ،والـتـنـقــات
المدروسة من فكرة إلى أخرى،
في أنساق تشكيلية شائقة.
والـفـنــان أحـمــد جــاريــد غني
ع ــن ال ـت ـع ــري ــف ،ف ـهــو أكــادي ـمــي
ومــؤلــف وفـنــان مــن ط ــراز رفيع
وله مساهمات كثيرة في مجال
ال ـث ـق ــاف ــة ،وهـ ــو أحـ ــد مــؤسـســي
الـ ـمـ ـع ــرض ال ــوطـ ـن ــي م ـن ــذ ع ــام

 ،2004ويطلق عليه اسم الفنان
ً
المثقف نظرا إلى إجادته فنون
التأليف والرسم التأثيري.
وي ـن ـخ ــرط ج ــاري ــد ف ــي ع ــدد
م ـ ــن األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ألج ـ ـ ــل الـ ـتـ ـب ــرع
والمساندة لقضايا التهميش
والفقر وحقوق اإلنسان .وتوجد
أعمال جاريد ضمن مجموعات
ف ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـ ـمـ ـ ــؤسـ ـ ـسـ ـ ــات ب ـن ـك ـي ــة
ومتاحف وجهات رسمية أهمها
المجموعة الملكية ،مجموعه
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرة وجـ ـ ـ ـ ــدان الـ ـه ــاشـ ـم ــي،
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب بــال ـكــويــت،
م ـت ـح ــف عـ ـم ــان ب ـ ـ ـ ـ ــاألردن ،بـنــك
القاهرة عمان ،صندوق التنمية
الثقافية بالقاهرة.

الهويدي والمبارك شهدا
ختام دورة اإلخراج الدرامي

ضمن فعاليات الموسم الثقافي لدار اآلثار اإلسالمية

المبارك مكرما فتح الله في ختام الدورة

●

كريم بقيلي (الثاني يسار) وفرقته الموسيقية

●

فادي عبدالله

أحيا الفنان البلجيكي كريم بقيلي،
حفال موسيقيا ،أمــس األول ،فــي مركز
الـ ـي ــرم ــوك الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
ال ـم ــوس ــم ال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ـ ـ  24لـ ـ ــدار اآلث ـ ــار
اإلس ــامـ ـي ــة ،وب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـس ـفــارة
البلجيكية ،و بـحـضــور سفير بلجيكا
ل ــدى ال ـكــويــت ب ـيــت ه ـي ــرب ــوت ،وعـضــو
ديــوان ـيــة الـمــوسـيـقــى ،ص ـبــاح الــريــس،
وجمهور يعشق الفنون الموسيقية.
قبيل الحفل وجــه السفير هيربوت،
الشكر إلى دار اآلثار اإلسالمية والريس

على تسهيل إقامة هذه األمسية ،ضمن
احـتـفــاالت الفرانكوفونية ،مضيفا أنه
م ــن دواع ـ ــي ال ـف ـخــر ت ـقــديــم ه ــذا الـحـفــل
الـ ــذي يـحـيـيــه ال ـف ـنــان بـقـيـلــي وجـ ــذوره
أردن ـي ــة ،ومــوسـيـقــاه ال يـمـكــن وضعها
ً
فــي قالب واح ــد ،ألنها تحتوي مزيجا
من الموسيقى التقليدية ،من فالمنكو
ً
وجاز وصــوال إلى الموسيقى الشرقية
العربية ،وهو من أجدر الفنانين بتقديم
هذه الثقافة الموسيقية.
ب ــدوره ،أبــدى الفنان بقيلي سعادته
ال ـغ ــام ــرة ،وشـ ـع ــوره بــالـفـخــر ب ــوج ــوده
فــي الكويت وإحـيــاء أول حفل لــه فيها،

ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن والـ ــده م ــن أص ــل أردن ــي
ووال ــدت ــه يــوغـســافـيــة ،وق ــد تــرعــرع في
بـلـجـيـكــا ،لـيـنـهــل مـنـهــا مــوسـيـقــى روك
آند رول ،والثقافة الموسيقية العربية،
ألن ـ ــه والـ ـ ـ ــده ك ـ ــان ي ـس ـت ـمــع إل ـ ــى أع ـم ــال
عــد يــدة لعبدالحليم حــا فــظ وأم كلثوم
وفيروز ،إضافة إلى معرفته باإليقاعات
اليوغسالفية العظيمة ،مما نتج عنها
مزيج شكل موسيقاه الخاصة.
ثم ّ
قدم بقيلي فريقه الموسيقي الذي
يتكون من عازف الدرامز فيفيان الدري،
وعازف اإليقاع والكمان محمد المخلص،
وعازف بيز غيتار يوري ناناوي.

الحجي اختتمت فعاليات مهرجان
«عدسة» بدورته الرابعة

●

محمد جمعة

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت أم ـ ـ ــس األول عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة م ـس ــرح
عبدالحسين عبدالرضا أنشطة مـهــر جــان عدسة
بدورته الرابعة ،الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب،
ب ـح ـضــور ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
حسام الصالح ،ومدير إدارة اإلنتاج اإلبداعي أنور
المخيال.
واشـتـمــل حـفــل الـخـتــام ،ال ــذي تـصــدى لتقديمه
المذيع جاسم العبوة ،على العديد من الفقرات ،منها
حفل غنائي أوبرالي تصدت له المطربة الكويتية
أمــانــي الـحـجــي ،وع ــرض فيلم تعريفي إلنـجــازات
وزارة الـشـبــاب ،وتـكــريــم المحكمين والمخرجين
الشباب الذين عرضت أفالمهم السينمائية القصيرة
في المهرجان وعددها  8أفالم ،وهي:
فيلم «بيت أبوي» تأليف وإخراج نورة المسلم،

فيلم «الوظيفة» تأليف وإخراج مريم العباد ،فيلم
«راديو مساعد» تأليف وإخراج عثمان الفليج ،فيلم
«رسالة إلى الماضي» تأليف وإخراج محمد العنزي،
فيلم «قــوم» تأليف وإخــراج محمد المجيبل ،فيلم
«الشيطان» تأليف وإخراج مصعب المجيبل ،فيلم
«علي» تأليف وإخراج مقداد الكوت ،وفيلم «القصة
باختصار» تأليف وإخراج عبدالعزيز البالم.
وق ــد سـبــق حـفــل الـخـتــام ع ــدد مــن ورش العمل
والمحاضرات لطالب وطالبات وزارة التربية ،منها
ور شــة عمل بالتصوير السينمائي حاضر فيها
عبدالمحسن العبدالجادر ،وورشة عمل عن صناعة
األفالم حاضر فيها د .علي العرادة ،وورشة عمل عن
آلة القانون حاضر فيها د .بسام البلوشي ،وأخرى
عن آلة التشيلو حاضر فيها أحمد الصانع ،إضافة
إلى محاضرة ألقتها منى الغربللي عن الدعاية
في الكويت.

بحضور وكيلة وزارة اإلع ــام منيرة الـهــويــدي والوكيل
المساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح ،ومراقب
التمثيليات بإذاعة الكويت فريدة دهراب أسدل الستار ،مساء
أمس األول ،على دورة اإلخراج الدرامي ،التي تقام ألول مرة
من إدارة التدريب والتطوير بــوزارة اإلعــام ،وتولى تدريب
مخرجي الدراما د .أحمد فتح الله مدير المركز العربي للتنمية
اإلعالمية ومستشار التدريب والتطوير.
وقال الشيخ فهد المبارك ،إن االهتمام بمثل هذه الدورات
واستضافة مدربين محترفين من شأنهما زيــادة إبداعات
ً
اإلخ ــراج اإلذاع ــي ،وتـحــديــدا لــدى مخرجي الــدرامــا اإلذاعـيــة،
ً
وخصوصا أن إذاعــة الكويت تمتلك طاقات شبابية حققت
العديد من جوائز اإلخراج اإلذاعي داخل البالد وخارجها.

أحمد بخيت احتفى بيوم الشعر العالمي
في رابطة األدباء الكويتيين
●

تكريم أحد المشاركين في المهرجان

ً
وتـ ـضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـحـ ـف ــل ع ــزف ــا
لموسيقاه ضمن ألبومه األخير Apollo
 ،»You Sixteenمــن بينها المقطوعة
الموسيقية الرائعة « ،»Exitimuseكما
اشترك كريم ومحمد في عزف «Sun on
 ،»Three Legsوهــي مــن تأليف بقيلي
ن ـف ـســه ،ث ــم ق ــدم تـقــاسـيــم جـمـيـلــة على
العود ،نالت إعجاب الجمهور ،بعدها
غنى كريم أغنية «قمر» ،من ألبوم «kali
 »cityالـ ــذي أص ـ ــدره ع ــام  ،2013يـقــول
مطلع األغنية« :كــان زمــان فقدت قلبي
في مكان بعيد مني /حتى اليوم مشبوك
فيكي».

محمد جمعة

فضة المعيلي

أقـ ـ ــام ب ـي ــت ال ـش ـع ــر ال ـكــوي ـتــي
برابطة األدباء الكويتيين مساء
أمس األول ،على مسرح الشاعرة
ال ــدكـ ـت ــورة س ـع ــاد ال ـص ـب ــاح في
الـ ــراب ـ ـطـ ــة ،فـ ــي سـ ـي ــاق اح ـت ـفــالــه
بمناسبة اليوم العالمي للشعر،
أم ـس ـيــة ش ـعــريــة لـلـشــاعــر أحـمــد
بخيت ،برعاية وحضور الشيخة
سهيلة الصباح ،وحضور جمع
من األدباء.
وش ــارك فــي األمـسـيــة الشاعر
المصري أحمد بخيت ،الذي ألقى
عـ ــددا م ــن ق ـصــائــده ال ـتــي تتسم
بــال ـقــوى ف ــي اخ ـت ـيــار ال ـم ـفــردات
والمعاني ،واالستغراق الحسي
المتقن في تناول الفكرة الشعرية
بــأسـلــوب جــديــد يخص الشاعر
نفسه.
وتضمنت األمسية في فقراتها
ايضا تكريم الفائزين من أعضاء
منتدى المبدعين بثالث جوائز
ش ـب ــاب ـي ــة م ـه ـم ــة ،وه ـ ــم ال ـق ــاص
ال ـم ـب ــدع ف ـه ــد ال ـق ـع ــود «م ـش ــرف
المنتدى» الفائز بجائزة التميز
الشبابي عن قسم األدب والفنون،
واألدبــاء أسماء اإلبراهيم وندى
األحمد والحارث الخراز وعبدالله
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ونـ ـ ــاصـ ـ ــر الـ ـب ــريـ ـك ــي،

الصباح والرميضي يكرمان بخيت
الفائزون بجائزة فالح الحجرف،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء ج ـع ـفــر
ح ـ ـجـ ــاوي ومـ ـحـ ـم ــد ال ـم ـغ ـيــرفــي
وأماني العنزي الفائزين بجائزة
البغلي لــابــن ال ـبــار ،ود .نــاديــة
القناعي وتغريد الداود الفائزتين
بجائزة المسرح.
وأشاد رئيس اللجنة الثقافية
في رابطة األدبــاء الشاعر سالم
الرميضي ،فــي كلمته ،بــاألدبــاء
الـفــائــزيــن بــالـجــوائــز ،مــؤكــدا أن
ف ــوزه ــم ل ــم ي ــأت عـشــوائـيــا ومــن
دون دراسـ ــة ،لـكـنــه ج ــاء نتيجة
الـمــوهـبــة ال ـتــي يمتلك أدوات ـهــا

ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـم ـ ـب ـ ــدع ـ ــون ،م ــرحـ ـب ــا
بالشاعر بخيت الذي حل ضيفا
ع ـل ــى الـ ـك ــوي ــت ،م ــن خ ـ ــال ه ــذه
األمسية التي يلقي فيها روائع
شعره.
وفـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـه ـ ــال األم ـ ـس ـ ـيـ ــة
أن ـش ــد بـخـيــت ب ـعــض ق ـصــائــده،
تـلــك ال ـتــي اسـتـلـهــم مواضيعها
مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة ،واسـ ـتـ ـخ ــدم فـيـهــا
م ـف ــردات ق ــوي ــة ،تــؤكــد ح ـضــوره
الشعري المتميز ،وتضمنت تلك
الـقـصــائــد الـكـثـيــر م ــن الـمـشــاعــر
ال ـم ـتــداخ ـلــة ،وال ـمــواض ـيــع الـتــي
خص به الشاعر ذائقة المتلقي،

وبــإلـقــاء شـعــري متميز ،أضــاف
إل ــى مـضــامـيــن الـقـصــائــد جماال
آخــر غير الــذي يعتمل فيها من
ً
رؤية ثاقبة للواقع والخيال معا،
وتـمــرس فــي استخالص الفكرة
من متون التحوالت اإلنسانية،
وغيرها.
وفـ ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام األم ـ ـس ـ ـيـ ــة ك ــرم
األمين العام لرابطة األدباء طالل
الرميضي ،وعضو مجلس إدارة
ال ــراب ـط ــة ال ـكــات ـبــة أم ــل ال ــرن ــدي،
والـ ـشـ ـيـ ـخ ــة س ـه ـي ـل ــة الـ ـصـ ـب ــاح
الفائزون بالجوائز ،إضافة إلى
تكريم الشاعر أحمد بخيت.

خبريات
مهرجان وودستوك يجمع
النجوم في الذكرى الـ 50

احتفاال بمرور خمسين عاما
على مهرجان وودستوك،
تنضم أسماء بارزة في
أوساط الموسيقى ،مثل جاي
زي وبالك كيز ،إلى نجوم
مخضرمين شاركوا في
المهرجان الشهير عام .1969
وفي الذكرى الخمسين لهذا
المهرجان ،الذي شكل محطة
تاريخية في ثقافة الهيبي،
سيشارك فنانون كانوا في
النسخة األولى ،من أمثال
سانتانا وجون فوغيرتي
وكانتري جو ماكدونالد
وكاند هيت .ويقام المهرجان
من  16أغسطس إلى  18منه
في شمال والية نيويورك على
بعد  180كيلومترا من الموقع
الذي اجتاحه قبل  50عاما
نصف مليون شاب وشابة
ليغنوا تحت المطر ووسط
الوحول مع استهالك واسع
للمخدرات ،أمال بمستقبل
أفضل .وكما المهرجان
األساسي ،ستتغنى النسخة
الجديدة بالسالم والحب
والوحدة مع أنواع موسيقية
أكثر تنوعا وتنظيم أفضل.
(أ ف ب)

بن ستيلر يتطلع النفتاح
أميركا أمام الالجئين

أعرب الممثل األميركي بن
ستيلر عن رغبته في أن تكون
الواليات المتحدة األميركية
ً
أكثر انفتاحا أمام الالجئين.
وقال ستيلر ،الذي عين العام
ً
الماضي سفيرا للمفوضية
العليا األممية لشؤون
الالجئين ،إن المرء عندما
ً
ً
يكون مساعدا ومنفتحا يكون
ً
ذلك جزءا مما يعنيه أن تكون
أميركا .وأضاف خالل حوار
هاتفي نظمته المفوضية
هذا األسبوع« :األمر يتعلق
بمساعدة الناس ،وأعتقد
أنه شأن أميركي ألن بعض
ً
األسواق دائما ما ترحب
بالالجئين والمهاجرين،
وأعتقد أنه جزء مما تعنيه أن
تكون أميركا» .وجرى تعيين
ستيلر في منصب السفير
وسط انتقادات لسياسات
الهجرة الصعبة في أميركا.
وكان الموقف المتشدد
للرئيس األميركي دونالد
ترامب بشأن الهجرة ،الذي
يشمل طلبه تمويل بناء
جدار حدودي ،محور خالف
سياسي في البالد.
(د ب أ)

مهرجان اإلسماعيلية
يكشف ملصق دورته الـ 21

كشفت إدارة مهرجان
اإلسماعيلية السينمائي
الدولي لألفالم التسجيلية
والقصيرة عن ملصق دورته
الـ ،21والمقرر إقامتها من 10
إلى  16أبريل المقبل برئاسة
الناقد عصام زكريا.
وحرصت إدارة المهرجان
على أن يتم التركيز على
محافظة اإلسماعيلية بشكل
عام في هذه الدورة ،وظهر
ذلك بصورة واضحة من خالل
قناة السويس وفي المالمح
المصرية الظاهرة في الفتاة
التي تعلو األفيش ،واحتضان
محافظة اإلسماعيلية لكل
الثقافات السينمائية للدول
المختلفة المشاركة في
المهرجان.
والبوستر من تصميم الفنانة
هدير السجاعي ،ومن المنتظر
أن تعلن إدارة المهرجان كل
التفاصيل الخاصة بالدورة
المقبلة ،في مؤتمر صحافي
بداية أبريل المقبل .ومهرجان
االسماعيلية السينمائي
الدولي لألفالم التسجيلية
والقصيرة يقيمه المركز
القومي للسينما ،برئاسة د.
خالد عبدالجليل مستشار
وزير الثقافة ،في محافظة
اإلسماعيلية سنويا.

ةديرجلا

•
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دوليات
بومبيو من إسرائيل :إيران تدمر اإلقليم ويجب وقفها
• نتنياهو :ال قيود على حركتنا في سورية • ريفيلن للحريري :ال يمكنك القول إن لبنان منفصل عن حزب الله
• وزير الخارجية األميركي شارك في قمة إسرائيلية يونانية قبرصية حول نقل الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا
بحث رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير
الخارجية األميركي مايك
بومبيو سبل "تحجيم العدوان
اإليراني في المنطقة وحول
العالم" ،في حين ناقش
اجتماع دولي رباعي تطوير
نقل الغاز الطبيعي اإلسرائيلي
إلى دول أوروبا التي تسعى
لتخفيف اعتمادها على
إمدادات الطاقة الروسية.

ف ـ ـ ــي ثـ ـ ــانـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــة ض ـم ــن
ج ــولـ ـت ــه ،الـ ـت ــي اس ـت ـه ـل ـه ــا مــن
الكويت بهدف تعزيز الضغط
على إيران ،أكد وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،في
بيان مشترك مع رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أ م ـ ـ ـ ــس األول ،و ح ـ ـ ــدة
بلديهما في مواجهة «التحركات
العدوانية» اإليرانية في الشرق
األوسط.
وق ــال بومبيو خــال مؤتمر
مشترك مع نتنياهو في القدس:
«إن مــن ال ـضــرورة وقــف عملية
التدمير اإلقليمي» التي ترتكبها
إيران.
وأضــاف الــوزيــر ،الــذي ينظر
إل ــى زي ــارت ــه عـلــى ن ـطــاق واســع
بأنها دعم من اإلدارة األميركية
لـنـتـنـيــاهــو ق ـبـيــل االن ـت ـخــابــات
المقررة في  9أبريل المقبل ،إن
«إسرائيل ليس لها صديق أهم
م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .يمكن
للشعب اإل ســرا ئ ـي ـلــي أن يكون
ً
مـتــأكــدا مــن أن الرئيس دونالد
ترامب سيحافظ على االرتباط
الوثيق».
ً
وت ــاب ــع م ـخــاط ـبــا نـتـنـيــاهــو:
ً
ً
«التهديد يمثل واقعا يوميا في
حياة اإلسرائيليين ،ونتمسك
بالتزامنا الذي ال مثيل له بأمن
إسرائيل ،ونؤيد حقك في الدفاع
ً
عن نفسك» ،مشيرا إلى تهديدات
من غزة ولبنان وسورية.
لـكــن بومبيو ال ـتــزم الصمت
أم ــام الـصـحــافــة بـشــأن اعـتــراف
محتمل من جانب إدارة ترامب
ب ـس ـيــادة ال ــدول ــة الـعـبــريــة على
الـجــزء الــذي تحتله مــن هضبة
الجوالن.
وكانت مصادر تحدثت قبل
أيام عن احتمال اعتراف ترامب
بسيادة إسرائيل على الجوالن

بومبيو ونتنياهو عند حائط المبكى (البراق) ،أمس ،في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع إلى الحائط مع رئيس وزراء إسرائيلي
خــال زي ــارة نتنياهو المقررة
إليه األسبوع المقبل.
وسـيـتــوجــه بــومـبـيــو لــزيــارة
السفارة األميركية الجديدة في
مدينة القدس التي تم نقلها من
تل أبيب.

ثمار وتوسع
مــن جهته ،قــال نتنياهو ،إن
الضغوط التي تمارسها اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى إي ـ ـ ــران تــؤتــي
ً
ثمارها ،مضيفا «يجب أن يكون
هناك المزيد منها كما ينبغي

مـحــادثــات اي م ـســؤول مهما عــا شــأنــه،
وت ـش ـع ــب م ــواضـ ـي ــع الـ ـبـ ـح ــث ،لـ ــن ي ـكــون
بــال ـح ـجــم الـ ـم ــوص ــوف» .وت ــاب ـع ــت« :فـفــي
ح ـيــن أن اإلج ــاب ــة األم ـيــرك ـيــة ع ــن مطلب
اعــادة النازحين السوريين الموجودين
في لبنان الى المناطق اآلمنة في سورية
س ـت ـكــون ح ــازم ــة ب ــوج ــوب ع ــدم اسـتـبــاق
ال ـح ــل ،سـيـحـضــر مـلــف ايـ ــران ال ــدائ ــم في
حركة بومبيو الخارجية ليشكل القاسم
المشترك في مجمل اللقاءات التي يعقدها
في بيروت» .وقالت« :الى جانب البحث في
الملف النفطي وترسيم الحدود البحرية
وسعي الوزير األميركي الى اقفاله نهائيا،
وهــو ما يرجح ان يبحثه بالتفصيل مع

أن نوسعها .الواليات المتحدة
وإسرائيل تتعاونان في إطار من
التنسيق الوثيق لدحر العدوان
اإليراني في المنطقة والعالم».
وق ـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو« :أري ـ ـ ـ ــد أن
أشكركم والــرئـيــس تــرامــب على
كل ما تفعله لدعم الشراكة .إن
تحالفنا لــم يكن أقــوى مما هو
عليه في السنوات األخـيــرة وال
يزال بإمكاننا تعزيزه».
وج ــدد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ــذي
سـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــي تـ ـ ــرامـ ـ ــب األسـ ـ ـب ـ ــوع
الـمـقـبــل فــي واش ـن ـطــن ،التأكيد
أن ب ـ ـ ــاده سـ ـت ــواص ــل ال ـت ـح ــرك

رئيس مجلس النواب نبيه بري ،سيتطرق
ال ـب ـحــث ف ــي الـ ـس ــراي ال ـح ـك ــوم ــي ،بحكم
االزدواجـ ـي ــة المتمثلة فــي ك ــون الرئيس
سعد الحريري رئيسا للحكومة وزعيم
الطائفة السنية ،الى ما آلت اليه اوضاع
القوى السيادية».
وخ ـت ـم ــت ب ـ ــأن الـ ـلـ ـق ــاء ب ـي ــن بــومـبـيــو
ورئيس الحزب االشتراكي وليد جنبالط
م ــرج ــح ،وأن مـســاعــد بــومـبـيــو بــالــوكــالــة
لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدنـ ـ ــى ال ـس ـف ـيــر داي ـفــد
ساترفيلد كان مهد لتالقي فاعليات الرابع
عشر من آذار في إطار متجدد ،بلقائه عددا
من المسؤولين من بينهم النائب السابق
فارس سعيد.

ضـ ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
ً
وخ ـص ــوص ــا ف ــي س ــوري ــة حيث
«ال تـ ــوجـ ــد ق ـ ـيـ ــود عـ ـل ــى ح ــري ــة
تحركاتنا».

فصل «حزب الله»
وف ــي ت ـصــري ـحــات منفصلة،
رأى وزيــر الخارجية األميركي،
أن «حــزب الله» اللبناني يشكل
ً
ت ـهــديــدا لــاسـتـقــرار فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ــط خـ ــال م ـ ـشـ ــاورات مــع
الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي ريئوفين
ري ـف ـل ـيــن ق ـبــل يـ ــوم م ــن تــوجـهــه
لبيروت.
وقـ ـ ــال ب ــوم ـب ـي ــو ،إنـ ــه يـعـتـبــر
«ح ــزب ال ـل ــه» وح ــرك ــة «ح ـمــاس»
الفلسطينية وجماعة «أ نـصــار
الله» الحوثية ،وجميعها تتلقى
الدعم من طهران« ،كيانات تشكل
ً
خطرا على االستقرار».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
اإلســرائـيـلــي إن رئـيــس ال ــوزراء
ال ـل ـب ـنــانــي س ـع ــد الـ ـح ــري ــري «ال
يمكن أن يـقــول ألح ــد إن لبنان
م ـن ـف ـص ــل عـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وإن
ً
حزب الله ليس جزءا من لبنان»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى نـ ـف ــوذ ح ـ ــزب ال ـلــه
فــي لـبـنــان .وأضـ ــاف «إذا حــدث
شــيء من لبنان تجاه إسرائيل
فسنحمل لبنان المسؤولية».

اجتماع دولي
على صعيد آخر ،عقد ،مساء

روحاني يدعو «أجنحة النظام» إلى وقف التناحر

إيرانيون يحتفلون بعيد النوروز في شوارع طهران أمس األول رغم حظر السلطات
ً
أيضا عن العقوبات األميركية
ف ــي رســال ـتــه لـم ّـنــاسـبــة ال ـعــام
الجديد ،التي بثها التلفزيون
الرسمي.
وقـ ـ ــال روحـ ــانـ ــي« :قـ ــد س ــأل
ّ
ستستمر
ا ل ـب ـعــض إ ل ــى م ـتــى
ه ــذه ال ـع ـقــوبــات وال ـم ـشــاكــل»،
ً
مضيفا «ه ــذه المشاكل بــدأت
مع َمن نكث العهود» ،في إشارة
إ لــى المسؤولين األميركيين.
ّ
ّ
وتابع «لكن الحل بين أيدينا
ّ
من أجل وضع حد لذلك».

واشنطن ِّ
تحمل الحوثيين
ُّ
تعثر تنفيذ اتفاق السالم

مغاربة مسيحيون يطالبون
بحقوقهم قبل زيارة البابا

خامنئي :األولوية لحل أزمتنا االقتصادية
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرشـ ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّ
ـوريـ ــة اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي ـ ــة
اإليــرانـ ّـيــة علي خامنئي أمس
ّ
أن ال ـص ـعــوبــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا اإلي ــرانـ ـي ــون
ّ
ّ
األساسية األكثر
تعد المشكلة
ً
إلحاحا في البالد.
ّوقـ ـ ــال فـ ــي رسـ ــالـ ــة مـتـلـفــزة
ُب ـ ــث ـ ــت ام ـ ـ ــس ل ـم ـن ــاس ـب ــة ب ــدء
ال ـعــام اإليــرانــي الـجــديــد (عيد
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوروز) ،إن «الـ ـمـ ـش ــاك ــل
المعيشية للمواطنن تزايدت،
ّ
وبخاصة في األشهر األخيرة».
وأضاف« :األولوية العاجلة
والقضية ا ل ـجـ ّ
ّ
ـادة للبالد هي
ّ ً
قـضـيــة االق ـت ـص ــاد» ،مـتـحــدثــا
عن تراجع قمة العملة الوطنية
والقدرة الشرائية للمواطنين
وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج .وشـ ـ ـ ـ ّـدد
ّ
ّ
خامنئي على أن «مفتاح حل
ّ
كـ ــل ت ـلــك ال ـم ـشــاكــل يـكـمــن في
تنيمة اإلنتاج الوطني».
في األشهر األخيرة ،واجهت
إي ـ ــران ص ـعــوبــات اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ت ـفــاق ـمــت ب ـع ــد قـ ـ ــرار الــرئ ـيــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــرام ــب
فــي مــايــو ال ـمــاضــي انـسـحــاب
ّ
المتحدة من االتفاق
الواليات
ّ
الـ ـن ــووي ال ـم ــوق ــع ب ـ ّيــن ال ــدول
العظمى وإيران .وأثرت إعادة
فـ ــرض ال ـع ـقــوبــات األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
بشدة على االقتصاد اإليراني.
ّ
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ـحـ ــدث ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــن روح ـ ــان ـ ــي

سلة أخبار

حمل السفير األميركي لدى
اليمن ماثيو تولر ،أمس،
جماعة «أنصار الله» الحوثية
مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق
سالم برعاية األمم المتحدة
في ميناء الحديدة الرئيسي،
ً
وقال إن سالحهم يمثل خطرا
على دول أخرى في المنطقة.
وأضاف السفير تولر ،في
ً
مؤتمر أذيع تلفزيونيا من
مدينة عدن الجنوبية ،وهي
مقر الحكومة المعترف بها
ً
دوليا« :نشعر بإحباط بالغ
لما نراه من تأخير ومماطلة
من جانب الحوثيين في تنفيذ
ما اتفقوا عليه في السويد،
لكن لدي ثقة كبيرة في
مبعوث األمم المتحدة وفيما
يقوم به».

بيروت تترقب «رسائل ترامب»
يصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية
األميركي في ختام جولة شرق أوسطية
ت ــرك ــزت ع ـلــى م ــواج ـه ــة إي ـ ـ ــران .وت ـتــرقــب
األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــواقـ ــف ال ــوزي ــر
األميركي الــذي يعتقد أنــه يحمل رسائل
قوية من إدارة الرئيس دونالد ترامب حول
حزب الله ،وضرورة إبعاد لبنان أكثر عن
ط ـهــران وع ــدم فـتــح أي ثـغــرة لإليرانيين
للتسلل إلى النظام االقتصادي.
وقــالــت م ـصــادر متابعة إن «الــرســائــل
التي سيوجهها بومبيو ستتوزع بحسب
هــويــة ال ـم ـســؤول ـيــن ال ــذي ــن سيلتقيهم»،
م ـض ـي ـفــة أن «ال ـ ـقـ ــوى ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـحـ ّـمــل
الزيارة أوزارا ال يمكن ان تتحملها اجندة
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ودع ـ ـ ـ ــا روحـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد إلن ـه ــاء
ال ـت ـن ــاح ــر ب ـي ـن ـهــا والـ ـت ــوح ــد فــي
م ــواج ـه ــة األع ـ ـ ــداء ال ـخــارج ـي ـيــن،
ً
ـا «كـ ّـلـمــا تـ ّ
ـرسـخــت وحــدتـنــا،
قــائـ
ّ ّ
أدرك ال ـع ــدو أن ه ــذه الـعـ ُقــوبــات
ّ
تعز ّز اللحمة ّفي بالدنا وأصيب
ّ
ب ــالــنــدم» .وح ــض ك ــل الـقـطــاعــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ال ـ ـق ـ ــوات
المسلحة وجميع اإليرانيين على
ّ
ً
وضــع خالفاتهم جانبا للتغلب
ّ
االقتصادية.
على المشاكل

الى ذلك ،قال المتحدث باسم
وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة إن
 4م ـ ــن قـ ـ ـ ــوات حـ ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود
خطفتهم العام الماضي جماعة
سنية على الحدود مع باكستان
تم اإلفراج عنهم أمس األول.
وقــالــت وكــالــة أنـبــاء «ف ــارس»
ش ـب ــه ال ــرس ـم ـي ــة إن ال ـم ـت ـحــدث
ب ـ ـهـ ــرام ق ــاسـ ـم ــي وجـ ـ ــه ال ـش ـكــر
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة
لـجـهــودهــا فــي تسهيل اإلف ــراج
عن الجنود.

أمس ،اجتماع رباعي شاركت
فيه إسرائيل وقبرص واليونان
والواليات المتحدة في القدس
ف ــي مـسـعــى لـتـطــويــر م ـشــروع
خ ــط غ ــاز ف ــي الـبـحــر األبـيــض
المتوسط.
وتـخـطــط إســرائ ـيــل إل ــى مد
ً
أوروبــا بالغاز الطبيعي بدء ا
من  2025عبر خط أنابيب يبلغ
طــو لــه  2100كيلومتر يسمى
«إيست ميد».
وهذا هو االجتماع السادس
بين زعماء إسرائيل وقبرص
وال ـيــونــان ال ــذي ان ـضــم إليهم
وزير الخارجية األميركي.
وق ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي بــدايــة
االجتماع« :لقد بدأنا هذا منذ
س ـن ــوات قـلـيـلــة وأث ـم ــر أفـضــل
روابط إقليمية في العالم .نحن
نتعاون في كل شيء من إطفاء
ً
الحرائق حاليا إلى الطاقة».

استعدادات وقتل
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،عــرضــت
«قـ ـي ــادة الـمـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة»
اسـتـعــداداتـهــا لسيناريوهات
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة عـشـيــة
احتجاجات «مسيرات العودة
ال ـك ـب ــرى» ال ـت ــي أت ـم ــت عــامـهــا
األول ع ــن ال ـس ـيــاج ال ـح ــدودي
لـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــزة ،ف ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ـلـ ـس ــة
خ ــاص ــة م ـش ـتــركــة م ــع رؤسـ ــاء
ال ـم ـجــالــس االسـتـيـطــانـيــة في
غ ــاف غ ــزة لـفـحــص جــاهــزيــة

(أ ف ب)

الجيش اإلسرائيلي بالمنطقة
الجنوبية.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،كشفت
م ـص ــادر عـسـكــريــة إســرائـيـلـيــة،
أمس ،فقدان جنود وحدة خاصة
ً
ح ــاس ــوب ــا ي ـح ـتــوي مـعـلــومــات
ح ـســاســة ،ف ــي إحـ ــدى مـحـطــات
الوقود بالمنطقة الجنوبية.
وعثر سائق حافلة في وقت
الح ــق عـلــى الـحــاســوب وسلمه
للشرطة ،في حين فتح الجيش
ً
تحقيقا مع جنود الوحدة حول
ظ ـ ـ ــروف ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث ،وال ي ـع ــرف
حتى اآلن إذا ما جرى اكتشاف
المعلومات الحساسة أم ال.
إلى ذلك ،ذكر «الهالل األحمر»
ً
الفلسطيني أن فلسطينيا قتل
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة الـمـحـتـلــة
برصاص الجيش اإلسرائيلي.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ق ـ ــري ـ ــب ،أص ـي ــب
فلسطيني ب ـجــروح متوسطة،
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ده ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــه م ــن
قـ ـب ــل مـ ـسـ ـت ــوط ــن ق ـ ـ ــرب الـ ـح ــرم
اإلبراهيمي في الخليل.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــال وزي ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة ف ــي
هنغاريا بيتر سيارتو ،إن نقل
سـفــارة ب ــاده مــن تــل أبـيــب إلى
مــدي ـنــة ال ـق ــدس الـمـحـتـلــة «أم ــر
ً
غير مطروح» مشيرا إلى التزام
بالده بموقف االتحاد األوروبي
م ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ـ ـ
اإلسرائيلي.
(لندن ،جنيف  -كونا،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

الصومال :جنود يتركون
جبهات أمامية مع «الشباب»
ً
احتجاجا على انقطاع الرواتب منذ  ٤أشهر

(إي بي أيه)
وكانت جماعة «جيش العدل»
قــد خطفت  12مــن أف ــراد حــرس
الحدود في أكتوبر على الحدود
مع باكستان في إقليم سيستان
وب ـل ــوش ـس ـت ــان جـ ـن ــوب شــرقــي
إيران .وتم اإلفراج عن  5منهم في
نوفمبر .وأعلنت جماعة «جيش
العدل» مسؤوليتها عن تفجير
انتحاري في فبراير أودى بحياة
 27من أفراد الحرس الثوري.
(طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أخـلــى جـنــود صــومــالـيــون ثــاث قــواعــد على األق ــل فــي إقليم
شبيلي الوسطى ( 30كلم شمالي مقديشو) على الجبهة األمامية
ً
في الحرب مع حركة «الشباب المجاهدين» المتشددة ،احتجاجا
على عدم دفع رواتبهم.
وقال الكولونيل عبدي محمد أحمد ،وهو أحد قادة الجنود،
إن الخطوة هدفها االحتجاج على عدم دفع رواتبهم أربعة أشهر.
وأضــاف« :نحن اآلن في الطريق إلى مقديشو .من المؤلم أن
تكون على الخطوط األمامية وأن تحارب الشباب بينما زوجتك
وأطفالك جائعون».
ً
وأشار إلى أن هناك جنودا يتركون المزيد من القواعد ،لكن
ً
ً
بعضها لم يصبح خاليا تماما بسبب بقاء جنود صوماليين
وآخ ــري ــن مــن ق ــوة «أم ـي ـصــوم» لـحـفــظ ال ـســام الـتــابـعــة لــاتـحــاد
اإلفريقي فيها.
وقال صاحب متجر في بلدة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى ،إنه
أحصى أكثر من  20عربة عسكرية ،بعضها تعلوه مدافع مضادة
ً
للطائرات وقذائف مورتر وتنقل أخرى جنودا يغادرون القواعد.
وتعتمد الحكومة المركزية على د عــم الجيش و«أميصوم»
في مواجهة «الشباب» التي تهدف إلقامة نظام حكم يستند إلى
تفسير متشدد للشريعة اإلسالمية.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ،إن الجنود
غير المسجلين فقط هم الذين لم يحصلوا على رواتبهم ،وطالب
القيادات العسكرية بأن تسجل الجنود الذين لم يحصلوا على
ً
رواتبهم أوال ثم تطلب األجور.
وه ـن ــاك م ـخ ــاوف م ــن أن تـعـطــي ال ـخ ـطــوة دف ـع ــة مـحـتـمـلــة لـ
«الشباب» .وقال حسن نور ،وهو أحد الشيوخ في بلعد« :هناك
خوف كبير من سيطرة الشباب على الكثير من البلدات .هذا ما
الخطوط األمامية».
يحدث إذا ترك الجنودالقواعد الواقعة على ُ
ُ
وطردت الحركة من مقديشو في عام  ،2011وأخرجت منذ ذلك
الحين من معظم معاقلها األخرى في أنحاء الصومال ،لكنها ما
ً
ً
ً
زالــت تشكل تهديدا خطيرا إذ ينفذ مقاتلوها كثيرا تفجيرات
داخل البالد وخارجها.
(مقديشو  -رويترز)

دعت جمعية تدافع عن
المغاربة المسيحيين
السلطات إلى ضمان
«الحريات األساسية التي
ما يزالون محرومين منها»،
واغتنام زيارة البابا فرنسيس
المرتقبة إلى المغرب نهاية
مارس الجاري للحوار حول
حرية الضمير والدين لجميع
المغاربة.
وجدد بيان أصدرته ،أمس،
«تنسيقية المسيحيين
المغاربة» دعوة السلطات
إلى ضمان «حرية العبادة في
الكنائس ،والحق في الزواج
الكنسي أو المدني ،وفي
الطقوس الجنائزة المسحة،
وإعفاء أطفالنا من التعلم
الدني اإلسالمي المفروض في
المدارس ،والحق في إعطاء
أسماء كتابة ألطفالنا».

قطر :انطالق مناورات
بمشاركة دولية

بدأت القوات البرية األميرية
القطرية ،تنفيذ مناورات
«العضيد  ،»2019بمشاركة
جميع قيادات وأفرع القوات
البرية األميرية ووحدات
أخرى من القوات المسلحة،
باإلضافة إلى قوات من بعض
الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح العقيد الركن علي
حصين الخيارين ،أن:
«تمرين العضيد مكون من
سبع مراحل ،خصصت
لتدريب القيادات على تقدير
المواقف والتخطيط والقيادة
والسيطرة ،باستخدام
منظومات األسلحة
الحديثة وأعمال هيئة الركن
واالستطالع بين القوات
البرية األميرية القطرية
ووحدات القوات المسلحة
األخرى».

«الحراك الليبي» يستنكر الطعن
بـ«إطالق» نجل القذافي

استنكر «الحراك الشعبي
الليبي» تصريحات رئيس
المجلس االستشاري خالد
المشري ،الذي تحدث خاللها
عن عدم دستورية بعض
القوانين الصادرة من مجلس
النواب بطبرق بما في ذلك
قانون العفو العام الذي أفرج
بموجبه عن سيف اإلسالم
القذافي وعدد من قيادات
الليبية إبان حكم العقيد معمر
القذافي.
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مسلمو نيوزيلندا يصلون اليوم في «مسجدي المجزرة»

سلة أخبار

● اعتداءات على  4مساجد في برمنغهام ● مسلمو النمسا :نائب المستشار يحرض على العنف
بعد يوم من بدء مراسم
حاشدة لتشييع ضحايا أسوأ
مجزرة في تاريخ البلد المسالم،
قررت نيوزيلندا فتح مسجدي
أمام
مدينة كرايستشيرش ً
المصلين المسلمين ،تزامنا
مع إقرار الحاكم العام حظر
حيازة األسلحة الهجومية في
خطوة أحيت من جانب آخر
دعوات مماثلة في الواليات
المتحدة.

وس ــط تـجـمـعــات م ــن مختلف
ً
األدي ـ ـ ـ ــان ت ـع ـب ـي ــرا ع ــن وحــدت ـهــم
فــي مــواجـهــة الـعـنـصــريــة ،أعلنت
الـ ـش ــرط ــة ال ـن ـي ــوزي ـل ـن ــدي ــة أن ـه ــا
س ـت ـع ـيــد ال ـ ـيـ ــوم ف ـت ــح م ـس ـجــدي
مدينة كرايستشيرش أبوابهما
مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى أم ـ ـ ـ ــام ال ـم ـص ـل ـي ــن،
بالتزامن مع دخول قوانين حظر
السالح حيز التنفيذ.
وبعد مرور أسبوع على مقتل
ً
 50شـخـصــا عـلــى يــد األسـتــرالــي
العنصري المؤمن ّ
بتفوق العرق
األب ـي ــض بــري ـن ـتــون ت ــاران ــت ،في
مسجدي أكبر مدن ساوث آيالند
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــل الـ ـش ــرق ــي ،قــالــت
الشرطة النيوزيلندية ،في بيان
على «تــويـتــر»« ،كـمــا هــو متوقع،
ستتم إعادة فتح المسجد الواقع
في لينوود أفنيو أمام المصلين،
(اليوم) قبل وقت صالة الجمعة»،
موضحة أنها «أكملت معاينتها
وت ـح ـق ـي ـق ـهــا ،ل ـك ـن ـهــا سـتـحـتـفــظ
بوجودها هناك في األيام المقبلة.
أم ــا الـمـسـجــد الـثــانــي ال ــواق ــع في
دينز أفنيو فسيفتح أبوابه أمام
ً
المصلين غدا (اليوم) الجمعة».
ولليوم الثاني على التوالي،
تجمع المئات تحت سماء رمادية
في مدينة كرايستشيرش ،لوداع
الضحايا وبينهم مواطنة اعتنقت
اإلس ــام ورج ــل قتله الـقــاتــل بعد
أن حياه.

ارتداء الحجاب

فعالية ارتداء
الحجاب تلقى
ً
صدى واسعا بين
النيوزيلنديات

ودع ـ ـ ــا نـ ـشـ ـط ــاء عـ ـب ــر م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ن ـس ــاء
نيوزيلندا الرتداء الحجاب ،اليوم،
ً
تـضــامـنــا مــع مسلمي ال ـجــزيــرة،
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـلــى
مجزرة المسجدين.
ولـفـتــت آن ــا ت ــوم ــاس ،إحــدى
منظمات فعالية «الحجاب من
أجل التضامن» عبر «فيسبوك»،
ً
إل ــى أن «دعــوت ـهــا لـقـيــت دعـمــا
مــن مئات األش ـخــاص» .وقالت
«ل ـن ـس ـي ــر ب ـج ــان ــب شـقـيـقــاتـنــا
المسلمات إبداء لالحترام».
وانطلقت دعــوة مماثلة في
صـفـحــة تـسـمــى «ال ـح ـجــاب من
أج ــل االن ـس ـج ــام» ،دع ــا عبرها
نـشـطــاء ،نـســاء نيوزيلندا إلى
ارتـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـحـ ـج ــاب فـ ــي ال ـع ـمــل
والـ ـ ـم ـ ــدارس أو الـ ـ ـن ـ ــوادي ،فــي
«ب ـ ـ ـ ـ ــادرة رم ـ ــزي ـ ــة ل ـل ـت ـض ــام ــن».
كما انطلقت دعــوة ثالثة على
صفحة تسمى «الـحـجــاب يوم

تشييع أحد ضحايا المجزرة في كرايستشيرش أمس (أ ف ب)
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة» ،مـ ــن أج ـ ــل ال ـغ ــرض
نفسه.
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أع ـل ـنــت
رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن،
رفــع األذان والــوقــوف دقيقتي
صمت ،في ذكرى مرور أسبوع
على المجزرة المروعة.

حظر األسلحة
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــديـ ــل س ـ ــري ـ ــع ع ـل ــى
لـلـقــوانـيــن ال ـتــي سـمـحــت للقاتل
بشراء أسلحته بصورة قانونية،
ً
حظرت السلطات اعتبارا من يوم،
أمـ ـ ــس ،حـ ـي ــازة األس ـل ـح ــة نـصــف
اآللية والبنادق الهجومية ،وكذلك
مخازن الذخيرة الكبيرة وغيرها
من الوسائل التي تسمح بإطالق
رش ـق ــات م ــن ال ــرص ــاص ،عـلــى أن
يعرض التعديل على البرلمان في
بداية أبريل.
وسيتم إطالق برنامج إلعادة
ش ــراء األسـلـحــة ال ـمــوجــودة لــدى
الـ ـن ــاس ،بـمـبـلــغ يـ ـق ـ ّـدر ب ـيــن مئة
مليون دوالر نيوزيلندي ومئتي
مليون (نحو  120مليون يورو).
ووفـ ــق ال ـت ـقــديــرات يــوجــد في
نيوزيلندا  1.5مليون قطعة سالح

على األقل ،بما يوازي ثالث قطع
سالح لكل عشرة سكان ،وهو أقل
مما في الواليات المتحدة ،حيث
تصل النسبة إلى أكثر من قطعة
لكل شخص.

التعاون اإلسالمي
إلى ذلك ،وجهت أنقرة دعوات
إل ــى ممثلي الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
م ـثــل األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة األمـ ـ ـ ــن
وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ــا لحضور
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارئ ل ـم ـن ـظ ـمــة
التعاون اإلسالمي اليوم بحضور
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صباح
الخالد وزير خارجية نيوزيلندا
وينستون بيترز لبحث الهجوم
«اإلرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي» ،وظ ـ ــاه ـ ــرة ال ـع ـنــف
المتزايد نتيجة «كراهية اإلسالم
واألجانب والعنصرية».
وف ــي ت ــراج ــع ضـمـنــي ،أوض ــح
رئيس دائرة االتصال في الرئاسة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ف ـ ـخـ ــرالـ ــديـ ــن أل ـ ـطـ ــون،
تصريحات «قوية» للرئيس رجب
طيب إردوغان لوح فيها بمعارك
انتصر فيها األتراك على أستراليا

ونيوزيلندا خالل الحرب العالية
ً
األولى ،معتبرا أنها «أخرجت عن
سياقها».
وكـ ـ ـ ــان إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ق ـ ــال أم ـ ــام
ً
حشد من مؤيديه موجها الكالم
إلـ ــى م ـن ـفــذ ه ـج ــوم ال ـم ـس ـجــديــن:
«ن ـح ــن ه ـنــا م ــن آالف ال ـس ـنــوات،
وسنبقى إلــى قيام الساعة ،ولن
تـتـمـكــن م ــن ت ـحــويــل إسـطـنـبــول
إلى القسطنطينية ...جاء أجدادك
ورأوا أنـنــا هنا ثــم عــاد بعضهم
في حين غادر البعض اآلخر في
أك ـف ــان ،وإن أت ـيــت بــالـنـيــة ذاتـهــا
فسنكون بانتظارك».
وك ــان ــت ق ــوات م ــن نـيــوزيـلـنــدا
وأسـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ـيـ ـ ــا بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا قــاتـلــت ضد
ج ـنــود أتـ ــراك فــي مـعــركــة «جـنــاق
قلعة» ،أو ما ُيعرف بـ»،»Gallipolis
عام  1915خالل الحرب العالمية
األول ــى ،األمــر الــذي أودى بحياة
اآلالف وأدى إل ــى فـشــل مـحــاولــة
االحتالل هذه.

يستخدم الفيديو
إردوغان ً
المروع مجددا
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم غ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــب سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات

نيوزيلندا بإجراء مماثل االثنين،
اسـتـخــدم الــرئـيــس الـتــركــي رجــب
ً
ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ـ ــان ،أم ـ ــس ،م ـج ــددا
فــي حملته االنـتـخــابـيــة تسجيل
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ـ ــوره م ـن ـفــذ
ال ـ ـم ـ ـجـ ــزرة الـ ـ ـم ـ ــروع ـ ــة ،وع ــرض ــه
فـ ــي ت ـج ـم ــع ح ــاش ــد فـ ــي مــدي ـنــة
إس ـك ـي ـش ـي ــر ،م ــن أج ـ ــل مـهــاجـمــة
الرئيسي
زعيم حــزب المعارضة ّ
كمال كيليتشدار ،الــذي حــذر من
أن اإلرهـ ـ ــاب م ـت ـجــذر ف ــي الـعــالــم
اإلس ــام ــي ،وه ـج ــرة الـمـسـلـمـيــن
لـنـيــوزيـلـنــدا تـقــف وراء االع ـتــداء
المروع.

مساجد برمنغهام
ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،أع ـل ــن رئـيــس
شــرط ــة وي ـس ــت م ـي ــدالن ــدز داي ــف
تــوم ـســون ،أم ــس ،ت ـعــرض أربـعــة
م ـســاجــد ف ــي مــدي ـنــة بــرمـنـغـهــام
ألضرار ،ليل األربعاء ـ الخميس،
ضـمــن أح ــدث سلسلة مــن أعـمــال
العداء ضد المسلمين بعد هجوم
المسجدين في نيوزيلندا.
وق ــال تــومـســون ،فــي بـيــان ،إن
المحققين ورجال شرطة مكافحة
اإلره ـ ــاب يـحـقـقــون ف ــي ال ـح ــادث،

ً
موضحا أنه «منذ وقوع األحداث
المأساوية في نيوزيلندا ،يعمل
رجــال الشرطة مــع شركائهم في
أن ـح ــاء الـمـنـطـقــة ل ـت ـقــديــم الــدعــم
ل ـل ـم ـســاجــد وال ـك ـن ــائ ــس وأم ــاك ــن
العبادة».
وأضـ ــاف« :ف ــي الــوقــت الحالي
ن ـ ـحـ ــن ال ن ـ ـع ـ ـلـ ــم ا لـ ـ ـ ــدا فـ ـ ـ ــع وراء
ال ـ ـه ـ ـجـ ـمـ ــات ،لـ ـك ــن ف ـ ــي األوق ـ ـ ـ ــات
ً
الصعبة مثل هذه ،من المهم جدا
أن يتحد الجميع أمام من يريدون
إحداث اضطرابات وزرع الخوف
في مجتمعاتنا».

مستشار النمسا
وف ــي ال ـن ـم ـســا ،رف ـع ــت الـهـيـئــة
اإلسالمية الرسمية ،أمس ،دعوى
قـضــائـيــة ضــد نــائــب المستشار
زعـ ـي ــم ح ـ ــزب األح ـ ـ ـ ــرار الـيـمـيـنــي
ال ـم ـت ـط ــرف ه ــان ــس كــري ـس ـت ـيــان
شتراخه ،بتهمة التحريض على
العنف والكراهية ضد المسلمين
ومؤسساتهم.
(عواصم -وكاالت)

ً
هولندا :الشعبويون المناهضون ألوروبا يتقدمون انتخابيا

مجلس األمن يزور
الساحل اإلفريقي

يتوجه أعضاء مجلس األمن
بقيادة فرنسا وأملانيا إلى
مالي وبوركينا فاسو اليوم
ملتابعة الوضع املقلق في
منطقة الساحل ،حيث ما
تزال التهديدات اإلرهابية
ماثلة بقوة ،وتؤدي إلى
نزوح واسع النطاق للسكان.
وخالل الزيارة الرابعة ملالي
منذ عام  2014والثانية
لبوركينا فاسو ،سيلتقي
األعضاء قادة في باماكو ،ثم
سيتوجهون إلى واغادوغو
غدًا.
وتنقسم القوى العاملية
حيال املوقف الذي ينبغي
اتخاذه إزاء التهديد في
الساحل ،فهناك خالف
فرنسي أميركي حول
تمويل القوة املناهضة
للجهاديني من دول الساحل
الخمس ،بوركينا فاسو
ومالي وموريتانيا والنيجر
وتشاد.

«بريكست» :طوارئ وطنية
وقمة أوروبية استثنائية

في ظل تحذير من النقابات
والشركات البريطانية
من "حالة طوارئ وطنية"
بسبب "بريكست" اقترحت
املستشارة األملانية أنجيال
ميركل عقد قمة أوروبية
استثنائية سريعة ،حال
عدم صدور موافقة من
مجلس العموم على
الخروج من االتحاد
األوروبي األسبوع املقبل.
ودعا الرئيس فرانك
شتاينماير لتجاوز
مرحلة الجمود بسبب
النقاش القائم حول خروج
ً
بريطانيا ،آمال أن يهتم
االتحاد األوروبي بمسألة
"البريكست" وبعواقبه.

مخابرات فنزويال تعتقل
مساعد غوايدو ونائبًا

روته مصدوم ...ووايلدرز المعادي لإلسالم يتراجع

النجم الجديد لليمين الشعبوي في هولندا بوديه يحتفل بالفوز
الكبير لحزبه في الهاي أمس األول (إي بي أيه)

ّ
وجه الشعبويون المناهضون لالتحاد
األوروب ـ ــي ضــربــة كـبـيــرة لــرئـيــس الـ ــوزراء
الـهــولـنــدي م ــارك روت ــه ،بـعــد أن أصبحوا
أكبر حزب في مجلس الشيوخ بتحقيقهم
نتيجة مـســاويــة لــه أم ــس ،إث ــر انتخابات
جرت غداة الهجوم الدموي على ترامواي
في أوتريخت.
وح ـ ــل ح ـ ــزب «م ـن ـت ــدى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
الشعبوي ،بقيادة تييري بوديه ،المشكك
فــي ج ــدوى االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،ثــانـيــا في
انـتـخــابــات مجلس الـشـيــوخ ،الـتــي تجرى
على مستوى المقاطعات ،بعد حزب روته،
بعد فرز  93في المئة من األصوات.
ويعتبر االقتراع مؤشرا على انتخابات
ال ـبــرل ـمــان األوروبـ ـ ـ ــي ،ال ـت ــي س ـت ـجــرى في
مايو ،والتي يتوقع أن تحقق فيها األحزاب
الشعبوية مـكــاســب كـبـيــرة عـلــى مستوى
التكتل.
ويتهم بوديه ( 36عاما) روته بـ»التعالي
وال ـغ ـبــاء» وبـتـجــاهــل الـنــاخـبـيــن .ويعتبر
ب ــودي ــه ن ـف ـســه م ـف ـك ــرا ،ول ــدي ــه ت ــاري ــخ من
التصريحات المثيرة للجدل بحق النساء

والمهاجرين ،كما يؤيد تعزيز العالقات
مع روسيا .وقال أمام حشد جاء لالحتفال
بالفوز االنتخابي مساء أمس األول« ،نقف
ه ـنــا فـ ــوق رك ـ ــام م ــا كـ ــان ي ــوم ــا م ــا أجـمــل
حضارة» في العالم.
وذك ـ ــرت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـهــول ـنــديــة أن
الحزب ،الــذي أطلق قبل عامين فقط ،بات
الـيــوم أكبر حــزب فــي مجلس الشيوخ مع
حزب روته ،بواقع  12مقعدا لكل منهما.
وتـعـقـيـبــا عـلــى الـمـفــاجــأة االنـتـخــابـيــة،
ك ـت ـب ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال ـغ ـي ـم ـي ــن داغ ـ ـب ـ ــاد»:
«بوديه يحقق نصرا مهوال» ،بينما كتبت
التليغراف «انـهـيــار» ،متحدثة عن هزيمة
روته.
ويتولى روتــه السلطة منذ  8سنوات،
ول ـ ـعـ ــب دورا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا ف ـ ــي مـ ـف ــاوض ــات
بريكست ،وسيتعين عليه اآلن أن يعتمد
على أحزاب أخرى لتمرير مشاريع القوانين
بعد هذه االنتكاسة.
وأشـ ــار إل ــى إط ــاق ال ـنــار فــي تــرامــواي
في أوتريخت ،في اعتداء أسفر عن سقوط
 3قـتـلــى و 7ج ــرح ــى ،جـ ــروح ثــاثــة منهم

خطيرة .وأوقفت الشرطة الهولندية التركي
األص ــل غــوكـمــن تــانـيــش ( 37عــامــا) منفذ
االعتداء وأعلنت النيابة العامة أمس أنها
ستوجه إليه تهمة القتل بدافع اإلرهاب.
وواج ــه بــوديــه انـتـقــادات بعد امتناعه
عن وقف حملته االنتخابية بعد االعتداء،
لكنه اتهم حكومة روتــه بتبني سياسات
هجرة «ساذجة» .وقال بوديه أمام الحشد:
«حكومات روته المتعاقبة ّ
شرعت حدودنا،
وأدخلت مئات آالف ممن يحملون ثقافات
مختلفة تماما عن ثقافتنا».
ودعـ ــا ب ــودي ــه ف ــي ال ـســابــق إل ــى خ ــروج
هولندا من االتحاد األوروبي ،لكن عاد عن
الفكرة وســط تصاعد الفوضى المحيطة
ببريكست.
واألك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ذو الـ ــوجـ ــه
التلفزيوني معروف بتصريحاته المثيرة
للجدل ،مثل قوله إن «النساء بشكل عام ال
يبرعن فــي الــوظــائــف مثل الــرجــال وليس
لديهن الطموح نفسه».
ويـ ـ ــرجـ ـ ــح أن ي ـ ـتـ ــراجـ ــع عـ ـ ـ ــدد م ـق ــاع ــد
ائتالف روتــه ،الــذي يقوده حزبه اليميني

الوسطي «ح ــزب الشعب مــن أجــل الحرية
والديمقراطية ( ،)VVDمن  38إلى  31مقعدا
في مجلس الشيوخ ،المكون من  75مقعدا،
والذي يصادق على التشريعات التي يوافق
عليها مجلس البرلمان.
وس ـي ـت ـحــدد ال ـش ـكــل ال ـن ـهــائــي لمجلس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ف ـ ــي م ـ ــاي ـ ــو ،بـ ـع ــد أن ي ـن ـت ـخــب
المقترعون نحو  570نائبا في مقاطعات
البالد الـ ،12وهم من سيقررون في  27مايو
مــن سيتم تعيينهم فــي مجلس الشيوخ
المؤلف من  75عضوا.
ويـ ـب ــدو أن حـ ــزب ب ــودي ــه ح ـص ــل عـلــى
أصوات من حزب الحرية المعادي لإلسالم،
الذي يقوده غيرت وايلدرز ،والذي تقلصت
مقاعده من  9إلى  ،5وسط إشارات إلى أن
خطابه الشرس أبعد ناخبين عنه.
ولـ ـه ــولـ ـن ــدا تـ ــاريـ ــخ ح ــاف ــل مـ ــع الـ ـق ــادة
ال ـش ـع ـبــوي ـيــن ي ــرج ــع إلـ ــى ب ـي ــم ف ــورت ـي ــون
الـسـيــاســي المثلي الـمـعــادي للمهاجرين
الــذي اغتيل في عــام  2002على يد ناشط
يدعو للرأفة بالحيوان.
(الهاي ـ أ ف ب)

اتهم زعيم املعارضة في
فنزويال خوان غوايدو
عناصر املخابرات باعتقال
رئيس مكتبه روبرتو
ماريرو ،وأيضا النائب
املعارض سيرجيو
فيرجارا ،مؤكدًا أنهم
داهموا منزليهما في
كراكاس قبل فجر أمس.
وعلى الفور ،دان وزير
الخارجية األميركي مايك
بومبيو القبض على
مستشار غوايدو ،الذي
أعلن نفسه رئيسا مؤقتا
لفنزويال ،مشددًا على أنه
ستتم محاسبة املسؤولني
عن ذلك.

أزمة بين السودان ومصر حول التنقيب عن النفط إيطاليا :تساؤالت بعد محاولة «حرق اطفال»
●

القاهرة  -حسن حافظ

ب ــدا أن أزمـ ــة مـثـلــث حــايــب وشــاتـيــن
ال ـم ـت ـن ــازع ع ـل ـيــه ب ـي ــن م ـص ــر وال ـ ـسـ ــودان
س ـت ـعــود إل ــى ال ــواج ـه ــة ب ـعــدمــا اسـتــدعــى
ً
ال ـ ـسـ ــودان ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري اح ـت ـجــاجــا
عـلــى ط ــرح الـحـكــومــة الـمـصــريــة لمناطق
التنقيب عن النفط والغاز في البحر األحمر
ق ــرب منطقة مثلث حــايــب الـتــي تخضع
لـسـيـطــرة ال ـقــاهــرة .وام ــس األول اعـتـبــرت
ً
ً
الخرطوم األمر «تدخال مباشرا في األراضي
ً
السودانية ،وتدخال في صالحيات وزارة
الغاز والنفط السودانية في منح تراخيص
التنقيب».
وبينما التزمت مصر الرسمية الصمت،
قال رئيس وحدة دراسات وحدة السودان
وحــوض النيل بمركز األهــرام للدراسات،
هاني رســان ،لـ»الجريدة» ،إن «التصريح
األخير للجانب السوداني ال يأتي إال في
إطار سياسة االستهالك المحلي».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ن ـجــح رج ـ ــال ه ـي ـئــة الــرقــابــة
اإلداريــة المصرية ،أمس ،في القبض على

مــزور انتحل صفة معاون مساعد رئيس
الجمهورية للشؤون األمنية ،ليتمكن من
بـيــع وثــائــق ومـسـتـنــدات حكومية عليها
ختم النسر ومنسوبة لمؤسسة الرئاسة،
واستخدام هذه الوثائق المزورة في خداع
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ــزع ــم ب ـقــدرتــه ع ـلــى إن ـهــاء
مصالحهم في الجهات الحكومية مقابل
أموال يحصلها منهم.
وألـقــى فريق مــن ضباط هيئة الرقابة،
أمــس ،القبض على رئيسة حي وســط في
مدينة االسـكـنــدريــة وتــدعــى ،ب.ع.أ ،التي
كانت ستبلغ سن المعاش أبريل المقبل،
من داخل ديوان الحي بعد ورود معلومات
سرية عن صفقات يشوبها الفساد.
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،واصـ ـ ـ ــل ال ـب ــرل ـم ــان
المصري برئاسة علي عبدالعال ،جلسات
الحوار المجتمعي للتعديالت الدستورية،
أمس ،لليوم الثاني على التوالي.
ع ـب ــدال ـع ــال بـ ــدأ أعـ ـم ــال ج ـل ـســة األم ــس
بــوضــع قــواعــد تنظيمية إلدارة الجلسة،
ً
مؤكدا أن «الحوار أساسه االستماع ،لذا تم
وضع وقواعد واضحة للمداخالت على أن

تمنح  10دقائق لكل متحدث» ،وخصصت
جلسة األمس لالستماع لممثلي الجهات
وال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ،ف ــي ح ـيــن بـ ــدا أن
التعديالت المقترحة تطيح بمبدأ الفصل
بـيــن الـسـلـطــات وتـسـمــح بـسـيـطــرة كاملة
للسلطة التنفيذية و عـلــى رأ س ـهــا رئيس
الجمهورية على السلطة القضائية.
وواف ــق رئيس مجلس الــدولــة األسبق،
فريد تناغو ،في كلمته أمام البرلمان ،على
ً
التعديالت الدستورية المقترحة ،قائال ،إن
ً
«مـبــدأ التعديل مطلب شعبي ،خصوصا
ً
زي ــادة م ــدة رئـيــس الـجـمـهــوريــة» ،مطالبا
باإلبقاء على الميزانية المستقلة لكل هيئة
قضائية وليس دمجها في ميزانية واحدة
كما تقترح التعديالت ،وهو المطلب الذي
أ ي ــده فـيــه المستشار بمحكمة استئناف
القاهرة سيد حسن البنداري ،والمستشار
عبدالله محمد الخولي ،ومعظم المتحدثين
ع ــن ال ـق ـض ــاة ،م ـمــا دف ــع رئ ـيــس الـبــرلـمــان
ً
للتعقيب قائال« :نقدر التخوفات الخاصة
بالموازنة المستقلة ،والرسالة وصلت».

تعيش إيطاليا حالة من الصدمة ،بعد
أن أن ـقــذت الـشــرطــة  51طــالـبــا احتجزهم
سائق حافلتهم السنغالي األصل رهائن
في بلدة قرب ميالنو ،وكاد يرتكب مجزرة
بحرقهم أحياء.
قــال فيليبو رازيـنــي والــد أحــد الطالب:
«إنــه الـجـنــون .هــذا غير مقبول .سيتعين
على شخص ما أن يدفع ثمنا باهظا في
رأيي».
ويذهب هؤالء األطفال الـ 51إلى المدرسة
ذاتها ،واستمرت معاناتهم أربعين دقيقة
في ظل تهديدات السائق ،وهو إيطالي من
أصل سنغالي.
وأضــاف «أعتقد أنــه من الجيد العودة
إلـ ــى الـ ـم ــدرس ــة الـ ـي ــوم ألنـ ــه ل ـس ــوء الـحــظ
يـتـعـيــن عـلـيـنــا أن ن ـت ـعــايــش م ــع ه ــذا في
الوقت الحاضر ،ولكن إذا تركت األمور لي
فسأكون هناك في انتظار هذا الرجل في
مكان ما .سيخرج يوما ما».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت لـ ــويـ ــزا ج ـي ـن ـي ـلــي،
والدة إحدى الطالبات «لقد شعرت ابنتي
بالضيق واالضطراب أمس ،قالت لي :كان
يمكن أن أكون هناك أيضا مع اآلخرين».
بــدأ كــل شــيء بعد الظهر عندما جمع

ً
حـسـيــن س ــي ( 47ع ــام ــا) كـمــا ه ــو متوقع
 51مــن طــاب الـصــف الخامس مــن صالة
لـ ــأل ـ ـعـ ــاب الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إلع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــم إل ــى
مدرستهم التي تبعد اقل من  3كلم.
لكنه ّ
حول طريق حافلته باتجاه مطار
ميالنو ،وهــدد األطفال بالموت ،في عمل
م ـت ـع ـمــد يـ ـه ــدف ،ح ـس ــب م ـك ـتــب ال ـمــدعــي
العام في ميالنو ،إلى االنتقام للمهاجرين
الغرقى في البحر المتوسط.
ل ـك ــن ت ــم م ـن ـعــه م ــن م ــواص ـل ــة ال ـطــريــق
الـســريــع بعد تــدخــل الـشــرطــة ،اثــر تحذير
مــن قبل أحــد األطـفــال على متن الحافلة،
وتمت السيطرة عليه بعد أن أشعل النار
في الحافلة ،دون أي يصاب أي من الطلبة
لحسن الحظ.
وقال فرانشيسكو غريكو المدعي العام
فــي مـيــا نــو للصحافيين «ا ن ـهــا معجزة،
كــانــت ستحصل م ـج ــزرة .رج ــال الشرطة
ك ــان ــوا رائ ـع ـي ــن ون ـج ـح ــوا ف ــي اعـ ـت ــراض
الحافلة وإخراج جميع األطفال».
وغـ ــداة مــا ك ــاد يـكــون مــأســاة حقيقية،
ي ـط ــرح س ـ ــؤال هـ ــو ،ك ـيــف ي ـم ـكــن ال ـس ـمــاح
لرجل تــم سحب رخصته للقيادة بسبب
حالة السكر ويواجه اتهامات بالتحرش

الجنسي ان يـقــود األطـفــال إلــى المدرسة
كل يوم؟
بــال ـن ـس ـبــة لـصـحـيـفــة «ك ــوريـ ـي ــري ديــا
سـ ـي ــرا» فـ ــإن الـ ـج ــواب ب ـس ـيــط :ع ـنــدمــا تم
ُ
تعيينه عام  2004طلب منه الحصول على
ً
سجله القضائي الذي كان نظيفا حينئذ
ً
ً
وقانونيا تماما.
ونقلت صحيفة «ال ستامبا» عن جارته
قولها« :ندعوه باسم باولو ألن اسمه معقد
ج ــدا .كـنــت أراه ي ـخــرج مـبـكــرا كــل صباح
ويقود حافلة .انه رجل هادئ لكنه وحيد».
وقد حصل حسين سي على الجنسية
اإليطالية عام  2004بعد زواجه بامرأة من
هــذه المنطقة الواقعة في شمال إيطاليا
انجب منها ولدين ،لكنه انفصل عنها.
ويواجه حسين سي حاليا تهم «احتجاز
رهائن ومحاولة ارتكاب مذبحة واشعال
حريق» مع ظروف مشددة بـ»اإلرهاب».
وت ـب ـح ــث ال ـس ـل ـط ــات إم ـك ــان ـي ــة سـحــب
الجنسية اإليطالية منه ،بناء على طلب
وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
(كريما ـ أ ف ب)

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

»اﻷوﻟﻤﺒﻲ« وﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷردن وﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ّ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﺗﺪﺷﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮم
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻷوﻟﻤﺒﻲ
ﻣﻊ اﻷردن ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،٨:١٥
وﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٥:١٥وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻜﺄس آﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ  ٢٣ﺳﻨﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛـ ـ ــﺄس آﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺗـ ـﺤ ــﺖ  23ﺳ ـﻨ ــﺔ،
ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺚ ﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎ
اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒــﻲ ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻷردﻧـ ــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎء ،وﺗﺴﺒﻖ
ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻟ ـﻘ ــﺎء اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح
ا ﻟ ــﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
وﻗ ـﻴــﺮﻏ ـﻴــﺰﺳ ـﺘــﺎن ﻋ ـﻨــﺪ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻊ ،وﺗ ـ ـﻘـ ــﺎم
اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ.
ﻳ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺻـ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟـﻌـﺸــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت ﺳﻴﺘﺄﻫﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻜﺄس آﺳﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﻫﻞ
 4ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺛﺎن.

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن
اﺳﺘﻌﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻷوﻟﻤﺒﻲ
ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ "ﻋﻮدة اﻷوﻟﻤﺒﻲ"
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ  3ﻣﻌﺴﻜﺮات.
وﻳ ــﺪﺧ ــﻞ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺑـﺴــﻼح

اﻷرض واﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ،
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺔ ،إذ ﻗ ـﻄ ــﻊ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻮن

اﻟ ـﻌ ــﺰم ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﻨــﺬ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ،أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح

ﻟـﺒـﻌـﻀـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ،ﺣ ـﻴــﺚ إﻧــﻪ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﻪ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
واﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻷﺧﺮى.

وﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـﻤــﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ دﻳﻨﻜﻮ ﻋﻠﻰ
أﺳ ـﻠــﻮب ﻣ ـﺘــﻮازن ﺑـﻴــﻦ اﻟﻬﺠﻮم
واﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ،ﻣ ــﻊ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻋـﻠــﻰ

ﺗﻔﺎؤل رﺑﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
ُﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح أﻣـ ـ ــﺲ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮان
اﻟﺼﺤﻔﻴﺎن ﻟﻤﺒﺎراﺗﻲ اﻟﻴﻮم ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻨﺪق رادﻳﺴﻮن
ﺑﻠﻮ.
وأﻛﺪ ﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻷوﻟﻤﺒﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ دﻳﻨﻜﻮ
ﺟﻴﻨﺘﺶ أن اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت ﺟﺎءت ﺟﻴﺪة
ً
ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺑﻄﻮﻻت وﻋﺪد
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻷزرق ﺗﻠﻘﻰ
ً
ً
دﻋﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة.
وﻗـ ــﺎل دﻳ ـﻨ ـﻜــﻮ" :ﺳ ـﻨ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﻦ أﻗ ــﻮﻳ ــﺎء،
وﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﻨﺎ ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟـﻴــﻮم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ

اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻻﻋﺒﻴﻦ أﻛﻔﺎء ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸزرق ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ
ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ".
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﺳﺘﻌﺪادات اﻷزرق ﺟﺎء ت ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار  7أﺷﻬﺮ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ
ً
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺟﻴﺪا ،إذ إن
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،أﻋـ ــﺮب ﻣـ ــﺪرب اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻷردﻧـ ــﻲ
اﻷوﻟﻤﺒﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻌﻮدة
ً
اﻟﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن

وﻓﺪ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﺨﺎص ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮم
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:35ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﻸﻟـﻤـﺒـﻴــﺎد اﻟ ـﺨــﺎص ،ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻹﻣــﺎراﺗـﻴــﺔ
)أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ( ،ﺑـﻌــﺪ ﺧ ـﺘــﺎم ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ اﻟـﻤـﺸــﺮﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪورة اﻟ ـ ـ 15
ﻟﻸوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﺨﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  192دوﻟﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ وﻓ ــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪورة رﺣ ــﺎب
ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ" :اﻟﺤﻤﺪ ﻟـﻠــﻪ ،ﻧﺠﺢ وﻓــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺎﻟــﺪورة ﻓــﻲ ﺣﺼﺪ
 22ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻹﺻ ــﺮار ﻣــﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
واﻟﻼﻋﺒﺎت".
وأﺷﺎرت ﺑﻮرﺳﻠﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻮﻓﺪ ﻳﻀﻢ  54ﻻﻋﺒﺎ
وﻻﻋﺒﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ أﻟﻌﺎب ،ﻫﻲ :ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﻛــﺮة اﻟﺴﻠﺔ واﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ
وﻛﺮة اﻟﻴﺪ واﻟﺮﻳﺸﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة وأﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ورﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل وﺗﻨﺲ
ﻃــﺎوﻟــﺔ ،وﺣﺼﺪ اﻷﺑـﻄــﺎل  22ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ) 7ذﻫﺒﻴﺎت ،و8
ﻓﻀﻴﺎت ،و 7ﺑﺮوﻧﺰﻳﺎت(.
ﺑﺪوره ،أﺷﺎد ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻴﻌﻘﻮب ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼﻋﺒﻮن واﻟﻼﻋﺒﺎت ﻃﻮال ﻣﺸﻮار اﻟﺪورة،
وﻣﺪى اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ رﺳﻢ رﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7500ﻻﻋﺐ وﻻﻋﺒﺔ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﺳﺘﻌﻄﻲ دﻓﻌﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑ ــﻼده ﻳﻄﻤﺢ إ ﻟــﻰ ﺣﺠﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
وﻟﻔﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر إ ﻟــﻰ أن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ
"اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻷردن ،وﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ" ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ اﻟـﻜـﺘــﺎب
اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ً
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺮﻏ ـﻴــﺰﺳ ـﺘــﺎﻧــﻲ ﻏ ــﺎﻣ ـﻀ ــﺎ؛ ﻟ ـﻘ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻨﻪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪرب ﺳﻮرﻳﺔ أﻳﻤﻦ اﻟﺤﻜﻴﻢ إن
ﻓـﺘــﺮة اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت ﺟ ــﺎء ت ﻗﺼﻴﺮة
ً
ً
ﺟﺪا ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﺨﻮض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
واﻟـﺘــﺄﻫــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟـﻜــﺄس آﺳﻴﺎ

ﺗﺤﺖ  23ﺳﻨﺔ .وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺣﻈﻮظ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ً
اﻷرﺑـﻌــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ ﻣﺪرب
ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﻄﺒﻌﻪ.
وﺑ ـ ــﺪوره ،ذﻛ ــﺮ ﻣ ــﺪرب ﻗـﻴــﺮﻏـﻴــﺰﺳـﺘــﺎن اﻟــﺮوﺳــﻲ
ﻓــﻼدﻳـﻤـﻴــﺮ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت ﺟــﺎء ت
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن وﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋـﻤــﺎن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓـﻴــﺮة ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﻟﻔﺖ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ إﻟــﻰ أن ﺗﺄﻟﻖ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول
ً
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ،وﻻ
ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻬﻢ أي ﺿﻐﻮط ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﻋﺼﺒﻴﺔ.

إﺷﻬﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـ  ٤اﺗﺤﺎدات رﻳﺎﺿﻴﺔ
ً
اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل  ١٥ﻳﻮﻣﺎ

اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪت اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﺔ ،أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎر
اﻷﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ
اﺗـﺤــﺎدات رﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻫــﻲ اﻟﺘﻨﺲ
اﻷرﺿـ ــﻲ واﻟـﺠـﻤـﺒــﺎز واﻟـﻜــﺮاﺗـﻴــﻪ
واﻟﻤﺒﺎرزة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎدات ﺑ ـﻌــﺪ إﺟ ـ ــﺮاء ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪﻋـ ـ ـ ــﻮ اﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدات
اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟـﻤـﺠــﺎﻟــﺲ إدارات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟﻬﺎ
َ
ﺧ ـ ــﻼل  15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﻣــﻦ
اﻟﻴﻮم ،وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟ ــﻼﺗ ـﺤ ــﺎدات وﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ إﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟـﺸــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻳﺄﺗﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ واﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻷوﻟـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ إﺛ ــﺮﻫ ــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬــﺎ اﻹﺷـ ـ ــﺮاف واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮات ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ
اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮرة ،وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ رﻓــﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻣﻦ دون رﺟﻌﺔ.
وﻗ ـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺧ ـﻄــﻮات ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ
رﻓـ ــﻊ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻖ ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ،وذﻟ ــﻚ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت
واﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬ ــﺎ،

وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ ﻣ ـﺤــﺎوﻻت اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹدارة ﺷ ــﺆون ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدات ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺤــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹدارة ﺷﺆون
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻌﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻب ،ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻄﻮات رﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ
اﻟﻨﺸﺎط.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
اﻟـﺴــﺪاﺳـﻴــﺔ ،ﺣ ــﺬرت ﺑﺸﺪة
ﻣـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺴ ــﻖ ﻣــﻊ
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎدات اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ أو
ﺳ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﺢ اﻟ ـﺤ ــﻖ ﻷﻋ ـﻀ ــﺎء
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
)اﻷﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ( ﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻞ أي ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﻹدارة
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدات اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ

ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو
ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

اﻟـﺴــﺮﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤــﻮل ﻣــﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟــﺪﻓــﺎع إﻟــﻰ اﻟـﺨـﺠــﻮم ﻟﻤﺒﺎﻏﺘﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت إﻟـ ــﻰ أن
دﻳﻨﻜﻮ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤـ ــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺪﻟـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس ﻣـ ــﺮﻣـ ــﻰ،
وﻣ ـﺸ ـﻌ ــﻞ أدﻳـ ـﻠ ــﻢ وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺑــﻦ ﻧﺎﺟﻲ وﻧــﺎﺻــﺮ ﺳﺎﻟﻢ وﺑــﺪر
ذﻛ ــﺮاﻟ ـﻠ ــﻪ ﻟ ـﺨــﻂ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ،وﻋـﻴــﺪ
اﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪي وﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرك اﻟـﻔـﻨـﻴـﻨــﻲ
وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ وادي وﺷـﺒـﻴــﺐ
اﻟﺨﺎﻟﺪي وﻓﻮاز ﻋﺎﻳﺾ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻟﺨﻂ اﻟﻮﺳﻂ ،وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﻌﺐ
ﻟﻠﻬﺠﻮم ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺨﺎﻟﺪي
دور ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ
واﻟﺪﻓﺎع ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ واﻟـ ــﺮﺷ ـ ـﻴـ ــﺪي
ﻓـ ــﻲ ﺷـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻷردﻧ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـ ــﺪرك أن ﻣـﻬـﻤـﺘــﻪ ﻟﻦ
ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺳـ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ

ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻳ ـﻄ ـﻤــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺎت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺑـﻘــﻮة،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻊ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة.

ﺳﻮرﻳﺔ وﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻳـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري
أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻔــﺮق اﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻀﻊ
اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ اﻟـﻨـﻘــﺎط اﻟـﺜــﻼث
ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﺗ ـ ــﺰداد ﻣﻬﻤﺘﻪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ.
أﻣ ــﺎ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻗـﻴــﺮﻏـﻴــﺰﺳـﺘــﺎن
ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺟـ ـ ــﺎء ﻣـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ــﻼده ﻣـﺤـﻤــﻼ
ﺑــﺎﻵﻣــﺎل واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺪﻳﻮة ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺄة ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج إﻟـ ـ ــﻰ ﺑ ــﺬل
ﻣـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮدات ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ أﻣ ـ ــﺎم 3
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻓﻘﻂ
ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ً
ﻧﻬﺎﺋﻲ »اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ« ﻏﺪا
ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻓــﺮﻳ ـﻘــﺎ اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ
واﻟﺸﺒﺎب ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻛ ـ ـ ــﺄس اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد "اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
ً
اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ" ﻏﺪا ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
اﻟـ ـﺼ ــﺪاﻗ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم ﺑ ـﻨ ــﺎدي
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎء.
وﻛ ــﺎن اﻷﺻ ـﻔــﺮ ﻗــﺪ ﺗـﺠــﺎوز
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ
ً
ً
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻓـ ـ ــﻮزا ﺻ ـﻌ ـﺒــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف.
وﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎدﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب إﻟ ــﻰ ﺣـﺼــﺪ اﻟﻠﻘﺐ
ً
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳﺸﺘﻜﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ً
ﻣــﻦ ﻏـﻴــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﻟـﺠـﻤـﻠــﺔ ﻧـﻈــﺮا

إﻟ ـ ـ ــﻰ وﺟ ـ ـ ـ ــﻮد أﻏ ـ ـﻠـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮام
اﻷﺳـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷول ،واﻷوﻟ ـﻤ ـﺒــﻲ،
إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم أﺣـﻤــﺪ
اﻟ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ــﻲ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ
اﻷردن ،واﻛﺴﻞ ﻣﺎي ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻐﺎﺑﻮن.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺒﺪو ﺻﻔﻮف
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ﺟ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺰة ﺑـ ـﺼ ــﻮرة
ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ،وﺳ ـ ـ ــﻂ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺘــﻮﻳــﺞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ً
اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﻮج رﺳﻤﻴﺎ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﻠﻘﺐ دوري اﻟﺴﻠﺔ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﺤﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎﻇﻤﺔ

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻳﺘﻮج ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺮاء
رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑـﻠـﻘــﺐ اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟـ ـ ــ ٥٧ﻣ ــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،واﻟﺬي ﺣﺴﻤﻪ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه
اﻟ ـﻌــﺮﻳــﺾ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،٧٨-١٠٢
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ،أﻣــﺲ اﻷول،
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻓﺠﺤﺎن ﻫﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﻨﺎدي
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ ﻓﻮز اﻟﻘﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٦٣-٨٤واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺮاء .٦٧-٧٩
وﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز رﻓــﻊ اﻷﺑﻴﺾ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ
 ١٨ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ  ٩اﻧﺘﺼﺎرات دون أي ﻫﺰﻳﻤﺔ،
ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳ ـﻴــﻮاﺟــﻪ ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ،وﻟ ــﻦ ﺗــﺆﺛــﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻄﻼ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ً
وﺟـ ـ ــﺎء اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـ ـ ــ ١٦ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ،
وﻛﺎﻇﻤﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ  ١٤ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺠﻬﺮاء راﺑﻌﺎ ١٣
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻣﺴﺎ  ١١ﻧﻘﻄﺔ ،وأﺧﻴﺮا
اﻟﺸﺒﺎب  ٩ﻧﻘﺎط.
وﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز أﺿﺎف اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟـ ــ ٥٥ﻣــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـ ــﺪوري ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟـﻌــﺎﺷــﺮة
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ درع اﻻﺗﺤﺎد ،اﻟﺘﻲ

ﺣﻘﻖ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وأﺛـﺒــﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
وأﺻـﺤــﺎب اﻟـﺨـﺒــﺮة ،ﺑــﻮﺟــﻮد ﻣــﺪرب ﻣﺤﻨﻚ
ﻫﻮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﺷﻮﻣﺮز ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻤﻴﺰ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﺟـ ـ ــﺎء ت ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول
ﻣ ـﺘ ــﻮازﻧ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ ،ﻓ ــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ﺳـﻴـﻄــﺮﺗــﻪ اﻟـﻤـﻄـﻠـﻘــﺔ ﺳــﺮﻳ ـﻌــﺎ ،وﺑ ــﺪأ ﻳــﻮﺳــﻊ
اﻟﻔﺎرق ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺮي،
وﺣـﻤــﺪ ﻋــﺪﻧــﺎن ،وﻓـﻬــﺪ اﻟـﻈـﻔـﻴــﺮي ،وﺣﺴﻴﻦ
اﻟﺨﺒﺎز ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ
.١٢-٣٣
وﺣـ ـ ـ ــﺎول ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة إﻟ ـ ــﻰ أﺟ ـ ــﻮاء
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ،
وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ رﻳ ـﺤ ــﺎن ،وﻓـ ــﺎرس اﻟـﻔـﻀـﻠــﻲ،
وﻣـﺤـﻤــﺪ أﺷـﻜـﻨــﺎﻧــﻲ ﻗـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻄــﺮد اﻷﺧـﻴــﺮ
ﻣﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺒﺘﻲ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي
اﺣﺘﺞ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﺎ دﻓﻊ اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ
اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻄﺮد ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻛﺎﻇﻤﺔ

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق  ٢٠ﻧﻘﻄﺔ .٣٧-٥٧
وﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺑـ ـﻬ ــﺪوء ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ،وﺳ ــﻂ
اﺳﺘﺴﻼم ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﺮﺑﻊ .٥٤-٧٩
وزج ﻣﺪرب اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻼﻋﺒﻴﻪ اﻟﺒﺪﻻء ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ،ﺑﻌﺪ أن ﺿﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻘﺎء
ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﺑﻔﺎرق ٢٤
ﻧﻘﻄﺔ  ،٧٨-١٠٢وﻳﺤﻘﻖ ﻟﻘﺐ اﻟ ــﺪوري ﺑﻜﻞ
ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق.

وﻳﺘﻮج اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺠﻤﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻓﺠﺤﺎن ﻫﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﻨﺎدي
اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺳـﻴـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ
واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ ،وﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮﻳﻦ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وﻟــﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟـﻴــﻮم ﻋﻠﻰ
أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ ،إذ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ
اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﻮز اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ :اﻟﻼﻋﺒﻮن أﺻﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز
ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺪر اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ،إن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺼﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﺄس ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓــﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻠﻘﺐ اﻟــﺪوري واﻟ ــﺪرع ،ﻣﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻹﺣــﺮاز
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ٍ
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﺳﻴﻘﻮدان اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﺄس ،واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺪى
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ.

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺸﻤﺮي ﻳﻘﻮد ﻳﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻔﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻓﻲ »آﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ«
دلبلا

•
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ﺧﺴﺎرة ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻟﻜﺎﻇﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺧﻄﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ أوﻟﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻪ
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  ٢١ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﺑﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ٢٦-٢٧ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ.

ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﻢ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ
اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺮي ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻷول
ﻓـ ـ ــﻮز ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ
أﺑﻄﺎل اﻟﺪوري ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺻــﺎﻟــﺔ ﻛـﻴـﻔــﺎن ﺣﺘﻰ
ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ
ﺳ ـﺠــﻞ ﻫــﺪﻓــﺎ ﻗــﺎﺗــﻼ ﻓ ــﻲ آﺧ ــﺮ ١٠
ﺛ ـ ـ ـ ــﻮان ،ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻈ ـﻴ ــﺮه
ﺑ ــﺎر ﺑ ــﺎر ا ﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ﻳ ـﻨــﻲ  ٢٦-٢٧ﻓــﻲ
ا ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ا ﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أ ﻣــﺲ
اﻷول ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﺠ ــﻮ ﻟ ــﺔ اﻷو ﻟ ـ ـ ــﻲ ﻣــﻦ
دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
ﺗﺠﺮ ع
ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﺛ ـﻘ ـﻴ ـﻠ ــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮ
ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟــﺪﺣـﻴــﻞ اﻟـﻘـﻄــﺮي
وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ  ١٣ -٣٧أ ﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،ﻟ ـﻴ ـﺤ ـﺘــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ﺻ ــﺪارة
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺘــﻪ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ ﺑـﻨـﻘـﻄـﺘـﻴــﻦ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ دون رﺻﻴﺪ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ
أ ﻣ ــﺲ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ر ﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺣﻤﻮد
ﻓﻠﻴﻄﺢ و ﻧــﺎ ﺋـﺒـﻴــﻪ د .ﺻـﻘــﺮ اﻟﻤﻼ
وﻋـﻠــﻲ ﻣ ــﺮوي ،ورﺋـﻴــﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻴــﺪ ﺑــﺪر اﻟــﺬﻳــﺎب،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻐﺎﻧﻢ ورؤﺳﺎء اﻷﻧﺪﻳﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺎرﺑﺎر
ﻗـ ّـﺪ م اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﺑــﺎر ﺑــﺎر أﻗﻮى
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ ا ﻟـﺠــﻮ ﻟــﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

1:00

ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ × اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

2:45

ﻣﻀﺮ اﻟﺴﻌﻮدي × دراﻏﻮن اﻟﺼﻴﻨﻲ

اﻷوﻟﻰ

4:30

ﺑﺎرﺑﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ × ﺗﻲ ﺳﺒﻮرت اﻟﻬﻨﺪي

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

6:30

اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻲ × اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮي

اﻟﺮاﺑﻌﺔ

8:15

اﻟﻜﻮﻳﺖ × اﻟﻜﺮخ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻓـﻨـﻴــﺎ وﺗـﻜـﺘـﻴـﻜـﻴــﺎ ،ﻓـﻔــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ
ﻧ ـ ـﺠـ ــﺢ ﺑ ـ ـ ــﺎرﺑ ـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ
اﻷﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ اﺧ ـﺘ ــﺮاﻗ ــﺎت
ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ ،ﻟـﻴـﺘـﻘــﺪم ٣-٥
ﻓــﻲ أول  ١٠د ﻗــﺎ ﺋــﻖ ،ﺑـﻌــﺪ ﺗﺄﻟﻖ
ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﻮظ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎح ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد
ﺳـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ رﻣـ ـﻴ ــﺎت
اﻷﻣـ ـﺘ ــﺎر اﻟـ ـ ــ ،٧ﻟ ـﻜــﻦ ﺳ ــﺮﻋ ــﺎن ﻣــﺎ
ﺗـ ـ ــﺪارك اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪ
ﻻﻋـﺒــﻮه اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﻮن اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ،
وارﺗ ـﻜ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪم
 ١-٢-٣واﻟﻬﺠﻮم اﻟﻤﻨﻈﻢ ،ﻟﻴﺪرك
اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط.
و ﻓـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ــﺪ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ  ٢١ﺧ ـﺴ ــﺮ
ﺑ ــﺎرﺑ ــﺎر ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻻﻋ ـﺒ ــﻪ ﺣـﺴــﻦ
ﻣ ـ ــﺪﻧ ـ ــﻲ ﺑـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ،ﻣﻤﺎ
أﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ دﻓ ــﺎع ﺑ ــﺎرﺑ ــﺎر وﻣـﻨــﺢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺸﻮط
اﻷول .١٣-١٤
و ﻣــﻊ ﺑــﺪا ﻳــﺔ ا ﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ،
زادت ﻗـ ـﺒـ ـﻀ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ،وﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻓــﻲ
أول  ٥د ﻗ ــﺎ ﺋ ــﻖ  ١٣ -١٨ﺑـﻔـﻀــﻞ
ﻟﻤﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮي أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺮ
واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳ ـﻨــﻲ ﺣـﺴـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻴــﺎد
وﺗ ــﺄﻟ ــﻖ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻠ ـﻠــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ
إ ﺻــﺮار اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺮاق
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﺮة وﻋ ــﺪم
ّ
ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ دور اﻷ ﺟـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﻜ ــﻦ
ﺑــﺎر ﺑــﺎر ﻣﻦ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل -٢٥
 ٢٥ﻗ ـﺒ ــﻞ  ٥د ﻗ ــﺎ ﺋ ــﻖ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻬــﺎ ﻳــﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺑﻔﻀﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻻﻋﺒﻴﻪ
وﻣ ـﻬ ــﺎرﺗ ـﻬ ــﻢ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺸﻤﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
و ﺧـﻄــﻒ ﻫــﺪف ا ﻟـﻔــﻮز ﻟﻸﺑﻴﺾ
ﻗﺒﻞ ﺛﻮان ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء.

ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺪﺣﻴﻞ
وﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻢ
ﻳﻘﺪم ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن
اﻟـ ـﺼ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﺻـ ـﻔ ــﻮﻓ ــﻪ ﻣــﺎ
ﻳـﺸـﻔــﻊ ﻟ ـﻬــﻢ ،وﻇ ـﻬــﺮت اﻟ ـﻔــﻮارق
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻪ وﻧ ـﺠ ــﻮم
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ

اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﻵﺳﻴﻮي«
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺧ ـﻠ ـﻔــﺎن اﻟ ــﺮﻣ ـﻴ ـﺜ ــﻲ ،اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎﺑــﻪ ﻣ ــﻦ ﺳـﺒــﺎق
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗـﺤــﺎد اﻵﺳـﻴــﻮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻤﻘﺮرة
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ودﻋـﻤــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺻﺪر أﻣﺲ.
وأﺗﻰ اﻹﻋﻼن ،اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻه
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2013ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﻣﺲ ،واﻟﺘﻘﻰ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ.
وأﺑﺪى اﻟﻄﺮﻓﺎن ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ

ﻓــﺮاﻧــﺲ ﺑــﺮس ﻧﺴﺨﺔ ﻣـﻨــﻪ" :اﻟـﺘــﺰاﻣـﻬـﻤــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮر ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ورﻗﻴﻬﺎ ﻓﻲ دول أﻛﺒﺮ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺷﻜﺮه اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن
"ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ ﻫﺬه وزﻳﺎرﺗﻪ ﺑﻠﺪه دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات"،
ﻣﺆﻛﺪا أن "ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن داﻓﻌﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻜﺮة
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﻜﺲ رؤﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
)أ ف ب(
اﻟﻠﻌﺒﺔ".

ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻋﻦ ﺑﺎﻳﺮن
ﻳﻔﻜﺮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ رﻳﻨﺎﺗﻮ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻻﻋﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻗﺎل ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ) 21ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ "ﻛﻴﻜﺮ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ
اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ" :ﻟﺴﺖ ﺳﻌﻴﺪا ﻫﻨﺎ".
وأﺿﺎف" :أﻋﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮا ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ".
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻸﻓﻀﻞ ﻟــﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــﻪ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﻠﻌﺐ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "رﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺎد آﺧﺮ" ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ "ﻛﻴﻜﺮ" ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ .وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ أﺑﺪى ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺿﻢ اﻟﻼﻋﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ ،ﻣﺪرب ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ،
رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ.
وﻛــﺎن ﺳﻨﺎﺷﻴﺰ ﻓﻲ  2016أﺣــﺪ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،واﻧﺘﻘﻞ إﻟــﻰ ﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  35ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻳﻈﻞ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻳﺮن ﺣﺘﻰ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ) .2021د ب أ(

ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﺻـ ـﻔ ــﻮف اﻟ ــﺪﺣـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ــﺬي
ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ إ ﺣـﻜــﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻞ ﻣﺎزال
ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻘ ــﺎﻟ ــﻲ ﺣ ــﺎل
ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ ﺟــﺮت ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ.

ﺣﺠﺎزي :أﺻﻌﺐ ﻣﺒﺎراة
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﺪرب
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋـ ــﺮي ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ
ﺣﺠﺎزي ،أن اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﺑﺎر
ً
ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎﻳـ ــﺔ ،ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ
أﺻﻌﺐ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول،
وﺑﺤﺴﻤﻬﺎ اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣــﻦ ا ﻟــﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ".
وأﺷﺎر ﺣﺠﺎزي إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ اﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺮﻓ ـﻴــﻦ
اﻷﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،وﻗ ــﺎل
"ﺗ ـ ـ ــﺄﺧ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﻦ إرﺑ ـ ـ ــﻚ
ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻨــﺎ ،ﻷﻧـﻬــﻢ ﻳـﺤـﺘــﺎﺟــﻮن
إﻟ ـ ــﻰ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻟـ ــﻼﻧـ ــﺪﻣـ ــﺎج ،ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ
ﻓ ـ ـ ــﺮﺻ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻼﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎء
واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰ اﻟـﺠـﻴــﺪ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ــﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ".

اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺣﻤﺮ :ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻓﻀﻞ
وﺑ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻣـ ـﺤـ ـﺘ ــﺮف اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮي أﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﻛﺎﻧﺖ اﻷ ﻗــﻮى ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ،
واﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻬــﻢ ،ﻷﻧ ــﻪ وﺿــﻊ
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ" ،ﻣﻌﻠﻼ
ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻬﻮد
ﺑﺴﺒﺐ اﻹرﻫﺎق ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺻﻮﻟﻪ
ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ ﻣﺼﺮ،
ﻟـﻜـﻨــﻪ و ﻋــﺪ ا ﻟـﺠـﻤــﺎ ﻫـﻴــﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻋﻠﻲ :ﻣﺒﺎراة ﻗﻮﻳﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ــﺪرب

ﻓﺮﺣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﺮي ﺑﻬﺪف اﻟﻔﻮز
ﺑ ــﺎرﺑ ــﺎر ﺳ ـﻴــﺪ ﻋ ـﻠــﻲ" :اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة
ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻗ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻦ
وداﺋﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷوﻟﻰ،
ّ
ﻇﻬﺮﻧﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ،وﺗﻤﻜﻦ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻨﺎ اﻟﺤﻆ ،وﻧﺒﺎرك
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ".

اﻷوﻟ ــﻰ ،وﻓ ــﺎز اﻟــﻮﻛــﺮة اﻟﻘﻄﺮي
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ٢١-٣٧ﻟـﻴـﻈـﻔــﺮ ﺑ ــﺄول ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ،

ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ ﻣ ــﻦ دون
رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــﺎع ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ـﺘ ــﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وأﺳـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺮت ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺞ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ
ﻣـﺒــﺎر ﻳــﺎت ا ﻟـﺠــﻮ ﻟــﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻋﻦ ﻓﻮز ﻛﺎﺳﺢ ﻟﻠﻜﺮخ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋ ـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮرت اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪي
ﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ  ،١٧ -٥٠ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﺼ ــﺪر
ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋـ ـﺘ ــﻪ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺔ ﺑـ ـﻔ ــﺎرق
ّ
اﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻟ ـﻜ ــﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎرﺑﺎر
وﺗﻰ ﺳﺒﻮرت ﻣﻦ دون رﺻﻴﺪ،
ّ
ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻠﺐ ا ﻟـﺼــﺪا ﻗــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ دراﺟﻮن اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ،٢١-٢٨ﻟﻴﺤﺼﺪ ﻧﻘﻄﺘﻲ اﻟﻔﻮز
وﻳ ــﺮﺗ ـﻘ ــﻲ ﺻ ـ ـ ــﺪارة ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋ ـﺘــﻪ

ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ وﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ

ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻤﻔﻴﺲ
ﺧﺴﺮ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛـﺘــﺲ أﻣ ــﺎم ﻣﻤﻔﻴﺲ
ﻏﺮﻳﺰﻟﻴﺰ  ١٢٦-١٢٥ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺠﻢ ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎردن  ٥٧ﻧﻘﻄﺔ
ﺿﻤﻦ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز
ﻋﺮوﺿﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﺣﻘﻖ
ﻓﻮزا ﺳﺎدﺳﺎ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
ورﻏﻢ أن ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻸدوار اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )"ﺑﻼي أوف"(
ﻣﻊ  ٤٥ﻓﻮزا و ٢٧ﺧﺴﺎرة ،ﻓﺈن ﻫﺎردن ﻻ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ

اﻧﻪ ﺧﺎض  ٤٦دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﻣﺲ اﻷول.
وﻳ ـﻌــﻮد اﻟـﻔـﻀــﻞ إﻟ ــﻰ ﻫـ ــﺎردن ﻓــﻲ اﻧـﺘــﺰاع
اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﺻﻠﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ  ١٥ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ آﺧــﺮ  ١٧ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ
ﻟﻴﻔﺮض ﻟﻌﺐ وﻗﺖ ﺷﻮط إﺿﺎﻓﻲ ﺗﺄﻟﻖ ﻓﻴﻪ
ﺑﺪوره ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻌﺸﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ٦ﻧﻘﺎط ﻣﻦ رﻣﻴﺘﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﺘﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ
ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﺣ ـﻘ ــﻖ ﻓ ـﻴــﻼدﻟ ـﻔ ـﻴــﺎ ﺳـﻔـﻨـﺘــﻲ ﺳـﻴـﻜـﺴــﺮز
ﻓــﻮزه اﻟﺴﺎدس ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،وﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ .١١٥-١١٨
وﻣﻨﻲ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ

اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ ﺗــﻮاﻟ ـﻴــﺎ ﺑـﺴـﻘــﻮﻃــﻪ أﻣـ ــﺎم ﺗــﻮروﻧـﺘــﻮ
راﺑﺘﻮرز  ١٢٣-١١٤ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺪرﻳﺪ.
واﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻞ ﻛـﻠـﻴـﻔــﻼﻧــﺪ ﻛــﺎﻓــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﺮز ﻏـﻴــﺎب
اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﻴﺲ أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ﻋﻦ
ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وأﻟﺤﻖ ﺑﻪ
اﻟﺨﺴﺎرة  ١٠٢-١٠٧ﺑﻔﻀﻞ  ٢٥ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻮﻟﻴﻦ
ﺳـﻜـﺴـﺘــﻮن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺿ ــﺎف زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻏ ــﻮردان
ﻛﻼرﻛﺴﻮن  ٢٣ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻷﺧ ـ ــﺮى ،ﻓ ــﺎز ﻣﻴﺎﻣﻲ
ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎن اﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز ،١٠٥-١١٠
وﻳ ــﻮﺗ ــﺎ ﺟ ــﺎز ﻋـﻠــﻰ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﻧـﻴـﻜــﺲ -١٣٧
 ،١١٦وأورﻻﻧــﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ

ﺑﻮﻏﺒﺎ :رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻧﺎدي اﻷﺣﻼم

ﺑﻮﻏﺒﺎ

أﻛﺪ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ اﻣﺲ اﻷول أﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ا ﻟـﺤــﺎ ﻟــﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻠﻌﺐ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ
أﻧﻪ "ﺣﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".
وﻗـ ـ ــﺎل ﺑ ــﻮﻏ ـﺒ ــﺎ ،ﻟ ـ ــﺪى ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ﻋــﻦ
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠــﻪ أﺛ ـﻨ ــﺎء ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ
ﺧ ــﻼل ﺗـﺠـﻤــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮك ﻓﻲ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺮﻓــﻮﻧ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺑـ ـﻀ ــﻮاﺣ ــﻲ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ
ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻘﺎء ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ اﻟــﻮدي اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ" :ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗﻠﺖ إن رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻫﻮ ﻧﺎدي اﻷﺣﻼم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
إﻧﻪ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ".

وأﺿﺎف اﻟﻼﻋﺐ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 26ﻋﺎﻣﺎ ،أن ﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب إﻋﺠﺎﺑﻪ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل ﻫﻮ ﻋﻮدة زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ ،ﻣﺒﺮزا أن
اﻟﻠﻌﺐ ﺗﺤﺖ إﻣ ــﺮة زﻳ ــﺪان "ﺣـﻠــﻢ ﻟﻜﻞ
ﻃﻔﻞ ،ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ".
إﻻ أن ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻋﺎد وأﺑﺮز أﻧﻪ "ﺳﻌﻴﺪ
ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ" ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ ،وﻫﻨﺎك
ﻣﺪرب ﺟﺪﻳﺪ ،أوﻟﻲ ﺟﻮﻧﺮ ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ،
ﻣﺨﺘﺘﻤﺎ" :أﻧﺎ ﺑﺎق ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﺴﺖ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ
اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
)إﻓﻲ(

ً ً
ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻳﻤﻨﺢ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺎدﻻ ودﻳﺎ ﻣﻊ ﺻﺮﺑﻴﺎ

ﺣـ ـﻜ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﻜﻮف

ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺮوﺳﻲ
ودوري اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ،اﻛﺘﻔﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﻌﺎدل ودي
ﻣﻊ ﺿﻴﻔﺘﻬﺎ ﺻﺮﺑﻴﺎ  1-1أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ ودﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺑﻬﺎ ﻳﻮاﻛﻴﻢ ﻟﻮف،
اﺳﺘﻬﻠﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺸﻮط ﻋــﺎدي وﺗﺄﺧﺮت
ﺑﻬﺪف ﻟﻮﻛﺎ ﻳﻮﻓﻴﺘﺶ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻮف ﺑﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻠﻌﺐ ﻣــﺎرﻛــﻮ روﻳ ــﺲ ﻓﺴﻴﻄﺮ "اﻟﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ" ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻋﺎدل ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻴﻮن
ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة واﺿﺤﺔ.
وﻳﺒﺤﺚ ﻟــﻮف ﻋﻦ اﺳﻜﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ إﺑﻌﺎد
ﺛــﻼﺛــﺔ ﻛ ـ ــﻮادر ﻣ ــﻦ ﻧـ ــﺎدي ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ﻗ ـﺒــﻞ أن
ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑﺎ ،2020
وذﻟــﻚ ﺑﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  2018اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ
واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻮدﻳﻌﻪ اﻟﻤﺆﻟﻢ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ وﻓﻘﺪان ﻟﻘﺐ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺒﺮازﻳﻞ
 ،2014وﻫﺒﻮﻃﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري
اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم.
وأﺟ ـ ــﺮى ﻟ ــﻮف ﺳـﺘــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدﻟﺖ ﻣﻊ ﻫﻮﻟﻨﺪا  2-2ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ دوري اﻻﻣ ــﻢ ،ﻓﻤﻨﺢ ﻇﻬﻴﺮ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ
اﻟ ـﺸــﺎب ﻟــﻮﻛــﺎس ﻛـﻠــﻮﺳـﺘــﺮﻣــﺎن ) 22ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻣـﺒــﺎراﺗــﻪ

ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎردن

ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ  ،٩٦-١١٩وﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز
ﻋﻠﻰ داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ ١١٨-١٢٦ ،وﺷﻴﻜﺎﻏﻮ
ﺑﻮﻟﺰ ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ وﻳــﺰاردز  ١٢٠-١٢٦ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.

ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﺗﻨﻔﻲ ﺷﺎﺋﻌﺎت
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
وﺻﻔﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ووﻛﻴﻠﺔ ﻣﻬﺎﺟﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ أﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻼﻋﺐ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺷﺎﺋﻌﺎت
ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ".
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻮد ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻮ ﻓﻴﻐﺎرو"
أﻣــﺲ" :ﻣــﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻘﻴﻘﻲ ﻻ أﺳــﺎس ﻟــﻪ .اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،أﻧﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ أﺗﻮﻟﻰ
ﻣﻊ أﺑﻲ وﻣﺤﺎﻣﻴﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻧﻄﻮان".
وأﺿﺎﻓﺖ "اﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻏﻴﺮ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ".
وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻴﻜﻴﺐ" ﻗﺪ أﺷــﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻼﻋﺐ ّ
ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺪدا
ﺧﻴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ أﻣﺎم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ .وﻛﺎن ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ
رادار اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،2018وﻟﻜﻨﻪ أﻋﻠﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﺗﻠﺘﻲ
ﺣﺘﻰ  2023ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺗﺐ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  23ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺳﻨﻮﻳﺎ) .إﻓﻲ(

اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻻوﻟ ــﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺧــﺎض زﻣﻴﻠﻪ ﻓــﻲ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ
اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻻﻳﺴﺮ ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﻫﺎﻟﺴﺘﻨﺒﺮغ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻻوﻟﻰ ﻣﻨﺬ .2017
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﺠﺪﻟﻲ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻣﺎﺗﺲ
ﻫــﻮﻣـﻠــﺲ وﺟ ـﻴ ــﺮوم ﺑــﻮاﺗ ـﻨــﻎ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮﻟﺮ ،أﻟﻘﻰ ﻟﻮف ﺑﻤﻬﺎم ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺑﻴﻦ ﻧﻴﻜﻼس زوﻟﻴﻪ ) 23ﻋﺎﻣﺎ( وﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﺗﺎه
) ،(23ﻓﻴﻤﺎ دﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻛﺎي ﻫﺎﻓﻴﺮﺗﺰ
) (19ﻣــﻊ ﻳــﻮﺷــﻮا ﻛﻴﻤﻴﺶ واﻳ ـﻠ ـﻜــﺎي ﻏــﻮﻧــﺪوﻏــﺎن،
ﻓ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮ روﻳ ـ ــﺲ وﻃ ــﻮﻧ ــﻲ ﻛ ـ ــﺮوس وﻟ ـﻴــﻮن
ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻻء.
وﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺻﺮﺑﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺴﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري اﻻوروﺑ ــﻲ،
ﺑــﺎﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ،ﻓ ـﻤــﻦ رﻛ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣـ ــﺎول اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
ﺗﺸﺘﻴﺘﻬﺎ ارﺗـ ــﺪت اﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺘــﺮﺑــﺺ ﻟــﻮﻛــﺎ ﻳﻮﻓﻴﺘﺶ
واﻟﻤﺘﺄﻟﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻊ اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻲ
ﺷﺒﺎك اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ ).(12
وﻫـ ــﺬا أول ﻫ ــﺪف دوﻟـ ــﻲ ﻟـﻴــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ ) 21ﻋــﺎﻣــﺎ(
اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ واﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻄﻞ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،دﻓﻊ ﻟﻮف ﺑﻤﺎرك اﻧﺪرﻳﻪ ﺗﻴﺮ

ً
ﺷﺘﻴﻐﻦ ﺣــﺎرس ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻮﻳﺮ وروﻳﺲ
ً
ﻧﺠﻢ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻫﺎﻓﻴﺮﺗﺰ ،ﺛﻢ
ﻋﺰز وﺳﻄﻪ ﺑﻐﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻟﺤﺴﺎب ﻳﻮﻟﻴﺎن ﺑﺮاﻧﺪت.
ﺳ ــﺪد روﻳ ــﺲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺎرس ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
) ،(59وأﻫﺪر ﺳﺎﻧﻴﻪ ﻓﺮﺻﺔ رأﺳﻴﺔ ﺻﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﺄﻟﻖ
دﻳ ـﻤ ـﻴ ـﺘــﺮوﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ ) ،(64ﺛ ــﻢ ﺗـ ـﺠ ــﺎوز ﻏ ــﻮﻧ ــﺪوﻏ ــﺎن
اﻟﺤﺎرس ،وﺳﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻧﻴﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻜﺴﻴﻜﻮﻓﻴﺘﺶ وﻳﻨﻘﺬ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎوز
اﻟﻜﺮة ﺧﻂ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(65
ﻋ ـ ــﺎدت أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ وﻋ ــﺎدﻟ ــﺖ ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺟـﻤـﻴــﻞ ﺑـﻘــﺪم
ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻋــﺮﺿـﻴــﺔ ﻣﻦ
روﻳ ــﺲ ) ،(69ﺛــﻢ ﻗـﺒـﻀــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﻀـﻴــﻮف
ﺑ ـﻤ ــﺮاوﻏ ــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳــﺎﻧ ـﻴــﻪ وﺗ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﺻــﺪﻫــﺎ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎرس ) ،(72وأﺧ ـ ـ ــﺮى ﻣ ــﻦ روﻳ ـ ــﺲ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺪود
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ )،(75
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺎﻧﻴﻪ ﻻﻋﺐ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻄﻞ
إﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا ﻛ ــﺮة ﻣــﻦ ﺑﻌﻴﺪ أﺣــﺮﺟــﺖ اﻟ ـﺤــﺎرس ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ اﻟﻰ رﻛﻨﻴﺔ ).(77
وﻋـﻠــﻰ وﻗــﻊ ﻃــﺮد اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ ﻣـﻴــﻼن ﺑــﺎﻓـﻜــﻮف ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻻﺧﻴﺮة ،اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل .1-1
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺴﺘﻬﻞ ﺗﺼﻔﻴﺎت »ﻳﻮرو  «٢٠٢٠ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ
ً
ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺿﻴﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﻮﻟﺪاﻓﻲ ،اﻟﻴﻮم،
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس أوروﺑﺎ .٢٠٢٠

ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس
أوروﺑ ـ ـ ــﺎ  2020اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ أرض
ﻣ ــﻮﻟ ــﺪاﻓـ ـﻴ ــﺎ ،ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻻ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎدي أي
ﺧﻄﻮة ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻠﻘﺐ
اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ،ﺑﻤﻨﺎﺷﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪرب
دﻳﺪﻳﻴﻪ دﻳـﺸــﺎن ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ "ﻳﺘﻮﻗﻒ
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻓﻠﻨﻘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ".
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرق ،ﺗـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ ﻫـ ــﻮة
ﺳﺤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  170ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻨﻀﻢ ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ إﻟﻰ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺘﻲ
واﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
ﻋ ـﻠــﻰ ﻏ ـ ــﺮار أﻧـ ـ ـ ــﺪورا ،ﻣــﺎﻟ ـﻄــﺎ ،ﺟــﺰر
ﻓ ـ ــﺎرو وأذرﺑـ ـﻴـ ـﺠ ــﺎن .ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺪرب
ﻳـ ـﺸـ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻠ ــﻖ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮﺣ ـ ــﻼت
اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪة واﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺎت اﻟـﺸــﺎﻗــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2016ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﻔﺖ
وﺻﻴﻔﺔ ﺑﻄﻞ أوروﺑﺎ آﻧﺬاك ﺑﺘﻌﺎدل
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ أرض ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ ﺿﻤﻦ
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل .2018
ﻋــﺎش دﻳﺸﺎن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﺟــﺎدة
اﻟﺸﺎﻧﺰﻟﻴﺰﻳﻪ ﻣﻊ ﺻــﻮر زﻳــﻦ اﻟﺪﻳﻦ
زﻳـ ـ ـ ـ ــﺪان ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ـ ــﻮس اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮ اﺛ ــﺮ
اﻟـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ﺑـﻠـﻘــﺐ ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل ،1998
اﺳﺘﻬﻞ "اﻟـ ــﺰرق" ﻣـﺸــﻮار ﺗﺼﻔﻴﺎت
ﻛ ــﺄس أوروﺑـ ــﺎ  2000ﺑـﺘـﻌــﺎدل ﻋﻠﻰ
أرض إﻳﺴﻠﻨﺪا اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ آﻧــﺬاك
).(1-1
وﺑـﺤـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺎل دﻳ ـﺸ ــﺎن ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس "ﻻ
ﻳــﻮﺟــﺪ ﺛﻘﺔ زاﺋـ ــﺪة ،وﻫـﻨــﺎك اﺣـﺘــﺮام
ﻟﻠﺨﺼﻮم".
ﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮج ﺑﻠﻘﺐ
اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﻛﻘﺎﺋﺪ ) (1998وﻣــﺪرب
) " (2018ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ﻋ ـﻠــﻰ

اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻫ ـﻨ ــﻲ واﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ،
أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ راﻏﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺿ ــﺪ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ ﻷﻧ ـﻨ ــﺎ أﻳ ـﻀ ــﺎ أﺑ ـﻄــﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻋ ـﻨــﺪ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﻬﻠﺔ )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ وﺗ ـﻀ ــﻢ أﻧـ ـ ـ ــﺪورا ،اﻟـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ،
ﻣــﻮﻟــﺪاﻓ ـﻴــﺎ ،إﻳـﺴـﻠـﻨــﺪا وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ،رد
دﻳﺸﺎن ﺑﺘﻜﻬﻢ "ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪا ،ﺣﺘﻰ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺨﻮض
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت".
وﻣ ـ ـﻨـ ــﺢ دﻳ ـ ـﺸ ـ ــﺎن ﺛ ـﻘ ـﺘ ــﻪ ﻟـ ـﻨ ــﻮاة
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﻪ اﻷول
ﻟـﻌــﺎم  .2019وﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء اﻟﻈﻬﻴﺮ
ﻟﻮﻛﺎس ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ اﻟﻤﺼﺎب ،ﻳﺘﻮاﺟﺪ
ﻛﻞ أﺳﺎﺳﻴﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ )ﺿﺪ
ﻛﺮواﺗﻴﺎ  ،(4-2ﻣﻦ اﻟﺤﺎرس ﻫﻮﻏﻮ
ﻟ ــﻮرﻳ ــﺲ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ
ﺟﻴﺮو.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺪﻓﻊ دﻳﺸﺎن ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ زﻳﻤﺒﺮو ﻓﻲ
ﻛ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ـﻨــﺎو؟ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻳـﻄــﺮح
ﺳﺆال ﺣﻮل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻠﻴﺰ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى أو ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ
ﻛﻮﻣﺎن ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2017ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﻟﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺎت.

ﺷﻜﻮك ﺣﻮل أوﻣﺘﻴﺘﻲ
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻮﻛﺎ ﺣﻮل اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟ ـﺒــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻘـﻠــﺐ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﺻــﺎﻣــﻮﻳــﻞ
أوﻣـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋـ ـﻘ ــﺪت رﻛ ـﺒ ـﺘــﻪ
اﻟﻴﺴﺮى ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻤﻪ ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻔﺪ ﻳﺪﻓﻊ دﻳﺸﺎن ﺑﺎﻟﺸﺎب
ﺑــﺮﻳ ـﺴ ـﻨ ـﻴــﻞ ﻛـﻴـﻤـﺒـﻴـﻤـﺒــﻲ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﻬﺎ ،وﻟﻮ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ "اﻟﺪﻳﻮك".

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻓـﺒـﻌــﺪ ﻟـﻤـﺴــﺔ ﻳ ــﺪ ﺿ ــﺪ إﻳﺴﻠﻨﺪا
) (2-2ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻋﺎﻧﻰ "ﻛﻴﻢ" ﺿﺪ
ﻫــﻮﻟ ـﻨــﺪا )ﺻـ ـﻔ ــﺮ (-2واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣﺮﻣﺖ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟـ ـ ـ ــﺪوري اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ .وﻣـ ــﻊ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺮوج اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴ ــﺐ أﻣـ ــﺎم
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ
ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑ ــﺎ،
ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺴﺔ ﻳﺪ اﺣﺘﺴﺒﺖ ﺿــﺪه ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة ،وأﺛﻤﺮت رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء
ﻣﻨﺤﺖ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻌﺒﻮر ﻟﺮﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﺳـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﻮﻗ ـﻔ ــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ودﻋﻮا دوري

اﻷﺑﻄﺎل ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻧﺠﻢ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ ،وﻫ ــﺪاف أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن.
وﻟــﻢ ﻳﺨﻴﺐ ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ) 27ﻋﺎﻣﺎ
و 67ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ( اﻵﻣﺎل ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺻﻨﻊ رﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء ﻟﺠﻴﺮو اﻟﻄﺎﻣﺢ ﻟﺘﺨﻄﻲ داﻓﻴﺪ
ﺗﺮﻳﺰﻳﻐﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺿﻤﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ).(34

»ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮن« ﻟﻤﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻋﺠﺰت ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ ﻋﻦ
ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت أي ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺒﺮى،
وﺗـﺴـﺘـﻌــﺪ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻋــﺪد

ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﻟـ"ﻣﺒﺎراة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮن" ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ دﺧ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺎم  1991اﺛﺮ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺪرﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أﻟـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪرو
ﺳﺒﻴﺮﻳﺪون "ﺳﻨﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﻮاﺟﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﻣــﻮﻟــﺪاﻓـﻴــﺎ ﺣـﺼــﺪت ﻫــﺰاﺋــﻢ ﻛﺜﻴﺮة،
وﺣﻠﺖ أﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛــﺄس أوروﺑ ــﺎ  2016ﻣﻊ
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻳﺘﻴﻤﺘﻴﻦ.
ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ  ،2018ﻣـﻨــﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺪون ،ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻲ
ﻣﻴﺮﺗﺸﻴﺎ ﻟﻮﺗﺸﻴﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺷﺎﺧﺘﺎر

داﻧ ـﻴ ـﺘ ـﺴ ــﻚ اﻷوﻛ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ وزﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺖ
اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،اﻷﻣــﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ.
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳـﻨــﺔ ،ﻻ ﺗﺒﺸﺮ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ،إذ ﺣﻘﻖ ﻓﻮزﻳﻦ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺳ ــﺎن ﻣــﺎرﻳـﻨــﻮ ،اﻷﺧـﻴــﺮة
ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ )ﻓﻴﻔﺎ(
ﺿﻤﻦ دوري اﻷﻣﻢ.
وﻓ ــﻲ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣـﻨـﻴــﺖ ﻣــﻮﻟــﺪاﻓـﻴــﺎ
ﺑﺨﺴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﺻﻔﺮ -1ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻳـﻔـﺴــﺮ ﺳـﺒـﻴــﺮﻳــﺪون
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑـﻐـﻴــﺎب ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ ﻫ ــﺪاف،
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرع اﻟﻄﻮل أﻟﻴﻜﺴﻲ
ﻛﻮﺷﻴﻠﻴﻒ ﺣﺎرس ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ ﺳﻴﺘﺎرد
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.

ورأى دﻳﺸﺎن أن "اﻟﻤﻮﻟﺪاﻓﻴﻴﻦ،
ﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أرﺿـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﻢ ،ﻻ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن أﻫﺪاﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮة".
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪرو ﻏﺮﻳﻜﻮ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻟـﻴــﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ "اﻟ ـﻤــﻮﻟــﺪاف ﻟﻴﺴﻮا
ﺷﻐﻮﻓﻴﻦ ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻓــﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻣﺮﺑﺤﺎ" ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل راﺗﺐ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  500ﻳﻮرو.

ً
روﻧﺎﻟﺪو ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل أﻣﺎم أوﻛﺮاﻧﻴﺎ »ﻳﻮﻳﻔﺎ« ﻳﻌﻠﻦ أﺳﻤﺎء  ٣٤ﺳﻔﻴﺮا
ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب دام  9أﺷﻬﺮ ،ﻳﻌﻮد اﻟﻨﺠﻢ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﻟ ـﻴ ـﻘــﻮد ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎل ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﺿﺪ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟـﻴــﻮم ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺻﺮﺑﻴﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑﺎ .2020
وﺧــﺎض روﻧﺎﻟﺪو آﺧﺮ ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺧﺮج ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻷوروﻏﻮاي ) (1-2ﻓﻲ
ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ  ،2018وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ
 30ﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻳ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ رﻳـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أن أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات
ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ اﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  100ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،ودﻓﻌﺖ اﺑﻦ
ﻣﺎدﻳﺮا ﻻﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻟﻔﺘﺮة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻼده ،ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ،وﺑـﻌــﺪ اﻟـﻨـﺠــﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﺑــﻦ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف "اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز"،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ ﺛــﻼﺛ ـﻴــﺔ ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ "ﻫــﺎﺗــﺮﻳــﻚ"
ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﻘﻠﺐ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ذﻫﺎب دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﺻﻔﺮ -2أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،اﻟﻰ
ﻓﻮز 3-ﺻﻔﺮ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﻨﻮ وﻋﺒﻮر اﻟﻰ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻳﻌﻮد روﻧﺎﻟﺪو اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻟﻪ  85ﻫﺪﻓﺎ
ﻓﻲ  154ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ.
وﺣـﻈـﻴــﺖ ﻋ ــﻮدة روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو اﻟ ــﻰ ﻛـﻨــﻒ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ

ً
ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻤﺪرب ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو
ﺳﺎﻧﺘﻮس ،ﻣﺮورا ﺑﺰﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺟﻮاو
ﻛﺎﻧﺴﻴﻠﻮ ،ووﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺒﺮﻧﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ وروﺑﻦ
ﻧﻴﻔﻴﺶ ﻣﻦ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن.
وﻳﺪرك ﺟﻨﺎح وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن أن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟـ ــﻰ روﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪو ﻟـﺘـﺨـﻄــﻲ ﻋﻘﺒﺔ
أﻛﺒﺮ ﺣﺎﺟﺰﻳﻦ ﻟﻬﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻟـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﻓ ــﺄوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﺨـﺴــﺮ
ﺳ ــﻮى ﻣ ــﺮة واﺣ ـ ــﺪة ﻣ ـﻨــﺬ ﻣﻄﻠﻊ
 2018ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻬﺎ وﻧﺠﻤﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧــﺪري ﺗﺸﻴﻔﺘﺸﻨﻜﻮ،
أﻣـ ـ ــﺎ ﺻ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل روﺳ ـﻴ ــﺎ ،2018
ﻓــﺎﻧـﺘــﺰﻋــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ) (1-1ﻣﻦ
أﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ودﻳ ـ ــﺔ
اﻷرﺑﻌﺎء.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﺗ ـﻀ ــﻢ
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﻲ ﻟ ـﻴ ـﺘــﻮاﻧ ـﻴــﺎ
وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﻴﻦ،
ﺗﺴﻌﻰ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎل اﻟــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺗﻀﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت.

أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻳﻮﻳﻔﺎ( أﻣﺲ،
اﻟﺴﻔﺮاء اﻟـ 34ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻜﺄس أﻣﻢ أوروﺑﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ  12ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻟﻌﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  12ﻳﻮﻧﻴﻮ و 12ﻳﻮﻟﻴﻮ .2020
وأﺑـ ـ ــﺮز "ﻳ ــﻮﻳ ـﻔ ــﺎ" أن ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺮاء ﻫ ــﻢ "أﺳــﺎﻃ ـﻴــﺮ
ﻟـﻬــﻢ ﺑـﺼـﻤــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ" ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ،
وﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 60ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻔﺮاء ،ﻳﺒﺮز ﺑﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎﻳﻜﻞ
اﻟﺬي ﺗﻮج ﺑﻴﻮرو  1992ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ،ودﻳﻔﻴﺪ
ﺗﺮﻳﺰﻳﻐﻴﻪ ﺑﻄﻞ ﻧﺴﺨﺔ  2000ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻐﻮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ  2004ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده.

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ،أﻟﻜﺴﻨﺪر
ﺗﺸﻴﻔﺮﻳﻦ "إﻧﻪ ﻟﺸﺮف أن ﻳﺸﺎرك ﻧﺠﻮم ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎﻳﻜﻞ
وﺗﺮﻳﺰﻳﻐﻴﻪ وﻓﻴﻐﻮ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟ ــ 60ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ" ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﻢ أﺑﻄﺎﻻ "ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ذﻛﺮﻳﺎت ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ".
وﻗﺎل ﺗﺮﻳﺰﻳﻐﻴﻪ إن "ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻤﻴﺰة،
ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﺣﺘﻔﺎﻻ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ  12ﻣﺪﻳﻨﺔ"،
ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ "اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ "60ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﺘﺒﺮ ﺷﻤﺎﻳﻜﻞ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ 2020
"ﺳﺘﺤﻈﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﻠﻌﺐ أﻣﺎم ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﺬا

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻋﻦ »اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ«
روﻧﺎﻟﺪو

ﺳﻴﻐﻴﺐ اﻟﺠﻨﺎح أﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻧﺠﻢ وﺳﻂ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﻄﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺨﺬه.
وﻟﻢ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺒﺎﻟﻎ  31ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺨﻴﺐ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل .2018
ﻟﻜﻦ دي ﻣﺎرﻳﺎ اﺳﺘﺪﻋﻲ إﻟــﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳـﺘــﻮاﺟــﻪ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ اﻷﺣ ــﺪ واﻟـﻤـﻐــﺮب ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ

أﻳﺎم .وﻛﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" أن دي ﻣﺎرﻳﺎ "ﻋﺎﻧﻰ أﻣــﺲ اﻷول ﺗﻤﺰﻗﺎ
ﻋﻀﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟ ــﺮؤوس ﻟﻔﺨﺬه
اﻷﻳﺴﺮ" ،و"ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮه" ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳ ـﻌ ــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﻧﺠﻤﻪ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل أﻣﺎم ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺒﻄﻠﺔ .3-4

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺨﻮض »اﻟﻜﺄس اﻟﻮدﻳﺔ« ﻓﻲ آﺳﻴﺎ
وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮدﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻛﻞ ﺻﻴﻒ ،ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮض اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺠﻌﻞ
ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻳﺘﻔﺎدى
اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻻﻏﺘﺼﺎب.
وﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار ،ﻟ ــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻫ ـﻨــﺎك ﺧـﻄــﺮ ﺑ ــﺄن ﻳﺘﻌﺮض
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
أو أن ﻳﺨﻮض اﻟﻴﻮﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺪون ﻧﺠﻤﻪ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ وﻣﻘﺎر
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ  27اﻟﺠﺎري ،ﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
ذﻛﺮت أن ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز" ﺳﻴﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﺳـﻨـﻐــﺎﻓــﻮرة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻔﺰا وﻣﺸﺮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ".
وإﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻳﻜﻞ وﺗﺮﻳﺰﻳﻐﻴﻪ وﻓﻴﻐﻮ ،ﻳﺒﺮز
أﻳـﻀــﺎ ﺑﻴﻦ ﺳـﻔــﺮاء ﻳ ــﻮرو  ،2020اﻹﺳ ـﺒ ــﺎن ،ﺗﺸﺎﺑﻲ
أﻟﻮﻧﺴﻮ ،وﻛﺎرﻟﻴﺲ ﺑــﻮﻳــﻮل ،وﺗﺸﺎﻓﻲ ﻫﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ،
واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﻫﻨﺮي ،واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻴﻨﺴﻤﺎن
واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ ،أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو دﻳــﻞ ﺑﻴﻴﺮو وﺟﻴﺎﻧﻠﻮﻛﺎ
زاﻣﺒﺮوﺗﺎ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺳﺎﻃﻴﺮ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻴﻮرو  2020أﻣﺲ،
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  55ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺒﻬﺎ
 24ﻓﺮﻳﻘﺎ وﻃﻨﻴﺎ.

ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار
ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻠﻌﺐ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎرﺿﺔ أزﻳﺎء أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﻮرﻏﺎ،
ﺗﻘﻮل إﻧــﻪ اﻏﺘﺼﺒﻬﺎ ﻋــﺎم  2009ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧــﻪ اﺷـﺘــﺮى ﺻﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 375
أﻟﻒ دوﻻر.
وﻧﻔﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ،
وأﻛــﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺑﻴﺘﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ أن ﻣﺎ ﺣــﺪث ﻣﻊ
ﻣﺎﻳﻮرﻏﺎ ﻓﻲ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ.

دي ﻣﺎرﻳﺎ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم

ﻻﻋﺒﻮ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

8:00

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ – اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد

beINSPORTS HD4

10:45

اﻧﻜﻠﺘﺮا  -اﻟﺘﺸﻴﻚ

beINSPORTS HD1

10:45

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل  -أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

beINSPORTS HD4

10:45

ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ  -ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

beINSPORTS HD

10:45

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ

beINSPORTS HD12

10:45

أﻧﺪورا  -اﻳﺴﻠﻨﺪا

beINSPORTS HD13

10:45

ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ

beINSPORTS HD6

اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻫﺮ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ،
اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺗﺼﻔﻴﺎت "ﻳﻮرو  "٢٠٢٠ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي

ﺗﺴﺘﻌﺪ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺣــﻮل ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﺸﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﻞ ﺗﺼﻔﻴﺎت
ﻛــﺄس أوروﺑ ــﺎ  2020ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم أﻣــﺎم ﺿﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ،اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ وﻳﻤﺒﻠﻲ.
واﻟﺘﺄﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪرب ﻏﺎرﻳﺚ ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ
ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ  ،2019وﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻗﺒﻞ رﺣﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻧﺘﻴﻨﻴﻐﺮو
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ.
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،ﻳﺸﻌﺮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ
ﺑﺄن ﻣﻨﺘﺨﺐ "اﻷﺳﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ" ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻔﻮة ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻘﺎرة .ﻓﺒﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺬ  ،1990ﺣﻘﻘﺖ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻣﺸﻮارا ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ دوري
اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻛﺮواﺗﻴﺎ،
ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻳـﺒــﺪو اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
ﻋﻘﻮد ﻣــﻦ اﻹﺣ ـﺒــﺎط ،ﻳــﺮى ﺟ ــﻮردان ﻫﻨﺪرﺳﻮن
ﻻﻋ ــﺐ وﺳ ــﻂ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ،أن اﻷﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﺎ زال ﻓﻲ
اﻧﺘﻈﺎر رﺟﺎل ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ ،ﻓﻤﻊ اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ ﺟﺎﻳﺪون
ﺳﺎﻧﺸﻮ ،ﻛﺎﻟﻮم ﻫﺎدﺳﻮن-أودوي واﻟﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ
دﻳﻜﻼن راﻳﺲ ،ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﻊ
اﻟﻬﺪاف ﻫﺎري ﻛﺎﻳﻦ واﻟﻨﺠﻮم رﺣﻴﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ،
ﻣﺎرﻛﻮس راﺷﻔﻮرد )اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ أﺧﻴﺮا(
ودﻳﻠﻲ آﻟﻲ.

وﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺳ ــﺎﻧ ـﺸ ــﻮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻣــﻊ
ﺑ ــﻮروﺳ ـﻴ ــﺎ دورﺗ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﺮﻛــﻪ
ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻦ ﺻ ـﻐ ـﻴ ــﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ
أﺻﺒﺢ ﻫﺎدﺳﻮن أودوي ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ﻓﻲ "اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮﻟﻴﻎ" ،رﻏــﻢ اﻧﺘﻈﺎره أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ.

ﺗﺸﻴﻚ وأرﻧﻮﻟﺪ
ﺷﺎﺑﺎن ﺻﻐﻴﺮان أﻳﻀﺎ؛ روﺑﻦ ﻟﻮﻓﺘﻮس-ﺗﺸﻴﻚ
)ﺗﺸﻠﺴﻲ( وﺗﺮﻧﺖ أﻟﻜﺴﻨﺪر-أرﻧﻮﻟﺪ )ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل(،
ﺗﻮاﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻤﺎ ،ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ،
ٌ
زﻣﻴﻞ آﺧﺮ ﻟﻬﻨﺪرﺳﻮن ﻫﻮ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺸﺎب ﺟﻮ
ﻏﻮﻣﻴﺰ ،اﻟﺬي ﺧﺎض  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت دوﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﺰال ﻣﺒﺘﻌﺪا ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﻗﻪ.
ّ
ﻳﻀﺠﻮن
وﻗــﺎل ﻫﻨﺪرﺳﻮن" :ﻫ ــﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎن
ﺑﻤﻮﻫﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة .ﻫــﺬا ﺟﻴﺪ ﻹﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﻷﻧــﻪ ﺑﻌﺪ
ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧ ـﻨــﺎ ﺳﻨﻤﺘﻠﻚ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﺟﺪا .ﻻﻋﺒﻮن ﺷﺒﺎن ﺑﺪأوا ﻟﻠﺘﻮ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ،
وﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﺧﺒﺮة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات".
وأردف ﻻﻋﺐ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل" :اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻫﺮ ﺣﻘﺎ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎن .ﻳﺠﺐ أن أﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳ ـﺸــﺎرﻛــﻮن ﻫـﻨــﺎ ﻟـﻴـﻠـﻌـﺒــﻮا ﺑــﺎرﺗ ـﻴــﺎح ﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ".
ﺳﺎﻋﺪ ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ

اﻟﺸﺒﺎن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮاز اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ﻓﻲ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم.
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺧﻠﻘﺖ وﻻءات اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺪرﺳﻮن
ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺪاﻗﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﻐﻮط" :أﻧــﺎ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ رﺣﻴﻢ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن .ﻟﻌﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،وأﺗﺤﺪث
إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺌﺖ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﺗﻤﺎزﺣﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ" .وأﺿ ــﺎف" :ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻧﺤﻦ زﻣــﻼء ،واﻷﻫــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن
اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﺎن ﻹﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻼ ،ﻟﻜﻦ أﺷﻌﺮ ﺑﺘﻤﺎﺳﻚ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ،
وأﻣﻮر ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ".
ُ
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻮار إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺳﻬﻼ ﻧﺤﻮ
أوروﺑﺎ  ،2020واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻠﻌﺐ وﻳﻤﺒﻠﻲ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷدوار اﻷﺧﻴﺮة.
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎّ ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺪرﺳﻮن ﺣــﺬر ﻣﻦ أن ﺻﻌﻮد إﻧﻜﻠﺘﺮا
اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺂت أﻣﺎم ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ
وﻣﻮﻧﺘﻴﻨﻴﻐﺮو .وأوﺿﺢ" :اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺘﻐﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﻫــﺬا ﺟﻴﺪ ﻟﻨﺎ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻧﻌﺮف ﻣــﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺿﺪ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺗﺮﻳﺪ أن
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﻮز ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﺣﺬرﻳﻦ".
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

كلينتون معشوق ألبان كوسوفو
ف ــي حـيــن سـمـحــت غ ــارات
ح ـ ـ ـلـ ـ ــف شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي
لـكــوســوفــو بــالـتـحــرر ،فإنها
ً
تركت أيضا إرثا آخر يتمثل
ب ــإط ــاق أس ـم ــاء م ـثــل تــونــي
ب ـل ـيــر وب ـي ــل ك ـل ـي ـن ـتــون على
ً
أطفال تكريما لقادة التحالف
الغربي ،الــذي وجــه ضربات
إلـ ـ ــى ص ــربـ ـي ــا قـ ـب ــل ع ـشــريــن
ً
عاما.
ومــن بين هــؤالء كلينتون
بايغورا ،وتوني بلير داياكو،
ً
تـيـمـنــا بــالــرئـيــس األمـيــركــي
ورئيس ال ــوزراء البريطاني
آن ـ ـ ـ ـ ــذاك ،وه ـ ـمـ ــا ال ي ـش ـك ــان
اس ـت ـث ـن ــاء ف ــي ك ــوس ــوف ــو إذ
تحمل شــابــات اســم مادلين
ً
ت ـي ـم ـنــا بـ ــوزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــرك ـيــة حـيـنـهــا مــادلـيــن
أولبرايت.
وبدأت الغارات الغربية في
 24م ــارس  1999وتواصلت
ً
 11أسبوعا وحققت النصر

نقطة

بوندستاغ
جبله

ألل ـب ــان كــوســوفــو الـمـنــاديــن
ب ـ ـ ــاالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال وأرغ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــت
س ـلــو بــودان ميلوسيفيتش
ع ـلــى س ـحــب ق ــوات ــه م ــن هــذا
اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم فـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام نـ ـ ــزاع
أدى إل ـ ــى ت ـك ــري ــس ش ــرذم ــة
يوغوسالفيا السابقة .وأدت
هذه الحرب ( )1999-1998إلى
سقوط أكثر من  13ألف قتيل
معظمهم م ــن األل ـب ــان وإل ــى
نزوح مئات اآلالف.
ومـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،يمقت
الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــرب حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف ش ـ ـ ـمـ ـ ــال
األطلسي ،بينما حققت الدول
ً
الغربية خصوصا الواليات
المتحدة شعبية ثابتة في
صفوف ألبان كوسوفو.
وت ـ ــرتـ ـ ـف ـ ــع فـ ـ ــي ك ــوس ــوف ــو
أعالم أميركية والفتات كتب
ً
عليها " ش ـكــرا لحلف شمال
األطلسي" .وقد سميت جادة
على اسم بيل كلينتون.
(أ ف ب)

ب ــدأ الـكــويـكــب ريــوغــو الـ ــذي تــازمــه الـمــركـبــة الـيــابــانـيــة
"هايابوسا  "2كظله ،بالكشف عن بعض أسراره ،فقد رصد
باحثون معادن ممزوجة بماء على سطحه ،وذلك قد يساعد
في فهم مساهمة الكويكبات في وجود المياه على األرض
وقيام الحياة.
وقد ّ
كرست ثالث دراسات صدرت هذا األسبوع في مجلة
"ساينس" لهذا الجسم الفلكي الصخري البعيد الذي اكتشف
سنة .1999
وقــال عالم الفيزياء الفلكية باتريك ميشيل أمــس" :هي
المعطيات األول ــى فــي حــوزتـنــا عــن كويكب كــربــونــي" ،مع
تلك الـمـتــوافــرة عــن بينو ال ــذي يتولى المسبار األميركي
"أوزيريس-ريكس" دراسته ،وقد نشرت النتائج بشأنه هذا
األسبوع أيضا في مجلة "نيتشر".
وأضــاف ميشيل وهــو مدير أبحاث في المركز الوطني
لألبحاث العلمية في فرنسا يشارك في مهمة "هايابوسا
 "2أن األمر "أشبه باكتشاف عالم جديد ،ونحن نشعر أننا
مثل كريستوفر كولومبوس".
يذكر أن ريوغو الذي يقع على بعد  340مليون كيلومتر
جدا ّ
عن األرض ويبلغ قطره  900متر هو كويكب قديم ّ
يقدر
ّ
أنه تشكل قبل مئة مليون إلى مليار سنة.
(أ ف ب)

أقــامــت ام ــرأة أمـيــركـيــة ،تـقــول إنـهــا متحدرة
من ساللة عبدين ّ
صورهما أستاذ عنصري في
جامعة هارفارد عام  ،1850دعوى قضائية على
الجامعة ،بسبب "استغالل" صور أجدادها.
وأق ــام ــت ت ــام ــارا الن ـي ـيــر ال ــدع ــوى ف ــي والي ــة
ماساتشوستس (شمال شــرق) ،بسبب الصور

التي التقطت في والية كاروالينا الجنوبية لعبد
وابـنـتــه عــرفــا عنهما باسميهما األول ـيــن فقط:
رينتي وديليا.
وهـ ــذه الـ ـص ــور ،ال ـتــي يـعـتـقــد أن ـهــا م ــن أق ــدم
الصور الملتقطة لعبيد أميركيين ،معروضة في
متحف بالجامعة الواقعة قرب بوسطن.

والتقطت الصور بطلب من العالم السويسري
األم ـيــركــي فــي الـجــامـعــة لــويــس أغــاس ـيــز ،وهــو
واضع نظريات حول تفوق البيض.
وفي الصور ،أجبر رينتي وديليا على أن يقفا
عاريين "دون طلب موافقتهما ،ومن دون احترام
لكرامتهما أو عــرض تعويض عليهما" ،بينما
ك ــان الـبــروفـيـســور يسعى إل ــى "إث ـبــات الــدونـيــة
البيولوجية الـفـطــريــة لــدى ال ـســود" ،كـمــا قالت
النيير في الدعوى.
وب ـي ـن ـمــا اع ـت ــرف ــت ج ــام ـع ــات أم ـي ــرك ـي ــة ع ــدة
ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بــارتـبــاطـهــا الـتــاريـخــي
بالعبودية ،تتهم النيير "هارفارد" بعدم االعتراف
بأن تلك الصور تتعارض مع هذا "الفصل غير
الـمـقـبــول مــن تــاريـخـهــا ،وبـقـيــت تستغلها عــدة
عقود".
واتهمتها كذلك بالعمل على "تطهير تاريخ
ال ـص ــور واسـتـغــالـهــا م ــن أج ــل ال ــرب ــح" ،مـنــددة
باستخدام صورة رينتي على غالف كتاب لعلوم
ً
اإلنسان سعره  40دوالرا نشرته في عام .2017
وت ـطــالــب النـيـيــر الـجــامـعــة بتسليمها الـصــور
ً
فورا ،واالعتراف بأنها "كانت متواطئة في إدامة
وتبرير الرق" ،وبدفع تعويضات غير محددة.
(أ ف ب)

ً
سعت لقتله بعد  ٢٠يوما من زواجهما صينيون يهربون المخدرات في فيتنام
أوق ـ ـفـ ــت أرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة فــي
ال ـخـم ـس ـيــن م ــن ال ـع ـمــر قــرب
ب ــوي ـن ــس آي ـ ـ ــرس لــاش ـت ـبــاه
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاول ـ ـت ـ ـهـ ــا قـ ـ ـت ـ ــل رج ـ ــل
ً
تزوجته قبل  20يوما فقط.
وقــالــت صحيفة "كــاريــن"
أمـ ـ ــس ،إن الـ ـش ــرط ــة أوق ـف ــت
كذلك عشيق الزوجة السابق،
وهو مواطن من الباراغواي
مـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن

ل ـ ــاشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه ب ـ ـ ـتـ ـ ــورطـ ـ ــه ف ــي
محاولة القتل.
وضرب المشتبه فيهما الزوج
ً
على الرأس وحاوال شنقه سعيا
إل ــى إظ ـهــار مــا حـصــل عـلــى أنــه
عملية انـتـحــار ،على مــا ذكــرت
الصحيفة.
ً
لـكــن الــرجــل الـبــالــغ  44عــامــا
تمكن من النجاة وروى ما حدث
للشرطة.

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

وي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــادث إل ـ ـ ــى
الـ ـس ــادس م ــن مـ ــارس ال ـج ــاري،
لـكــن الـمـحـقـقـيــن اح ـتــاجــوا إلــى
أسبوعين لتوضيح مالبساته.
وقـ ــالـ ــت ش ـق ـي ـقــة ال ـ ـ ـ ــزوج ،إن
الموقوفين كــا نــا يسعيان إلى
االس ـت ـي ــاء ع ـلــى مـمـتـلـكــاتــه إذ
ي ـم ـل ــك م ـش ــاغ ــل ل ـب ـيــع إط ـ ــارات
المركبات وتصليحها.
(أ ف ب)

أل ـق ــت ال ـش ــرط ــة الـفـيـتـنــامـيــة
الـقـبــض عـلــى عـصــابــة لـتـجــارة
الميثامفيتامين في دارة فخمة
بمدينة هــو شــي منه ،يزعم أن
ً
ً
مــواطـنــا صينيا يــديــرهــا ،وقــد
اس ـت ـخــدم ش ــرك ــة نـسـيــج غـطــاء
للعملية.
واق ـت ـح ـم ــت الـ ـش ــرط ــة ،أم ــس
األول ،هذه الدارة الفخمة خالل
عملية دهــم اسـتـمــرت ســاعــات،

ً
واكتشفت خاللها أ كـيــا ســا من
الـمـيـثــامـفـيـتــامـيــن يـعـتـقــد أنـهــا
ّ
هربت من الوس.
وض ـ ـب ـ ـطـ ــت ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة 300
كـ ـيـ ـل ــوغ ــرام مـ ــن ه ـ ــذا ال ـم ـخ ــدر،
ً
ون ـش ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام الح ـقــا
ً
صورا تبين عشرات الرزم منه.
وق ـ ـ ـ ــال ش ـ ــرط ـ ــي ،طـ ـل ــب ع ــدم
ال ـك ـش ــف ع ــن اس ـم ــه شـ ـ ــارك فــي
عملية الدهم لوكالة الصحافة

الفرنسية ،أمــس" :ألقي القبض
ً
على  11شخصا ،هم  8صينيين
و 3فيتناميين".
وكان المشتبه فيه الرئيسي،
ً
وهو مواطن صيني ( 56عاما)،
يسجل اسم صديقته الفيتنامية
ك ـ ـمـ ــال ـ ـكـ ــة لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة لـ ـتـ ـص ــدي ــر
المنسوجات ،ويــرجــح أنــه كان
يــديــر ت ـجــارة ال ـم ـخــدرات تحت
غطاء هذه الشركة( .أ ف ب)

أول وقف في تاريخ الكويت أنشأه سلمان بن
صقر الطيري العازمي عام 1808م

وثيقة لها تاريخ

تــاريــخ األوق ــاف اإلســامـيــة فــي الـكــويــت يـعــود إلى
ً
بداية االستقرار بهذه األرض الطيبة ،لكونه جزءا من
تاريخ الناس ،ولعالقته المباشرة بالتشريع اإلسالمي.
واألوقـ ـ ــاف اإلســام ـيــة ف ــي ال ـكــويــت ت ـشــرف عليها
ً
حكومة الــدولــة ،وتقع حاليا تحت مسؤولية األمانة
العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية ،وتضم مجموعة
ضخمة من األمالك الوقفية تدار وفق قواعد الشريعة
اإلسالمية .وقد ذكر المؤلفون والمتخصصون بتاريخ
ً
الكويت ،أن أفرادا من قبيلة العوازم سكنت الكويت قبل
أن ُيطلق عليها اسم الكويت ،وأن هناك شواهد وأدلة
عديدة تؤكد هذه الفرضية.
في مقال اليوم سنستعرض وثيقة ربما تكون أقدم
وثيقة للوقف اإلسالمي في الكويت ،وهو ألسرة كريمة
من أسر قبيلة العوازم العريقة ،مما يؤكد وجود بعض
العوازم في الكويت منذ أكثر من مئتي سنة ،ويؤكد
كذلك ممارسة أهــل الكويت ألعـمــال الــوقــف منذ ذلك
التاريخ وما بعده.
تعود الوثيقة إلى عام 1223ه ــ1808/م ،ومصدرها
أسرة الختالن الكريمة (العوازم) ،الذين أهدوني هذه
ً
الوثيقة وغيرها قبل سبع سنوات تقريبا ،وقد كتبت
ـاض أو شخص لم أتمكن من معرفة موقعه أو
بيد قـ ٍ
منصبه فــي مـثــل ه ــذه األمـ ــور .فـقــد ك ــان مــن المعتاد
أن ي ـقــوم ب ـهــذه األم ـ ــور أح ــد ش ـيــوخ الـعـلــم م ــن أس ــرة
العدساني الكريمة التي تولت القضاء منذ نهاية الربع
ً
األول من القرن الثامن عشر الميالدي تقريبا ،إال أن
وثيقة اليوم كتبها علي بن محمد بن مصطفى ،وهو
شخصية لم تركز عليها أقالم الباحثين والمؤرخين.
ت ـقــول الــوثـيـقــة ،ال ـتــي شـهــد عليها ع ــدد مــن رجــال

الـ ـع ــوازم ف ــي ال ـكــويــت آنـ ـ ــذاك" :ال ـم ــوج ــب لـتـحــريــره
والداعي لتصديره هو أن الرجل سلمان ابن صقر
الطيري العازمي في تمام صحته وكمال عقله ومن
غير إقهار وال إجبار قد أوقف بيته الكاين (الكائن)
له في بلد الكويت البيت الشمالي على بناته دلها
وعـيــدة وعلى أمهم مطرة بنت غـ ّ
ـريــب ،وأن هــؤالء
ال ـمــذكــورون يعملون اضـحـيــة وخـيــر خ ـيــرات مما
يعود نفعه عليه يوم القيامة ،وأن قدروا على حجة
يحجون عنه ان كان في أجرته قدر والله على ما
نقول وكيل .جرا وحرر في  28جمادى األول سنة
 1223من بعد الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل
الـصــاة وال ـســام وصـلــى الـلــه على محمد وسلم.
ح ــدود الـبـيــت ال ـمــذكــور قـبـلــة بـيــت فــريــح الـصــانــع
ً
ً
وشرقا بيت سليمان الوهيبي وشماال بيت قاسم
ً
الـسـهــول وج ـنــوبــا بـيــت مـطــرة بـنــت غــريــب زوجــة
سليمان".
وق ــد وردت أس ـم ــاء ال ـش ـهــود ع ـلــى ه ــذا الــوقــف
القديم كما يلي :علي بن محمد بن مصطفى (كاتب
وش ــاه ــد) ،ومـســاعــد ال ـغـ ّ
ـريــب ،وس ـعــد بــن خـتــان،
وسعيد( ...غير واضح اسمه الثاني).
هذه الوثيقة النادرة تحتاج إلى مزيد من التمعن
ً
والتحليل ،خصوصا فيما يتعلق بكاتبها علي بن
ً
محمد بن مصطفى (علما بأنه كتب وثائق أخرى
موجودة) وبأسماء الشخصيات الموجودة فيها من
ّ
والغريب (ال ـعــوازم) والسهول وفريح
أســرة الختالن
الصانع وسليمان الوهيبي ،لمعرفة امتداد هذه األسر
الكريمة ،والتوصل إلى بدايات استقرارها في أرض
ً
الكويت الغالية علينا جميعا.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

كيف يطمئن شعب واع إلى وضع
ً
مقدراته االقتصادية مثال بين يدي
مـجـلــس ال يـضــم س ــوى أفـ ــراد قالئل
يحملون شهادة جامعية باالقتصاد
السياسي؟!
إن األمــر كذلك فــي سائر القضايا
الـتــي يــدعــى المجلس إلــى دراستها
وأخ ـ ــذ قـ ـ ــرارات ب ـشــأن ـهــا ،واألك ـثــريــة
ّ
ّ
ترجح
المؤلفة من الجهلة هي التي
الـكـفــة ،مــع الـعـلــم ب ــأن ه ــذه األكـثــريــة
ً
تظل هي ذاتها ما دام المجلس قائما،
في حين تشمل القضايا المعروضة
ش ـت ــى ال ـح ـق ــول والـ ـمـ ـي ــادي ــن ،أل ـيــس
من سخرية القدر أن يفصل الجهلة
ف ــي ال ـق ـضــايــا الـسـيــاسـيــة الـخـطـيــرة
ً
مثال لتضيع آراء الصفوة في زحمة
الثرثرة والصراخ؟!
ألـيــس مــن الـعــار أن تـتــرك مـقــدرات
مواطنين يتصرفون
أمة تحت رحمة ّ
بهذه المقدرات بخفة ومجون ،كما لو
كانوا يلعبون الورق؟!
إن ن ـظــام ـنــا ال ـب ــرل ـم ــان ــي بـحــالـتــه
الراهنة ال ّ
يهمه قيام مجلس تحتشد
ّ
فـيــه ال ـك ـفــاء ات بـقــدر مــا يـهــمــه حشد
قطيع من األصـفــار يسهل توجيهه،
بحيث يظل الممسك بالخيط وراء
ً
الستار ،بعيدا عن كل مسؤولية.
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ت ـق ـفــز ل ــذاك ــرت ــي ه ــذه
الفقرة من كتاب "كفاحي" ،التي يقصد
بها المرحوم هتلر البرلمان األلماني
في ألمانيا بكل عظمتها وإنجازاتها
وتـقـ ّـدمـهــا وعـلـمــائـهــا واخـتــراعــاتـهــا
وفالسفتها قبل توليه السلطة ،فكلما
سمعت اقتراحات النواب في الكويت
بتوزيع األم ــوال والـكــوادر والبدالت
هنا وهناك ،أو رأيت نقاشاتهم حول
بعض القضايا والمشاريع المهمة،
وليس آخرها مشروع مدينة الحرير
ً
طبعا ،أتساء ل :لو يصيدكم شيسوي
فيكم؟!

أميركية تقاضي «هارفارد» :استغللتم أجدادي

«هايابوسا» تكشف أسرار «ريوغو»

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

فهد البسام

وفيات
عدنان ًعبدالعزيز احمد المزين
 52عاما ،شيع ،الرجال :صباح السالم ،مسجد بن نخي ،النساء :القرين،
ق ،1ش ،29م ،13حسينية أم الحسين السليم ،ت98700002 ،96988814 :
عائشة ًعبدالله محمد الحسيني أرملة عبدالله أسد زماني
 73عاما ،شيعت ،الرجال :الجابرية ،ق ،8ش ،1م ،33النساء :العديلية،
ق ،3ش اللؤلؤة ،م.2

أحمد ًحربي رمضان الشمري
 49عاما ،شيع ،الرجال :سعد العبدالله ،ق ،8ش ،857م ،6النساء :الواحة،
ق ،1ش ،5م ،39ت99005521 ،97220505 :

علي خليف العنزي
سارة َ
 31عاما ،شيعت ،ت :العزاء بمقبرة الصليبيخات فقط ،ت99646341 :
66111373 ،

عز ناصر سالم النصار

ثمانية أشهر ،شيعت ،العزاء بمقبرة الصليبيخات فقط ،ت99024367 :

لطيفة ًيوسف األحمد الثاقب
 88عاما ،شيعت ،الرجال :اليرموك ،ق ،3شارع أحمد يوسف الثاقب،
ديـ ــوان ال ـثــاقــب ،ال ـن ـســاء :ال ـيــرمــوك ،ق ،4ش ،1م ،36ت،99898013 :
99430719

كاظم ًحاجي يعقوب معرفي
 84عاما ،شيع ،الرجال :ديــوان معرفي ،الدسمة ،ق ،4ش االستقالل،
النساء :دار معرفي ،الدسمة ،ق ،1ت99944485 ،22555881 :

انفال ًمحمد سالم الفرحان الخشمان
 33عاما ،شيعت ،الرجال :صالة دسمان ،الروضة ،ق ،2ش علي سليمان
بوكحيل ،النساء :كيفان ،ق ،3ش ،34م ،18ت99504284 ،99018071 :

مشعل ًسليمان فرج المرهش الشمري

 50عاما ،شيع ،الرجال :صباح الناصر ،ق ،6ش ،44م ،526ت90012777 :

محمد مبارك السعيدي
مزنة ً
 41عاما ،شيعت ،الرجال :السرة ،ق ،6ش ،6م ،10النساء :خيطان ،ق،10
ُش ،3م ،28ت94777181 :
ضيف الله العتيبي
زبادة ً
 83عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال :عبدالله المبارك ،ق،4
ش ،410م ،97النساء :الشهداء ،ق ،5ش ،519م ،3ت55773996 :

عبدالعزيز إبراهيم محمد المحيش
ً
 71عاما ،يشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال :القرين ،ق ،3ش ،4م،59
النساء :الفردوس ،ق ،6ش ،1ج  ،17م ،12ت67744467 ،99728871 :

مواعيد الصالة

ويبقى أن نقول فــي ختام هــذا المقال القصير إن
وثيقة اليوم تؤكد وجــود بعض العائالت من قبيلة
العوازم في الكويت منذ أكثر من  200عام ،وإن ألسرة
ً
الطيري العازمي وقفا منذ عام 1808م.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:31

العظمى 27

الشروق

05:50

الصغرى 15

الظهر

11:55

ً
أعلى مد  00:18صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 01:12ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:00

ً
أدنى جزر  07:08صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:17

 07:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

