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ص ١٣

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

واﻛﺒﻮا اﻟﺘﻄﻮر ...ﻓﻠﻦ ﺗﺤﻜﻤﻮا اﻟﻔﻀﺎء
ِ

ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﺻ ـ ـ ــﺪرت أرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻗـ ــﻮاﻧ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑـ ــﺎﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻫــﻲ
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت ،وﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ »ﺟﺮاﺋﻢ
ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت« ،و»اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ« ،وﻓ ــﻮق ﺗـﻠــﻚ وﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮﻧﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﺎت« ،واﻵﺧ ـ ـ ــﺮ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع.
ﻓ ـﻬــﻞ ﻛ ــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﺰﺧ ــﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
ﻛﺎف ،أو ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ
ﻏﻴﺮ
ٍ
ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺗﻮﻳﺘﺮ،
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﻮك ،وواﺗ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎب ،أو ﻣــﺎ
ﺷ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻪ؟! ﻫـ ـ ــﺬا ﻫـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺆال اﻟـ ــﺬي
ﻳـ ـﻄ ــﺮﺣ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ أﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ...
ﻓـ ـﻤ ــﺎذا ﻳ ـﻨ ـﻘــﺺ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت

ً
ً
ﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻜ ـﻠــﻒ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪا ﻳ ـﻜــﻮن
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ـﺒ ـﻬ ــﺎ؟ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ
رﺑـ ــﻂ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ
ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ وﻛﺸﻒ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﻣــﻊ إ ﻏــﻼق
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻟﻨﻘﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ
ّ
ﻫﺬه اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ وﻧﺬﻛﺮ ﻫﺆﻻء ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻻﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺗـﻌـﻄــﻲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـ ــ 53ﻣ ـﻨ ــﻪ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺤــﻖ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺠــﺐ أي ﺣ ـﺴ ــﺎب ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻃ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ....ﻓﻬﻞ
ﻳــﺮﻳــﺪ أوﻟ ـﺌــﻚ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﻮن ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺟﺪﻳﺪ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت
ﺣﺠﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ دون أﻣﺮ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ؟!
ﻧ ـﺤــﻦ ﻻ ﻧـﻨـﻜــﺮ و ﺟ ـ ــﻮد ﻣﺴﻴﺌﻴﻦ
وﻣﺄﺟﻮرﻳﻦ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻣﺘﻀﺮر ﺣﻘﻪ ،ﻓﻔﻲ
ﻋﺎم  2015ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  3000ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ
ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ:
•  ١٦٩.١٢٢أﻟﻒ ﻣﻘﺘﺮضً ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى راﺗﺐ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ
•  ٣٩٩.٠٣٥أﻟﻒ ﻣﻘﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻻ ﺗﺘﻌﺪى رواﺗﺒﻬﻢ  ٢٠٠٠دﻳﻨﺎر
ً
•  ٦٥١١ﻣﻮاﻃﻨﺎ وﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺤﻘﻬﻢ »ﺿﺒﻂ
وإﺣﻀﺎر« ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮوض
ً
•  ٢٣ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ ﻓﻘﻂ ُﺳ ِﺠﻨﻮا
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت
•  ٤٣.٣٧٨أﻟﻒ ﻣﻘﺘﺮض
ﻣﻦ ً اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ و٣٠.٢٣٧
أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪات
• ﻻ ﻣﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺗﺰﻳﺪ أﻗﺴﺎط
ﺳﺪاد ﻗﺮوﺿﻬﻢ
ﻋﻠﻰ 05 ٪٥٠

ﺑـﺤـﺜـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء وأﺻ ـ ــﺪر أﺣـﻜــﺎﻣــﻪ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ...ﺣـﺘــﻰ اﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﻌــﺪد إﻟــﻰ
أﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ اﻟﺪاﻋﻮن
إﻟــﻰ إﺻ ــﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ إﻟــﻰ أن
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺴ ـﺘــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎر
إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ أدﺧـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻛــﻢ وﺟ ـﻬــﺎت
ً
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﺗـﻨــﺎﻗـﻀــﺎت أﺣـﻴــﺎﻧــﺎ،
ً
وﻓﻲ أﺗﻮن اﻟﻔﻮﺿﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى،
وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أن اﻹﺳ ـ ـﻬـ ــﺎب ﻓﻲ
ً
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺣﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ.
إن اﻟﺘﺬرع ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺣﺠﺔ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻬﺎ ،وﻣﺮدود
ﻋﻠﻴﻬﺎ ...ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣــﻦ »ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ« ﻋﻘﺐ
أﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺼﺎدق ،وﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮدﻳــﻦ ،ﺧــﺎﻃـﺒــﺖ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ
وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ ...ﻣﻦ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ...ﻛﻤﺎ أن
ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ )أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ،

٠٨
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :ﻣﻘﺮرات اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ...وﺗﻄﻮر ﺑﻤﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

• »اﻟﻄﺮق« :ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎره
• »اﻟﻤﻮاﺻﻼت« أﺣﺎﻟﺖ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ً
ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل
أﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي أﻧﻪ ٍ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن إدراج ﺗﻜﻠﻔﺔ دراﺳ ــﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﻤﺘﺮو ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
ً
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ» :ﻧﻨﺴﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ
ً
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺘﺮو ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ وﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺎر اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗﻢ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ«.
ﺳﻴﻘﻮم
ﻣﻌﻪ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻟﻤﺰﻣﻊ
»اﻻﺳﺘﺸﺎري
أن
وأﺿﺎﻓﺖ
02

●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

ﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد
ﻟ ـ ــﻮراﻧ ـ ــﺲ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻣ ــﺎن إن اﻷزﻣـ ـ ــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣــﺎ ﺿــﺮة ﺧﻼل
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ  12اﻟﺠﺎري ،ﻣﺆﻛﺪا ﻣﻮﻗﻒ
ﺑ ـ ــﻼده اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪ ﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد ﺻــﺎﺣــﺐ
ً
اﻟﺴﻤﻮ ﻓــﻲ ﺣــﻞ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣ ــﺔ داﺧﻠﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وأﻋﺮب ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن ،ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻗـ ــﺮب اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
ﻋـﻤـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻋ ــﻦ ﺧـﻴـﺒــﺔ أﻣــﻞ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه
ً
اﻷزﻣﺔ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ
وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺒﺤﺚ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ
ﻻﺳﺘﻌﺎدة وﺣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛـﺸــﻒ أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺧــﻼل
ﻗـﻤــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ -ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﺑﻌﺾ
ً
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﺜ ــﺖ أﺧـ ـﻴ ــﺮا
ﻓــﻲ اﻟ ـﺤ ــﻮار اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ،اﻋﺘﺒﺮ
ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن أن ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ً
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺤﻘﻮق اﻹ ﻧـﺴــﺎن
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

٠٣

10
ﻟﻤﺎذا ﻳﺨﺴﺮ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ رﻏﻢ
ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ؟

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

ﻣﺰاج

إردوﻏﺎن »ﻳﺆدب« داود أوﻏﻠﻮ ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻠﻪ

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮرو
ً
ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺛﻠﺚ
»اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺆﺳﺴﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﻓــﻲ أدﻧــﻰ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف ﻟﻪ
ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  10ﺳﻨﻮات ،ﻫﺒﻂ
اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أﻣــﺲ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ،
ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﺪﻳﻨﺎر  3ﻳﻮرو.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
واﺻﻞ اﻟﻴﻮرو ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻼل
ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت أﻣـ ــﺲ إﻟـ ــﻰ أدﻧ ــﻰ
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻓ ــﻲ  28ﺷ ـﻬ ــﺮا
ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع اﻟ ــﺪوﻻر ،ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﺑ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ــﻼل 02

روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ
وﻟﻦ ﻳﻔﺎوض ﺗﺮاﻣﺐ
ﻃﻬﺮان ﻟﺨﻄﻮة ﺛﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺬرﻫﺎ

ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺳﻔﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ...
وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻌﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد
١٩

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن :ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺗﺸﻤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارات ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق
●

واﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺣــﺚ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ...إﻟـ ــﺦ(،
ً
ﻓﻬﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺿــﻮء ا أﺧﻀﺮ ﻟﺘﻤﺎرس
ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دون اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء؟
ﻻ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ وﻟ ــﻦ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﻓﻲ
ﻳ ــﻮم ﻣــﻦ اﻷﻳـ ــﺎم أن ﻧﻐﻠﻖ ﻓ ـﻀــﺎء ﻻ
ﻧ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﻪ ،ﻓـ ـﻀ ــﺎء وﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ
ﺗـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘـ ـﻨ ــﺎ وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺰﻧـ ــﺎ ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﻋــﻦ
ﻣ ـﺤ ــﺎوﻻت اﻟ ـﻠ ـﺤــﺎق ﺑ ـﻬــﺎ ،وﻟ ــﺬا ﻓــﺈن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت وﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ
أﻣﻨﻴﺔ ﺳﻴﻔﺸﻠﻮن ،ﻷ ﻧــﻪ ﻓـﻀــﺎء ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﻣﺠﺎراﺗﻪ ...أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﺗـﻐـﻄــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻧـﺤـﺘــﺎﺟــﻪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺎ،
ﻓﻬﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮدود ﻟﺪﺣﺾ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ
اﻧـﺘـﺸــﺎرﻫــﺎ ،واﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻧﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻤﺎﻫﺎ.

إن اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ ﻣــﺮﺳــﻮم ﺿــﺮورة
ً
ً
أﻣــﺮ ﻻ ﺿ ــﺮورة ﻟــﻪ أﺑ ــﺪا ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧ ـﻨــﺎ أﻣـ ــﺎم ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺔ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ ﻻ
ﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺔ ﺑـﺘـﺸــﺮﻳــﻊ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻨﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ً
أﻧــﻪ ﻳﺠﺮي ﻓــﻲ ﻏــﺮف ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ودون ﺳﻤﺎع ﻟﻠﺮأي اﻵﺧﺮ،
اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺪاﻋﻮن ﻣﺘﻀﺮرﻳﻦ
وﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪون اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎم ﻣـ ــﻦ اﻟـﺒـﻌــﺾ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ودﺳ ـﺘــﻮرﻫــﺎ
وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ...ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﺈرﺟﺎﻋﻨﺎ
إﻟﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ!

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑﻌﺪ  8أﻳــﺎم ﻣــﻦ إﻋــﻼن اﻹﻟـﻴــﺰﻳــﻪ ﻋــﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮات ّ
ﻟﻘﻤﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ،
ﺧﻀﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ أﻣﺲ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻴﺎر
ً
اﻟﻤﺘﺸﺪد ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ﻟﻢ وﻟﻦ ﻳﻘﺮر ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺟﺮاء ﺣﻮار
ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ«.
ً
وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  83ﻧﺎﺋﺒﺎ ،أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر
اﻷﺻــﻮﻟــﻲ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻋﻠﻲ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣــﻊ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻗــﺎل روﺣــﺎﻧــﻲ ،أﻣــﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى» :ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺸﺮح اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ،ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻫﻮ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺮر
ً
ً
ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺮﺷﺪ ،ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ واﺣﺪا،
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
02

ﻓــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم اﺟـﺘـﻤــﺎع اﺳـﺘـﻐــﺮق
 5ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟ ــﺐ ﻃـﻴــﺐ إردوﻏ ـ ــﺎن،
ﻗ ـ ـ ّـﺮرت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺣﺰب »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﻟﺤﺎﻛﻢ
أﻣﺲ اﻷول ،إﺣﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻖ أﺣـ ـﻤ ــﺪ داود أوﻏـ ـﻠ ــﻮ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻠ ـﺠــﻮق أوزداغ،
وأﻳﻬﺎن ﺳﻔﺮ أوﺳﺘﻮن ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺠﻲ ،إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ
ً
ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴــﺪا ﻟـﻔـﺼـﻠـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺰب
ً
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »اﻷﻧﺎﺿﻮل«
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺣﺴﺐ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ،
ﻓ ــﺈن ﻫـ ــﺆﻻء اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﻟـﻤـﻘــﺮر
إﺣ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄدﻳ ــﺐ وﻓـﺼـﻠـﻬــﻢ

ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺰب» ،وﺟ ـﻬــﻮا اﻧـﺘـﻘــﺎدات
إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏــﺎن ،وأﻋﻠﻨﻮا
ﻋ ــﺰﻣ ـﻬ ــﻢ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﺣـ ــﺰب ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻬﺪ ﻻﻧﺸﻘﺎق ﻛﺒﻴﺮ
داﺧــﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات«.
وﻳﻌﺘﺒﺮ داود أوﻏﻠﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز
ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺰب اﻟ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ
وأﺣــﺪ ﻣﺆﺳﺴﻴﻪ ﻓﻲ  ،2001وﻗﺪ
ّ
ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﻴﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎدر رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓــﻲ  2016ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ّ
ﺗﻌﻬﺪ أوﻏﻠﻮ
ﺑـﻌــﺪم اﻧﺘﻘﺎد إردوﻏ ــﺎن 02

١٥
ﻣﺴﻠﺴﻼت »رﻣﻀﺎن
 «٢٠٢٠ﺗﺘﺄﻫﺐ ﻟﺒﺪء
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

دوﻟﻴﺎت

20

ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﺨﺴﺮ أﻏﻠﺒﻴﺘﻪ
ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي
إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة

رﻳﺎﺿﺔ

٢٣
روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺤﻴﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﻣﺲ )إي ﺑﻲ آﻳﻪ(

ﻧﻴﻤﺎر وﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﺻﻔﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺎﻣﺎن
ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺳﻤﻮه ﻋﺰى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻛﺎﺑﻮل
أﻋﺮب ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ وإداﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺸﻨﻴﻊ اﻟﺬي
اﺳﺘﻬﺪف أرواح اﻷﺑﺮﻳﺎء
اﻵﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ،ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻺرﻫﺎب ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ
وﺻﻮره.

وﺻﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وﻓﻲ ﻣﻌﻴﺘﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻴﻞ اﻣﺲ اﻻول إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ ﻓــﻲ زﻳـ ــﺎرة ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻓــﻲ زﻳــﺎرة
رﺳﻤﻴﺔ ﻳـﺠــﺮي ﺳـﻤــﻮه ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وذﻟﻚ ﻓﻲ 12
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻛ ــﺎن ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺳـﻤــﻮه ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟـﻤـﻄــﺎر
ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،واﻟ ـﻤ ـﻨــﺪوب اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ ﻣـﻨـﺼــﻮر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﻗـﻨـﺼــﻞ ﻋ ــﺎم اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻟــﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻬﻮﻟﻲ.
وﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل آﺧ ــﺮ ،ﺑﻌﺚ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨﻲ ﻋﺒﺮ

ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﻣﺠﻤﻌﺎ
ﻳﻀﻢ وﻛﺎﻻت إﻏﺎﺛﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﺑﻮل وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎر
دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وإداﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﻟﺸﻨﻴﻊ اﻟ ــﺬي اﺳـﺘـﻬــﺪف أرواح اﻷﺑــﺮﻳــﺎء
اﻵﻣ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،وﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗـ ــﻪ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ دوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻼرﻫﺎب ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻــﻮره،
ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﺑــﻮاﺳــﻊ رﺣﻤﺘﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وﻳﻠﻬﻢ
ذوﻳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء وأن ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺤﻤﺪ وﻋﺰام اﻟﺼﺒﺎح ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ أﻣﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ.

ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﺪى
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰام اﻟﺼﺒﺎح.

اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻳﺨﺘﺘﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

اﺧﺘﺘﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
زﻳ ــﺎرة اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑـﺜــﻼث ﻣﺤﺎﺿﺮات
ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﻊ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﺸﺮح ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻓﻲ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ووﺟـ ــﻪ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﺳـﺌـﻠــﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ إن ﺗــﻮﻧــﺲ ﺳ ـﺘــﺪﺧــﻞ ﻛـﻌـﻀــﻮ ﻏ ـﻴــﺮ داﺋـ ــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺷ ــﺮح ﻟـﻠــﻮﻓــﺪ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ اﻟ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺎرخ ،واﻟﺴﻔﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻦ ،أﺑﺮز
ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة.
وﻗـ ــﺎم اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻟـﻤـﻘــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،واﺳﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃــﺎرق اﻟﻤﺰرم وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺑﺸﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻣﺒﺮزا أﻫﻤﻴﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻹﺑﺮاز
دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارات ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم...
ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ واﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ
ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب واﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋــﻊ ،واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ ،وﺣ ــﻞ اﻟـﻌــﻮاﺋــﻖ
ً
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺎر« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻗﺒﻞ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﺧﻄﻮط وﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﻛــﺪت أﻧﻬﺎ راﺟﻌﺖ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻄﺮح اﻟﻤﺸﺮوع ،آﺧﺬة
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻄﺮح
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أوﺻﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ
ً
ـﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ﺧﻼل ﻧﻈﺎم »ﺗﺼﻤﻴﻢ -إﻧﺸﺎء« ،وﺟـ ٍ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﺮو ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ أﺣــﺪ اﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،ﻟﻄﺮﺣﻪ ﺑﻨﻈﺎم
ً
اﻟـ  ،PPPﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺻﺪرت ﻗﺮارا رﻗﻢ  58ﻟﺴﻨﺔ 2017
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺑﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ
اﻟﺠﺪوى ،أﻫﻤﻬﺎ أن اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺬي ُﺑ ِﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ،واﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪم أﺧﺬه ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر رﺑﻂ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت» ،ﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎده«.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟــﻰ أن وزارة اﻟـﻤــﻮﺻــﻼت ،وﻫــﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق ،ﻛﺎﻧﺖ أوﺻﺖ
ﺑﻌﺪم ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا

ﺑـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺚ ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎ ﺋـ ـ ـ ــﺐ اﻷول
ﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ﻣ ــﻊ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮي ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
و ﻗ ــﺎل ﺳﻔﻴﺮ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻟــﺪى
ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﻏ ـﺴــﺎن اﻟـ ـ ــﺰواوي ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ"ﻛــﻮﻧــﺎ" ،إن "وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﻛﺎر
ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
وﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺚ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﻪ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات
اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟ ـﺠ ــﺎ ﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﺑـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎ أﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻞ
اﻻ ﺗـﻔــﺎ ﻗـﻴــﺎت ا ﻟـﻤــﻮ ﻗـﻌــﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮزع  ٣٤٨ﺣﺎوﻳﺔ
ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ  ٣ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ

»ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ« ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺪور اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼم
اﻟﻤﺘﻠﻘﻢ :إﺑﺮاز دور اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
ّ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ،ﻧﻈﻢ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ورﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان "اﻹﻋﻼم ودوره
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻳﻮﻣﻴﻦ.

●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛ ــﺪ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻹﻋ ــﻼم اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟﻘﻄﻊ
اﻹﻋ ــﻼم اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻢ،أن "اﻟ ــﺪور
اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﻸزﻣــﺎت أﻣــﺮ ﻣﻬﻢ
وﺿـ ــﺮوري ﻓــﻲ إﺑ ــﺮاز دور ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟــﻸ ﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟـﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ".
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﻠﻘﻢ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺪى ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ ،ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان "اﻹﻋ ـ ــﻼم ودوره
اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ" ،أن "إﺑ ــﺮاز دور ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮرﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ".
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ ان "اﻷﻣ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ
ﺑﺄﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟ ـﻌــﺎم ،واﻋـﺘــﺮاﻓــﺎ ﺑــﺎﻟــﺪور اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ وإﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮوب واﻟـ ـﻜ ــﻮارث ،ﻣـﻨـﺤــﺖ ﻋ ــﺎم ،2014
ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد،
وﺳـﻤـﻴــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ان اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟـ ــﺪوام ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺪ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮرﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳـﻴــﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮر
اﻟـﺜـﻘــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي اﻟﻤﺸﻬﻮد".

ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ

اﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟــﻮزارة أﺣﺎﻟﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧــﻮاﻗــﺺ دراﺳ ــﺔ اﻟـﺠــﺪوى وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮرو ﻳﺘﺮاﺟﻊ...
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺳﻂ
ﺗﺮﻗﺐ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ.
واﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﻴــﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.22إﻟ ــﻰ  1.0946دوﻻر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ  1.09305دوﻻر ،وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ .2017
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إردوﻏﺎن »ﻳﺆدب« داود أوﻏﻠﻮ...

ّ
ّ
ً
ً
أﺧﻴﺮا ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ّ
ﻣﻄﻮﻟﺔ أﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ
ﻋﻠﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ أﺟﺮى
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.
ً
ّ
ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ
اﻟﺤﺰب
ﻓﺈن
أوﻏﻠﻮ
داود
ﻧﻈﺮ
وﻓﻲ
ّ
ً
اﻧﺘﻘﺪ ﻋﻠﻨﺎ ﻃﻌﻦ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﻔﺎرق ﺿﺌﻴﻞ وإﺻﺮاره ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻲ
ّ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ ﻧﻜﺮاء.
ً
ّ
ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ أوﻏﻠﻮ ﺑﺸﺪة ﻗﺮارا ﺻﺪر ﻓﻲ  19أﻏﺴﻄﺲ وﻗﻀﻰ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ
رؤﺳﺎء ﺑﻠﺪﻳﺎت دﻳﺎر ﺑﻜﺮ وﻣﺎردﻳﻦ وﻓﺎن ،وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰب
ّ
اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد ،ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﻨﺎﺷﻄﻴﻦ أﻛﺮاد.
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ً
وﺗــﺄﺗــﻲ إﺣــﺎﻟــﺔ أوﻏـﻠــﻮ إﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ

أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻻوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ
ﻗﺮارﴽ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
اﺣﻤﺪ اﳌﻨﻔﻮﺣﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﻘﺮار ان ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄدﻳﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ دﻋﻮة ﻣﻦ
ﺗﺮى ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ او
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺴﻤﺎع وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه او ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ او ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ورد
اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
دون ان ﻳﺸﺎرك ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ودﻋﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ
ﻟﻬﺎ.

ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻦ ﻗﻴﺎم إدارات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق
ﺑﺄﻓﺮع اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺣﻮﻟﻲ وﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  ٣٤٨ﺣﺎوﻳﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎﺳﺎت ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺟﺎء ﻓﻲ
إﻃﺎر اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ اﳌﺤﺮم.
وأوﺿﺤﺖ أن ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ
اﻻﺳﺘﻌﺪادت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
إدارات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﻓﺮع
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ
اﳌﺤﺮم ،ﺣﻴﺚ وزﻋﺖ إدارة
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ٧١ﺣﺎوﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ و ٥٧ﺣﺎوﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،و ٢٢٠ﺣﺎوﻳﺔ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮﻟﻲ.

»اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«:
ﻧﺪرس ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻔﻘﺮاء
ً
ﺣﺪادﻳﻦ ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻢ
اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟـﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺮ ﺣــﺪادﻳــﻦ ،ان "ﻫــﺬه اﻟﻮرﺷﺔ
ﺗﻌﺪ اﻣ ـﺘــﺪادا ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺮﻛﺰ
ﻋـﻠــﻰ ﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات وﻧـﻘـﻠـﻬــﺎ ،وإﺑ ـ ــﺮاز دور
اﻟﺪول اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻫﻤﻬﺎ ،وذﻟﻚ
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺪور اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وإﻋﻼء
ﺻﻮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ وﻧﺎزح ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وأوﺿﺢ أن "اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺧﻼل وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ
 136دوﻟــﺔ ،ﺳﺎﻋﺪت ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل
ﻟـﻤــﻼﻳـﻴــﻦ اﻷﻓ ـ ــﺮاد ﻣـﻤــﺎ ﻣـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف
ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺎﻻت
اﻟ ـ ـﻄـ ــﻮارئ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﺣ ـﺼ ــﺮ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ"،
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ ان "اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻣﺤﻮري
ﻣـﻨــﺬ اﻧ ـ ــﺪﻻع أزﻣـ ــﺔ اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ اﻟ ـﺴــﻮرﻳ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد واﺑﺘﻜﺎر آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،إذ وﺻﻠﺖ ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،و ﻛــﺬ ﻟــﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺴﻀﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،واﻟﻌﺮاق ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻣﺼﺮ ،واﻷردن،

ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻷزﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ".

ﻣﺒﺎدرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ" :أﺑﺪأ ﺑﻜﻠﻤﺔ
إ ﻃ ــﺮاء ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺪم اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ".
وأﺿﺎف أن "ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮرش ،ﺗﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﻨﺎ ﻛﻨﺎﺷﻄﻴﻦ وﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
واﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ وﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ ،ﻓـﻤــﻦ اﻟﻤﻬﻢ
ﺟــﺪا ان ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟ ـﻤ ـﻔــﺮدات ﻓــﻲ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".

اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺄت ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى ﺑﺎرزة ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰب ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻮل وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ،ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ إردوﻏﺎن.
وﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،أﻋﻠﻦ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ،
ﺑﺴﺒﺐ »ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ« واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ »رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.
ّ
وﻳﺘﺪاول اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺮﻛﻲ أن ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ،اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وزارﺗﻲ
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
 ،2015ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻮل.
وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻌﺰى
إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻷول ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪّ .
وﻣﻊ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ  %15.7واﻻﻧﻜﻤﺎش  %2.6واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 %13ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻳ ــﺮى اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺗ ــﺮاك
ّ
أن ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
وﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻹردوﻏــﺎن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ .2023
)أﻧﻘﺮة -إﺳﻄﻨﺒﻮل ـ ـ وﻛﺎﻻت(

روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ...
وﺷﺪد روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻳﺮان ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻴﻦ،
ً
ﻫﻤﺎ اﻟﺼﻤﻮد اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ
»رﻏﻢ ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻣﻦ
ً
أﻃﺮاف ﻋﺪﻳﺪة ،ﻓﺈن ﺟﻮاﺑﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﻓﺾ داﺋﻤﺎ«.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ »ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺴﺘﺸﺎر
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﳌﻌﺘﻮق أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺼﺪد
دراﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻔﻘﺮاء
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ
ﺑﻨﻐﻼدش ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺳﻴﻮﺟﻪ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻪ
ﻟﻜﻞ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎل اﳌﻌﺘﻮق اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺨﺎص
ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻛﻴﻠﺔ اﻷﻣﲔ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
د .ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮد واﻟﻮﻓﺪ
اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ أﻣﺲ ،إن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
ﺷﺮاﻛﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ
واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ.

ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ« ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﺪول
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ) (1+5ﻋﺎم  ،2015ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﻌﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺟ ــﺪد ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪه ﺑــﺎﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ إذا ﻓﺸﻠﺖ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
ﻗــﻮﺑــﻞ ﺗــﺮاﺟــﻊ روﺣــﺎﻧــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﻋـﻠــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ً
ﻣﺎﻛﺮون أﻧﻪ أﺑﺪى اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﻘﺎء ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺑﺈﺷﺎدة ﻗﺪﻣﻬﺎ  150ﻧﺎﺋﺒﺎ
إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ.
وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺮص أن ﻳﺆدي اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ ﻃﻬﺮان واﻷوروﺑﻴﻴﻦ إﻟﻰ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن:
»ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ« ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
اﻷوروﺑﻴﺔ وإﻳﺮان ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻧﻘﺎذ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
ً
وﻻﺣﻘﺎ ،اﻋﺘﺒﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ أن ﺗﻘﻠﻴﺺ إﻳﺮان ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
ً
ﺳﻴﺮﺳﻞ »إﺷ ــﺎرة ﺳﻴﺌﺔ« ،ﻣـﺤــﺬرا ﻣﻦ أن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار »ﺳﻴﺠﻌﻞ
ً
اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا  ،ﻟﻜﻦ اﻟـﻀــﺮورة ذاﺗﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻧﻘﺘﺮﺣﻪ«.
وﻏ ــﺪاة اﺟـﺘـﻤــﺎع ﺑـﻴــﻦ ﺧ ـﺒــﺮاء ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ وإﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺘﻘﺮﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ
وﻃﻬﺮان وﻣﻨﺢ اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،رأى ﻟﻮدرﻳﺎن أن اﻷﻣﺮ
ً ً
»ﻻ ﻳﺰال ﻫﺸﺎ ﺟﺪا ،رﻏﻢ أن اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ«.
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محليات
سيلفرمان :األزمة الخليجية على جدول مباحثات األمير وترامب
ً

«ال موعد محددا حتى اآلن النعقاد القمة الخليجية  -األميركية»
ناصر الخمري

توقيع
اتفاقيات
ثنائية خالل
زيارة صاحب
السمو
لواشنطن

أكـ ــد ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ل ــدى
ال ـب ــاد ،ل ــوران ــس سـيـلـفــرمــان ،أن
م ـلــف ح ـق ــوق ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة
ووضعها بالكويت شهد تطورا
ملحوظا انعكس على موقعها في
التقرير السنوي لحقوق اإلنسان
الصادر عن الخارجية األميركية،
مشيرا إلى أن التحسن الملحوظ
يـ ـ ـع ـ ــود الـ ـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون
والمالحقات القضائية للمخالفين
والـمـتــورطـيــن واإلعـ ــان عــن ذلــك
بـ ـص ــورة واضـ ـح ــة كـ ــان بـمـنــزلــة
رادع لآلخرين ،مع ضرورة تغيير
العقلية في هذا الشأن.
وقال السفير سيلفرمان ،خالل
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي عـ ـق ــده أمـ ــس،
فــي مقر الـسـفــارة بمناسبة قرب
انـتـهــاء مـهــام عمله فــي الـكــويــت،
إن لقاء سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد مع ترامب سيبحث
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،إضــافــة الــى

أب ـ ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـلـ ـف ــات عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة والـمـلـفــات
ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،كاشفا
ع ــن ت ــوق ـي ــع ب ـع ــض االت ـف ــاق ـي ــات
التي تم بحثها أخيرا في الحوار
االستراتيجي خالل الزيارة.
وقال إن البلدين ومنذ انطالق
الحوار االستراتيجي عــام 2016
ّ
وقـ ـع ــا  20ات ـف ــاق ـي ــة ،م ـش ـيــرا الــى
وج ــود  5ف ــرق عـمــل ت ـقــوم ط ــوال
العام إلعــداد تلك االتفاقيات من
الجانبين.

األزمة الخليجية

السفير األميركي خالل المؤتمر الصحافي أمس

وح ـ ــول مـ ــا اذا ك ــان ــت األزم ـ ــة
الخليجية ستكون حاضرة على
جـ ــدول أع ـم ــال الـ ــزيـ ــارة ،ق ــال انــه
"بالطبع ستكون حاضرة" ،معربا
ع ــن خـيـبــة أم ــل بـ ــاده السـتـمــرار
هذه األزمة ،متوقعا قيام الرئيس
األم ـيــركــي وس ـمــو األم ـيــر ببحث

أف ـضــل الـسـبــل الس ـت ـعــادة وحــدة
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون وحـ ــل األزم ـ ــة،
م ــؤك ــدا م ــوق ــف بـ ـ ــاده ال ـم ـســانــد
لجهود سمو األمير لحل األزمــة
ال ـت ــي ت ــدع ــم ال ـح ــل ال ــداخ ـل ــي من
خالل البيت الخليجي.

تدريب أكثر من  1000عسكري خالل  5سنوات
استعرض السفير سيلفرمان اإلنجازات
التي تحققت خــال سـنــوات تــرؤســه للبعثة
في الكويت ،موضحا أن السفارة األميركية
دربــت  660معلم لغة إنكليزية ،إضــافــة الى
 200شخص من المتخصصين استفادوا من
برامج التدريب المدعومة من وزارة الخارجية
األميركية ،الى جانب تدريب أكثر من 1000

عسكري خــال السنوات الخمس الماضية،
وتـسـهـيــل م ـهــام  12أل ــف طــالــب كــويـتــي في
الجامعات والكليات بالواليات المتحدة.
وقال إنه على صعيد التعاون العسكري،
فإن بــاده ال توفر المعدات العسكرية فقط،
لـكـنـهــا مـعـنـ ّـيــة أي ـض ــا ب ــرف ــع ك ـف ــاءة ال ـق ــوات
المسلحة الكويتية ،موضحا أنه بالرغم من

تأكيد الواليات المتحدة األميركية التزامها
بأمن الكويت وسالمة أراضيه ،فإنها مهتمة
برفع جاهزية هذه القوات الكويتية.
وكشف عن ارتـفــاع أعــداد السائحين الى
أميركا بنسة  3.5في المئة عام  2018مقارنة
بعام  ،2017حيث زار أميركا مــا يـقــارب 63
ألف زائر.

وب ـش ــأن مــوعــد ان ـع ـقــاد الـقـمــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة  -األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،بـ ّـيــن
سيلفرمان انــه إلــى اآلن ال موعد
محددا النعقادها ،مؤكدا أهمية
الـعــاقــات بين الجانبين ،والتي
لها األولــويــة ،حيث ترجمت في
الـ ــزيـ ــارات ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا ق ــادة
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون والـ ـ ــوزراء إلــى
الواليات المتحدة األميركية.
وث ـ ّـم ــن الـ ـ ــدور الــدب ـلــومــاســي
الـكــويـتــي ال ــرائ ــد ف ــي المنطقة،
وال ـ ـ ــذي س ــاه ــم ف ــي دعـ ــم أمـنـهــا
واستقرارها ،مشيرا الــى الــدور
المميز على الصعيد اإلنساني
من خالل التبرعات السخية التي
تنبثق من سياسة سمو األمير.

شكوى العراق
وب ـخ ـص ــوص ش ـك ــوى ال ـع ــراق

عـلــى ال ـكــويــت ف ــي مـجـلــس األم ــن
المتعلقة بالحدود البحرية ،قال
إن على الـعــراق أن يطور عالقته
م ـ ــع ج ـ ـيـ ــرانـ ــه ،خـ ـص ــوص ــا ع ـلــى
الـصـعـيــد االق ـت ـصــادي ،موضحا
أن الكويت تسعى الى تحقيق هذا
الـتـقــارب ،وهـنــاك تـجــاوب عراقي
م ـم ـيــز م ــن خـ ــال خ ـط ــوة أهـمـهــا
إرجاع أرشيف الكويت أخيرا.

التحالف البحري
وردا على سؤال حول موضوع
التحالف البحري وحماية طرق
التجارة في الخليج ،قال السفير
إن ب ــاده فــي نـقــاش مستمر مع
الجانب الكويتي لحماية المالحة
في المنطقة من خالل االجتماعات
العسكرية ،مضيفا أن العالم يود
أن يرى ضمانا للمالحة البحرية

وال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن س ــامـ ـتـ ـه ــا ل ـن ـقــل
البضائع.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول وصـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة أل ـي ـن ــا إل
روم ــان ــوفـ ـسـ ـك ــي لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،ق ــال
سيلفرمان انهم في انتظار موافقة
ّ
مجلس الشيوخ قبل تسلم مهام
العمل في الكويت.
وحــول ما إذا كــان هناك ّ
تغير
ف ــي ال ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـيــة تـجــاه
إيران بعد تصريح الرئيس ترامب
حول إمكان فتح حوار مع إيران،
قال إنه من الضروري وجود تغير
في السياسة اإليرانية وأنشطتها
المزعزعة لــاسـتـقــرار ،مــؤكــدا أن
تلك األنشطة الخبيثة مصدر قلق
واستياء من جميع العالم.

«السكنية» تدرس رفع تخصيص «الكهرباء» خاطبت وزارتي التربية واإلسكان
شقق مدينة جابر حتى نهاية  2011لتحويل  12مدرسة إلى ذكية %100
لفتح المجال أمام المزيد من الراغبين
•

يوسف العبداهلل

استعرضت المؤسسة العامة
لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،أم ــس ،آخــر
التطورات القائمة على شققها
الـجــديــدة للسكن الـعـمــودي في
مــديـنــة جــابــر األح ـمــد السكنية
والـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ عـ ـ ــددهـ ـ ــا  520ش ـقــة
بمساحة  400متر مربع.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،مــن
مصادرها ،ان عددا من قياديي
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة اج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــوا امـ ــس
ل ــدراس ــة إم ـكــان ـيــة رف ــع اولــويــة
الـتـخـصـيــص للشقق الـجــديــدة
ال ــى ع ــام اض ــاف ــي لـتـصــل حتى
نهاية ديسمبر  2011ومــا قبل
ً
ب ــدال مــن نهاية ديسمبر 2010
وم ـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل ،لـ ـلـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـمــزيــد
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن الــراغ ـب ـيــن في
التخصيص على المشروع.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أن
المؤسسة على موعد مع مقاول
المشروع نهاية الشهر الجاري

بدر الوقيان

ل ـت ـس ـل ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ب ــال ـك ــام ــل،
ً
ت ـم ـه ـيــدا ل ـب ــدء مــرح ـلــة قــرعــات
التوزيع على الشقق ثم االنتقال
إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ت ـس ـل ـي ــم ال ـش ـق ــق
للمواطنين.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـمــؤسـســة
على موعد االسبوع المقبل مع
عودة المدير العام بدر الوقيان

العـ ـتـ ـم ــاد م ــوع ــد بـ ـ ــدء ق ــرع ــات
ال ـت ــوزي ــع ع ـلــى ال ـش ـقــق ،مـفـيــدة
ب ــأن اعـ ـ ــداد ال ـمــواط ـن ـيــن الــذيــن
تقدموا للتخصيص على الشقق
ً
بلغت  141مواطنا حتى نهاية
أغسطس الماضي.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار
ال ـك ـهــربــائــي ،كـشـفــت الـمـصــادر
أن ال ـت ـيــار ان ـت ـهــى اي ـصــالــه في
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى ف ــي ع ـم ــارات
الـ ـقـ ـط ــاع  ،A1الـ ـت ــي تـ ـض ــم 34
عمارة ،على ان يصل التيار إلى
عـمــارات المرحلة الثانية على
قطاع  N2والتي تضم  31عمارة
في  15أكتوبر المقبل ،مشيرة
الى ان تشغيل المرحلة الثالثة
االخـ ـي ــرة ف ــي ق ـطــاع  N3وال ـتــي
تضم  39عمارة متوقع ان يكون
في  15ديسمبر المقبل.
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء
م ــن أعـ ـم ــال ال ــرب ــط ل ـل ـم ـيــاه فــي
ال ـم ـش ــروع ع ـلــى مــرحـلـتـيــن في
يوليو الماضي.

ً
العون :توفير االستهالك ...وتعميم التجربة مستقبال بجهات عدة
أبدت وزارة الكهرباء والماء
حرصها على ّ
تحول مباني
الدولة المختلفة إلى مبان
ذكية من خالل دراسة تحويل
مدرستين في كل محافظة
إلى مدارس ذكية ،%100
ً
وتعميم تلك التجربة مستقبال
على جهات عدة.

•

سيد القصاص

أعـلــن وكـيــل قـطــاع الـخــدمــات الفنية والمشاغل
الــرئـيـسـيــة فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،المهندس
فؤاد العون ،أن "الكهرباء" خاطبت وزارتي التربية
واإلسـكــان لتخصيص مدرستين في كل محافظة،
أي  12مــدرســة ،لتحويلها إل ــى م ــدارس ذكـيــة مئة
في المئة ،بحيث تعمل من خالل الطاقة المتجددة
النظيفة بشكل كامل.
وقــال الـعــون ،في تصريح ،إن هــذا التوجه يأتي
بتعليمات من وزير الكهرباء والماء د .خالد الفاضل،
الــذي يسعى من خــال تلك التجربة إلــى تعميمها
مستقبال ،وتــوفـيــر اسـتـهــاك الـكـهــربــاء وال ـمــاء في
مؤسسات الدولة المختلفة ،وننتظر رد الوزارتين.
وأوضــح أن مخاطبة "اإلسـكــان" أتت ألن الــوزارة
تقوم ببناء مدارس في المدن الجديدة ،وتشمل بناء
المدارس ،ووزارة التربية تجري صيانة لمدارسها
المختلفة القديمة ،فطلبنا مدرستين مــن مــدارس
"التربية" القديمة لتحويلهما بالكامل إلى مدارس
ذكـيــة ،وطلبنا مــن "اإلس ـكــان" مدرستين حديثتين
لنفس الهدف.
وأك ــد أن وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ستتبنى هــذا

«ذوي اإلعاقة» :إجراءات ضد مخالفي الرسوم الدراسية
العوضي :إلغاء الترخيص في حال مخالفة معايير اعتماد جودة الخدمات
•

جورج عاطف

أكـ ــدت ال ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة لـلـهـيـئــة الـعــامــة
لشؤون ذوي اإلعــاقــة د .شفيقة العوضي،
حـ ــرص ال ـه ـي ـئــة ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق آل ـي ــة س ــداد
الـ ــرسـ ــوم الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،واالل ـ ـت ـ ــزام بــال ـطــاقــة
االسـتـيـعــابـيــة لـلـجـهــة ل ـل ـحــاالت ال ـجــديــدة،
وحاالت االنتقال التي يمنع الموافقة عليها
إال بــاسـتـثـنــاء م ــن ال ـه ـي ـئــة ،وال ـت ـع ــاون مع
أولياء األمور ،الفتة إلى التسهيالت في حال
تسجيل الطالب بأال يطلب منهم مراجعة
الهيئة لتجديد ا لـشـهــادة لكونها ســار يــة
فترة طويلة ،إال إذا قــرب انتهائها بشهر،
ً
منعا لعرقلة عملية التسجيل ،ومتابعة
أمور التجديد خالل العام الدراسي الجديد.
وأكـ ـ ــدت ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،أم ــس،

خــال اللقاء التنويري آللية العمل لقطاع
ال ـخ ــدم ــات الـتـعـلـيـمـيــة والـتــأهـيـلـيــة لـلـعــام
الدراسي  ،2019/2020منع موظفي الهيئة
من تسليم أي جهة تعليمية أو تأهيلية أي
كشوفات مالية أو محاسبية خاصة بها،
سواء تعلقت بصرف الدفعات والمستحقات
المالية ،أو أعداد الطلبة ،أو أي مستندات أو
معلومات أو إحصائيات خاصة بها ،عدا
ما توجهه لها الهيئة من مستندات وكتب
رسمية ،بموجب ما تفرضه عليها القوانين
واللوائح.

تحصيل الرسوم
وأوضحت أنه ال يجوز ألي جهة تعليمية
ت ـح ـص ـي ــل أي مـ ـب ــال ــغ ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ــرس ــوم
الدراسية من أي ولي أمر ،مشيرة إلى أنه في

حال اكتشاف ما يثبت تسلم مبلغ من ولي
األمر فإن الهيئة لن تسدد الدفعة التالية من
الــرســوم الكاملة المستحقة لــذوي اإلعاقة
للمسجلين فــي الجهة إال بــإحـضــار كتاب
خطي من ولي األمر يفيد باسترداد ما تم
دفعه مع أخذ اإلجراءات الحازمة.
ولفتت العوضي إلى أن من حق الهيئة
تـعــزيــز الــرقــابــة واإلش ـ ــراف عـلــى الـخــدمــات
التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة
ل ــذوي اإلع ــاق ــة مــن الـجـهــات التعليمية أو
الـتــأهـيـلـيــة الـمـعـتـمــدة لــديـهــا ،مضيفة أنــه
ف ــي ح ــال مـخــالـفــة مـعــايـيــر اع ـت ـمــاد ج ــودة
وضـمــان الخدمات المقدمة يجوز للهيئة
اتخاذ اإلجراء المناسب ،بما في ذلك إلغاء
الـتــرخـيــص أو الـمــوافـقــة الـمـمـنــوحــة لهذه
الجهة.

ّ
وتحول تلك المدارس إلى مدارس
المشروع بالكامل،
تعمل بكامل طاقتها بنسبة مئة في المئة من خالل
الطاقة المتجددة.
في سياق متصل ،أشار العون إلى أن لدى قطاع
الخدمات والمشاغل توجها لدمج بعض اإلدارات
لتشابه أعمالها فــي المشاغل الرئيسة ،فلدينا 8
إدارات نسعى إلى دمجها لتكون  6فقط.
وأوضـ ــح أن ه ـنــاك ت ـصــورا بــالـنـسـبــة للمشاغل
الرئيسية والعاملين بها ،في ظل التوجه لتخصيص
"المشاغل" ،حيث تتم دراسة توزيع العاملين ،وهم
نحو  300مــوظــف ،إلــى قـطــاع الـخــدمــات الفنية ،أو
يتم توزيعهم في قطاعات الــوزارة المختلفة ،وفق
اختصاصتهم ،مــؤكــدا أن هــذا التصور يأتي وفق
خطة القطاع الموضوعة بهذا الشأن.
وأش ــار إلــى أن أعـمــال المشاغل تختلف مــا بين
طباعة أوراق للوزارة ،وتصليح بعض المحوالت،
والمضخات ،أما الخدمات الفنية فعملها يختص
بصيانة مباني الوزارة.
ول ـفــت إل ــى أن مـخـتـبــر ال ـف ـحــص يـتـبــع ال ـق ـطــاع،
ونعمل حاليا من خالل اعتماد المعايير البريطانية
العتماد المنتجات الكهربائية المختلفة ،وعدادات
الكهرباء والماء.

«الشؤون» تحقق في سرقة بضائع
من تعاونية عبدالله المبارك
أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون باإلنابة في وزارة
الـشــؤون هيام الخضير ،أن ال ــوزارة تابعت ما تم تــداولــه عبر
وسائل التواصل االجتماعي بشأن ضبط أربعة وافدين بتهمة
سرقة بضائع من جمعية عبدالله المبارك التعاونية.
وأوضحت الخضير ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن الوزارة
اتخذت جميع اإلجراءات اإلدارية والقانونية للتحقق من صحة
األمــر ،فضال عن إجــراء تحقيق عاجل للوقوف على مالبسات
الواقعة ،كاشفة أنه سيتم رفع التقرير النهائي إلى جهة التحقيق
خالل األيام المقبلة.
وأكــدت أن "الـشــؤون" تعمل دائما على إحكام رقابتها على
الجمعيات التعاونية ،تطبيقا للقانون وا ل ـق ــرارات المنظمة
للعمل التعاوني ،حرصا منها على المصلحة العامة ومصالح
المساهمين ،مشددة على أنها ســوف تتصدى بكل حــزم ألي
محاوالت تضر بأموال الجمعيات التعاونية ،وإحالة من يثبت
تورطه إلى الجهات القضائية المختصة.

ً
الكويت قدمت تقرير التنمية المستدامة «خليجيا» ضوابط لتعيين اختصاصي العالج الطبيعي
أعلنت وكيلة قـطــاع التنمية االجتماعية
في وزارة الشؤون االجتماعية هناء الهاجري،
تكريم مشروعين كويتيين رائدين في مجال
العمل االجتماعي على مستوى دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وذل ــك خ ــال االجـتـمــاع
ال ـخــامــس لـلـجـنــة وزراء ال ـش ــؤون والـتـنـمـیــة
االجتماعیة المقام في سلطنة عمان.
وقــالــت ال ـهــاجــري ،فــي تـصــريــح ،إن وزارة
ٔ
الشؤون قدمت تـقریـرهـا عـن تـحقیق اهـداف
الـتنمیة المسـتدامـة لـألمـانـة الـعامـة ،موضحة

أنه سيتم مناقشة إنشاء قاعدة بیانات خاصة
بــالـقــوانـیــن والـتـشــریـعــات ال ـخــاصــة بــالـشــأن
االجتماعي ،واعـتماد الـوزراء لدراسـة الحـمایـة
الـقانـونـیة مـن الـعنف األسـري فـي دول مجـلس
الـتعاون ،وكـذلـك مشــروع الــمیثاق األخــالقــي
لــلمهنیین فــي مــجال اإلرشــاد االســري تمهــیدا
لــتعمیمها عــلى الــدول األعضاء ،مضيفة :كما
سيتم مناقشة المهـرجـان المسـرحـي الخـلیجي
الـخامـس لـألشـخاص ذوي االعـاقـة والـمقرر
تـنظیمه فـي ا لـكویـت خـ ــال ا لـفترة مــن ٩- ٣

دیسمبر المقبل ،ومـناقـشة مـشاركـة األمـانـة
ا لـعا مـة لـ ــدول مجـلس ا لـتعاون فـي مـعرض
إكسـبو دبـي .2020
وأوض ـحــت أن وزارة ال ـشــؤون ت ـشــارك في
االج ـت ـمــاع ال ـخــامــس لـلـجـنــة وزراء ال ـشــؤون
والتنمیة االجتماعیة بدول مجلس التعاون
ل ــدول الخلیج ا لـعــر بـیــة ویسبقه اجتماعات
وكالء ووزارات الشؤون والتنمیة االجتماعیة
بدول المجلس خالل الفترة من  4– 3سبتمبر
الجاري في مسقط.

أعلنت رئيسة جمعية العالج الطبيعي هناء
ً
الخميس أن هناك تنسيقا بين الجمعية والهيئة
الـعــامــة للقوى العاملة لــوضــع ضــوابــط مشددة
لتعيين اختصاصيي العالج الطبيعي في النوادي
الصحية األهلية.
وذكـ ــرت الـخـمـيــس ،فــي تـصــريــح عـلــى هامش
اجتماع الجمعية مع نائب المدير العام لحماية
القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة
عـبــدالـلــه الـمـطــوطــح ،أن وض ــع ضــوابــط لتعيين
اخ ـت ـصــاص ـيــي الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي ف ــي الـ ـن ــوادي

الصحية األهلية تهدف الــى حماية المهنة من
االنتهاكات.
وأفــادت بــأن المطوطح أبــدى استعداده التام
للتعاون الجاد في تحقيق هذا الهدف بعد إتمام
المراسالت الرسمية بين األطراف المعنية.
وشددت على أن العمل يجري على قدم وساق
لحماية مهنة العالج الطبيعي ومحاربة الدخالء
عليها ،وذل ــك بـهــدف االرت ـق ــاء بالمهنة وتقديم
خــدمــات ع ــاج طبيعي مــن اخـتـصــاصـيــي عــاج
طبيعي مرخصين للحفاظ على سالمة المرضى.

سلة أخبار
«المواصالت» 30 :ألف
خط هاتفي في الجهراء

أعلن مدير إدارة الخدمات
الهاتفية في محافظة الجهراء،
مساعد العازمي ،أن سعة
الخطوط الهاتفية في سنترال
الجهراء تبلغ  30ألف خط،
ويبلغ عدد املشتركني في
الخدمات  16ألفًا.
وقال العازمي ،في تصريح
أمس ،إن سعة الخطوط
الهاتفية في سنترال الجهراء
وعدد مشتركيها يدل على
أن الجهراء من املحافظات
الكبيرة ،مفيدا بأن سنترالها
به مركز الحكومة مول،
الذي يضم  12جهة حكومية
هدفها تسهيل الخدمات أمام
املواطنني.

«الصحة» :مركز جديد لطب
األسنان في «األميري»
كشف وكيل وزارة الصحة
املساعد لشؤون طب األسنان
د .يوسف الدويري ،عن
توسعات مستقبلية في قطاع
األسنان ،ستشمل إنشاء
مركز جديد لطب األسنان
في مستشفى األميري،
وتوسعة مركز بنيد القار.
وأعلن الدويري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،وجود تبرع
من عائلة السعيد إلنشاء
مبنى لبرنامج العاصمة
املدرسي لطب األسنان ،والذي
يضم  40عيادة بمنطقة
عبدالله السالم .وأكد أن
البرامج املدرسية التابعة
إلدارة طب اإلسنان بوزارة
الصحة أول من حصل على
االعتماد الكندي قبل عامني.
وأشار إلى افتتاح مركز
الجهراء التخصصي لطب
األسنان قبل أسابيع ،والذي
يضم  120عيادة ،فضال عن 60
عيادة باملركز القديم ،ليصبح
إجمالي عدد عيادات املركز
 180عيادة.

«المنابر»« :جزء تبارك»
للصم إنجاز جديد

أعلن نائب رئيس مجلس
إدارة جمعية املنابر القرآنية
د .محمد الشطي ،أن
"الجمعية انتهت أخيرا من
إنجاز جزء تبارك ونشره
من خالل تطبيق (خيركم)
التفسير امليسر للصم ،ما
ُيعد إنجازا جديدا ،وذلك
بدعم من إحدى املحسنات
في الكويت" ،مضيفا أن
"الجمعية بصدد االنتهاء
من تفسير جزء الذاريات
ونشره قريبا برعاية بعض
املحسنات" .وقال الشطي ،في
تصريح صحافي ،إن "نشر
جزء تبارك يأتي عقب إطالق
التطبيق متضمنا (جزء عم)
برعاية البنك األهلي املتحد".
وأوضح أن "تطبيق (خيركم)
فريد للتعريف بالقرآن الكريم
ونشر خيريته ،ويحتوي على
َّ
وميسر آليات
تفسير مختصر
كتاب الله ،خدمة للمسلمني
عامة ،وفئة الصم خاصة".

«هيئة القرآن» :طباعة
مليون مصحف
اجتمعت الهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم ُّ
والسنة النبوية
وعلومهما مع ممثلي اللجان
الخيرية بالكويت ،لوضع
اللبنة األساسية في خطة
الهيئة املستقبلية ،املتمثلة
في العمل على طباعة مليون
مصحف ،لتوزيعها خارج
الكويت ،إضافة إلى تنسيق
عملية طباعة املصاحف
بالكويت وخارجها تحت
إشراف مباشر وموافقة من
الهيئة.
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«بريق» :نجاحنا في التطوير اإليجابي فاق التوقعات

«التربية» :السماح بتسجيل طلبة
الوفرة والخيران في أي مدرسة
الحربي وقياديو الوزارة كثفوا جوالتهم لالطمئنان على المدارس

انتصار العلي :ارتفاع المشاركين في البرنامج إلى  49مدرسة
شددت الشيخة انتصار العلي
على أن نجاح «بريق» فاق
توقعاتها بنسبة  500في
المئة ،بسبب الحب الكبير
للبرنامج من المعلمين والطلبة
وأولياء األمور ،والجهات
الداعمة والمشاركة.

الحربي مترئسا اجتماعا لمتابعة
أوضاع المدارس أمس

●

فهد الرمضان

ق ـ ــررت وزارة ال ـتــرب ـيــة ال ـس ـم ــاح ب ـق ـبــول أب ـنــاء
القاطنين بمنطقتي الوفرة والخيران السكنيتين
من الطلبة الكويتيين بجميع المدارس الحكومية،
مراعاة لظروفهم إلى حين افتتاح مدارس في هاتين
المنطقتين.
وفي هذا السياق ،أصدر الوكيل المساعد للتعليم
العام بــوزارة التربية أسامة السلطان نشرة عامة
لمديري عموم المناطق التعليمية بقبول أبناء
القاطنين من الطلبة الكويتيين بمنطقتي الوفرة
والخيران بمدارس أي منطقة تعليمية ،حسب رغبة
ولي األمر حتى إشعار آخر.
وفي سياق متصل ،أكد وكيل وزارة التربية
د .سعود الحربي ضرورة مضاعفة العمل في األيام

local@aljarida●com

المتبقية ،وتكثيف الــزيــارات التفقدية والمتابعة
قبل بــدء دوام الطلبة األحــد المقبل ،لالنتهاء من
كل استعدادات العام الدراسي الجديد ،وتسخير
جميع اإلمكانات المتاحة ،التي تضمن توفير بيئة
مدرسية جاذبة لتعليم الطالب وتحقيق األهداف
المرجوة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال االجـتـمــاع ال ــذي عـقــده الوكيل
الحربي مــع الوكيل المساعد السلطان والوكيل
المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م .ياسين
الياسين ،ومديري عموم المناطق التعليمية ،ومدير
إدارة التعليم الديني.
ً
وذك ـ ـ ــر الـ ـح ــرب ــي أن ال ـع ـم ــل اليـ ـ ـ ــزال م ـس ـت ـمــرا،
واالستعدادات مكثفة ،والجهود مضاعفة من أجل
تذليل كل العقبات ،ووضع حلول يومية لتالفي أي
نقص قد يطرأ قبل بداية العام الدراسي الجديد.

البرنامج
يعزز التركيز
على التنمية
اإليجابية
واإلمكانات
والمواهب
المطيري

أكدت رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج
"بريق" للتفكير اإليجابي والرفاهية النفسية
المتكاملة الشيخة انتصار سالم العلي ،أمس،
أن التقارير والنتائج اإلحصائية الصادرة عن
المدارس المشاركة في البرنامح أكدت نجاحه
وقــدرتــه الفائقة على االسـتـمــرار والتطوير
اإليجابي.
وقالت الشيخة انتصار العلي ،في كلمة
لـهــا عـلــى هــامــش حـضــورهــا دورات "بــريــق"
التدريبية المكثفة ،التي تستمر أربعة أيام،
إن عدد المشاركين فاق توقعاتها ،حيث يزيد
على  480معلما ومعلمة.
وأوض ـح ــت أن ـهــا لـمـســت ف ــي الـمـشــاركـيــن
حــرص ـهــم ع ـلــى ال ـت ــدري ــب ع ـلــى كـيـفـيــة نشر
اإليجابية في المدارس ،اعتمادا على منهج
علمي أثبت نجاحه.
وذك ــرت أن "الـبــرنــامــج يـتـطــور عــامــا بعد
ع ــام ،ويـتــوســع أكـثــر مـمــا خططنا لــه ،ورغــم
ذلك فنحن نبذل أقصى جهودنا كإدارة حتى
يالمس ما يقوم به السلك التدريسي بشكل
أك ـبــر ،ويــامــس الـ ـم ــدارس ،ويـحـفــز الجميع
ً
ليكونوا جزءا من نجاحات بريق".
وأكدت أنه يتم إعداد تقارير دورية تعتمد
على الشفافية والــوضــوح ،مبينة أنــه سيتم
توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت في
الـجــانــب البحثي قــريـبــا فيما يـخــص تأثير
"ب ــري ــق" اإلي ـج ــاب ــي ع ـلــى الـتـعـلـيــم والـطـلـبــة
والمعلمين.
وش ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أن نـ ـج ــاح "ب ـ ــري ـ ــق" ف ــاق
التوقعات بنسبة  500في المئة ،بسبب هذا

الخالد :استثمار إبداعات الشباب لتطوير «يوم البحار»
أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد
"ض ــرورة تبني رؤى مستقبلية لمشاريع
ً
ت ـطــويــر الـمـحــافـظــة وخ ـص ــوص ــا م ـشــروع
تـطــويــر قــريــة ي ــوم الـبـحــار الـتــراثـيــة وذلــك
الستيعاب الـتـطــور الطبيعي للمجتمع"،
ً
مشددا على "ضرورة االستفادة من إبداعات
الشباب من طلبة وطالبات كلية العمارة في
جامعة الكويت في مشروع تطوير القرية".
جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ
ً
ً
الخالد ،خــال استقباله وفــدا مشتركا من
قـطــاع السياحة فــي وزارة اإلعـ ــام ،وكلية
العمارة في جامعة الكويت حيث اطلع على
مفصل حول آخر مستجدات مشروع
شرح
ٍ
ٍ
تطوير قرية يوم البحار التراثية والمشاريع
الـتـصـمـيـمـيــة الـمـقـتــرحــة لـتـطــويــر الـقــريــة
والتي تعتبر باكورة إبداعات عدد من طلبة
وطالبات كلية العمارة في جامعة الكويت.
وش ــدد الـخــالــد على "ضـ ــرورة استثمار

محافظ العاصمة خالل لقائه وفد «اإلعالم» والجامعة
الوقت والحرص على إنجاز مراحل مشروع
تطوير القرية كمشروع سياحي وحضاري
متكامل وجــاذب للسياحة بحيث يتضمن
كافة الخدمات والبنى التحتية من مرافق

ومقاه وألعاب لألطفال على
عامة ومطاعم
ٍ
راق ت ـخــدم ك ــل ش ــرائ ــح األسـ ــرة،
م ـس ـتــوى ٍ
بــاإلضــافــة إل ــى تــوافــر األنـشـطــة والـبــرامــج
الترفيهية المتنوعة فـيــه ط ــول ال ـعــام مع

المحافظة فــي الــوقــت نفسه عـلــى الطابع
التراثي للقرية كمعلم تاريخي مهم للدولة"،
الفتا الــى اهمية أن يلمس المواطنون في
القريب العاجل الخطوات الفعلية لعمليات
التطوير الجارية في المشروع.
ودعا إلى "تضافر جهود القطاعين العام
والخاص والعمل بروح فريق العمل إلنجاز
ً
المشاريع التنموية ً في البالد" ،داعيا إلى
"تبني حلول خــاقــة لتجاوز أي معوقات
قد تعرقل عمليات التطوير في المشاريع
المعتمدة".
من جانبه ،أكد الوكيل المساعد لقطاع
السياحة في وزارة اإلعالم يوسف مصطفى
أن "المواطنين والمقيمين سيلمسون في
القريب العاجل عمليات اإلنـجــاز الفعلية
في مراحل مشروع تطوير قرية يوم البحار
التراثية".

انتصار سالم العلي وعبد الرحمن المطيري ومديرة بريق رقية حسين
الحب الكبير للبرنامج من المعلمين والطلبة
وأولياء األمور ،والجهات الداعمة والمشاركة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ع ــدد ال ـم ــدارس زاد إلــى
 49ب ـنــاء ع ـلــى ط ـلــب م ــدرس ــة ف ــي الـلـحـظــات
األخيرة ،ما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق
أهدافه ،الفتة إلى أن الجميع يسعى إلى نشر
اإليجابية في المدارس.
التنمية البشرية
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ،أهمية
البرنامج في التنمية البشرية ،خصوصا أنه
يركز على مرحلة عمرية مهمة ،وهي مرحلة
الشباب في المدارس الثانوية.
وأعـ ـ ــرب ال ـم ـط ـيــري ع ــن إع ـج ــاب ــه الـشــديــد

ب ــال ـب ــرن ــام ــج والـ ـت ــدريـ ـب ــات الـ ـت ــي يـتـلـقــاهــا
المعلمون ،والتي تحفز على الفكر اإليجابي،
وتفجر الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـبــرنــامــج
تعزز التركيز على التنمية اإليجابية وعلى
اإلمكانات والمواهب التي يتميز بها شباب
الـكــويــت ،قــائــا إن "دورات (بــريــق) المكثفة
ستنعكس إيجابا على وزارة التربية التي
تولي مثل هذه البرامج أهمية كبيرة".
وأض ـ ـ ــاف "نـ ـح ــن ف ــي ال ـه ـي ـئــة نـ ـع ــزز ه ــذه
ال ـم ـســاحــات ،ونـســانــد مـثــل ه ــذه ال ـم ـبــادرات
التي تساهم في التنمية الشبابية ،ونقدم لها
الدعم اللوجستي ،ونشارك في هذا البرنامج
المميز".

الحجرف استقبل النواف وسفير اليمن
اس ـت ـق ـبــل م ـحــافــظ ال ـج ـهــراء
ناصر الحجرف بمكتبه امس
مـحــافــظ حــولــي الـشـيــخ أحـمــد
النواف وتم خالل اللقاء تبادل
األحاديث الودية والتعاون بين
المحافظتين .وشكر الحجرف
النواف على الزيارة.
واس ـت ـق ـبــل ال ـح ـجــرف ايـضــا
السفير اليمني علي منصور بن
سفاع وتــم خــال اللقاء تبادل
األحاديث الودية التي تناولت
العالقات الثنائية بين البلدين
وس ـبــل تـعــزيــزهــا ف ــي مختلف
الـ ـمـ ـج ــاالت ل ـم ــا ف ـي ــه مـصـلـحــة
شعبي البلدين.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـلـ ـق ــاء تـمـنــى
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ل ـل ـس ـف ـي ــر ال ـي ـم ـنــي
الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح فــي عمله،

الحجرف مستقبال النواف أمس
فيما اعــرب بن سفاع عن بالغ
شكره وتقديره للكويت حكومة
ً
وشعبا على الحفاوة والرعاية

اللتين تحظى بهما بعثة بالده
على كافة المستويات الرسمية
والشعبية.

«اإلطفاء» أغلقت  6منشآت لوجود مخالفات الجالوي :ال هوادة في مكافحة تهريب المخدرات
ّ
ثمن قرار مجلس الوزراء مكافأة رجال الجمارك

حريق محدود بمجمع تجاري في الضجيج
●

محمد الشرهان

أغ ـلــق ق ـطــاع ال ــوق ــاي ــة الـتــابــع
ل ــ"اإلط ـفــاء" فــي محافظة حولي،
صباح أمــس 6 ،منشآت مخالفة
غلقا إداريا ،بعد توجيه اإلنذارات
للمخالفين في اشتراطات اإلطفاء،
وما يعرض األرواح والممتلكات
للخطر.
وقـ ـ ـ ــال م ــدي ــر وقـ ــايـ ــة حــولــي
العميد يوسف الصعفاك ،الذي

ت ــرأس الحملة ،إن "ه ــذا اإلغــاق
اإلداري ج ــاء بعد توجيه إن ــذار
سابق لهذه المنشآت ،لمخالفتها
االشتراطات الوقائية ،وعدم القيام
ب ــإزال ــة هـ ــذه ال ـم ـخــال ـفــات خــال
الوقت المحدد".
مــن جــانــب آخ ــر ،تمكنت فرق
اإلطفاء من السيطرة على حريق
اندلع في مكتب بمجمع تجاري
في منطقة الضجيج مساء أمس
األول.

وقالت إدارة العالقات العامة
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء،
فـ ــي بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،إن مــركــز
ً
عمليات اإلطفاء تلقى بالغا يفيد
ب ــان ــدالع ح ــري ــق مـكـتــب ب ــال ــدور
األول ،وتــم توجيه فــرق اإلطفاء
للتعامل مــع الـحــادث مــن مراكز
الجليب والـفــروانـيــة وصبحان،
ولدى وصولها إلى موقع الحادث
ع ـلــى ال ـف ــور ت ــم إخ ـ ــاء المجمع
وعمل التهوية الالزمة وباشرت

ف ــرق اإلطـ ـف ــاء مـكــافـحــة ال ـن ـيــران
ومحاصرتها حتى تمت السيطرة
عليها وإخمادها.
وأس ـف ــر ال ـحــريــق ع ــن حالتي
اخ ـت ـنــاق م ــن رواد الـمـجـمــع ،تم
تسليمهما إلى الطوارئ الطبية،
في حين حضر في موقع الحادث
كــل مــن رج ــال الــداخـلـيــة وفنيي
الطوارئ الطبية.

●

محمد الشرهان

أعرب المدير العام لإلدارة
العامة للجمارك ،المستشار
ج ـمــال ال ـج ــاوي ،عــن شـكــره
وا عـ ـت ــزازه بــا عـتـمــاد مجلس
الوزراء مكافآت مجزية لعدد
مــن المفتشين الجمركيين،
الـ ــذيـ ــن وق ـ ـفـ ــوا س ـ ــدا مـنـيـعــا
أ م ــام مـحــاو لــة تـهــر يــب كمية
مــن ا لـمــو ثــرات العقلية تقدر
بالماليين إلى داخل البالد,
داع ـ ـيـ ــا الـ ـم ــول ــى الـ ـق ــدي ــر أن

الحسيني :تطوير عالقاتنا
العسكرية مع أنقرة
أشاد آمر سالح اإلشارة في الجيش الكويتي ،اللواء حمود الحسيني،
بالعالقات الكويتية  -التركية المتميزة في المجاالت كافة.
وأشــار الحسيني ،خالل مشاركته ممثال عن رئيس األركــان العامة
للجيش الفريق الركن محمد الخضر في حفل السفارة التركية بعيد
النصر الـ  ،97أمس األول ،إلى تطوير العالقات مع الجيش التركي في
مجال التدريبات والتمارين ،وغيرها من البرامج العسكرية المشتركة.
من جانبها ،أكدت السفيرة التركية لدى البالد ،عائشة كويتاك ،أن عيد
النصر الذي يصادف الـ  30أغسطس من كل عام يعد من األيام المجيدة
في تاريخ تركيا ،حيث يخلد ذكرى نضال الشعب التركي من الهزيمة
بعد الحرب العالمية األولى إلى االنتصار ،ومن االحتالل الى االستقالل.

يوفق الجميع لما فيه خير
وأمـ ـ ــن وم ـص ـل ـح ــة ال ـك ــوي ــت،
ت ـ ـحـ ــت ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة س ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد،
وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
ن ـ ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ورئـ ـ ـي ـ ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك.
و قــال ا لـجــاوي فــي برقية
ل ـم ـن ـت ـس ـبــي اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للجمارك "يطيب لي أن أعرب
عــن عميق شكري وتقديري
وا عـتــزازي لمجلس ا لــوزراء،
ولـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ودعـ ـ ـ ـ ــم وزيـ ـ ــر
الـ ـم ــالـ ـي ــة نـ ــايـ ــف الـ ـحـ ـج ــرف،
وحرصه على سرعة اعتماد
المكافآت".
وأ ك ــد أن جـمـيــع منتسبي

البالد ،وسالمة أهل الكويت،
مـضـيـفــا ان ك ـل ـهــم ع ــاز م ــون،
ولديهم إصرار للضرب بيد
من حديد لكل من يستهدف
شـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــر ،وب ـ ـنـ ــاة
المستقبل ،وأمل الوطن.
و ش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ر جـ ـ ــال
ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك مـ ـسـ ـتـ ـم ــرون ،بــا
هـ ـ ــوادة ،ف ــي ال ـت ـصــدي لـهــذه
اآلفة المدمرة بشتى السبل،
لحماية المجتمع ،والوقوف
فــي و جــه كــل مــن يسعى إلى
المساس به.
جمال الجالوي

"الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك" قـ ـ ـ ـ ــادرون ع ـلــى
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـك ــل م ـ ــن تـ ـس ـ ّـول
ل ـ ــه نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـم ـ ـسـ ــاس ب ــأم ــن

ةديرجلا
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«المركزي» 6511 :أمر ضبط وإحضار لكويتيين بسبب القروض

ً
 ٣٩٩ألف مقترض كويتي تقل رواتبهم عن  2000دينار و 169ألفا أقل من  1000دينار
محيي عامر

قال الهاشل إن عدد العمالء
المستفيدين الذين تمت
معالجة قروضهم عن طريق
صندوق معالجة اوضاع
المواطنين المتعثرين في
سداد القروض االستهالكية
والمقسطة تجاه البنوك
وشركات االستثمار وشركات
ً
التمويل بلغ  15947عميال.

ً
 23كويتيا
فقط سجنوا
بسبب
مديونياتهم

ب ـ ـل ـ ــغ ع ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـقـ ـت ــرضـ ـي ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن ال تـتـعــدى
روات ـب ـهــم الـشـهــريــة ال ــف ديـنــار
ً
واقل  169122مقترضا ،في حين
بلغ عدد المقترضين الكويتيين
الذين ال يتعدى صافي رواتبهم
الـ ـشـ ـه ــري ــة ال ـ ـفـ ــي دي ـ ـنـ ــار وأقـ ــل
 399035م ـق ـت ــر ض ــا ،ف ــي حـيــن
بلغ عــدد ال ـصــادر اوام ــر ضبط
واحضار بحقهم تلك القروض
ً
 6511مواطنا ومواطنة ،وكان
الف ـت ــا ان عـ ــدد ال ــذي ــن سـجـنــوا
بـسـبــب قـضــايــا مــديــونـيــات 23
ً
مقترضا.
كل ذلك جاء في إجابة دقيقة
ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي على
س ــؤال بــرلـمــانــي لـلـنــائــب عــادل
الدمخي حصلت «الجريدة» على
ً
نسخة منه ،مشيرا الــى مــا قام
بــه مــن جـهــود مــن اجــل االجــابــة
عــن الـســؤال البرلماني ،ومنها
تشكيل فريق عمل للتواصل مع
البنوك للرد على بنود السؤال
الذي ركز على لغة االرقام.
ً
وردا عـ ـل ــى س ـ ــؤا ل ـ ــه ب ـش ــأن
ال ـعــدد اإلج ـمــالــي للمقترضين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك او
ال ـشــركــات الـمــالـيــة ،مــع تحديد
ع ــدد ال ـمــواط ـنــات الـمـقـتــرضــات
بشكل خ ــاص ،قــال «الـمــركــزي»:
وفقا للبيانات التي وردت الينا
من الجهات المانحة للقروض
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة واإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
(ال ـب ـنــوك وش ــرك ــات االسـتـثـمــار
وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل) ،ب ـل ــغ
ال ـعــدد اإلج ـمــالــي للمقترضين
ً
الكويتيين  454296مقترضا
ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـهـ ـ ــا يـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس 2019
م ـن ـهــم  200148م ـق ـتــر ضــة مــن
المواطنات.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد
الـمـقـتــرضـيــن ال ــذي ــن ال يتعدى
إجمالي رواتبهم الف دينار فأقل
والفي دينار فأقل،
اف ـ ــاد ب ــأن ــه :وف ـق ــا لـلـبـيــانــات
الـتــي وردت الـيـنــا مــن الجهات

المانحة للقروض االستهالكية
واالسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ع ـ ـ ــدد
ال ـم ـق ـتــرض ـيــن م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
وال ـمــواط ـنــات الــذيــن ال يتعدى
صــافــي رواتـبـهــم الشهرية الف
ديـنــار وأق ــل  169122مقترضا
ً
ك ــويـ ـيـ ـت ــا ،فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ع ــدد
الـمـقـتــرضـيــن ال ــذي ــن ال يتعدى
صافي رواتبهم الشهرية الفي
ً
ً
دينار  399035مقترضا كويتيا.
وكــم يبلغ عــدد المقترضين
ال ـ ــذي ـ ــن زادت اق ـ ـس ـ ــاط س ـ ــداد
قــروضـهــم عـلــى  50بــالـمـئــة من
الـ ـ ــراتـ ـ ــب؟ أجـ ـ ـ ــاب «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي»:
ب ـمــوجــب ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي تم
ادخ ــال ـه ــا ب ـتــاريــخ 2008/3/24
عـلــى تعليماتنا ال ـص ــادرة الــى
ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
الـتـمــويــل بـشــأن مـنــح الـقــروض
االسـتـهــاكـيــة واالسـكــانـيــة فــإن
ال ـحــد االق ـص ــى لـنـسـبــة الـقـســط
الشهري يجب اال تتجاوز %40
مـ ــن صـ ــافـ ــي الـ ــدخـ ــل ال ـش ـه ــري
للعميل و %30للمتقاعدين.
وأضاف :ومنذ ذلك التاريخ،
لـ ـ ــم ي ـ ـقـ ــم اي مـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك او
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار وشــركــات
التمويل بمنح اي قــروض بما
ت ــزي ــد اق ـس ــاط ــه ال ـش ـهــريــة على
ال ـن ـســب ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا (%40
للعمالء و %30للمتقاعدين)،
اذ ان هـ ـن ــاك ض ــواب ــط رقــاب ـيــة
صادرة عنا بشأن اجراء تدقيق
خارجي مستقل على اجــراء ات
م ـ ـنـ ــح الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض ال ـش ـخ ـص ـي ــة
(االستهالكية واإلسكانية) التي
ً
يتم منحها اعـتـبــارا مــن بداية
ع ــام  2008للتحقق مــن ال ـتــزام
الـبـنــوك بالتعليمات الـصــادرة
عنا بناء على شــروط مرجعية
تم وضعها من قبلنا الجراءات
فحص هذه القروض ،باإلضافة
الى اجرءات الفحص التي نقوم
بها من خالل زيــارات التفتيش
الـمـيــدانـيــة لـلـبـنــوك والـشــركــات
الخاضعة لرقابتنا ،وبالتالي،

ّ
«نحذر من التالعب بالمناقصات واألوامر التغييرية»

كـ ـم ــا حـ ـص ــل سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،واألوامـ ـ ـ ـ ــر
التغييرية التي نسمع عنها كثيرا».
وانتقد الطبطبائي فــي الوقت
نفسه عــدم اخــذ الشباب الكويتي
وأص ـح ــاب الـمـشــاتــل والمهتمين
بالنواحي البيئية بعين االعتبار
ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ،م ـش ـي ــرا ال ــى
وجود كثير منهم يملكون الخبرة
فــي ه ــذا الـمـجــال وباستطاعتهم
توفير الماليين على الحكومة.
وكشف عن عقد اجتماع خالل
األيام المقبلة مع الجهات المعنية
لتوضيح االرقام كاملة ،قبل طرح
ال ـم ـنــاق ـصــة واسـ ـت ــدع ــاء ال ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ــي وال ـم ـه ـت ـم ـي ــن فـ ــي ه ــذا
الـمـجــال ،وأن ــا هنا اشـيــد بجهود
الوزير الجبري في هذا الموضوع
وت ــأكـ ـي ــده ع ـل ــى ام ـك ــان ـي ــة دخـ ــول
الكويتيين في هذا المشروع ،الفتا
الى انه بعد االجتماع سيكون لنا
تصريح آخر.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي «ب ـع ــد
أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ن ـت ـط ـل ــع ال ـ ـ ــى وض ــع
خــري ـطــة ط ــري ــق ل ـه ــذا ال ـم ـشــاريــع،
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي
وال ـخ ـب ــرات الــوط ـن ـيــة ،خ ــاص ــة ان
ال ـم ـنــاق ـصــة ل ــم ت ـن ـت ــهِ بـ ـع ــد ،وم ــن
الممكن ان تتغير االر قـ ــام ليوفر
ش ـ ـبـ ــاب ـ ـنـ ــا م ـ ـبـ ــالـ ــغ طـ ــائ ـ ـلـ ــة ع ـل ــى
الميزانية العامة».

الكندري يقترح إجازة للطلبة
في العشر األواخر من رمضان
قــدم الـنــائــب فيصل الـكـنــدري
اقـتــراحــا بـقــانــون بــاضــافــة فقرة
جــديــدة ال ــى ال ـم ــادة ( )23مـكــررا
(أ) م ــن ال ـم ــرس ــوم ب ـق ــان ــون رقــم
(  )15لـ ـسـ ـن ــة  1979فـ ـ ــي شـ ــأن
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة بـ ـم ــا يـ ــؤدي
ال ــى م ـنــح اج ـ ــازة ل ـكــافــة الـطـلـبــة
وال ـطــال ـبــات ف ــي وزارة الـتــربـيــة
وجامعات الكويت والجامعات
الخاصة والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب في العشر
االواخ ـ ـ ـ ــر مـ ــن رم ـ ـضـ ــان ع ـل ــى ان
يـ ـ ـك ـ ــون ت ـ ـعـ ــويـ ــض هـ ـ ـ ــذه االيـ ـ ـ ــام
بتقديم السنة الدراسية او تأخير
نهايتها  10ايام.
وجاء في المذكرة االيضاحية
ل ــاقـ ـت ــراح بـ ـق ــان ــون :نـ ـظ ــرا لـمــا
يحمله شهر رمضان المبارك من
قدسية خــاصــة لــدى المسلمين
ومــا يحتويه من فضائل كثيرة
خـصـهــا ال ـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى
ل ـل ـم ـس ـل ـم ـي ــن فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـش ـه ــر
خاصة في العشر االواخ ــر منه،
فــإن دوام الطلبة والطالبات في
رواف ـ ــد ال ـت ـع ـل ـيــم الـمـخـتـلـفــة فــي

ال ـب ــاد يـعـكــر ال ـص ـفــو االي ـمــانــي
بالعبادة والتهجد في المساجد
بــل ويضيع على الـنــشء فرصة
االعتكاف بالمساجد والتي يجب
ان تزرع في نفوسهم منذ الصغر.
وي ـ ــأت ـ ــي االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح بـ ـق ــان ــون
ب ـت ـع ـط ـي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ف ـ ــي ال ـع ـش ــر
االواخ ـ ـ ـ ــر مـ ــن رم ـ ـضـ ــان كـ ــل ع ــام
ت ـم ــاش ـي ــا م ـ ــع م ـ ــا نـ ـص ــت ع ـل ـيــه
االع ـ ـ ــراف وال ـ ـعـ ــادات والـتـقــالـيــد
ال ــدي ـن ـي ــة ال ـس ـم ـح ــة ون ـص ــوص
الدستور التي نصت في المادة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى ان دي ـ ــن ال ــدول ــة
االس ـ ــام وال ـشــري ـعــة االســام ـيــة
مصدر رئيسي للتشريع وكذلك
فــي الـمــادة ( )9الـتــي نصت على
ان االس ـ ـ ـ ــرة اسـ ـ ـ ــاس ال ـم ـج ـت ـمــع
قــوام ـهــا الــديــن واالخ ـ ــاق وحــب
الــوطــن يـحـفــظ ال ـقــانــون كيانها
وي ـق ــوي اواص ــره ــا ويـحـمــي في
ظ ـل ـه ــا االم ـ ــوم ـ ــة والـ ـطـ ـف ــول ــة اي
ان دع ــم مـظــاهــر الــديــن والـتــديــن
الصحيح والسليم تحت مظلة
وزارة االوقــاف اســاس المجتمع
السليم والصالح.

●

فهد التركي

كـشــف الـنــائــب ري ــاض الـعــدســانــي أن
اسـتـجــوابــه لنائب رئـيــس الـ ــوزراء وزيــر
الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـج ــراح جــاهــز
ويحتوي على مخالفات صارخة،مشيرا
الى انه منحه فرصا كثيرة لإلصالح لكن
دون جدوى.
وعـ ـ ــرض ال ـع ــدس ــان ــي ،خـ ــال مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،صحيفة
ً
اسـ ـتـ ـج ــواب ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـج ـ ــراح ،مـ ــؤكـ ــدا:
«ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب جـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــزة...
ً
االسـ ـتـ ـج ــواب كـ ــان جـ ــاهـ ــزا م ـنــذ الـشـهــر
الماضي».
وقال إنه كان ينتظر من الوزير الجراح
«مـعــالـجــة الـسـلـبـيــات واإلخ ـف ــاق ــات ،لكن
ً
مع األسف زادات وتكررت» ،مشددا على
أن المحاسبة حق أصيل للنائب وكفله
الدستور.
وأضـ ــاف أن «األمـ ــر لــن يقتصر فقط
على وزير الداخلية ،إنما ذكرت أنه األقرب
ً
لالستجواب والمساءلة السياسية» ،الفتا
إل ــى اس ـت ـج ــواب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ووزي ــر
المالية إذا لم يصلحا ويعالجا اإلخفاقات.
وأكــد أن «الشخصاني هــو الحكومة،
وال أحتاج إلى نصح منها ،وهي تعالج
إخفاقاتها عن طريق المواطنين ،والفشل
ال ــذري ــع فــي خطتها واالدع ـ ــاء الـصــوري
والشكلي بمحاربة الفساد المتربع على
عــرشـهــا ،وأكـبــر دلـيــل الـجـهــات الرقابية
وتقاريرها التي رصدت إخفاقات كبيرة

النصف وعبدالله قبل مغادرتهما إلى بغداد
يشارك وفد من مجلس األمــة في اجتماع اللجنة الدائمة
للوائح اإلدارية والمالية للجمعية البرلمانية اآلسيوية المقرر
عقده بالعراق خالل الفترة من  3إلى  5الجاري.
ويضم الوفد الذي توجه امس إلى العاصمة العراقية بغداد
ًّ
كل من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضو
الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله.

عبدالله :ال لسحب جنسية
أصحاب الحسابات الوهمية

الدالل :ضرورة
تطوير التعليم

ويـ ـشـ ـم ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد جـمـيــع
ال ـق ـضــايــا ال ـمــال ـيــة وهـ ــو غير
محصور بقضايا مديونيات
خاصة بالقروض االستهالكية
واالسكانية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول كـ ـ ـ ــم يـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ عـ ـ ــدد
المقترضين مــن المتقاعدين
مع بيان عدد الرجال والنساء؟
قال :وفقا للبيانات التي وردت

ومتتالية» .وقال العدساني «إن كان الوزير
الجراح يدعي أنه إصالحي فهي فرصة
لـيـكــون اس ـت ـجــوابــه ف ــي جـلـســة عـلـنـيــة»،
ً
مشددا على أن استجوابه مهني وبعيد
عن الشخصانية كما تدعي الحكومة في
إحدى الصحف.
وأكد أن استجوابه للوزير الجراح بعيد
عــن األم ــور الشخصانية« ،وتحدثت في
المحاور عن قضايا مالية وفنية وقضايا
ج ـس ـي ـمــة ف ــي ال ـم ـخ ــال ـف ــات وت ـ ـجـ ــاوزات
صارخة في العقود والمشاريع في وزارة
الداخلية وترضيات ومحسوبيات على
حساب العسكريين والمدنيين وكسب
والء ات ن ـ ـ ــواب ب ـع ـي ـن ـهــم ع ـل ــى ح ـســاب
المؤسسة العسكرية فما ذنب العسكري
ف ــي ع ــز ش ـبــابــه ي ــذه ــب ب ــه إلـ ــى الــرقــابــة
والتفتيش أو دي ــوان ال ــوزارة لمجرد أن
ً
نائبا توسط آلخر».
واستطرد« :يدعون أنــه بسبب تقرير
ال ـم ـبــاحــث الـ ــذي ك ــان ض ــدي ف ــي قضية
ً
النائب الذي تلقى أمواال من رئيس الوزراء
وعلى ذلك قدمت استجواب الوزير الجراح
وهــذا عــار من الصحة ،وأنــا من سيأخذ
حـقــي ال ـق ـضــاء وس ــأق ــوم بــاسـتــدعــاء من
كتب التقرير من المباحث ليثبت أن كالمه
ً
زور وكـيــدي» ،الفتا إلــى أنــه يتحدث عن
ً
المجتمع كــامــا« ،وطالبت الــوزيــر لفتح
لجان تحقيق في هذا الموضوع».
ولفت الى أن الوزير يقول :قمت بأمور
إصالحية ،وأرد عليه بالقول :إن أغلب ما
أعلنته كان نابعا من تهديد باستجواب

وفد برلماني يشارك في اجتماع
الجمعية اآلسيوية ببغداد

سلة برلمانية

قال النائب خليل عبدالله ان
«كل ما يتم تداوله ونشره
بأنني متبن القتراح سحب
جناسي أصحاب الحسابات
الوهمية هو كذب وافتراء
وتضليل».
وأضاف عبدالله في تصريح
أمس :ال يمكن قبول سالح
سحب الجنسية لكبح األفكار
واآلراء السياسية ،ورأينا
معلن بهذا مسبقا ،وسنقف
ضد هذا المشروع في حال
طرح بالمجلس.

ال ـي ـنــا م ــن ال ـج ـه ــات الـمــانـحــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة
واالس ـ ـ ـكـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ ع ـ ــدد
المقترضين مــن المتقاعدين
 73615مقترضا منهم 43378
مقترضا من الرجال و30237
مقترضا من النساء.
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن كـ ـ ــم تـ ـبـ ـل ــغ ق ـي ـمــة
الـمــديــونـيــة الـشــامـلــة لجميع

الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــات
لــدى الـبـنــوك؟ اكــد «الـمــركــزي»
ان اجـمــالــي قـيـمــة المديونية
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة
والـقــروض االسكانية لجميع
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــات
ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوك ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ نـ ـح ــو
 13.023.512.000دينار كويتي
كما في نهاية يونيو .2019

العدساني :إذا كان الجراح يدعي اإلصالح فليواجه
االستجواب في جلسة علنية

الطبطبائي :رصد  28.5مليون دينار
لتخضير الخيران وصباح األحمد ال يعقل

انتقد النائب عمر الطبطبائي
«وص ـ ــول كـلـفــة م ـش ــروع تخضير
مــديـنــة الـخـيــران وص ـبــاح األحـمــد
إلى مبالغ كبيرة ال يمكن أن نقتنع
بها وال تدخل العقل».
وقــال الطبطبابي ،في تصريح
صـحــافــي أم ــس ان ــه ق ــدم األسـبــوع
ال ـمــاضــي اسـئـلــة بــرلـمــانـيــة حــول
م ـشــروع هيئة ال ــزراع ــة لتخضير
مدينتي صباح االحمد والخيران
بقيمة  28.5مليون دينار» ،مشيرا
إلى ان هذا المبلغ والرقم الكبير ال
يدخل العقل ،لذلك طلبت االجتماع
بوزير االعالم محمد الجبري.
وأض ـ ـ ــاف أن الـ ــوزيـ ــر ال ـج ـبــري
تــواصــل مـعــه «وح ــددن ــا اجتماعا
حضره عــدد مــن الـنــواب والفريق
الذي اجرى دراسة المشروع ،وتم
شرح المشروع والذي كنت أتمنى
ان يتم توضيحه بشفافية للشارع
الكويتي ،وهو يتعلق في تخضير
مدينتي الخيران وصباح االحمد».
وتــابــع« :حتى هــذه اللحظة انا
غير مقتنع باالرقام والمبالغ التي
رصــدت للمشروع ،الــذي يتضمن
نظاما متكامال للمياه أيضا وليس
للتخضير فقط».
وق ـ ــال« :خــرج ـنــا م ــن االجـتـمــاع
ب ــال ــوزي ــر ال ـج ـب ــري بـنـتـيـجــة هــي
التحذير من التالعب بالمناقصات،

ً
ووفقا لما ورد إلينا من الجهات
ال ـم ــان ـح ــة لـ ـه ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مــن
الـ ـ ـق ـ ــروض ،فـ ــا ت ــوج ــد حـ ــاالت
لمقترضين زادت اقساط سداد
قروضهم على  %50من الراتب
الشهري عند المنح.
وبشأن كم يبلغ عدد الحاالت
التي قامت بمعالجة قروضها
ع ــن ط ــري ــق صـ ـن ــدوق مـعــالـجــة
اوضــاع المواطنين المتعثرين
في سداد القروض االستهالكية
وال ـ ـم ـ ـق ـ ـس ـ ـطـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـبـ ـن ــوك
وش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار؟ اج ــاب:
بلغ عــدد العمالء المستفيدين
ا لــذ يــن تمت معالجة قروضهم
ع ــن ط ــري ــق صـ ـن ــدوق مـعــالـجــة
اوضــاع المواطنين المتعثرين
في سداد القروض االستهالكية
وال ـ ـم ـ ـق ـ ـس ـ ـطـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـبـ ـن ــوك
وشــركــات االستثمار وشركات
التمويل  15947عميال.
وكــم يبلغ عــدد المقترضين
المسجل ضدهم قضايا ضبط
واحضار مع بيان عدد النساء
وال ــرج ــال ك ــل ع ـلــى حـ ــدة؟ ق ــال:
وفقا للبيانات التي وردت الينا
من الجهات المانحة للقروض
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة واالس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
فـقــد بـلــغ ع ــدد المقترضين من
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـحــاص ـل ـيــن على
ق ــروض استهالكية واسكانية
وال ـصــادر بحقهم اوام ــر ضبط
واحضار  6511مقترضا منهم
 5255م ـق ـت ــرض ــا مـ ــن ال ــرج ــال
و 1256مقترضا من النساء.
وفيما يتعلق بكم يبلغ عدد
الـمـقـتــرضـيــن ال ــذي ــن سـجـنــوا
ع ـلــى ق ـضــايــا مــديــون ـيــات مع
ت ــوضـ ـي ــح ق ـي ـم ــة ال ـم ــدي ــون ـي ــة
حسب الـتــالــي :اقــل مــن عشرة
االف ،واقــل من خمسين الفا؟
اج ـ ــاب :وف ـقــا ل ـب ـيــانــات وزارة
الداخلية بلغ عدد المقترضين
ال ــذي ــن س ـج ـنــوا ع ـلــى قـضــايــا
مديونيات  23مقترضا حتى
نـ ـه ــاي ــة شـ ـه ــر ي ــونـ ـي ــو 2019

برلمانيات

رياض العدساني

مسبق ،موضحا أنه خاطب الوزير أكثر
من مرة في مجلس األمة لفتح التحقيق
ف ـ ــي بـ ـن ــد الـ ـضـ ـي ــاف ــة ع ـ ــن طـ ــريـ ــق لـجـنــة
الميزانيات ،وكان يجيب بأن هذه القضية
ليست في عهده ،والمضبطة تشهد ،لكن
بعد التهديد باستجوابه أحال الملف الى
النيابة ،لتكون العصابة في الحبس ،بعد
تورطهم في مس المال العام واالنتفاع
عـلــى ح ـســاب الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ،فضال
عن هروب بعض المطلوبين .ومطالبتي
بضبط الحدود ،وتاجر وعسكري متواطئ
معه ،فضال عــن قضية اإلي ــداع ــات ،فهذا
الملف كان مركونا في «الداخلية» ،وبعد
التهديد باالستجواب تمت إحالة القضية
للنيابة ،فضال عن قضية الترقيات ،التي
اع ـتــرف بــوجــود تــدخــات نيابية فيها،

مــوضـحــا أن الــوزيــر تـعـهــد ،لكنه أخلف
بعهده ،ووعدني قبل الصيف باإلصالح،
لكن لم يصلح ،ولم يتخذ إج ــراءات ،ولم
ُيعد حقوق العسكريين ،مما دعاني الى
مساءلته سياسيا.
وقال :عندما طلبت من الحكومة وقف
حساب وهمي مشبوه ،أعرف أن الحكومة
تصنع حسابات مشبوهة ،وتـحــاول أن
تغطي على إخفاقاتها ،والوزير قال :أنا
قادر على السيطرة عليها ،لكنه لم يوقف
الحساب أو يراقبه ،وأنا ال أرفع قضايا،
وال أعير هذا الموضوع اهتماما ،لكن ما
هو مصير المواطن الذي تصل التحقيقات
إل ــى أن ــه لــم يـسـتــدل عـلــى الـحـســاب الــذي
أساء إليه؟
وتــابــع :إذا كــان الــوزيــر صــاحــب حق،
فليصعد االستجواب في جلسة علنية،
وأنا سأكشف تقاعسه ،متسائال :هل من
الشخصانية فتح قضية اليوروفايتر،
التي كانت فــي عهد الـجــراح عندما كان
وزيـ ــرا ل ـلــدفــاع؟ وأط ــال ــب ال ــوزي ــر ناصر
الـصـبــاح بالتحقيق المتكامل فــي هذه
ال ـق ـض ـي ــة ،خ ــاص ــة أنـ ـن ــا م ـن ـح ـنــا وزراء
المالية والدفاع التقارير كاملة ،والقضية
مالية تتعلق بـشــأن ع ــامّ ،
ورد «الــدفــاع»
أف ــاد بــأنـهــا صــرفــت  360مـلـيــون ديـنــار،
لكن ردها األخير بالتنسيق مع وزارتي
المالية والدفاع أتى أن الميزانية الخاصة
بالتسليح  17مليونا وليس  360مليون
دينار ،مما يؤكد وجــود تباين كبير في
األرقام.

دعا النائب محمد الدالل
الله ان يوفق «أبناءنا
وبناتنا والهيئة التدريسية
واإلدارية» في العام الدراسي
الجديد.
وقال الدالل :جميل ان ننجح
كدولة اداريا في اعداد
وتأهيل مقار المدارس
والجامعات للعام الجديد،
ولكن االجمل بصورة
اكبر ان ننجح في تطوير
التعليم .مهم اكثر وأكثر
ان نحسن االستثمار في
البشر.

حماد :يجب التعامل
مع أبنائنا بمسطرة واحدة

أكد النائب سعدون حماد
العتيبي أنه فور علمه
بما اثير حول عدم قبول
الطالبة نورة جهز العتيبي
من «التعليم العالي» في
جامعة الخليج بمملكة
البحرين رغم انها مستوفية
لجميع شروط القبول ،قام
بإرسال كافة التفاصيل
الخاصة بالتجاوز الى وزير
التربية وزير التعليم العالي
الدكتور حامد العازمي،
إلطالعه على ما يحدث من
تالعب في القبول بالبعثات.
وقال حماد انه تواصل
شخصيا مع وزير التربية
الذي اكد له انه اذا كانت
هناك حاالت تم قبولها اقل
منها في النسبة فسوف يتم
قبول الطالبة نورة فورا.
وطالب حماد «التعليم
العالي» بالتعامل مع
الجميع بكل شفافية
وبمسطرة واحدة ،باإلعالن
عن جميع اسماء المقبولين
في البعثات سواء الداخلية
او الخارجية.
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فوضى إعالنات الرقعي تعود إلى الواجهة بعد نقل
 24مندوب إعالن في دوائر المحكمة الكلية
حسين العبدالله

نقص المندوبين
يحد من إنجاز
القضايا ويلحق
الضرر بالمتقاضين

مع استئناف العمل بالدوائر
القضائية في المحاكم ،اقترابا
ل ـع ـقــد ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـع ـمــوم ـيــة
أواخر سبتمبر الجاري ،كشفت
مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن
مـشـكـلــة سـتـعـيـشـهــا الـمـحـكـمــة
الكلية هذا العام ،تتعلق بقضية
نقل  24مندوب إعالن في دوائر
المحكمة ،التي تعقد جلساتها
في مبنى محكمة الرقعي.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
قسم اإلعــان في "الكلية" ،الذي
ً
يواجه نقصا في عدد مندوبي
اإلعالن ،أعلن من خالل موظفين
عدم تمكنه من إنجاز إعالن كل
القضايا المودعة لدى األقسام،
بسبب نقص مندوبي اإلعــان
الموزعين في المناطق ،إلتمام
وإنجاز إعالنات ضمن الدعاوى
القضائية.
وبينت أن نقص عدد مندوبي
اإلعــانــات فــي محكمة الرقعي
سـيـتـسـبــب ف ــي وق ــف الـقـضــايــا
ف ــي ال ـم ـحــاكــم ،وإص ـ ــدار أحـكــام
باعتبارها كأنها لم تكن ،األمر
الذي قد يرتب إلى إمكان قضاة

وزارة الـ ـع ــدل ب ـع ــدم تــوفـيــرهــا
لمندوبي اإلعالن ،وترتب أضرار
على المتقاضين من خالل عدم
تــوفـيــر خــدمــة اإلع ــان ــات الـتــي
ي ـت ـط ـل ـب ـهــا الـ ـق ــان ــون إلم ـكــان ـيــة
نـظــر ال ــدع ــاوى القضائية أمــام
المحاكم.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
فــوضــى اإلع ــان ــات ال ـتــي كانت
ت ـع ـي ـش ـهــا ال ـم ـح ــاك ــم ق ـب ــل ع ــام
س ـت ـع ــود إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة خ ــال
األيــام المقبلة ،بسبب القرارات

ال ـتــي أصــدرت ـهــا الـ ـ ــوزارة بنقل
م ـن ــدوب ــي اإلعـ ـ ــان ف ــي محكمة
الرقعي إلى عدة محاكم أخرى،
والتي تتسبب في كثافة بعدد
مندوبي اإلعالنات.
ولفتت إلى أن بعض أسباب
ن ـق ــل ال ـم ــوظ ـف ـي ــن إل ـ ــى م ـحــاكــم
أ خ ــرى انتخابية ،لضغط عدد
من الـنــواب على ال ــوزارة بطلب
النقل ،وبعضها يعود إلى نقل
موظفين إلى إدارات اإلعالن في
إدارة الخبراء ،والتي كان يتعين

اإلعالن عن حاجة التعيين فيها
ال نقل موظفين موجودين على
رأس ع ـم ـل ـهــم وم ــوزعـ ـي ــن عـلــى
مـنــاطــق يـتــولــون عملية إعــان
صحف الدعاوى بها.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن عـلــى
الـ ــوزارة ســرعــة اح ـتــواء مشكلة
اإلعالنات حتى نتجت الفوضى
واإلع ـ ـ ــان ال ـل ـت ــان عــاصــرتـهـمــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة قـ ـب ــل ع ـ ـ ـ ــام ،وت ـ ـ ـ ــدارك
التعويضات التي قد يتحصل
عليها المتقاضون ضد الوزارة.

local@aljarida●com

رواد الوفرة ًيدعون إلى إصالح
الطرق تفاديا للحوادث

مشهد لحفر الدوار على طريق الوفرة
ناشد عدد من أصحاب المزارع ورواد طريق
الــوفــرة ،وزارة األشغال وهيئة الطرق ،إصالح
ال ـ ـ ــدوار ال ــواق ــع ع ـلــى ط ــري ــق  500ال ــوف ــرة قبل
مضخة المياه.
وأش ـ ــار أص ـح ــاب ال ـم ـن ــاش ــدات ،ال ـتــي وردت
لـ"الجريدة" ،إلى أن الحفر واالنخسافات الكبيرة
للطريق على امتداد الدوار والمسارب المؤدية
إليه تسببت في حوادث كثيرة وأعطال لمركبات
دفع أصحابها ثمنا كبيرا ،السيما بعد تأخر

إصالح الطريق الذي َّ
تحول إلى مستنقع وحفر
كبيرة ،لدرجة أن الحوادث التي تقع فيه غالبا
ما تكون جسيمة.
ودعــت المناشدات "األشـغــال" و"الـطــرق" إلى
ضرورة إصالح الطريق بصفة عاجلة ،خصوصا
أن موسم األمـطــار بــات قريبا جــدا ،وقــد يؤدي
ذلك إلى تفاقم المشكلة وحدوث كوارث تتجاوز
مجرد أعطال السيارات.

ً
جمعية الفروانية تفتتح مهرجان القرطاسية شجرة القرم تعود بعد غيابها  70عاما
افتتح مجلس إدارة جمعية الفروانية
التعاونية مهرجان القرطاسية ،بمناسبة
م ــوس ــم ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ،بــرعــايــة
مختار منطقة الفروانية مطلق المعصب،
وبحضور ر ئـيــس مجلس إدارة الجمعية
فالح الهيفي.
وقال الهيفي إن المهرجان يقام برعاية
ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى الـمـتـخـصـصــة بـمـجــال
القرطاسية واألدوات المكتبية ،مبينا أنه
تــم توفير جميع المستلزمات المدرسية
ب ــأسـ ـع ــار م ـن ــاف ـس ــة ل ـ ــأس ـ ــواق الـ ـم ــوازي ــة
بالمنطقة ،لتخفيف األ ع ـبــاء ا لـمــا لـيــة عن
أولياء األمور.
وأوضح أنه تم كذلك "توفير مكان لعرض
مـحـتــويــات مـهــرجــان الـقــرطــاسـيــة بمكتبة
ال ـســوق ال ـمــركــزي ،تسهيال عـلــى زبائننا،
الــذيــن نتمنى لهم متعة الـتـســوق" ،مثنيا
على جهود موظفي الجمعية والشركات
المشاركة على ُحسن التنظيم والترتيب
واالستعداد لبداية العام الدراسي.

جناح القرطاسية في جمعية الفروانية
حـضــر االف ـت ـتــاح نــائــب رئ ـيــس مجلس
إدارة الجمعية أحـمــد ال ـج ـســار ،ورئـيــس
لجنة المشتريات ناصر الكعمي ،ورئيس

لـجـنــة ال ـش ــؤون الـمــالـيــة واإلداري ـ ـ ــة خــالــد
الخرينج ،والمدير العام بالوكالة أحمد
المصري.

بـعــد اكـثــر مــن  70عــامــا من
ال ـغ ـيــاب ع ـ ــادت ش ـج ــرة ال ـقــرم
(ال ـمــان ـغــروف) إل ــى الـســواحــل
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـتــزيــن ال ـشــواطــئ،
إذ ك ــان ــت م ــوج ــودة ف ــي فـتــرة
االربعينيات من القرن الماضي
فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي الـ ـخ ــويـ ـس ــات
وكاظمة.
واعـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـش ـ ــروع م ـش ـت ــرك
بين معهد ا لـكــو يــت لألبحاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـل ــزراع ــة وال ـ ـثـ ــروة الـسـمـكـيــة
وم ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم
الـعـلـمــي ال ـش ـجــرة ال ــى ساحل
مـنـطـقــة ال ـشــويــخ ال ـقــريــب من
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات وذل ـ ـ ـ ــك ب ـعــد
انقراضها بسبب االحتطاب.
وت ـ ـعـ ــد ش ـ ـجـ ــرة ال ـ ـقـ ــرم مــن
أ قــوى االشجار التي تتحمل
الملوحة العالية إضافة إلى

اشجار القرم
أنها تشكل بيئة قوية لنمو
وتكاثر العديد من الكائنات
الحية البحرية والطيور كما

انـ ـه ــا مـ ــن أفـ ـض ــل ال ـم ـص ــدات
لحماية ا لـشــا طــئ مــن التآكل
وانتاج األوكسجين.
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎز ﻣﻬﻢ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﺬا
اﻟﺠﻬﺎز واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻧﻮع
ﻣﻦ ﺟﻠﺪ اﻟﺬات ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ.
ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺾ ﺧﻄﻂ
ً
ً
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ،ﺛﻢ ﺑــﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺤﻲ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ إﺟــﺮاء اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤﻮث أو اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺨﺒﺮاء،
ﻓﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻫﺪاف واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ وﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﺛﻢ ﻧﻤﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺘﻄﻮر
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ،
واﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻛـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻴﺪ
ﻟــﻸﺟـﻴــﺎل اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ ،ﻟﻴﻌﻴﺸﻮا ﺣـﻴــﺎة ﻛــﺮﻳـﻤــﺔ ،وﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا ﻻ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎز
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
و ﻣــﻦ أ ﻫــﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ أﻋ ــﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻣــﻦ أﻫــﻢ أﺳـﺒــﺎﺑــﻪ اﻟـﺘــﺰام
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ أم ﻻ ،وذﻟــﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ ،واﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،وﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮه ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪاﻟﺔ ﺷﺮوﻃﻪ.
وﻣــﻦ أﺳـﺒــﺎب اﻟـﺘــﺰام اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻤﺎ
ﺗـﺴـﺒـﺒــﻪ اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ آﺛ ــﺎر ﺳـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ وﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
واﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،وﺳ ـﻴ ــﺆدي ذﻟ ــﻚ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺣـﺘـﻤــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻞ وﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻻ
ﻣﺴﺎء ﻟﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻳﺒﻠﻎ  220أﻟ ــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ،وﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ.
و ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻔﺮغ
اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌــﺪل واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع واﻷﻣ ــﻦ واﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎرت ﺑﻌﺾ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺒﺮاء
وﺗﺠﺮي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻈﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻵراء واﻟﺪراﺳﺎت ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷدراج ،ﺣﺘﻰ
ﺑﻠﻴﺮ أﺷــﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻫﺬا
إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت.
ﻣﺮض ﺧﻄﻴﺮ ﺳﻴﺆدي ُ
ﻓﻤﺜﻼ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺪون ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻠﻮل ُوﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺎت
ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ُﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ً
اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ،ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺜﻮاب،
ﻓﻬﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻇﻠﻤﻬﻢ
ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﺒﺎﻃﺎت ﺷﻌﺐ
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ
ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ  ،٠.٥٣٩وﻫﻮ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  ٤٥ﻋﺎﻣﺎ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﺈن أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻫﻮ
 ٠.٤١١ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻣﻨﺬ أن اﺳـﺘـﻌــﺎدت اﻟﺼﻴﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎدة ﻋﻠﻰ
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋــﺎم ،1997
ازدﻫـ ــﺮت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ .اﻵن ،ﺗﻐﻤﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إﺣﺪى أﻏﻨﻰ
ﻣﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﻄﺮق وﺷﻠﺖ اﻟﻤﻄﺎر،
وﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻷﺣ ـﻴ ــﺎن اﻧ ـﺤ ــﺪرت إﻟ ــﻰ اﻟﻌﻨﻒ،
وﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻠﻘﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة.
ﻓﻲ أوﻗــﺎت اﻷزﻣــﺎت ،ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻌــﺎﻃـﻔــﺔ أن ﺗﻄﻐﻰ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻘــﻞ ،وأن ﺗﺴﺮد
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ،وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا
اﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ـ ــﻼم اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﺤــﺪد اﻻﺿ ـﻄ ــﺮاﺑ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﺻـ ــﺮاع ﺑﻴﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻋﺎﻟﻤﻲ أوﺳﻊ
ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،أو إﺷﺎرات إﻟﻰ
"ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ ﺣﻀﺎرﺗﻴﻦ" ،ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺸﺮع
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺗﺸﻴﻮﻧﻎ.
ﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ــﺮواﻳ ـ ــﺎت
"اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧـﻬــﺎ ﻣ ــﺮادف ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ،وﻫﻮ وﺻﻒ ﻻ ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻛﻤﺎ
اﻋﺘﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ،
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺗ ـﻔ ــﻮق اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻴﻮﻧﻎ أﺣــﺮار ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎد
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ
ﺳــﻮف ﺗﻠﺠﺄ إﻟــﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ
ﻳـﻨـﺴــﻮن ﻗ ــﻮل ﺻــﻦ ﺗ ــﺰو ﺑ ــﺄن ﻛـﺴــﺐ اﻟ ـﺤــﺮوب
دون ﻗﺘﺎل ﻫﻮ "ذروة اﻟﻤﻬﺎرة" .ﺗﺪرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪا أﻧﻪ إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺴﻼم واﻻزدﻫﺎر ﺳﻴﻌﺎﻧﻴﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
واﻟﺒﺮ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻲ
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راﻳﺘﺸﻞ دوﻧﺎدﻳﻮ *

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ...ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى!
إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺑ ـﻠــﺪ اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺒــﻮﻗــﺔ!
أﺳﻔﺮت آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2018
ﻋــﻦ أول ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻠــﺐ أوروﺑ ــﺎ،
ﻓﻘﺪ ّ
ﻣﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﺸﻮء أول ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﺋﺘﻼف أوروﺑﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺰب ﻧﺎﻓﺬ وﺣﺰب
ّ
اﻟﻌﺪوان اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎن
ﺷﻌﺒﻮي ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻫﺬان
اﻟﻠﺪودان أﻧﻬﻤﺎ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﻪ
ﻫ ــﺪف واﺣ ــﺪ :ﻣـﻨــﻊ وﺻ ــﻮل ﻣــﺎﺗـﻴــﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ! ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻫــﻮ وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨــﻲ اﻟـﺸـﻌـﺒــﻮي اﻟ ــﺬي أﺳ ـﻘــﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻮز
"ﺣــﺰب اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ" اﻟــﺬي ﻳــﺮأﺳــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
اﻷرﺟﺢ.
ﻋﻠﻰ ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺿـﻌـﻴـﻔــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﺘـﻤــﺎﺳـﻜــﺔ إﻟــﻰ
أﺧﺮى! ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻴﻦ "ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم" اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ
ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄــﺔ واﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ــﻲ اﻟ ـﻴ ـﺴــﺎري
اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺗﺮﺳﻴﺦ اﺳﺘﻘﺮار إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
أم إﺿﻌﺎﻓﻪ؟ وﻫﻞ ﻳﻜﺒﺢ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻤﺘﻄﺮف أم ﻳﺴﺘﻨﺰف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻧﻔﻮذ اﻟﻴﻤﻴﻦ
َ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼف
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة؟
ً
ﺷﺎرك ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻃﻮال  14ﺷﻬﺮا،
ﺻﻐﻴﺮ ﻟـ"ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم" ،ﺿﻤﻦ
ﻛﺸﺮﻳﻚ ّ
ّ
ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻏﺎﺿﺒﻴﻦ،
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ
ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﻐـ ّـﻴــﺮ ﻣ ـﺴ ــﺎره .اﺗ ـﻔــﻖ اﻟ ـﺤــﺰﺑــﺎن ﻋﻠﻰ
ً
ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ رﺋﻴﺴﺎ
ً
ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ .ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺮ  14ﺷ ـﻬ ــﺮا ،ﻛ ــﺎن ﻛﻮﻧﺘﻲ
أﺷﺒﻪ ﺑﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻘﺎل ﻓﻲ
ّ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺗﻬﻢ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ
اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺨﻄﺮ .ﻋــﺎد ﻛﻮﻧﺘﻲ إﻟــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵن،
ّ
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ُﻳـﻜــﻠـﻔــﻪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ
ﻣــﺎﺗــﺎرﻳــﻼ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎء ﺟﺪد
ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ،وﻳـﺠــﺐ أن ﻳ ـﺼـ ّـﻮت اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺑــﺪأ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻋﺪاﺋﻴﺔ
ً
ً
ﻣﻨﺬ اﻵن ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ راﻫﻨﺎ وﻣﻦ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﺒﺢ زﻋﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .ﻓﺄﻋﻠﻦ أن
ّ
ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
"ﺑﻴﺎرﻳﺘﺰ" ،ﺧﻼل ﻗﻤﺔ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ"،
ﻓﻲ
ّ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻮﻧﺘﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ،ﻛﻮﻧﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ "ﻣﺼﻨﻮع ﻓﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮﻟﻴﻦ وﺑﺮوﻛﺴﻞ" .إﻧﻪ ﺟﺰء ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ
ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ! ﺣﺼﺪ "ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
اﻟ ــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟ ـﻴــﻪ وﻳـﺤـﺘــﻞ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻄــﻼﻋــﺎت  34%ﻣ ــﻦ اﻷﺻـ ـ ــﻮات ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻄﺎﺑﻪ
اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﺒﺮوﻛﺴﻞ ،ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ،
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره ﻗــﺎﻣــﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎدة اﻹﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺔ .ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺆﻳﺪا ﻟﻤﺤﻮر ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻜﻮﻧﺘﻲ
ً
ﻓﻲ إﺣﺪى ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ.
ﺗﻜﺜﺮ اﻟـﻤـﻔــﺎرﻗــﺎت اﻟـﻤـﻄــﺮوﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺿــﻊ
اﻟــﺮاﻫــﻦ .ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎم اﻷول ،ﻳـﺒــﺪو أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ دون
ّ
ﻟﺼﺪ
أن ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،و ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﻔﻮذ وزﻳــﺮ داﺧﻠﻴﺔ ﻳﻤﻴﻞ إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ً
ً
ً
ً
ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ وﻳـﻘــﻮد ﺣــﺰﺑــﺎ ﻗــﻮﻳــﺎ ﺟــﺪا ﻣﺤﻠﻴﺎ
ً
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،ﺗﺤﺎﻟﻒ "اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" ﻣﻊ
"ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم" ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة )ﻟﺴﺒﺐ وﺟﻴﻪ!(،
ً
ّ ً
ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻣﺒﻬﻤﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
داﻋﻤﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮة وﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
ً
اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺼــﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ "اﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ" إﻟ ــﻰ ﻫــﺬه
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﻛﺄﺻﻐﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف .ﻣﻦ
ً
ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة إذا؟ ﻫﻞ ﻳﻨﺠﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ "ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧ ـﻤــﺲ ﻧ ـﺠ ــﻮم"،
أم أن ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ ﺳـﺘـﺸـ ّـﻮه ﺳﻤﻌﺔ "اﻟـﺤــﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ"؟ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ،
ﺗـﺴـﻠــﻢ ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ دﻓ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ
واﻗـﺘــﺮب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻟـ"ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم" ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ .ﻫﻮ رﺟﻞ ذﻛﻲ وﺑﺎرع ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻴﻚ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ،أو ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة إﻟ ــﻰ إﺟـ ــﺮاء اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
وﻳﺨﺴﺮ .ﻳﺒﺪو "اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ
ً ً
ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﺟﺪا ،ﻳﺮأﺳﻪ ﻧﻴﻜﻮﻻ زﻳﻨﻐﺎرﻳﺘﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻧﻮاﺑﻪ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻟﺴﻠﻔﻪ ،رﺋﻴﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﺗﻴﻮ رﻳـﻨــﺰي اﻟــﺬي ﻳﻜﺘﻔﻲ
ﺑـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات ﻋــﺪاﺋـﻴــﺔ ﻣــﻦ دون اﺗـﺨــﺎذ
ﺧﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
أﻋ ــﺎد ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دﻋــﻮﺗــﻪ إﻟﻰ
إﺟ ــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ،واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﻛــﻮﻧ ـﺘــﻲ ﻣ ـﺠـ ّـﺮد
"ﻧﺴﺨﺔ ﻣـﻜـ ّـﺮرة ﻣــﻦ ﻣــﻮﻧـﺘــﻲ" ،ﻓــﻲ إﺷ ــﺎر ٍة إﻟﻰ
ﻋﺪوه اﻟﻤﻔﻀﻞ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻲ
ﻣﺎرﻳﻮ ﻣﻮﻧﺘﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ  2011إﻟﻰ
ُّ
 2013وﻛﻠﻒ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﺧﻼل
أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن وﻗﺮرت إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه رﻓﻊ ﺳﻦ
ً
ً
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .ﺑﺪا ﻣﻮﻧﺘﻲ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺴﺎﻟﻔﻴﻨﻲ،
ً
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ أﺻـﺒــﺢ رﻣ ــﺰا ﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ
أوﺻﻠﺖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ إﻟﻰ أﺳﻮأ اﻷﺣﻮال ،ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ إﻋــﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟــﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻛﺘﺴﺐ ﻣﻮﻧﺘﻲ اﻟﻴﻮم ﻟﻘﺐ "ﺳﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﺪى
ّ
اﻟﺤﻴﺎة" ،وﻫﻮ أﺳﺘﺎذ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﺒﻖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺬﻛﺎء
ُ
ﺣﺎد وﻫﺎدئ .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﺳ ِﺌﻞ
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻓــﺎرﺗـﺒــﻚ ﻟـﻠـﺤـﻈــﺔ .ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻮﺿــﻊ ﺑــﺮأﻳــﻪ إذا
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺒﺮﺑﺮﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ُ
ّ
ﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺸﺎﺋﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ "ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم" ،اﻟﺘﻲ ﺗ ِ
ﻗ ــﻮى اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘــﺔ اﻟـﻐــﺎﻣـﻀــﺔ ﺑـﻨـﻈــﺮﻳــﺎت
ﻣﺆاﻣﺮة ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ"ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" اﻟﺒﺎرز .ﻗﺎل ﻣﻮﻧﺘﻲ إﻧﻪ ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ
ﻣـﺨــﺎوﻓــﻪ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺸــﺄن أﻣ ــﺎم ﻛــﻮﻧـﺘــﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻞ
ﺳﻴﻤﻨﺢ ﻣﻮﻧﺘﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ؟ ﻟﻢ
ُﻳ ِﺠﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال.
رﺑﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﺎم ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ً
ﻣﻌﺪودة ﻣﻨﺬ اﻵن ...ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪا
ﻻﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ!
* »أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ«

أﻧﺪرو ﺷﻨﻎ وﺷﻴﺎو ﻏﻨﻎ*

ﻳﻮﺷﻜﺎ ﻓﻴﺸﺮ*

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

ﻧﻈﺎﻣﺎن وﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪ

ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﺬل ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ
"دوﻟ ــﺔ واﺣ ــﺪة وﻧﻈﺎﻣﺎن" اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎس
ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.
ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺬي
ﻳـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺮاﻫ ــﻖ ﻣـﺤـﺒــﻂ ،ﺗـﻨـﻈــﺮ اﻟﺼﻴﻦ
إﻟﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺣﻠﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ ،وإن ﻧﺪاءات ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺪﺧﻞ
دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﻴﺪة ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ
واﻟـﻤـ ّ
ـﺪﻣــﺮ ﻟﺠﻬﻮد "ﺑـﻨــﺎء اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ" اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻴﻨﻲ.
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺣـﻜــﻢ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺧﻠﻒ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻗﺒﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ
) ،(17وإﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ) ،(21وإﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ ) .(28ﻟﻜﻦ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮ
اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎواة ﻫــﻮ أﺣ ــﺪ اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
إﺣـﺒــﺎﻃــﺎت ﺷﻌﺐ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ .ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺟﻴﻨﻲ ﻓــﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ -ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺼﻔﺮ
أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة وواﺣﺪ ﻳﻤﺜﻞ أﻗﺼﻰ
درﺟــﺔ ﻣﻦ ﻋــﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ،0.539 -وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  45ﻋﺎﻣﺎ .ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﻓﺈن أﻋﻠﻰ
ﻣـﻌــﺎﻣــﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻫﻮ ) 0.411ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(.
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرخ
ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ  16ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ) 172ﻗﺪﻣﺎ ﻣﺮﺑﻌﺎ(،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 36ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ) 387ﻗﺪﻣﺎ ﻣﺮﺑﻌﺎ( ﻓﻲ
ﺷﻨﻐﻬﺎي .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ  ٪45ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ،ﻓﺈن  ٪90ﻣﻦ اﻷﺳﺮ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺰﻻ واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  1.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧﻐﻲ ) 147ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ(،
ﻓﺸﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ،وإن اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ -اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎؤه
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻨﺴﺒﻲ -ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ

زواﻳﺎ ورؤى

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻵراء.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗ ــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻹﺧﻀﺎع اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻔ ـﻌــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻮن
إﻟــﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻔﺾ
اﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎم.
ﻳﻘﺎل إن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺨﺰن ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻣــﻦ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،إﻣﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺷﺎل ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﺮض.
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮو ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺴﻤﺎع ﻟﻬﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻟﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
أﺧﻔﻘﺖ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ،ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺎدة ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﻓﻲ
ﻋﺰﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻬﻢ
ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج  ،ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
إﺷﺎرات وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﺤﺮة )رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺔ(.
وﻫ ــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧ ــﻪ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﻟـﻤـﻠـﻤــﻮﺳــﺔ ﻣـﺜــﻞ ارﺗ ـﻔ ــﺎع أﺳـﻌــﺎر
اﻟﺴﻜﻦ ،ﺳﺘﺤﺘﺎج ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ
ﻗ ـﻨ ــﻮات اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر وﺻــﺎﻧـﻌــﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫــﺬا ﺳﻬﻼ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻗــﺎدة واﺿﺤﻴﻦ،
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﻤﺎع ﺣﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻔﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻬﻮﻧﻎ
ﻛــﻮﻧــﻎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻻﺿ ـﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ أﺷﻬﺮا ،ﻟﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ
ﺑﻜﻴﻦ إﻟﻰ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺣﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ أو ﻣﻌﺎرك ﺣﺎﺳﻤﺔ .اﻟﺘﻘﺪم ﻫﻮ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻄــﻮات اﻟﺼﻐﻴﺮة،
واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف
ﺻ ـﻌ ـﺒــﺔ ،واﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪة ﻟـﻠـﻨـﺠــﺎح ﻫﻲ
اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﺪر
اﻟﻤﺸﺘﺮك.
* أﻧﺪرو ﺷﻴﻨﻎ ﻫﻮ زﻣﻴﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ
آﺳﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وﻋﻀﻮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام.
وﺷﻴﺎو ﻏﻨﻎ ،رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ،وأﺳﺘﺎذ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ
أﺑﺤﺎث ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻜﻴﻦ .HSBC
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﺴﻘﻮط ﺳﻮر
ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﻋﺎدت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ،ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ُﺑﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻻﻋـﺘــﺮاف ﺑــﺄن ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ
ُوﻟﺪوا ﺳﻮاﺳﻴﺔ ،ﺑﻞ إن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﻮرﻳﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺳﺨﺖ وﺳﺎدت ،ﺷﻜﻠﺖ اﻧﺴﻼﺧﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﺗﻐﻴﺮ ،وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧــﻮاﺟــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺮن اﻟـﺤــﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳــﺆاﻻ ﺟﺬرﻳﺎ :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ
أي ﺷﻜﻞ ُﻣ ّ
ﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺪﻳﻼ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺮة وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1989ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻦ
ذﻟــﻚ اﻟـﺴــﺆال ﻫــﻲ :ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب وﺣــﺪه،
وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه .ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟـﺤـﻴــﻦ ،ﺷـﻬــﺪﻧــﺎ إﺣ ـﻴــﺎء اﻟـﻨــﺰﻋــﺔ اﻟـﻘــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
أوروﺑ ـ ـ ــﺎ ،وﻓ ـﺸــﻞ اﻟــﺮﺑ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،واﻧـﺘـﺨــﺎب
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ،وارﺗﺪاد روﺳﻴﺎ
ﻟﻌﻬﻮد اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ،وﺑﺮوز اﻟﺼﻴﻦ ﻛﻘﻮة
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻵن اﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺮة.
ﺟﺎء ﻇﻬﻮر اﻟﺼﻴﻦ ﻛﻘﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺆﺷﺮ إﻟﻰ
وﺟﻮد ﻧﻤﻮذج ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻵن ،إذ ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻛﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻣﻦ ّ
ﺛﻢ ﺗﻜﺸﻒ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻦ اﻧﻘﺴﺎم واﺿﺢ،
ّ
إﻃﺎري ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺑﻴﻦ
ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ
ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻟﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة ،ﺑﺪت اﻟﺼﻴﻦ وﻛﺄﻧﻬﺎ وﺟﺪت
ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم،
ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺒﺪأ "دوﻟــﺔ
واﺣﺪة وﻧﻈﺎﻣﻴﻦ" إﻋﺎدة إﻧﺪﻣﺎج ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان )اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻜــﻞ ﻃـﻤــﻮﺣــﺎ أﻛﺒﺮ
ﻟﻠﺼﻴﻦ( ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺮﺗﺐ .وﻓﻲ ﺣﺎل
ﻓﺸﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵن ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،ﺳﻴﻘﻊ
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻓﻮري ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ
ﺗــﺎﻳــﻮان ،ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ أو
ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺠﺰﻳﺮة.
ﻟـﻜــﻦ ﻻ ﺗـ ــﺰال ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻴـﻐــﺔ ﻣـﺠــﺪﻳــﺔ ﻓﻌﻼ
ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ذات أﻫﻤﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻦ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼ
ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻮل إﻟ ــﻰ أﺳ ـ ــﻮاق رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺑﻮاﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ،أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺗﺎﻳﻮان،
ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻫــﺎدﺋــﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷوﻗﺎت.
وﻗ ــﺪ ﻧﺠﺢ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣــﻊ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر

إن ﺷ ـﻴــﻮع ﻣـﺼـﻄـﻠــﺢ "ﻋ ــﺎﺑ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪود" ﺷــﺎﺋــﻊ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﻓﺎﻹرﻫﺎب ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ،واﻟﻤﻴﺎه ﻋﺎﺑﺮة
ﻟﻠﺤﺪود ،وﻗﻀﺎﻳﺎ ا ﻟــﺪول ﻋــﺎ ﺑــﺮة ﻟﻠﺤﺪود ،ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻋ ــﺎﺑ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪود ،وﻣ ـﻄــﺎﻣــﻊ
اﻟ ــﺪول اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﺑــﺎﻟــﺪول اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ﻋــﺎﺑــﺮة ﻟـﻠـﺤــﺪود،
واﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﺮون واﻟ ـﻨــﺎزﺣــﻮن ﻋــﺎﺑــﺮون ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪود ،وﻓــﻲ
ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﻮر ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﺔ ،واﻷﺧﻄﺮ ﻫﻮ ﻋﺒﻮر
ﻧﻔﻮذ دول اﻟﺠﻮار ﻟﻠﺤﺪود ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤاﻫـ ــﺎ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺳ ــﻮاء ﺑـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺜ ــﻮرة ،أو
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎع ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎوي،
ً
أو ﻟﺠﻌﻞ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮور ﻟﻌﺒﻮر ﺣﺪود
أﺧﺮى.
إن ﻋـﺒــﻮر ا ﻟ ـﺤــﺪود ﻟﻌﺒﺔ ﺧـﻄـﻴــﺮة ﺗـﻌــﺮض ﺳـﻴــﺎدة
اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ــﻼﺧ ـﺘ ــﺮاق واﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﺪاء ،وﺗ ـﺨ ـﻠــﻖ ﻣـﺸـﻜــﻼت
ﺣﺪودﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وا ﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺮق اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﺗـﻌـﻴــﺶ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨــﻮع،
ﻓﺈﻳﺮان ﺗﻌﺒﺮ ﺣﺪود اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻨﻮب
ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮرات )اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ( أو دﻋﻢ اﻷﻧﺼﺎر،
و ﻣــﻮا ﺟـﻬــﺔ اﻷ ﺧـﻄــﺎر ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ا ﻟـﺤــﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ً
إﻟ ــﻰ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺻ ـ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن وﺳ ــﻮاﺣ ــﻞ اﻟـﺒـﺤــﺮ
اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ ،وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﺗـﻌـﺒــﺮ ﺣ ــﺪود اﻟ ـﻌ ــﺮاق وﺳــﻮرﻳــﺔ
وا ﻟ ـﺤــﺪود ا ﻟـﺒـﺤــﺮ ﻳــﺔ إ ﻟــﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﻟـﻬــﺎ ﻣـﺒــﺮرا ﺗـﻬــﺎ ﻟﻜﻦ
إﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻬﻤﺎ أﻃﻤﺎع ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول وﺛﺮواﺗﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻃﻤﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل أول رﺋﻴﺲ وزراء إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ )ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن(
ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ :إن وﺟﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺬي
ً
ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓــﻲ ا ﻟـﻤــﺎء ،ﻓﺘﺘﻜﻮن ﺣــﻮ ﻟــﻪ "ا ﻟــﺪوا ﺋــﺮ" .ﺗﻔﺴﻴﺮا
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺮب،
وﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب أو
اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻓﻨﻔﻮذ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
واﻟ ـﺠ ــﻮﻻن ﻋــﺎﺑــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪود ،ﻫ ــﺬا إذا ﺳـﻠـﻤـﻨــﺎ ﺑــﻮﺟــﻮد
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم .1948
واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﺮاق واﻟﻌﺒﻮر
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪود ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺿـﻌــﻒ وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ وﺣ ــﺮوب
أﻫﻠﻴﺔ ،ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺪ ﻧﻔﻮذﻫﺎ
ً
ﻋﺒﺮ اﻟ ـﺤــﺪود ،ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮى اﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟـﺘــﻲ وﺟــﺪت
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻔﻮذ أﻛﺒﺮ وأﺧﻄﺮ ،وﻻ ﻣﺎﻧﻊ
ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﻣﻦ أن ﺗﺘﻤﺪد اﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎرج
ﺣﺪودﻫﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺿﻌﺎف اﻟﻌﺮب ،وﻟﺘﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ.
ﺗـ ـ ــﺮى أﻻ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮف أو ﺗـ ـ ــﺮى أو ﺗ ـ ـﺼـ ــﻮر اﻷ ﻗ ـ ـﻤـ ــﺎر
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺳﻴﺎدة
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺪود ﻓــﻲ ﻋـﺼــﺮ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،وﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺤﺪود؟! وﻟﻤﺎذا ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ؟! وإذا أرادت
أن ﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻼف ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ﺑﺄن ذﻟﻚ ﺷﺄن إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﻮر ،وﺗﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻳﺮان
ﺗ ـﺨ ـﺘ ــﺮق ﺣـ ـ ــﺪود اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ﺗـﻤـﺘــﺪ
ً
أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺒﺮ أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺤﺮي ﻃﻤﻌﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز ،وإﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ ﺗـﻌـﺒــﺮ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻣﺘﻰ
ﺷﺎء ت ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﻌﺮب ﺟﺎﻫﺰون ﻟﻼﺑﺘﺰاز
اﻟﻤﺎﻟﻲ .ا ﻟـﺴــﺆال ﻣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺴﻴﺎدة
ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻲ دوﻟﻬﻢ ،وﻣﺘﻰ ﺗﻘﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود
واﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؟
وﺳـ ـﻜ ــﺔ ﺣ ــﺪﻳ ــﺪ ﻃـ ـﻬ ــﺮان ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸﺮوع ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود.

ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﻮة اﻟﺼﻴﻦ ،ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ
اﺳﺘﺸﻌﺮﺗﻪ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻘﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﺣـﻴــﺚ أﺿـﺤــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻤﺎرس اﻵن ﻧﻔﻮذا أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺎﺗﺠﺎه "دوﻟﺔ
واﺣﺪة وﻧﻈﺎم واﺣﺪ".
ﻳﺮى ﻛﺜﻴﺮون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮح )واﻟﺬي
ﺟﺮى ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ( ﺗﻬﺪﻳﺪا
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ،
وﺗ ـ ــﺪرك اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت ﻓ ــﻲ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﺟ ـﻴــﺪا أن ﻫــﺬه
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺿﻌﺎف اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻫﻲ
اﻟـﺘــﻲ دﻓـﻌــﺖ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻟـﻠـﺨــﺮوج إﻟ ــﻰ ﺷ ــﻮارع
اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،وﻟـﻴـﺴــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺳــﺮﻳــﺔ ﻷﺟـﻬــﺰة
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺼﻴﻦ(.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ــﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ )وﻛﺬﻟﻚ روﺳﻴﺎ( ،ﻧﺠﺪ أن ﻓﺮص ﻧﺠﺎح
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻫﻮﻧﻎ
ﻛﻮﻧﻎ )وﻣــﻮﺳـﻜــﻮ أﻳـﻀــﺎ( ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻗﻠﻴﻠﺔ
أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻏﻢ
ذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮر
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺸﻰ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻐﺮب.
ﻟـ ــﻮ ﺗ ـﻨ ــﺎوﻟ ـﻨ ــﺎ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮر أوﺳ ـ ــﻊ،
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻳﻌﻴﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر ذﻛ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎردة .ﻟﻜﻦ
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﺰاع ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻟﻨﻮوي ،أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻌﻼ أي ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ )ﻛﻤﺎ وﺿﺢ
ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ُﺳﻤﻲ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺟــﺪال اﻟﻤﻄﺒﺦ ﻋﺎم
 1959ﺑﻴﻦ رﻳﺘﺸﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ آﻧﺬاك ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ
ﺧﺮوﺗﺸﻮف(.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺮﻛﺰة
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻗﺪر
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم
اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺎدي .إن ﺻﻌﻮد اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ
دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﻣﺤﺮﻛﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ُ
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺸﻞ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،وﻗﺪ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻣﻼﻳﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ورﻏﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻨﺎء
ودﻋــﻢ ﺟﻴﺸﻬﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻤﺎرس ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟ ـﺴــﻮﻓ ـﻴــﺎﺗــﻲ ،وﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺴـﻌــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷــﺮق أوروﺑ ــﺎ ،ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼل

وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻬــﻲ ﻻ ﺗــﺪﻳــﻦ
ﺑﻨﻔﻮذﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺠﻴﺸﻬﺎ ،إﻧﻤﺎ
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎرع .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺼﻴﻨﻲ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻇﻬﺎر أن
ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﺰال أﻧﺴﺐ وأﻛﺜﺮ
ﻣﻼءﻣﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪادي
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق اﻷوﺳـ ــﻊ ،ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺣ ـﺼــﺎن ﻃـ ــﺮوادة
ﺻ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎ ،ﻓ ــﺮﻏ ــﻢ ﺿ ـ ـ ــﺮاوة اﻟـ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻧﺮاه أﻳﻀﺎ
ﻳـﻔـﻌــﻞ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺑــﻮﺳـﻌــﻪ ﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﺾ ﻣـﺼــﺪاﻗـﻴــﺔ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﺳﻴﺜﺒﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻫﺠﻤﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ أﻛﺒﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓــﺮﺿـﻬــﺎ ،وﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻓﺸﻞ أوروﺑ ــﺎ
ﻓــﻲ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ دﻓ ــﺎع ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻤــﻮذج اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮاﺿﺢ وﺳﺬاﺟﺘﻬﺎ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ وﻗ ــﻒ ﺻ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ دوﻟ ــﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻗﻮﻳﺔ
ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ أو اﻻﺣﺘﻮاء.
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ،ﻓﺈن رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟــﺮﺧــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻟﻴﺲ أﻣﺎم اﻟﻐﺮب ﻣﺠﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺨﻴﺎر
آﺧﺮ ﺳﻮى اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻣــﻊ ﺿـ ــﺮورة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋﻦ
ﻗﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ .وﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻧﻬﻮض
اﻟﺼﻴﻦ -وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ -ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ أﻛﺒﺮ،
وﻳـﺠــﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻠﻤﻲ وﻫﺎدئ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن
ﺑﻮﺳﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺨﺺ
ﱡ
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺰاع ﻋﺎﻟﻤﻲ.
إن إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺠ ــﺎح اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذج اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺒﺪادي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺺ أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ
اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ ،وﻗ ــﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺒـﻌــﺾ اﻟـﻨـﻤــﻮذج
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ ﻣ ـﺴــﺎر ،وأﻋ ـﻨــﻲ ﻫـﻨــﺎ ﻫــﺆﻻء
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﻠﻮ ذاﻛﺮﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ إﻟــﻰ أﺣــﺪاث
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﻬﻮﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ُﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ،
وﻫﺬا درس ﻟﻦ ُﻳﻨﺴﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
وﻣﻮﺳﻜﻮ.
* وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1998إﻟﻰ ،2005
وﻛﺎن زﻋﻴﻤﺎ ﻟﺤﺰب اﻟﺨﻀﺮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  20ﻋﺎﻣﺎ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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ً
ً
أقامت ً
لقاء مفتوحا مع الطلبة وأولياء أمورهم تحضيرا لالنتقال إلى «الشدادية»
حمد العبدلي

فارق زمني
بين المقررات
لتمكين الطلبة
من االنتقال بين
المواقع
المطيري

اجتماعات
مع «الداخلية»
لتوفير دوريات
عند المداخل
للحفاظ على
انسيابية
المرور
األستاذ

أكد عميد القبول والتسجيل في
جامعة الكويت د .علي المطيري
ان المقررات األساسية المطروحة
لـلـفـصــل ال ـم ـق ـبــل ه ــي األكـ ـب ــر في
ً
تــاريــخ الـجــامـعــة ،الف ـتــا إل ــى فتح
جميع الشعب الدراسية للطلبة.
وقـ ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري ،خ ـ ــال ل ـقــاء
مفتوح مع الطلبة وأولياء أمورهم،
للتعرف على المدينة الجامعية
الجديدة في "الشدادية" أمــس ،إن
بعض الكليات تحتاج إلى شعب
خ ــدم ـي ــة "مـ ـشـ ـت ــرك ــة" مـ ــع ك ـل ـيــات
أخـ ــرى ،وعـلـيــه ف ــإن كـلـيــة الـعـلــوم
ستخدم ه ــذه الـكـلـيــات ،وستقدم
الشعب والمقررات الالزمة للطلبة
في الكليات المنتقلة كليا" ،كذلك
لدينا انتقال جزئي لكلية العلوم
وكلية الهندسة والبترول بسبب
عدم جاهزية مختبراتهم".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
النهائية للكليات المنتقلة كليا
س ـت ـك ــون فـ ــي م ــوق ــع الـ ـش ــدادي ــة،
باستثناء "الـهـنــدســة والـبـتــرول"
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـكـ ــون ف ـ ـ ــي م ــوق ـع ـه ــا
ً
الـســابــق بــالـخــالــديــة ،مـشـيــرا إلــى
ً
ان "ج ــزءا مــن مسؤولياته إعــداد
ج ـ ــدول دراس ـ ــي ل ـل ـجــام ـعــة ،ومــع
استحداث موقع جديد لها ،قمنا
بتوفير ج ــدول وقــاعــات دراسـيــة
في الشدادية بشكل كامل" ،حيث
ً
"انتقلت لدينا  4كليات كليا ،وهي
اآلداب ،والتربية ،والعلوم اإلدارية،
والعلوم الحياتية ،وستكون كل

المطيري والديحاني واألستاذ خالل اللقاء أمس
شعب ومقررات هذه الكليات في
الشدادية".
وذكـ ــر أن ــه ك ــان ه ـنــاك "ح ــرص
خــال تصميم الـجــدول الــدراســي
على أن تكون المقررات كافية لكل
المواقع الحالية لجميع الطلبة،
وراعينا رغبة مــن يفضلون أخذ
مـقــررات مــع أســاتــذة معينين في
مواقع أخرى ،لذلك وضعنا فارقا
زمنيا في الجدول بحدود ساعة
بين المقرر ومــا يليه ،ليستطيع
ال ـطــالــب االن ـت ـقــال م ــن مــوقــع إلــى
آخر".

األمن والمرور
من جانبه ،طمأن األمين العام
المساعد لـلـشــؤون اإلداريـ ــة علي
األستاذ ،إلى أن "الخدمات متوافرة
ب ـش ـكــل م ـ ــرض والئ ـ ــق ل ـم ــرت ــادي

الجامعة ،حيث وفــرنــا أف ــراد أمن
وسالمة من خالل عقود وقعناها
مــع شــركــات ،وسـيـتــواجــدون عند
ال ـم ـبــانــي والـ ـم ــداخ ــل وال ـم ــواق ــف
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرادي ـ ـ ــب ،وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع
الرئيسية المؤدية إلــى المباني،
كذلك توجد أكشاك أمن ،وكاميرات
مـ ــراق ـ ـبـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـقــد
اج ـت ـمــاعــات م ــع وزارة الــداخـلـيــة
والتي ساعدتنا بتوفير دوريــات
أمن وسالمة عند المداخل للحفاظ
عـ ـل ــى انـ ـس ــابـ ـي ــة حـ ــركـ ــة ال ـ ـمـ ــرور
للقادمين من الخارج".
وقــال األسـتــاذ" :ستكون هناك
دوريـ ـ ــات م ـت ــواف ــرة ع ـنــد الـحــاجــة
لــدخــول ـهــا إل ــى ال ـمــدي ـنــة لضمان
انسيابية ال ـمــرور أي ـضــا" ،فضال
عن توفير بوفيهات وكافتيريات
ك ـب ـي ــرة ومـ ـجـ ـه ــزة ب ـش ـكــل ك ــام ــل،
بــاإلضــافــة لـنـقــاط بـيــع للمقاهي

العالمية ومكائن البيع بالعملة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدم خـ ـ ــدمـ ـ ــات تـ ـغ ــذي ــة،
باإلضافة إلــى وجــود جمعية في
كل كلية لتقديم الخدمات".
وعــن النقل ،أكــد أنــه "تــم توفير
مــواصــات لنقل الطلبة من وإلى
ج ـم ـيــع م ــواق ــع ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
الحالية ،باإلضافة لوسائل نقل
ً
بين الكليات داخل الشدادية أيضا،
ً
م ـتــاحــة دائ ـ ـمـ ــا" ،الف ـتــا إل ــى "أن ـنــا
قمنا بتنظيف وتجهيز المباني
الستقبال الطلبة ،ونـقــدم أفضل
خدمات النظافة من خالل العقود
المقدمة ،وسيرى الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس والموظفون خدمة
تليق بهم فــي مدينة تحمل اسم
شخص عزيز علينا جميعا وهو
الشيخ صباح السالم رحمه الله".
وأشــار إلــى أنــه "تــم توفير خط
هــاتـفــي م ـتــاح لـجـمـيــع الـخــدمــات

جانب من جولة الطلبة في «الشدادية»
الـمـقــدمــة لـهــذا الـمــرفــق س ــواء من
جهة األمن والسالمة ،أو النظافة،
أو التغذية أو النقل".
مــن جـهـتــه ،ق ــال مـســاعــد نائب
م ــدي ــر ال ـج ــام ـع ــة ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط د.
ماجد الديحاني ،إن حرم المدينة
الجامعية يتميز بتواجد الكليات
الجامعية في موقع واحــد ،وهذا
ي ـ ـحـ ــدث ألول م ـ ـ ــرة ف ـ ــي جــام ـعــة
الـكــويــت ،مـمــا يسهل االسـتـخــدام
األمثل للمواقع ،من قاعات دراسية
ومكتبات وكافتيريات ومساحات
ت ـجــاريــة ،م ــا يـصــب ف ــي مصلحة
الطلبة وتحصيلهم العلمي" مبينا
أن "المساحات تنقسم داخل الكلية
إلــى  3أقـســام ،الجانب األكاديمي
مــن قــاعــات ومـخـتـبــرات ومكاتب
أعضاء هيئة تدريس ،ثم الجانب

اإلداري الذي يعنى باإلداريين ،أما
الثالث فيضم المساحات التجارية
من كافتيريات وجمعيات ومواقع
البنوك".
وأشـ ـ ــار إل ـ ــى أن "رمـ ـ ــز ال ـقــاعــة
يـبـيــن الـمـبـنــى وال ـ ـ ــدور لتسهيل
عـمـلـيــة ال ــوص ــول إل ـي ـهــا بــأســرع
وقت ،وهي متواجدة في الجدول
ال ــدراس ــي ،بــاإلضــافــة إل ــى وجــود
ط ـل ـبــة م ـت ـطــوع ـيــن م ــن ال ـجــام ـعــة
سيتواجدون فــي األسـبــوع األول
من الدوام للمساعدة في الوصول
ألي موقع داخل أي كلية".
تـخـلــل ال ـل ـقــاء الـمـفـتــوح جــولــة
م ـي ــدان ـي ــة ع ـل ــى م ـب ــان ــي الـكـلـيــات
الـجــامـعـيــة وال ـف ـصــول الــدراس ـيــة
واع ـطــاء الطلبة واول ـيــاء امــورهــم
ف ـ ـكـ ــرة ش ــامـ ـلـ ـه ــم حـ ـ ــول م ــداخ ــل

ومـ ـ ـخ ـ ــارج ال ـم ــدي ـن ــة ال ـجــام ـع ـيــة
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى وسـ ــائـ ــل ال ـن ـقــل
والـمـطــاعــم ،كما تــم عمل تجارب
ع ـل ــى ج ــاه ــزي ــة "ال ـك ــاف ـت ـي ــري ــات"
والعيادات الجامعية للوقوف على
جــاهــزيـتـهــا ،بــالـتـعــاون مــع فريق
انجاز التطوعي وادارة العالقات
العامة واالعــام في ارشــاد الزوار
بامكان الجامعة.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـطـ ـلـ ـب ــة اعـ ـج ــابـ ـه ــم
بالمستوى الملحوظ فــي انجاز
وجــاهــزيــة مـبــانــي مــديـنــة صباح
السالم الجامعية والكليات التي
ســوف تـبــدأ الــدراســة فعليا فيها
بداية االسبوع المقبل ،مشيدين
بــالـجـهــود الـكـبـيــرة ال ـتــي بذلتها
االدارة الجامعية في االنتهاء من
تجهيز الكليات.

دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﺻﺪ »ﻋﺪم اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ«

ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن
ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن ﻣﻠﻒ
ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ
رﺻ ــﺪ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣــﻊ أﺑﺴﻂ أﺳــﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،إن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﻔﻴﻌﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ رﺻــﺪﺗـﻬــﺎ ﺟ ـﻬــﺎت رﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﺗـﻌـﻨــﻲ ﺧــﺮوج
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺎدﻳ ـﺘــﻪ وﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟـﺘــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗــﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ً
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻷﻋـﻀــﺎء ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﺎت أﻗــﺎرب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ وﻣـﻨــﺎﺻــﺐ ﻓــﻲ ﻛـﻴــﺎﻧــﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وزﻣﻴﻠﺔ

وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى .وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﺛﻤﺔ ﺗﻀﺎرب
ﻣﺼﺎﻟﺢ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺎت ُﻳﻨﺘﻈﺮ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ رد
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل
اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪورﻳﺔ.
ً
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸــﺄن ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻠﻒ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺣﺠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺣﻮل ﺑﻌﺾ
ً
اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت أو اﻹﻗﺎﻻت ﻋﻠﻤﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﻮن
ﻷﺳﺒﺎب ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺷ ـﻬ ــﺪت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻓﻲ
ﺳﻨﺪات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ا ﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ أ ﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ أداء ﻓــﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،واﺗﺠﺎه
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
وأﻇﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮ Bloomberg
 Barclaysارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ
ﺳ ـﻨ ــﺪات دول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﺴــﺖ
ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
 A +ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻤﺆﺷﺮ JPMorgan

ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ
ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات.
وارﺗﻔﻌﺖ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻜـ ــﻮك ﻓ ـ ــﻲ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑـﻤـﻘــﺪار 32
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ 478
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻛـ ـ ــﺎن ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
د .ﺳـ ـﻌ ــﺎدة ﺷ ــﺎﻣ ــﻲ أﺷـ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ
» ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟ ـﺤــﺎﺿــﺮ ﺑ ــﺂﻓ ــﺎق ﻧـﻤــﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮة
وﻟ ـ ـ ـ ــﺪى ﻣ ـﻌ ـﻈ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔــﺎت

اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم 2019
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم ﺧﻤﺲ
دول ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ) ﺑ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎء
ﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎن( ﺿ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات
»ﺟ ــﻲ.ﺑ ــﻲ ﻣ ــﻮرﺟ ــﺎن« ﻟـﺴـﻨــﺪات
ﺣـﻜــﻮﻣــﺎت اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ.
وﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺢ أن ﺗـ ـﺠ ــﺬب
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  30ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪﻓـﻘــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳ ــﺬﻫ ــﺐ أﻛ ـﺜ ــﺮﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻛﺒﺮ أﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻧﺖ(

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ  ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٩٦١

٦.٥٦٠

٤.٧٨٤

٢.٧٣٣ ٣.٠٠٣ ٣.٢٨٦

ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ »اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«  ٦أﺷﻬﺮ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻟـ ©  :ﻻ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
•

ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري .وزادت اﻟﻤﺼﺎدر أن
ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر إذ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻳﻘﺎف
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول دون إﺑﺪاء اﻷﺳﺒﺎب
أو ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺳﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف وﺗﺮك ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أو ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ رﻫﻴﻨﺔ ﺗﻀﺎرب
ً
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
أن ﻳﻌﺮف ﺳﺒﺐ وﻗﻒ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول وﻣﺪة
اﻹﻳﻘﺎف ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات وﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
وﺗـ ـﺠ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺗــﺪﻓــﻖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻠﻴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴــﻮق ﻳﺤﺘﻤﺎن
ﺗﻼﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
واﺳﺘﻌﺎد اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.

●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﺘﺮة أﺧﺮى ،ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻬﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗــﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣــﺪة  6أﺷﻬﺮ ،ﺗﺒﺪأ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ  27أﻏﺴﻄﺲ ،2019
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  26ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2020ﻓﻲ ﺣﻴﻦ واﻓﻘﺖ
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ إﻋـ ــﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ً
ﻣﺼﻔﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ دون أﺟﺮ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ أﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟــﻮﺳ ـﻄــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺎرﺳ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﺮأس
اﻟﺠﻠﺴﺔ ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻔ ــﺎرﺳ ــﻲ أﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻛﻞ
ً
إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺔ ،وأﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﺗ ــﻢ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣــﻦ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻻ ﻟ ـﺘــﺰا ﻣــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻏﻼق اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗ ــﻢ إﻧ ـﺸ ــﺎؤﻫ ــﺎ
ﻋ ــﺎم  ،2004ﻟ ـﻜــﻦ واﺟ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ
واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
وﺗﺂﻛﻞ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ رأس اﻟـﻤــﺎل ،وﻛــﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻫﻮ ﻋﺪم إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻛﺎن رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺂﻛﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﺟــﺪا ،إذ إن اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ 360
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ أﺻﻞ  1.20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮر اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎر إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺂﻛﻞ رأس اﻟﻤﺎل،
ً
ﻟـﻜــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺠـ ِـﺪ ﻧـﻔـﻌــﺎ واﺳـﺘـﻤــﺮت
اﻟﺸﺮﻛﺔ دون ﻋﻤﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻞ رأس اﻟﻤﺎل.

ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق :ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﺎﻧﻮن  ٢٠١٠ /٧ﻛﻞ  ٦أﺷﻬﺮ
●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

اﻣـ ـﺘـ ـﺜ ــﺎﻻ ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،اﺗﺨﺬ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻗﺮارا ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
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أﺷﻬﺮ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر أن
ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب
واﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻴﺎل
إﺟ ـ ـ ــﺮاء ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  7ﻟﻌﺎم
 2010ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
وإﺑﺪاء اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬه
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟ ــﺬي ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻣ ــﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ وأﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـ ــﻰ أن
إﺟ ـ ــﺮاء أي ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﺟ ــﻮﻫ ــﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ

اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ،وإﻣﻜﺎن
إﺟ ــﺮاء ﺗـﻌــﺪﻳــﻼت ﺑﻤﺎ ﻳـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ،ﻣ ــﻊ اﻷﺧـ ــﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر آراء ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎت ذات
ّ
واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وﺗـﻌـﻘـﻴـﺒــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻹﺟـ ـ ــﺮاء،
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر إﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣـ ــﺮوﻧـ ــﺔ
إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ــﻮاق
ً
اﻟـﻤــﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻠﺔ أﻫ ــﺪاف وﻣﻌﻄﻴﺎت،
ﻣ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺧ ـ ــﺺ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺣﻴﺎل
اﻟ ـﻤــﺮوﻧــﺔ اﻟـﺘــﻲ أﺑــﺪﺗـﻬــﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ،وﻓ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـﺒ ــﺎب أﻣ ــﺎم
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻛﺒﺮى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ واﻷﻣﻮال
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت إزاء اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،
ً
أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮوﻧﺔ وﺧﻴﺎرا
ً
إﺿﺎﻓﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻔﻬﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ
ﺧــﻼل اﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،أو ﺣ ـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

وﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدر أن ﻓ ــﻲ
اﻟﺴﻮق ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ،وﺗـ ــﺮﻏـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ إﺟ ـ ــﺮاء
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺘــﻮاﻓــﻖ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮق،
وإﺿﺎﻓﺔ أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
وﻫﻨﺎك أدوات ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وأﻃﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وإﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻣ ــﺎم ﺣــﺮﻛــﺔ إﺟ ــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 7
ﻟﻌﺎم  2010ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ١٨.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺗﻮازن ﻓﻲ أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أﺧﺮى
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي
 9.27ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  6560.19ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  14.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أرﺑﺎﺣﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻼت ﺟ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺔ أﻣ ـ ـ ــﺲ،
وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ،إذ ﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗـ ـﻌ ــﺎدل  7.82ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  5961.32ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺳــﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  18.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 106.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 4346
ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي 9.27
ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 6560.19
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  14.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 29.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ 1908
ﺻﻔﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.1ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻫﻲ  4.9ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 4784.21ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 4.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  76.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2438ﺻﻔﻘﺔ.

ﻫﺪوء
ﺟﺎءت ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻷداء ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ اﻷول،
إذ اﺳﺘﻘﺮ اﻷداء ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ،وﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ،
إذ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻮض ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ أﺳﻬﻢ
زﻳ ـ ـ ــﻦ وﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ وﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻷﺧــﺮى ،اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻟﻮﻧﺎ أﺧﻀﺮ
ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﺳــﻮاء اﻷول أو
اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺘﻲ رﺑﺤﺖ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻷﺳﺒﻮع،
ﻛﺄﻋﻴﺎنّ ،
وﻋﻮض ﺳﻬﻢ دﺑﻲ اﻷوﻟﻰ
وﻣﺰاﻳﺎ واﻟﻠﺬان اﺳﺘﻔﺎدا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻗﺮارات ﺑﺪﺑﻲ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻌـﻘــﺎري اﻟﺘﻲ
ً
أﻋﻠﻨﺖ أﺧ ـﻴــﺮا ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ دﺑﻲ
اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺑـﻠـﻐــﺖ 25
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻠﻰ
أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧــﺮى،

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

ُ
»دﺑﻲ اﻷوﻟﻰ« ﺗﺴﺪد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ »اﻟﻤﺰاﻳﺎ«

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺳﺪاد
ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـﻤــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟـ ُـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺣــﺪ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم )اﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ »دﺑﻲ اﻷوﻟﻰ« ،إن اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺪادﻫﺎ
ﺗﺒﻠﻎ  189.5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن اﻟﺴﺪاد
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ُ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ـﺴ ــﺪاد ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻨـﻬــﺎ إﻧـﻬــﺎء
اﻷﻋـ ـﺒ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

»اﻟﺴﻜﺐ« :اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺘﻮزﻳﻊ
أرﺑﺎح ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻜــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ إن
ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗـﻬــﺎ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ
ﻏــﺪ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻐﻴﺮات ﻣ ـﺤــﺪودة ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﺧ ـﻀ ــﺮاء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ً
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎ ،ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣــﻦ
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﻮﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮي
اﻹﻣ ــﺎرات ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺑﺤﺖ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺴﻘﻂ
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺑـ ـﻨـ ـﺴ ــﺐ ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪودة وﺳـ ــﻂ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ،إذ ﺧﺴﺮ
ﺑﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ واﺳﺘﻘﺮ

ً
ﻣ ـ ـﺘ ـ ــﺪاوﻻت ﺑ ـ ـﺤـ ــﺪود  58دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺆﺷﺮ داو
ﺟﻮﻧﺰ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ووﻗﺖ إﻗﻔﺎﻻت
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات أﺳ ـ ـ ــﻮاق دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت

إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺪاول ﺑــﺎﻟ ـﻠــﻮن اﻷﺧ ـﻀــﺮ،
إذ ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ ﺳـﻠــﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑـ  20.2ﻧﻘﻄﺔ وﻋﻘﺎر ﺑـ  4.7ﻧﻘﺎط
واﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﺑـ ـ  3.6ﻧـﻘــﺎط وﻣ ــﻮاد
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑ ـ  3.4ﻧـﻘــﺎط وﺧــﺪﻣــﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  3.4ﻧﻘﺎط وﺧﺪﻣﺎت
ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ  3.2ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
واﻟ ـﻐ ــﺎز ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓـﻘــﻂ وﺑـﻨــﻮك
ﺑـ ـ  0.69ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮا ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻫ ـﻤــﺎ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑ ـ  1.6ﻧﻘﻄﺔ وﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑـ
 1.1ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳـﺘـﻘــﺮت ﻣــﺆﺷــﺮات
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﺳـ ـﻬ ــﻢ زﻳ ـ ــﻦ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  4.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  2.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.27ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ً
ﺑﺘﺪاول  1.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.35ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وأﺧ ـﻴــﺮا
ﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﻘــﺮﻳــﻦ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  995أﻟــﻒ
ً
دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ،ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ دﺑﻲ

اﻷوﻟـ ــﻰ إذ ﺗـ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 10.6ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  26.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟ ــﺎء
ً
ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ﺳـﻬــﻢ أﻋ ـﻴــﺎن ﺑ ـﺘــﺪاول 9.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﺟـ ــﺎء ﺛــﺎﻟ ـﺜــﺎ ﺳﻬﻢ
زﻳ ــﻦ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  8.4ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ً
وﺟــﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺘﺪاول
 7.7ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﻬ ــﻢ وﺑ ــﺎرﺗـ ـﻔ ــﺎع
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  2.4ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺟـ ــﺎء
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ أﺑﻴﺎر ﺑـﺘــﺪاول 6.4
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ وﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ دﺑـ ــﻲ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ إذ
ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  26.6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ 9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 7.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ
ً
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وأﺧ ـﻴ ــﺮا
ﺳﻬﻢ ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳـﻬــﻢ ورﺑ ــﺔ ﻛﺒﻴﺘﻞ إذ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
إﻧﺠﺎزات ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ رﻣ ــﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.9
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ أﺳﻤﻨﺖ
أﺑﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﺠﺪد ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  3ﺳﻨﻮات
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل أﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟـ ـﻤ ــﺎل وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻧـ ـﺸ ــﺎط اﻷوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﻻﺋ ـﺤ ـﺘــﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ؛ وﺷـﻬــﺎدة ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ً
ُ
»ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗﺴﺪد ﻗﺮﺿﺎ
ﺑـ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧــﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ُﻣﺒﻜﺮ
ﻟﻤﺒﻠﻎ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷم .وﻗــﺎﻟــﺖ »ﻧ ــﻮر« إن اﻟ ـﺴــﺪاد ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺨﻔﺎض رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

رﻗﻢ ) (0023/AP/2016اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،2016 /10 /05
وﻋـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ؛
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ رﻗﻢ  26ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ /08 /06

»اﻟﺪوﻟﻲ« :ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻋﻮى
إﻟﻰ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺸﺄن ﺑﻴﻊ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ  2019 /9 /23ﻟﻮرود ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء.

 ،2019ﻗﺮر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺸﺎط أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﺪى ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق
اﻟﻤﺎل ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﺑﻮرﺻﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة
 3ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة،
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ .2019 /10 /04

»ﻣﻨﺸﺂت« :ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻮى ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
أﻛﺪت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ
اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﻜﺎوى
واﻟ ـﺘ ـﻈ ـﻠ ـﻤــﺎت ﺑـﻬـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ،وأﻧ ـﻬ ــﺎ أﺑ ــﺪت
دﻓﺎﻋﻬﺎ أﻣــﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺛــﺮ ﺷﻜﻮى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﻜــﺎوى واﻟـﺘـﻈـﻠـﻤــﺎت أﺣــﺎﻟــﺖ

اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺑﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،وﻗﻴﺪت اﻟﺸﻜﻮى
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ رﻗﻢ  2019 /42ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺐ ،وﺣﻀﺮت
اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ وأﺑــﺪوا دﻓﺎﻋﻬﻢ،
وﺻـ ــﺪر ﻗـ ــﺮار ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘــﺄدﻳــﺐ ﻳ ــﻮم  29أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺤﻔﻆ اﻷوراق ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

١٠
اﻗﺘﺼﺎد
 ٢٥٨ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
دلبلا
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اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﺒﺮ ﻳﺴﻌﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﺪاوﻻت اﻵن ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه أﻛﺒﺮ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻘﺒﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.

ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺗــﻮﺳ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳــﻮق
اﻷﺳ ـﻬــﻢ ،إذ ارﺗ ـﻔــﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 258ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﻫ ــﻮ ﺧـﺒــﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳ ـﺴ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﺑـﺤـﺴــﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ"وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل".
ﻣـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻓ ـ ـﻴـ ــﻪ ﺻـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺣ ـﻘــﺎ ﻫﻮ
اﻟ ـﺘــﺪاول ،إذ أﺻﺒﺤﺖ اﻟـﺘــﺪاوﻻت
اﻵن ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ
ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪه أﻛ ـﺒ ــﺮ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻌﻘﺒﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.

ﺗﺪاوﻻت ﻫﺎﺋﻠﺔ
 أﺣــﺪ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟــﻚ ﻫﻮ ﺻﻨﺪوق"إﻧـﻔـﻴـﺴـﻜــﻮ ﻛـﻴــﻮ ﻛـﻴــﻮ ﻛـﻴــﻮ" اﻟــﺬي
ﻳـﺘـﻌـﻘــﺐ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ "ﻧـ ــﺎﺳـ ــﺪاك "100
وﻫﻮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺪاول
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،وأﺣﺪ أﻓﻀﻞ
ﺧﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗــﺪاول ﺳﻬﻞ ورﺧﻴﺺ
ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
 ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺼﻨﺪوقﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  6ﻣـﻠـﻴــﺎرات
ً
دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﻟﻢ
ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى ﺳﻬﻢ "أﻣﺎزون"،
وﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﺗ ـﻜــﻮن
ً
ً
اﻟ ـﻔ ـﺠ ــﻮة أﻛ ـﺜ ــﺮ وﺿـ ــﻮﺣـ ــﺎ ،ﻓـﻤـﺜــﻼ
ﺗﺸﻬﺪ ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ
ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﺗ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻣ ـﺜــﺎل

ﺗﺪاوﻻت أﻛﺒﺮ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺬي
ﺗﺘﻌﻘﺒﻪ.
ً
 ﻳﻤﺘﻠﻚ "ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ" أﺻﻮﻻﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ  72ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ﻓـﻘــﻂ،
ً
وﻫــﻮ ﺟــﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﺟ ــﺪا ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
أﺳ ـﻬ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ
ﻗﻴﻤﺔ "ﻣﺎﻳﻜﺮﺳﻮﻓﺖ" وﺣﺪﻫﺎ ﻧﺤﻮ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺣﺘﻰ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺘﺪاول اﻷﻛﺒﺮ "إس ﺑﻲ واي" "ﻻ
ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮى رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ " اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺮد وﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻹﺧـ ـﺒ ــﺎر
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ ﻋــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻮق ،وﻛﺎن
ﻟـ"ﺗﺸﺎرﻟﺰ داو" ﻣﺆﺳﺲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"وول ﺳـﺘــﺮﻳــﺖ ﺟ ــﻮرﻧ ــﺎل" اﻟﻔﻀﻞ
ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﻼق ﻣ ـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ أواﺋ ــﻞ
اﻟﻤﺆﺷﺮات ،وﻛﺎن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ "ﻧﻴﻜﻲ"
و"ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ".
 ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪأ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼء ﺑـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔأداء ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات ،وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬه اﻷدوات ﻛﻤﺆﺷﺮات
ﻣ ــﺮﺟ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺮﺳ ــﻢ ﺻـ ـ ــﻮرة ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻋـ ـ ــﻦ اﻷداء ،و ﻛـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﺖ ا ﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ
ً
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎء اﻷ ﺳـﻬــﻢ،
وﺗﻢ إﻧﺸﺎء أول ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮات
ﻋﺎم .1972

ﺗﺪاول اﻟﻤﺆﺷﺮات
 -وﻓﺮت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات

اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ
ً
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ـﺒ ـ ــﺪﻻ ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـ ــﺪاول
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻓـﻘــﻂ أﺻ ـﺒــﺢ ﺑـﻤـﻘــﺪور
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺪاول اﻟﻤﺆﺷﺮات
ً
أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺻـ ـﺒ ــﺢ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻵن وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﺮف
أﺣﺪ ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.
 إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺘﺨﻴﻞأن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻗ ـ ــﺮأوا
ﻛــﻞ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺳـﻨــﻮي ودﻗ ـﻘــﻮا ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ
واﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﺒ ــﻂ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات اﻟـﻨـﻤــﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وآﻓﺎق اﻷرﺑﺎح ،ﻓﺈن
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻣﺨﻴﺒﺔ
ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
 ﺗﻨﻈﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮاتاﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاوﻟ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
ﻋـﻠــﻰ أﻧـﻬــﺎ وﺳـﻴـﻠــﺔ ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻟـﻠـﺒـﻠــﺪان
واﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮاﻣ ـ ـ ــﻞ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ،ﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ
"ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ" اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﻈﻰ
ﺳـﻬـﻤـﻬــﺎ ﺑــﺰﺧــﻢ ﻛـﺒـﻴــﺮ وﺟ ــﻮدة
ﻋﺎﻟﻴﺔ وآﻓﺎق ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
 إن ﺻ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮاتاﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاوﻟ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻷﺻــﻮل
أﺳ ـﻬ ــﻞ وأرﺧ ـ ـ ــﺺ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳﺴﻬﻞ
وﺻ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻓـ ــﺮص اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ،
ﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪ ﻣــﺎ أو ﻗـﻄــﺎع ﻣﺎ
دون اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن أداء اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪاوﻻت ﻫﺬه
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺨﻮف ،وﻗﺪ
ﺷﻜﻠﺖ  37ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاوﻻت

اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻤﻴﺰة
 ﻛﻠﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺘﺪاوﻻت ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﻗﻠﺖ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮون "ﻋـ ــﻮاﻣـ ــﻞ
ً
ﺧـﺼــﻮﺻـﻴــﺔ" واﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﺠ ــﺎح أو ﻓ ـﺸ ــﻞ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ.

ً
اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ٢٨ﺷﻬﺮا
ﺗﺮاﺟﻊ »اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ« وارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻦ واﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
واﺻﻞ اﻟﻴﻮرو ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
ً
أﻣﺲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ  28ﺷﻬﺮا
ﻣ ــﻊ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻻر ،ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت
ﺑ ـﺨ ـﻔ ــﺾ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺮﻗﺐ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
واﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻟ ـﻴ ــﻮرو ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.22ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1.0946دوﻻر ،ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
 12:17ﺻـﺒــﺎ ﺣــﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻓـ ــﻲ وﻗـ ـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ إﻟ ــﻰ
 1.09305دوﻻر وﻫــﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧــﻰ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ .2017
وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـ ــﺪوﻻر ،اﻟ ــﺬي ﻳﻘﻴﺲ

أداء اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺳـﻠــﺔ ﻣﻦ
ﺳﺖ ﻋﻤﻼت ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 99.27ﻧﻘﻄﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧﻔﺾ "اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑ ــﻲ" ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
اﻟﻤﻘﺮر اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻴﺘﺪاول
دون ﻣﺴﺘﻮى  1.20دوﻻر ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ
ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم  ،2017ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﺒﻴﻞ ﻳﻮم ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
واﻧﺨﻔﺾ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  1.2014دوﻻر ،ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ 09:29

ً
ﺻـﺒــﺎ ﺣــﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ  1.1991دوﻻر
وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2017
وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺤﺎول
اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺘﻤﺮدون اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ﻹﺟ ـﺒ ــﺎر رﺋـﻴــﺲ
اﻟـ ــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑــﻮرﻳــﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧ ــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،إذا ﻟﻢ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻦ واﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي أﻣﺎم
اﻟ ــﺪوﻻر ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣــﺲ ﻣــﻊ زﻳــﺎدة
اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼذات اﻵﻣـ ـﻨ ــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ

اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاوﻻت ،اﻧـﺨـﻔــﺾ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.17ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ إﻟ ــﻰ
 106.06ﻳﻦ ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  0.989ﻓﺮﻧﻚ
ً
ﻣﺴﺎء
ﺳﻮﻳﺴﺮي ،ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ 01:15
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
وﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺰال اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺗ ـ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪة ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻠﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
وﻋ ـ ــﺰز ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف ﻋـ ــﺪم اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻊ اﻗ ـﺘ ــﺮاب
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" وزﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون اﺗﻔﺎق.

 اﻋ ـﺘ ــﺎدت ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﺘـﺤــﻮطأن ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺛـﻨــﺎء ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺮﻫﺎن
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮق ﺳﻬﻢ ﻣــﺎ ﻋﻠﻰ أﻗــﺮاﻧــﻪ،
ﻣﺜﻞ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" ،إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
واﻗﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻜﺸﻮف.
ً
 اﻵن ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺷـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻳـﺒـﻴــﻊ
ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ
"ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف،
إﻣـ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ وﺳ ـﻴ ــﻂ أو ﻋـﺒــﺮ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻜﺸﻮف واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ
"ﺑﺮو ﺷﻴﺮز ﺷﻮرت ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ"
)أدوات ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ(.
 ﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮاتاﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
أﺷ ـﺒ ــﻪ ﺑ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﻣــﺮة
)وﻫــﻲ رﻏﺒﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻔﻲ
ً
ﻧ ــﻮﻋ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ أدوات اﻟ ـﺘ ــﺪاول

اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد "ﻓﻴﻜﺲ".
 ﺗ ــﺪاول اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺰﻳﺪواﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ
ﻣ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻳـ ـﺸ ــﺎر ﻫ ـﻨ ــﺎ إﻟ ــﻰ
أن اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ ﻫــﺬه
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
ﺗـﺨـﺘـﻔــﻲ ﺧ ــﻼل اﻷزﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺤ ــﺎدة،
ً
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻷوﻗـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ.
)أرﻗﺎم(

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد اﻟﺪوﻻر
وﻣﺨﺎوف اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻜﺒﺢ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع
اﻟــﺪوﻻر ،ﻟﻜﻦ ﻣﺨﺎوف اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﺟ ــﺮاء ﺗـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ -اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﺑﻘﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺮب أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات.
وﻧــﺰل اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ 0.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1528دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ(
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:18ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﻈﻞ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ
 2013اﻟــﺬي ﺳﺠﻠﻪ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ
 1554.56دوﻻرا.
وﺻﻌﺪ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ
 0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1535.9دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.

وزاد اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﺑــﺄﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  100دوﻻر ﻓﻲ
أﻏﺴﻄﺲ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺨﺎوف
ﺑ ـﺸــﺄن ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻋــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،وﻋــﻮاﺋــﺪ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وآﻣﺎل
ﺑﺨﻔﺾ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى،
زادت اﻟﻔﻀﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  18.47دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ  929.48دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺒﻼدﻳﻮم  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  1536.94دوﻻرا.

ً
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار »اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ« اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﺗﻔﺮض ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﻣــﺲ ،ﻣــﻊ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻴﻮان وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ
وﺑﻜﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل ﻣـﺼــﺪر ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ "ﺑ ـﻠــﻮﻣ ـﺒــﺮغ" ،إﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ زﻳــﺎرة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺟ ــﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻃﻠﺐ
ﺑﻜﻴﻦ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ "ﺷﻨﻐﻬﺎي
اﻟﻤﺮﻛﺐ" ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  2930ﻧﻘﻄﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺻﻌﺪ "ﺷﻨﺘﺸﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ"  0.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 1625ﻧﻘﻄﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،اﺳﺘﻘﺮ أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ً
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻴﻦ أﻳﻀﺎ ،وﺳﻂ ﺗﺮﻗﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أي
أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاوﻻت ،اﺳﺘﻘﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ "ﻧﻴﻜﻲ"
ً
ﻋﻨﺪ  20625ﻧﻘﻄﺔ ،وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ
"ﺗﻮﺑﻜﺲ"  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  1510ﻧﻘﺎط.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت ،أﻣﺲ ،ﻣﻊ ﺗﻀﺮر اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﺟﺮاء
اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻟ ـﺘــﻮﺗ ــﺮات اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
وﻧﺰل اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺘﻮﻛﺲ  600ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
 0.26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺸﻜﻮ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟـ »اﻟﺘﺠﺎرة«
أﻋﻠﻨﺖ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أﻧـﻬــﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ ﺷـﻜــﻮى إﻟ ــﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ً
ً
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ردا ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة رﺳﻮﻣﺎ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻣﺸﺪدة ﺟﺪﻳﺪة دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ واردات
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وأﻓــﺎدت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ً
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أن "ﺑﻜﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎءة ﺟﺪا وﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ ﺑﺸﺪة .وﻋﻤﻼ
ﺑ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﺳـﺘـﺤـﻤــﻲ ﺑ ـﺤــﺰم ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ".
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻗﺪ ﺑﺪأﺗﺎ اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓــﺮض رﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓــﻲ أﺣــﺪث
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺑﺤﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺮﻳﺮة رﻏــﻢ اﻟــﺪﻻﺋــﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
ً
وﺳﺮت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻊ ﻓﺮض ﺑﻜﻴﻦ رﺳﻮﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻬﺪاف ﻧﻔﻂ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ﺑــﺪأ أﻛﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺮﺑﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺑﺪأت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﺮض
رﺳﻮم ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 125ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻨﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺳﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث
ً
،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺣﺬﻳﺔ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﺑــﺪأت اﻟﺼﻴﻦ ﻓــﺮض رﺳــﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  75ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ً
وﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﻜﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ أﻋﻠﻰ
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷﺣﺪ.
ً
وﻓﺮﺿﺖ ﺑﻜﻴﻦ رﺳﻮﻣﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  5و 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ً
 1717ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻤﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴﻪ  5078ﻣﻨﺘﺠﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ .وﺳﺘﺒﺪأ ﺑﻜﻴﻦ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎﻧﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 550ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻜﻴﻦ ﻋﻦ رﺳﻮﻣﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺴﺮي اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ وﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  15دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺑﺪأت اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﺮض ﻗﻴﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟـﺼــﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ّ
ﺗﺸﻜﻠﺖ أﻣﺎم أﺑﻮاب اﻟﻤﺼﺎرف أوﻟﻰ ﻃﻮاﺑﻴﺮ
ّ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻘﻠﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ واﻟﺴﺎﻋﻴﻦ
ﻟﺴﺤﺐ دوﻻراﺗﻬﻢ
وﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ
ﻣﺎﻛﺮي ﻓــﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﻓ ــﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت
ّ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠــﻖ ﺑ ـﺸ ــﺮاء اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت وﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﺎ،
ار ﺗـﻔـﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ إﻏــﻼق اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ
اﻻول ﻟﺘﺒﻠﻎ  58.41ﺑﻴﺰو ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس".
ﺑـ ــﺪوره ،ﻗـﻔــﺰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـﻴــﺮﻓــﺎل ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ

ﺑــﻮﻳ ـﻨــﺲ آﻳ ـ ــﺮس ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 6.45
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟــﺬي أﺻــﺪره ﻣﺎﻛﺮي
ً
وﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﻷﺣﺪ ،ﺑﺎت ﻟﺰاﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮض اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن
ّ
ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺨﺎرج .وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺸﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10
ً
آﻻف دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻘـﻴــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﺴــﺮي ﺣـﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻷزﻣ ــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ
ﻣﺎﻛﺮي ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ً
ً
وﺗﺸﻬﺪ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴــﻦ اﻧـﻜـﻤــﺎﺷــﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
ﺟﻬﻮدا ﻣﻀﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺬ  ،2018وﺗﺒﺬل ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ
ّ
ّ
ّ
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺨﻄﻰ
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻧﺴﺒﺔ  55ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ،ﻃﻠﺒﺖ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻋــﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ دﻓﻌﺎت ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺻﻔﻘﺔ
اﻹﻧ ـﻘ ــﺎذ اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ  56ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻟﻤﺎذا ﻳﺨﺴﺮ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ رﻏﻢ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ؟
ﺗ ـﻜ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ﻟﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ً
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ أﻧ ــﻪ ﻳﺴﺘﻐﻞ
ﺳ ـ ــﻮق اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻛ ـ ـ ــﺄداة ﻹﻇ ـﻬ ــﺎر
ﻣﻮاﻫﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮب
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ رﺑ ـﻤ ــﺎ
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ
"وول ﺳﺘﺮﻳﺖ" ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻘﺪان،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟـ"اﻟﺘﻠﻴﻐﺮاف".
ً
ً
وﻻﺣﻆ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻧﻤﻄﺎ ﻣﺘﻜﺮرا
ﻣــﻦ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻓﻜﻞ ﻣــﺮة ﻳﻨﺨﻔﺾ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳــﻮق اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻳـﺨــﺮج ﺑﺘﻐﺮﻳﺪة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﻳﺘﺤﺪث
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﺟـ ـﻴ ــﺪة ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻛ ــﻲ ﺗـﺘـﺠــﻪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻌﻮد.

ﻣﺘﻼش
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ٍ
 ﻳ ـ ــﺮى ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ــﻮن أن ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮﺗﻐﺮﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪأ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻼﺷــﻲ ،وأﺳ ـﻔــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻋﻦ
ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ ﺳـﺠـﻠـﻬــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮ "S&P
 "500ﺑﺤﻮاﻟﻲ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
أﻏﺴﻄﺲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت
ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻓ ــﻲ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎم .2020
 و ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ا ﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺾ ﻫـ ـ ــﺬهاﻟ ـﺘ ـﻐــﺮﻳــﺪات ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ ﻣ ـﺤــﺎوﻻت
ﻣــﻦ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟﺪﻓﻊ أﺳـﻌــﺎر أﺻــﻮل
ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﺗﺮاﻣﺐ
 ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﻴــﻦواﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ ،ﻓــﺈن ﺧـﻴــﺎرات
ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﺳـ ـ ــﻮق اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو،
وﻫـ ــﻮ أﻣـ ــﺮ ﻳـ ــﺪق ﻧ ــﺎﻗ ــﻮس ﺧـﻄــﺮ
ﻳﻨﺬر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑ ـﻴــﺾ ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
 ﻻ ﻳـ ـﺨـ ـﻔ ــﻰ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أ ﺣـ ـ ـ ــﺪ أنﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ واﻟـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
ﻛــﻲ ﺗﻜﻮن ورﻗــﺔ راﺑـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻳﺪه
ﻋﻨﺪ ﺧــﻮض اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ،
ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ وراء اﻟﻀﻐﻂ

ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ـﻨ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﺟ ـﻴــﺮوم
ﺑﺎول ﻟﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ً
 اﺗ ـﻀ ــﺢ ذﻟـ ــﻚ ﺟ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎﺗـﺴــﺎء ل ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻦ
أﻳـﻬـﻤــﺎ اﻟ ـﻌــﺪو اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة :رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺑﺎول
ﻟﻌﺪم ﺧﻔﻀﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ
ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ أم رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻦ
ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ؟
ً
 أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﻴﻦﻓـ ـ ــﺮض رﺳـ ـ ـ ــﻮم ﺟ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
واردات ﻣــﻦ ﺳـﻠــﻊ أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،رد
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑ ـﻘــﻮة ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ إذ أﻣــﺮ

ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺑ ـ ـ ــﻼده ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋــﻦ
ﺑﺪﻳﻞ ﻟﺒﻜﻴﻦ واﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻨﻘﻞ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
 ﻇـﻬــﺮ ﺗـﻨــﺎﻗــﺾ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﻌﺪﺗـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪاﺗ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺑ ــﺪا
ً
ﻣ ـﺘ ـﺨــﻮ ﻓــﺎ ﻣ ــﻦ ردة ﻓ ـﻌــﻞ ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻟﻸﺳﻮاق ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺼﺮح
ً
ﺑﻌﺪﻫﺎ أن واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻠﻘﺖ اﺗﺼﺎﻻ
ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺒ ــﺪي ﻓ ـﻴــﻪ رﻏـﺒـﺘـﻬــﺎ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ً
ﻧﻔﺘﻪ اﻟﺼﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎ.

ً
 ارﺗﻜﺐ ﺗﺮاﻣﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﺎﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻠــﻊ ﺻـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 300
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
ً
ﺛ ــﻢ أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻻﺣ ـﻘ ــﺎ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ ﻓــﺮض
رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ،ﺛ ــﻢ ﻋ ــﺎود
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺠﺪدا.
 ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻄﺄ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﻷولأﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎﻗــﺾ ﻣ ــﻊ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺑـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻫـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺗــﺪﻓــﻊ ﺛﻤﻦ اﻟـﺤــﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ،وﻫﻮ
ً
ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺄن
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـ ــ"آﺑ ــﻞ" ﺗﻴﻢ
ﻛـ ــﻮك أﺑ ـﻠ ـﻐــﻪ ﺑـ ــﺄن ﻓـ ــﺮض رﺳ ــﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻻت ﺳﻴﻀﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت
"آﻳ ـ ـﻔـ ــﻮن" واﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟـﺘـﻨــﺎﻓـﺴــﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ "ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ".
 اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻫ ـ ــﻮ أناﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ
ﺑ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻐ ـﻀ ــﺐ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺼـﻴــﺐ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ــﻦ أي اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻓــﻲ
ﺳ ـ ـ ـ ــﻮق اﻷﺳـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻢ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ،
ﻓـﻬــﻲ ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ ﻓـﻴــﻪ رﺑﻤﺎ
ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ.
 أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ أن ﺗــﺄﺛـﻴــﺮاﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﺿﺌﻴﻞ ،وأن ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
أﻓﻀﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
زﻳ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرات واﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاردات ،وﺑ ـ ـﻠ ـ ــﻎ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺾ
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﻜﻴﻦ أﻣــﺎم اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة  168.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
 ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺛـ ــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت،ﻳـﺒــﺪو أن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳﺨﺴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻻت
ﺿ ــﺪ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺒــﺪو
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗـﻨـﺨـﻔــﺾ ﺳــﻮق
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻳﻘﺘﺮب ﻣﻮﻋﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.

١١
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻬﺒﻂ ﻣﻊ اﺗﺠﺎه أﻧﻈﺎر اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ١.٨١دوﻻر ...وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺤﻨﺔ ﻏﺎز ﻣﺴﺎل
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ٢٦
ﺳﻨﺘﺎ أو  ٠.٥ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ٥٤.٨٤
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰل ﺧﺎم
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  ٦ﺳﻨﺘﺎت
إﻟﻰ  ٥٨.٦٠دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.81دوﻻر ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
ﻳ ــﻮم اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ
 58.77دوﻻرا ﻣ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﻞ 60.58
دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗ ـ ــﺪاوﻻت
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻗﺎل ﻣﺼﺪران
إن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺤﻨﺔ ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺎل
ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪران أﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﺤ ـﻨ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أواﺧـ ـ ــﺮ
أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﻋـﻠــﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻮﺻﻮل .وﺗﺎﺑﻊ أﺣﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرﻳــﻦ أن اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء ُﻳـﻐـﻠــﻖ
اﻟﻴﻮم.
وﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ ،إذ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ

ﺑ ـﻈــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق ،ﻛﻤﺎ
ُ
ﺗـ ـﻀ ــﺎف ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺿـﻌـﻴـﻔــﺔ ﻣــﻦ
ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎوف
ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وارﺗﻔﺎع
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج "أوﺑﻚ".
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ 26
ﺳﻨﺘﺎ أو  0.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 54.84
دوﻻرا ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻣ ـﻴــﻞ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻧــﺰل
ﺧ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎس اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﺑــﺮﻧــﺖ
 6ﺳ ـﻨ ـﺘــﺎت إ ﻟـ ــﻰ  58.60دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻓﺮﺿﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع رﺳﻮﻣﺎ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺑﺪأت اﻟﺼﻴﻦ
ﻓــﺮض رﺳ ــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻬــﺪﻓــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 75ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳﻌﻤﻖ
اﻟـﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إن اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 ٪٩.٦إﻟﻰ  ٥٥٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ ﺻــﺎدر
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ أن ﻳﺴﺠﻞ
ﺣـﺠــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻼت إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪول
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻗــﺪرﻫــﺎ  9.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
 ،2019ﻟﺘﺼﻞ إ ﻟــﻰ  550ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﺪول ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺔ
ا ﻟـ ـ ــﺪ ﺧـ ـ ــﻞ )  ،(LMICsﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ
ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ "اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ"  90دوﻟ ــﺔ
ﺗﻘﻊ  20ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ّ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺗـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻊ ﺣـ ــﺎﺗـ ــﻢ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن،
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻳـﺴـﺘــﺮن ﻳــﻮﻧـﻴــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﻸﻣـ ــﻮال واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ
ﺳ ــﻮق اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻓﻲ
اﻹﻣـ ـ ــﺎرات ،وأن ﺗـﻜــﻮن اﻟﻤﺤﺮك
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻟﻠﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺰم
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻃــﺮح ﻗ ــﺪرات ﺟﺪﻳﺪة،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت
اﻷﺟـﻬــﺰة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ،واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ،
ً
وﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻧ ـﻘ ـﻠ ـﺘ ــﻪ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ
"اﻟﺒﻴﺎن".
ّ
وﺗﻘﺪر اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﻮد
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  258ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻣﻐﺘﺮب
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻤﻦ
ﻳﺮﺳﻠﻮن اﻷﻣ ــﻮال إﻟــﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ
اﻷﺻﻠﻴﺔ .ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  800ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن أﺳـ ــﺮة،
ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻴﺶ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺪان اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻴﻦ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة ،ﻣﺎ
ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.
ً
ووﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي ،ﻓ ــﺈن
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ
ً
 10إﻟــﻰ  12ﻣﻠﻴﺎر درﻫ ــﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺣ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻢُ ﺳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎن:
ً
ً
"ﺗ ـﻤ ـﻀــﻲ اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ وﻓ ـﻘــﺎ
ﻷﺟﻨﺪة ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ ،ﺑــﻮﺻـﻔـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ أﻛـﺜــﺮ
ً
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺑﺘﻜﺎرا .ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮق
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
وﺗ ـﻴ ــﺮة ﻧ ـﻤــﻮ ﻣـ ـﻄ ــﺮدة ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺑــﺪأ
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ اﺳﺘﺨﺪام
أﺳـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺐ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻊ اﻟـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ
َ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟـ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤــﻮﻟــﺔ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ
ﻣــﻦ ﻃــﺮق اﻟــﺪﻓــﻊ واﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ".
وﺑـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ دﺑـ ــﻲ
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ،ﺗـﻄــﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ
اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷـﻜـﻠـﻬــﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ إﻟ ــﻰ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ وﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪرات ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق .وﺑـ ـ ــﺪأت
اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻛ ـﺘ ـﺴــﺎب
ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء
وﺗ ـﻔ ـﻀ ـﻴ ــﻼﺗ ـﻬ ــﻢ ،وﺗـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ اﻵن
ﻋـ ــﻦ ﻃ ـ ــﺮق ﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﺣـ ـﻠ ــﻮل دﻓ ــﻊ

ذﻛﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣــﻊ أﻧـﻤــﺎط اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ "وﻳ ـﺴ ـﺘ ــﺮن ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮن"
أﻃـﻠـﻘــﺖ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
دﺑﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﺬﻛﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ
ﻟﺴﻜﺎن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣ ــﻮال،
وﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ رﺳـ ـ ـ ـ ــﻮم ﺣـ ــﻮاﻻﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ
ﻣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎﺷ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات،
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﻔﺮدان ﻟﻠﺼﺮاﻓﺔ.
وأﺿﺎف ﺳﻠﻴﻤﺎن" :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﺸﻒ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص ﺣـ ـﺠ ــﻢ ﺗـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻼت
"وﻳﺴﺘﺮن ﻳﻮﻧﻴﻮن" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ً
ﻣـ ــﻊ  wu.comﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ أر ﺑـ ــﺎ ﺣـ ــﺎ
ُﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ورﻏ ـ ــﻢ أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﺎزﻟ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﺈن إﻳﺮادات wu.com
ً
ً
ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا".
وذﻛـ ـ ــﺮ "ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﻨ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
ً
ً
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  2019ﻧـ ـﻤ ــﻮا ﻗــﻮﻳــﺎ
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟ ـﺤ ــﺪود ،وﻗ ــﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻌــﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ رﺑﻊ ﺳﻨﺔ وآﺧﺮ .وﻓﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـﻌ ـﺘ ــﺬر ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺸ ــﻒ ﻣ ـﻌــﺪل
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑـ
 ،wu.comﻓﺈﻧﻨﺎ ّ
ﻧﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﻘﻖ
ً
ً
ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻧﻤﻮا ﻗﻮﻳﺎ".
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻧﺖ(

ﻻ ﻳـ ــﺰاﻻن ﻳـﻌـﺘــﺰﻣــﺎن اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻓﻲ
وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻹﺟــﺮاء
ﻣﺤﺎدﺛﺎت.
وأﻇ ـﻬــﺮت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي أن اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﻤﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،إذ ﺗـﻤــﺖ
ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟ ـﺼــﺎدرات ﺑﺎﻟﺨﻔﺾ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺰاع اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ /اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﻃﺎل
أﻣﺪه.
وﻳ ـﻠ ـﻘ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﺮك اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻷﺣﺪ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ رؤوس
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

ﺗﻮﺗﺎل
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺗ ـ ــﻮﺗ ـ ــﺎل،
ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻮﻳﺎن ،إن ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻌﻤﻼق ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ

ﻟﻤﺎذا ﺗﺤﺮق أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ؟
ﻳـ ــﻼﺣـ ــﻆ ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪو اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات
ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﻮل اﻟ ـﻄــﺮق اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ ﻓﻲ
ﻏــﺮب وﻻﻳــﺔ ﺗﻜﺴﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﺗ ـﺼــﺎﻋــﺪ أﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻬــﺐ ﺑـﻜـﺜــﺎﻓــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة
ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ
ﺗﻀﻲء اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻮق ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ
ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺔ ﻣــﻦ ذي
ﻗﺒﻞ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ"ﺑﺰﻧﺲ وﻳﻚ".
ﻫ ــﺬا اﻟـﻠـﻬــﺐ ﻧــﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﺣ ـ ـ ــﺮاق اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ ،ﻓـﻤــﻊ
ﺗـ ـﺴ ــﺎرع ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺐ ﻋﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺗـﺨــﺮج ﻛـﻤـﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺎز
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
ﻟ ــﻸﻧ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌ ــﺎﺑ ــﻪ ،وﺗ ـﻘ ــﻮل
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت ،إن ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء
واﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف ﺑــﺎﺳــﻢ "اﻹﺣ ـ ــﺮاق" أو
"اﻹﺷﻌﺎل" ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻦ
ا ﻟـﻨــﺎ ﺣـﻴــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻳـﻘــﻮل دﻋــﺎة
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ،إن اﻟـﺸــﻲء اﻟــﺬي
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ "اﻹﺷـ ـﻌ ــﺎل" أﻛـﺜــﺮ
ﻣ ــﻼء ﻣ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﻫ ــﻮ أرﺑـ ـ ــﺎح ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻴ ــﺐ ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ وﻟ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ،وﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺗﻜﺴﺎس وداﻛــﻮﺗــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑــﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺻــﺮاﻣــﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻀﺮة
ﺑﺠﻮدة اﻟﻬﻮاء وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ.

ﻟﻤﺎذا ﺗﺤﺮق ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ
اﻟﻐﺎز؟

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاجاﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣــﻦ ﺑـﺌــﺮ ﻣ ــﺎ ،ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻐــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ اﻷﻗﻞ
ﻗﻴﻤﺔ.
 ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻷﻧ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺐﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺎز ،ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗـﻜــﻮن ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋــﻦ ﺿــﺦ اﻟﻨﻔﻂ،

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
أﻃـﻠــﻖ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗــﺮو ﻳــﺞ ﺟــﺪ ﻳــﺪة ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻟ ـﻠ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ت ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان "ارﺑـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻛــﻞ
ﻫــﺎﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻣــﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري"،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ
ووﻋ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﺑ ــﺄﺣ ــﺪث اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
واﻷﻟﻮاح اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻋـ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﺮوﻳ ـﺠ ـﻴــﺔ
ا ﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﺪة ،أو ﺿـ ـ ـ ــﺢ ر ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ إدارة
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ -
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﻠﻴﻞ
ا ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎن أن ﻫـ ــﺬه ا ﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ "اد ﻓــﻊ
ﻟ ـ ـ ــﻲ" أو " ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺢ" ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺧـ ــﺪ ﻣـ ــﺎت
) (T-Payا ﻟـﻤـﻘــﺪ ﻣــﺔ ﻣ ــﻦ "ا ﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري"،
وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﺈ ﺟــﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو
اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام رﻣــﺰ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ا ﻟ ـﺴــﺮ ﻳ ـﻌــﺔ  QR-Codeﻋ ـﺒــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
"اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ" وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑ ـﺘ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻹﺷ ـﻌ ــﺎرات ﻋـﺒــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﺘـﺠــﺎري
ﻣ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻋــﻦ
ﻃــﺮ ﻳــﻖ ﻫــﺎ ﺗ ـﻔــﻪ ا ﻟ ــﺬ ﻛ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  CBK Mobileﻓﻲ
أي وﻗﺖ وأي ﻣﻜﺎن ،ﺳﻮاء داﺧﻞ أو
ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋ ــﻦ آﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت ،أوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎن أن
اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﻞ ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
واﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪﺧـ ـ ــﻮل ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮي واﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻋـﻨــﺪ
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﻪ ﺧــﺎﺻـﻴــﺔ "ادﻓ ــﻊ ﻟ ــﻲ" أو

ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎن

" ﻣـ ـﺴ ــﺢ" ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺧ ــﺪ ﻣ ــﺔ )  ،(T-Payأو
ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺷﻌﺎرات ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮص ﻟﺮﺑﺢ
أﺟﻬﺰة آي ﻓﻮن  Iphonesوﺳﺎﻋﺎت
أ ﺑـ ــﻞ  Applewatchesو ﺳ ـﻤ ــﺎ ﻋ ــﺎت
 Airpodsﻓﻲ أول  5ﺳﺤﻮﺑﺎت ،أﻣﺎ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﺴﻴﺮﺑﺢ
ﺳﻴﺎرة  Fiat 500ﻣﻮدﻳﻞ .2019

ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـ ـ ــﻰ  10ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات
دوﻻر ﻓ ــﻲ ﺑـﺤــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎل ﺧــﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ
اﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ
ﻣﻠﺤﺔ.
وأﺑﻠﻎ ﺑﻮﻳﺎن ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻟﻠﻘﻄﺎع
ﻓــﻲ أﺑــﺮدﻳــﻦ ﺑﺎﺳﻜﺘﻠﻨﺪا أﻧــﻪ ﻓﻲ
إﻃ ــﺎر ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،درﺳــﺖ ﺗــﻮﺗــﺎل وﻗﻒ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ
ﺷﻞ وﺑﻲ .ﺑﻲ.
وأﺿـ ــﺎف أن "ﺗ ــﻮﺗ ــﺎل" ﺗﻌﺘﺰم
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ ﻋ ــﺮوض
ﻗﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا،
إذ ﺗـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗــﻮﺳ ـﻌــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن واﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وﻗــﺎل إن "ﺗﻮﺗﺎل" ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة

ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻓ ــﻲ
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗــﻮﻟـﻴــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ﻣﻦ
ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺨـﻔـﻀــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﺑـ ــﻮن،
ﺑ ــﻞ ﻣ ـﻘ ـﻴــﺪة
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

وﻛﺸﻒ ﺧﻠﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻋـﻤـﻴــﻞ أن ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﺧــﺎﺻـﻴــﺔ "ادﻓ ــﻊ
ﻟـ ــﻲ" أو " ﻣـ ـﺴ ــﺢ" أو ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑـﺘـﻔـﻌـﻴــﻞ
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻹﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎرات ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻣ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﻞ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
ﻓــﻲ ا ﻟـﺴـﺤــﻮ ﺑــﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أي
ﺷﻬﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻴﺘﺄﻫﻠﻮن
ﻟـ ـ ــﺪﺧـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع
اﻷول ﻣ ــﻦ ا ﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ا ﻟـ ـﺘ ــﺎ ﻟ ــﻲ ﻹ ﺟ ـ ــﺮاء
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ
ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ  T-Payﻫﻲ  1دﻳﻨﺎر ،وأن
اﻟـﺤــﺪ اﻷﻗـﺼــﻰ ﻟـﻠـﻔــﺮص اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻫـ ــﻮ 5
ﻓﺮص .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻟﺪﻳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ،ﻓﻴﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺷﻌﺎرات ﻋﻠﻰ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﻟـ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓــﻲ
اﻟﺴﺤﺐ.
و ﺗ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ــﻊ ﺣـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ أن
"اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري" ﻫ ــﺪف ﻣ ــﻦ وراء إﻃ ــﻼق
ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻋ ـﻤــﻼﺋــﻪ ﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺣ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ وإﺟـ ـ ـ ــﺮاء ﻣ ـﻌــﺎﻣــﻼﺗ ـﻬــﻢ
ا ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮ ﻓ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أي ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن ،ﺳـ ــﻮاء
داﺧــﻞ أو ﺧــﺎرج اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻔﺮض
ﺗﺤﺪﻳﺎت وواﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻫﺘﻤﺎم
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.

 ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺠــﺪل،ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟـ"إﻛﺴﻜﻮ
رﻳـ ـﺴ ــﻮرﺳ ــﺰ" ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس ﻣــﻦ
أﻏﺴﻄﺲ ،رﻏﻢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﺧـﻄــﻮط
اﻷﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ادﻋ ــﺖ أن ذﻟــﻚ
ﺳﻴﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ﻟــﺬا ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮي ﻛــﻲ ﻻ
ﻳ ـﻀ ـﻄ ــﺮوا إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺎم.
 ﻳـﻔـﻌـﻠــﻮن ذﻟ ــﻚ إﻣ ــﺎ ﺑــﺈﺷـﻌــﺎلاﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺮف ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ
ً
"اﻹﺣﺮاق" اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أو
ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ،وﻫﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ".
 ُﻳـﻔـﻀــﻞ اﻟـﻠـﺠــﻮء إﻟ ــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ"اﻹﺷ ـﻌــﺎل" ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺮق
اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﺜ ــﺎن )وﻫ ـ ــﻮ أﺣ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻐ ــﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ( ،رﻏــﻢ أن
ذﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء.

أﻻ ﻳﺴﺎوي ﻫﺬا اﻟﻐﺎز أي ﻗﻴﻤﺔ؟

 اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻫﻲ "ﻻ"،ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻟـﻴــﺲ ﻓــﻲ اﻷﺣ ــﻮاض
واﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﺬي
ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى
ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
 ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮض اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻲ،اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
إﻟــﻰ اﻟـﻨـﻄــﺎق اﻟـﺴــﺎﻟــﺐ ﻋــﺪة ﻣــﺮات
ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم )أي أن اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻫﻢ
ﻣ ــﻦ ﻳــﺪﻓ ـﻌــﻮن ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺑـﻴــﻊ اﻟـﻐــﺎز
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ(.

ﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﻪ؟

ً
 ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﺟ ـ ــﺪا ،وﻳـ ـﻘ ــﺪر اﻟـﺒـﻨــﻚاﻟﺪوﻟﻲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺗﻢ ﺣــﺮق  145ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2018
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم.
 ﺗ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ ﻛـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎزاﻟـﻤـﺤـﺘــﺮق ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻃ ـﻔــﺮة اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ،
ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺼﺨﻮر.
 ﺗ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻹﺣ ـ ـ ــﺮاقاﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓ ــﻲ أﺣ ـ ــﻮاض اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي
ﻣـﺜــﻞ "إﻳ ـﻐــﻞ ﻓ ــﻮرد" ﻓــﻲ ﺗﻜﺴﺎس،
واﻟ ـﺤــﻮض اﻟـﺒــﺮﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻜﺴﺎس
وﻧـ ـﻴ ــﻮ ﻣ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ـﻜــﻮ ،و"ﺑ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻦ" ﻓــﻲ
داﻛﻮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ارﺗـﻔـﻌــﺖ وﺗ ـﻴــﺮة اﻟ ـﺤــﺮق ﻓﻲاﻟ ـﺤــﻮض اﻟ ـﺒــﺮﻣــﻲ  85ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،وﻓـ ـﻘ ــﺎ
ﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت "رﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎد إﻧـ ــﺮﺟـ ــﻲ"

ﺗﺮاﺟﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
أﻇﻬﺮ ﻣﺴﺢ ،أﻣﺲ ،أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻤﺼﺮ اﻧﻜﻤﺸﺖ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﻮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ"آي.
إﺗــﺶ.إس ﻣﺎرﻛﺖ" ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﺑﻤﺼﺮ إﻟﻰ  49.4ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ  50.3ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ،
ﻟﻴﻬﺒﻂ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ،اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧـﻜـﻤــﺎش ،وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ذﻟــﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻌﺎم  2019اﻟﺒﺎﻟﻎ .49.3
ً
وﺷﻬﺪ "اﻟﺨﺎص" ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮا
ً
ً
ﻓﻲ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟـ 12ﺷﻬﺮا اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت.
وﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﻗ ــﺮاءة أﻏﺴﻄﺲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ
أن "أوﺿﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة".
ﻟﻜﻦ رﻏ ــﻢ اﻻﻧ ـﻜ ـﻤــﺎش ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮ
ً
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ  18ﺷﻬﺮا.
وﻗــﺎل "ارﺗﻔﻌﺖ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،إذ ﺗﺒﺪي اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻔﺎؤﻻ ﺣﻴﺎل اﻟﻨﻤﻮ" .وﺗﻮﻗﻊ ﻧﺤﻮ 51
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ زﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ً
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ.
وﻧﺰل ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻔﺮﻋﻴﺎن ،اﻟـﻠــﺬان ﻳﺸﻜﻼن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ وزن
اﻟﻤﺆﺷﺮ ،إﻟﻰ ﻧﻄﺎق اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮ ﻃﻔﻴﻒ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
وﻗﺎل دﻳﻔﻴﺪ أوﻳﻦ ،اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى "آي.
ً
إﺗﺶ.إس ﻣﺎرﻛﺖ" وﻣﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،إﻧﻪ إﺟﻤﺎﻻ "ﻳﻌﻮد
اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻫﺒﻄﺖ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓــﻲ  4أﺷـﻬــﺮ ﻟﻜﻨﻪ أﺿـﻌــﻒ ﻧــﺰول
ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة" .وأﺿﺎف "ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ً
اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺒﺐ إﺻﻼﺣﺎت
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺮت ﻣﺆﺧﺮا أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻮﻗﻮد ...ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﻨﺤﺴﺮ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ،
إذ ﺗﺒﺪو ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ".

ﻟـ ـ ــﻼﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرات ،وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺣ ـﺠــﻢ
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس
وﺣــﺪﻫــﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2018أﻛﺒﺮ
ﻣــﻦ ﻃـﻠــﺐ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺎز.

ﻣﺎ آﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﺤﺮق؟

ً
 وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﻓــﺈنﺣﺮق اﻟﻐﺎز ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  350ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ
ً
أﻛـﺴـﻴــﺪ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـ ـﻌ ــﺎدل اﻧ ـﺒ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت  90ﻣﺤﻄﺔ
ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ.
 ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةوﺣــﺪﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻧـﺤــﻮ  9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﻣ ــﻦ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ
واﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ "اﻹﺣ ــﺮاق"ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ﺟـﺴـﻴـﻤــﺎت دﻗﻴﻘﺔ

وﺳﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ،وﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ
ً
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ.

ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؟
ُ

 ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﺑ ــﺎﻹﺷـ ـﻌ ــﺎل ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ
ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮط
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻨﻘﻠﻪ.
 ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻹﺣﺮاق اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ ،وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ
ً
اﻟﻀﺮر ﺑﺈﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
 اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺳ ـﻜــﻚ ﺣــﺪﻳــﺪ
ً
ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس ،وﻟ ــﻢ ﺗــﺮﻓــﺾ ﻗ ــﻂ ﻃﻠﺒﺎ
ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ إﺷـﻌــﺎل
اﻟﻐﺎز.

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻹﺣﺮاق؟

 ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎزإﻟﻰ اﻷﺳــﻮاق ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ،
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،أو
إﻋﺎدة ﺿﺨﻪ ﺗﺤﺖ اﻷرض.
 ﻛـ ـ ــﻼ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎرﻳـ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐاﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ،وﻣ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ ،ﺗﻄﻠﺐ
ً
روﺳﻴﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻨﻔﻂ
اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ  95ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟ ــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺨــﺮﺟــﻮﻧــﻪ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻈﺮ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻹﺣﺮاق ﺗﻠﻚ.
 ﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ﻟــﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻫﺬهاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺮاق
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻫــﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
ً
اﻟـﺤـﻈــﺮ ﻗــﺪ ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻛــﺎﻓـﻴــﺎ دون
ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺣﺮاق.
)أرﻗﺎم(

١٢

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا
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»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻄﻠﻖ ﺧﺪﻣﺔ إﻳﺪاع اﻟﺸﻴﻜﺎت
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻳــﺆﻛــﺪ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ(
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ إﻳ ـ ــﺪاع اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻜــﺎت ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻛﺄول ﺑﻨﻚ
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،رﻳــﺎدﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻃــﺮح اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء إﻳــﺪاع ﺷﻴﻜﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ وأﻣﺎن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ  kfhonlineوإدﺧﺎل ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻴﻚ
اﻟﻤﺮاد إﻳﺪاﻋﻪ ،ﺛﻢ اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة ﻟﻜﻼ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺸﻴﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
إﻳﺪاع اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺎء إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ  ،ProgressSoftاﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ
زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع ﻹﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺴﺮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ إدارة أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺮﻳﺢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻴﻚ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮع.
وﺗـﻌــﺰز اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة رﻳ ــﺎدة »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻛﻤﺰود

ﻟـﻠـﺤـﻠــﻮل اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ ،وﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄــﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺪم
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
وﻗﺪ ﻧﺠﺢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة
أﻣﺎم ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻄﻊ »ﺑﻴﺘﻚ« أﺷﻮاﻃﺎ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﻣﺜﻞ :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﺷـﺒـﻜــﺔ رﻳ ـﺒ ــﻞ » ،«RippleNetوﺧــﺪﻣــﺔ
 Skiplinoﻟﺤﺠﺰ اﻟـﻤــﻮاﻋـﻴــﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻔــﺮوع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،واﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﺮوع  KFH Goﺑﺄﻣﺎﻛﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ً
ً
»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻧﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ
ﺑـ »اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ«
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام »ﺑﺘﺮوﻣﻮد«
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن
ﻓـ ـ ـ ــﻮز أﻣـ ـ ـ ــﻞ ﻧ ــﺎﺷ ــﻲ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﺨــﺮﻳــﻒ
ﺑ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة »ﻧ ـﻴ ـﺴــﺎن
ﺑﺎﺗﺮول« ذات اﻟﺪﻓﻊ
اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻲ ﺧـ ــﻼل
ﺳـ ـ ـﺤ ـ ــﺐ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب
»اﻟ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺎ ﻟ ـﻠــﺮاﺗــﺐ«
اﻟﺸﻬﺮي ،وأﻋﺮﺑﺖ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ــﺰة ﻋ ــﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة.
ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺮي،
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺮﺑﺢ ﺳﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺗﺮول
ذات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أﻧ ــﻪ ﻳﻤﻜﻦ

ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب »اﻟﺜﺮﻳﺎ« ﻟﻠﺮاﺗﺐ،
ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ،أو ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮه ﻣ ــﻦ
اﻟﻌﻤﻼت ،وأﻧﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ّ
اﻟﻤﻤﻴﺰات ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض أو ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

ﻧـﻔــﺬت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﻟـ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻧـﻤــﺬﺟــﺔ أﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
)ﺑـﺘــﺮوﻣــﻮد  (Petro MoDاﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮر واﻟـ ـﻤ ــﺮﺧ ــﺺ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺷﻠﻤﺒﺮﺟﻴﺮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
إﻃــﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ﺻﻘﻞ
ﻛﻮادرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﱠ
ﺻﺮح ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻴﻤﺮ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ »ﻧـﻔــﻂ
اﻟﺨﻠﻴﺞ« ،ﺑﺄن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ ﺟ ــﺎء ﻛ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﺟــﺪﻳــﺪة
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ ،ﺗ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺎ ﻣﻊ
ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻴﻤﺮ

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻋﻤﻞ ذي ﺟﻮدة واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺨﺼﻮص.

وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻤ ــﺮ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﻲ ﻟـﻠـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻪ ،ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮه ﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﻤﻴﺰات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣ ـﻬــﺎراﺗ ـﻬــﻢ وإﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﻬﻢ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻋ ـﻤــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺮح ﻋﻤﻠﻲ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻄﻮري اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
»ﺷﻠﻤﺒﺮﺟﻴﺮ« ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻳﺆﻫﻠﻬﻢ
ﻻﺳـﺘـﺨــﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻠـﻴــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ وﻋ ـﻤ ــﻞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﺎة ﻟـﻠـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻷرﺿﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ.

ﺟﻨﺎﺣﻲ :اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ً
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ وﻓﺪا ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻗﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺣﻲ إن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﻔﺎة
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﻜﻮ وﻣﺸﺮوع
ﺗﻮﺳﻌﺔ أﻟﺒﺎ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  3ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﻟﺘﺼﺒﺢ
أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻬﺮ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺼﻔﺎة ﺑﺎﺑﻜﻮ
ﺑﻘﻴﻤﺔ
 4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

اﻟﺴﺎﻋﻲ

أﻛـ ـ ــﺪت ﻋـ ـﻀ ــﻮة ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺟﻨﺎﺣﻲ ،أن رؤﻳــﺔ ﺑﻼدﻫﺎ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ  2030ﺗـﻀــﻢ ﺣــﺰﻣــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﻄﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.1
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،واﻟـﺒــﺪء ﻓــﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣـﺸــﺮوع ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﺣـﻤــﺪ ،اﻟــﺬي
ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،وﻫ ـ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻟ ـ ــﺬي
ّ
ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟــﻮﺻــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻳﺮﺑﻂ ﺧﻂ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ ،ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﺑـ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة
وﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 32ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﻔﺎة
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﻜﻮ ،وﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻟ ـﺒــﺎ أﻟــﻮﻣ ـﻨ ـﻴــﻮم اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 3ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر ،ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺒﺮ
ﻣﺼﻬﺮ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺟـﻨــﺎﺣــﻲ إن اﻟـﺴـﻨــﻮات
ً
اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻬــﺪت ﻧ ـﻤــﻮا
ً
ﻣﻄﺮدا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء
ﻛﺜﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﺬه
اﻟﺘﺤﻮﻻت أدت إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺪودة
ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﺘـﻘــﺪم واﻟـﺘـﻄــﻮر ﻓﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧﻨﺎ
ﻣــﺎ زﻟﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟـﻴــﻮم إﻟﻰ
ﺗ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ وﺗ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻻت ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ
رﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟــﺪول ،رﻏﻢ
ﻣــﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻘــﻮﻣــﺎت ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ

اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ ﻃ ـﻠ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﺑﻠﺪ ﻣﻔﺘﻮح
وأﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ
ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ أﺻـﺤــﺎب اﻟﻌﻤﺎل
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﻌــﺮب ﻓــﻲ دورﺗــﻪ
اﻟ ـ ــ ،18وﻳـﻀــﻢ اﻟـ ــﺪورة اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟ ــﺮواد اﻷﻋﻤﺎل
واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  11و 13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣــﻦ ﻋﺎﻫﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ﺣ ـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ ،وﺑـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣﻦ
ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
واﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدرات وﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ،وﻫ ــﻮ ﻳ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ً
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑـﻤــﺮور  80ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺣﻴﺚ
أﺳﺴﺖ ﻋﺎم .1939
وﺗﻮﻗﻌﺖ ﺟﻨﺎﺣﻲ أن ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  1500ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ
اﺗـﻨـﺤــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رواد
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت أن ﻣـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ
ً
ً
ﺗ ـﻌــﺪ ﺑ ـﻠ ــﺪا ﻣ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺎ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻦ ،ﻣ ـ ـ ــﺆﻛ ـ ـ ــﺪة
اﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،ﺳﻮاء ﺑﺠﻬﻮد
ذاﺗ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ً
ﻣ ــﻦ دول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،وﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟــﻰ
أن ﻫـﻨــﺎك ﺿ ــﺮورة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟـ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮم ﺑ ــﺎﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأﻓـ ــﺎدت ﺑ ــﺄن اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﺗﺮﺣﺐ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ أﻛ ـﺜــﺮ دول اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻓﻲ
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﺬب
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﺪ
ﻣﻔﺘﻮح ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻧﻤﻮذج ﻳﺤﺘﺬى
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ» :ﺗـ ـﺠ ـ ّـﺴ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ّ
ﻟــﻸﻋ ـﻤــﺎل ،إذ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﺣ ــﺮة
دون أي ﻗﻴﻮد ،وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻧ ـﻬــﺎ أول دوﻟـ ــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ

ً
اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗـﻨــﻮﻋــﺎ
ً
ً
ً
واﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ راﺋﺪا ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف» :ﻳـﺸـﻬــﺪ ﻋــﺎﻟـﻤـﻨــﺎ ،ﻓﻲ
ﻇ ــﻞ اﻟ ـﺜ ــﻮرة اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ،
ﺗﻐﻴﺮات ﺟــﺬرﻳــﺔ ﺗــﻼﻣــﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎدﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﺗـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄ ــﻰ
ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ.
وﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ وﻣـﺴــﺎﻋــﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻃ ـ ـ ـ ــﺮاف اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎدة
وﺻ ـ ـﻨـ ــﺎع اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻣــﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ ـﺸــﺮاﺋــﺢ واﻟـ ـ ــﺪول ،ﻋﻠﻰ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻌﻮد
ﺑــﺎﻟـﻨـﻔــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻟـﺒـﺸــﺮ ﻣــﻦ دون
اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻹﻧﺴﺎن
ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻛـ ــﻞ ﺷـ ـ ـ ــﻲء .ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳـﻘـﺘـﻀــﻲ
اﻏﺘﻨﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮؤﻳﺔ
اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ

ً
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪف أﻳﻀﺎ
إﻟ ــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﻛـﺒــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺻﺤﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ«.
واﺧـ ـﺘـ ـﺘـ ـﻤ ــﺖ ﺟـ ـﻨ ــﺎﺣ ــﻲ ﻗ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ:
»ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺘﻤﺤﻮر ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﻟـ ـ ــﺪورة  18ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ أﺻـﺤــﺎب
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﺣﻮل
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟـﺜــﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﺳـﻴـﻜــﻮن
ﻣ ــﻦ دواﻋ ـ ــﻲ ﺳـ ــﺮور ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗ ـﺠــﺎرة
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أن ﺗﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
إﻟﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮص
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ
اﻟـﻤـﻤـﻜـﻨــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻏﺪ أﻓﻀﻞ«.

 1500ﻣﺸﺎرك
و ﻣـ ــﻦ ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮ ﻗ ــﻊ أن ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻷول ﻣـ ــﻦ ﻧـ ــﻮﻋـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  1500ﻣـﺸــﺎرك ﻣــﻦ ﺷﺘﻰ
أﻧ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮاء ،ﻛﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ورواد
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟ ـﻤــﺆﺛــﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ إن ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﻔﺎة ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

)ﺑﺎﺑﻜﻮ( ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  4ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ  250اﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟــﻰ 350
أﻟﻔﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﺴــﺎﻋــﻲ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أﻧﺸﺄت ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة ورﻓﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ
وﻓــﻖ أﺣــﺪث اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻮاة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﺪد
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت
وﻣﺼﺎﻧﻊ ﻻﺣﻘﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪى اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻟـ ـ ــﺮواد
ُ
اﻷﻋـﻤــﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ
ﻣـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
اﻧـﻌـﻘــﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ أﺻـﺤــﺎب اﻷﻋـﻤــﺎل
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﻴﻦ  11و13
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .2019ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﺮﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ
دوراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻨﻌﻘﺪ دورة ﻫﺬا
اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى ﺗـﺤــﺖ ﺷﻌﺎر
»ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر«،
ﻣـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﺧ ـ ــﺎص
ﻋـﻠــﻰ »ﺗـﺴـﺨـﻴــﺮ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺜــﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮﻗﻤﻲ«.

»زﻳﻦ« ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »«Mentor Arabia
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• اﻟﺨﺮاﻓﻲ :ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻵﻻف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺘﻮر
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -اﻟﻔﺮع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ – ﻟـﺘـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮب،
ﻟﻮﻗﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة،
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ ـﻘــﺪرات وﻧـﺸــﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت.
وأﻓــﺎدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺄﺳﻮاق
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻌﻰ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﺑﻨﺎء
ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ ﻗـ ــﻮي ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة
اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗـ ـﻌ ــﺪ »ﻣ ـﻴ ـﻨ ـﺘ ــﻮر اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ«،
ّ
ّ
وﻣﻘﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮﻳـﺴــﺮا
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﺮأﺳﻬﺎ
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﺔ ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ،
وﺗ ـﻤ ـﺘ ــﺪ ﻓ ــﺮوﻋ ـﻬ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،واﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،وﻻﺗـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ ،واﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪ،
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ واﻟﺪﻧﻤﺎرك،
ُ
وأ ّﺳ ــﺲ اﻟﻔﺮع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ »ﻣﻴﻨﺘﻮر
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ« ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2006وﻣ ـﻘـ ّـﺮه
ﺑﻴﺮوت.
ﻳﻘﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء
ﻳ ــﺮأﺳ ــﻪ ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﺗ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑــﻦ

ﻃــﻼل آل ﺳﻌﻮد ،وﻳﻀﻢ ﻋــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ،
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

أﺛﻤﻦ اﻟﻤﻮارد
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة ،اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ ،ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺮاﻓﻲ:
»ﻳ ـﺴ ـ ّـﺮ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ زﻳ ــﻦ أن ﺗﺴﺎﻧﺪ
ﺟﻬﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﺗ ــﺪﻋ ــﻢ أﻫ ــﺪاﻓ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣـ ــﻊ أﻫـ ــﺪاﻓ ـ ـﻨـ ــﺎ ،ﻓـﺸـﺒــﺎﺑـﻨــﺎ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ أﺛ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـ ــﻮاردﻧ ـ ــﺎ ،وﻧـﺤــﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ وإﻟﻬﺎﻣﻬﻢ
ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن
ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ
زﻳــﻦ ﻗﻴﻢ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ
ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻧ ـﻘـ ّـﺪم ﻟﻬﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات
ﻣـﺸــﺎﺑـﻬــﺔ ،أو ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺣﻤﻼﺗﻨﺎ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺣﻮل اﺳﺘﺪاﻣﺔ
ّ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻃـﻔــﺎل واﻟﺸﺒﺎب
ودﻋﻢ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ »زﻳﻦ«
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ ،وﺳـﺘــﺆﺛــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﻟ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ــﻮد أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  500أﻟ ــﻒ
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺨﺪرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﺸـﻴــﺮ دراﺳ ـ ـ ــﺎت أﺧ ـ ــﺮى إﻟــﻰ
أن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺪرات ﺑـﻴــﻦ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﺑـﻴــﻦ  15و 24ﻋــﺎﻣــﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﻓــﻲ 13
ّ
دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺸﻜﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
واﻟـﺘـﺴــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﻬـﺠــﺮة
واﻟﺤﺮب واﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
وﺿـﻌــﻒ ﻓــﺮص ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻓــﻲ ﺻﻨﻊ اﻟ ـﻘــﺮار ،ﻣـﺒــﺮرا أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻟ ـﻀــﺮورة إﻧ ـﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺨﻄﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب.
وﺑـ ـ ـﻨ ـ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ رؤﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ

ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ
ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﻮد ﻋﻤﻞ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ً
أﻳـﻀــﺎ ،ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ
و»ﻣـﻴـﻨـﺘــﻮر اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺎت اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺧﻠﻖ ﻓــﺮص ﻟﺤﺸﺪ
اﻟﻤﻮارد ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وزﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮة
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻣـﻴـﻨـﺘــﻮر

اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺛــﺮﻳــﺎ إﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ» :ﺗـﻘــﻮم
رؤﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل
واﻟﺸﺒﺎب اﻟـﻌــﺮب ﻣــﻦ ﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎة
ﺻﺤﻴﺔ واﺗ ـﺨــﺎذ ﻗـ ــﺮارات ﺳﻠﻴﻤﺔ،
ّ
ّأﻣ ــﺎ ﺟــﻮﻫــﺮ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻧ ـﻘــﻮم ﺑ ــﻪ ﻓﻬﻮ
إﺣــﺪاث ّﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺒﺎب،
وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ إﺣﺮاز ّ
ﺗﻘﺪم ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺑﻔﻀﻞ دﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
ﻣﻦ أﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت«.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ إﺳ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻞ» :ﻧ ـﺤــﻦ
ﺳـ ـﻌ ــﺪاء ﺑ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ زﻳــﻦ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻷﻫــﺪاﻓـﻨــﺎ ،وﻧــﺮﺣــﺐ ﺑﻬﺬه
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ـﻤــﺔ ،وﻧـﺘـﻄــﻠــﻊ
إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ
ّ
ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺑﺒﺮاﻣﺠﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وإﻃﻼق
ّ
ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻤﻴﺰة«.

ثقافات
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تتأرجح قصيدة الشاعرة
ليندا إبراهيم بين الجمال
ومخاطبة الوجدان ،ليبقى
ً
شعرها في النهاية عنوانا
لفخامة النص ورشاقته.

15

أفاد العازف فيصل البحيري
بأن العزف والتأليف
الموسيقي مجاالن مختلفان
لكل منهما معاييره
الخاصة.
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يترقب الفنان أحمد السلمان أقيمت محاضرة بعنوان
عرض مسلسل «مسألة وقت»« ،مساهمات عبد العزيز
ً
مثمنا منافسة فرقة المسرح حسين في تمكين المرأة»
الكويتي في مهرجان القاهرة ضمن مهرجان «صيفي
ثقافي».
التجريبي.

وفاة الفنانة اإلسبانية جوانا ساين ز
على المسرح بسبب األلعاب النارية

سيينا ميللر

أوندين دي روتشيلد

رامي مالك

تكريمسيينا ميللر في حفل إعجاب وانسجام بين رامي دي روتشيلد تثير ضجة
في ذكرى وفاة ديانا
مالك ولوسي بوينتون
«»Kineo Prize
تألقت النجمةسيينا ميللر خالل حضورها حفل
 ،Kineo Prizeالذي أقيم بأحد الفنادق اإليطالية.
وخـ ـ ــال ال ـح ـف ــل ت ــم ت ـك ــري ــم م ـي ـل ـلــر ع ــن أدواره ـ ـ ــا
المتميزة فــي فيلمي " "American Womanو"21
."Bridges
وارت ــدت ميللر فستانا أشـبــه بالقفطان باللون
الــزهــري ،الـمـلــيء بالتطريزات والــزخــارف اليدوية
الملونة ،حمل إمضاء دار أزياء " ،"Gucciكما انتعلت
حذاء من الدار نفسها.
ُيــذكــر أن سيينا هــي ممثلة وعــارضــة ومصممة
أزيــاء إنكليزية ،واشتهرت أكثر بأدوارها في أفالم
" ،"Factory Girl"، "Alfieو"."American Woman

خطف النجمرامي مالك وصديقتهلوسي بوينتون
األنظار ،أثناء وجودهما في أحد المهرجانات الدولية.
وذكــر موقع ديلي ميل البريطاني ،أن مالك ظهر
في أفضل صورة ممكنة ،باختياره للبدلة الذي تميز
بارتدائها أثناء الحفل ،كما ظهرت صديقته بشكل
متميز جدا وأنيقة.
وظ ـه ــر م ــال ــك ف ــي أغ ـل ــب ال ـص ــور وه ــو يـنـظــر إلــى
صديقته بإعجاب ،وبــدا واضـحــا االنسجام الكبير
بينهما ،وعـشــق شــريــر "جيمس بــونـد" لـهــا ،مثلما
وصفه تقرير الصحيفة ،بسبب دوره في السلسلة
الجديدة من الفيلم الشهير ،والذي بدأ رامي تصويره
منذ فترة.

ضجة كبيرة أثيرت مع الذكرى الـ 22لوفاةاألميرة ديانا،
والتي صادفت  31أغسطس الماضي ،بعد انتشار صور
لسيدة فرنسية نسخة طبق األصل عنها.
وتفاعل المتابعون مع هذه الصور بشكل كبير ،إذ ذهب
البعض إلى القول إن األميرة ديانا زورت وفاتها ،وانها على
قيد الحياة .وقد نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية
بعض المزاعم حــول الموضوع ،والتي تفيد بــأن السيدة
الفرنسيةأوندين دي روتشيلد ،وهــي شخصية مرموقة
ومعروفة اجتماعيا وتنحدر من أسرة غنية تقدر ثروتها
بـ  200مليون جنيه إسترليني ،ووالدها إيلي دي روتشيلد
ينحدر من عائلة مصرفية ويمتلك أحد البنوك بفرنسا ،هي
نفسها األميرة ديانا.

جوانا ساينز
توفيت الفنانة اإلسبانيةجوانا ساينز على
خشبة المسرح خالل إحيائها حفلة ،بعد أن
صعقتها األلـعــاب الـنــاريــة التي تــم إشعالها
على المسرح ،كجزء من العرض الذي تقدمه.
وخالل وجودها على المسرح مع  14فنانا
آخ ــر ،ضمن فــرقــة "The Super Hollywood
 ،"Orchestraفــي الس بـيــرالنــاس بإسبانيا،

خرجت األلعاب النارية التي كانت تقف إلى
جانبها جوانا ،فاشتعلت النيران بجسمها،
وبسرعة تم إسعافها إلى المستشفى ،وماتت
متأثرة بجروحها الخطيرة .وفتحت ُّ
السلطات
اإلسـبــانـيــة تحقيقا مــوسـعــا ح ــول الـحــادثــة،
وتفاصيلها ،وكيف حــدثــت ،لمعرفة إن كان
هناك خطأ معين في التنظيم.

ً
أسد ذهبي لجولي أندروز تكريما
لمسيرتها الفنية

مونتريال تشهد انطالقة «سيرك دو سوليي»
وافتتاح عشرات االستديوهات أللعاب الفيديو
أحداث فنية كبيرة تحتضنها مدينة مونتريال الكندية ،أهمها سيرك دو سوليي،
كما تنظم مهرجانات ثقافية كبيرة ،مثل «فرانكوفولي» والجاز ،مصحوبة بقطاع
دينامي أللعاب الفيديو.
شـ ـه ــدت م ــدي ـن ــة م ــون ـت ــري ــال
الـكـنــديــة انـطــاقــة فــرقــة "سـيــرك
دو ســولـيــي" ،وافـتـتــاح عشرات
االستديوهات أللعاب الفيديو
ف ـي ـه ــا ،وه ـ ــي تـ ـع ـ ِّـول ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات لـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــورة نـ ــوع
جـ ــديـ ــد م ـ ــن ع ـ ـ ـ ــروض ال ـس ـي ــرك
تنصهر فيها الفنون التقليدية
والتكنولوجيات المتطورة.
وسط المرفأ القديم في كبرى
مدن مقاطعة كيبيك ،بين جسر
جاك كارتييه الضخم على نهر
ُس ــان لـ ــوران والـعـجـلــة الكبيرة،
ش ِّيد هذا الصيف هرمان غريبان
لونهما أبيض.
َّ
وصمم غي الليبرتيه ،مؤسس
فرقة سيرك دو سوليي ،والــذي
أنشأ شركة جــديــدة باسم "لــون
روج" ،منشأة فنية تحمل اسم
"بي ."1
ويـ ـق ــول جـ ــان غ ـي ـب ـيــر ،مــديــر
االبتكارات في "لــون روج" ،وهو
فرنسي انتقل إلى مونتريال في
مطلع األلفية للتعاون مع سيرك
دو سوليي ،إن "مونتريال عاصمة
السيرك والترفيه".
ومـشــروع "بــي  "1هو باكورة
مشاريع الشركة الجديدة ،التي
تسعى إلى إحداث ثورة في مجال
الـتــرفـيــه ،وت ـق ـ ِّـدم أول عروضها
بعنوان "أو -دوال ديزيكو" (بعيدا
عــن األصـ ـ ــداء) ،وه ــو يستعرض
خــال ساعة "الـتــاريــخ مــن نشأة
الكون حتى بزوغ التكنولوجيا"،
وفق غيبير.
وي ـح ــول ال ـه ــرم إل ــى شــاشــة
ع ـم ــاق ــة ل ـه ــا أرب ـ ـ ــع واجـ ـه ــات
مثلثة الـشـكــل ت ـعــرض عليها
ص ــور م ـجــردة يرافقها صوت
ال ــراوي على خلفية موسيقى
إلكترونية.

نظارات للواقع
وباإلضافة إلى هذا العرض،
يتحول "بي  "1أحيانا إلى قاعة
لليوغا خالل الصباح.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرت ـ ـقـ ــب أن ي ـن ـقــل
الهرمان الـلــذان يتسعان لنحو
 600شـخــص ف ــي ال ـخــريــف من
م ــونـ ـت ــري ــال إلـ ـ ــى مـ ـي ــام ــي ،مــع
تزويدهما بتكنولوجيا إضافية،
ه ــي ن ـ ـظـ ــارات ل ـل ــواق ــع ال ـم ـعــزز

وكثيرة هي فرق السيرك التي تمزج بين الفنون التقليدية في هذا المجال،
والرقص والفنون البصرية والموسيقى ،وفق نادين مارشان مديرة مهرجان
السيرك في مونتريال.
ً
غي تاركا نجمته في رصيف المشاهير

جولي آندروز
تـسـلـمــت ج ــول ــي أن ـ ـ ــدروز ،نـجـمــة األف ــام
العائلية الكالسيكية ،مثل" :ماري بوبينز"
و"ســاونــد أوف مـيــوزيــك" ،جــائــزة تكريمية
عــن مجمل مسيرتها ا لـفـنـيــة فــي مهرجان
البندقية.
وقالت الممثلة اإلنكليزية ( 83عاما) ،بعد
تسلمها جائزة األسد الذهبي ،إنها شعرت
بأنها "محظوظة جــدا" ،بسبب هذه المهنة
الخيالية.
وأضافت" :كنت فتاة محظوظة ،إذ حصلت
على أدوار جميلة".
وقد بدأت هذه الممثلة مسيرتها الفنية
على مسارح منطقة ويست إند في لندن ،قبل
أن تنتقل إلى برودواي في نيويورك ،وسطع

ت ـس ـمــح ب ـم ـتــاب ـعــة بـهـلــوانـيـيــن
وممثلين افتراضيين.
ِّ
ويـ ـ ـق ـ ــول غـ ـيـ ـبـ ـي ــر" :ن ـح ــض ــر
عروضنا باالستعانة بخبرات
في مجال ألعاب الفيديو ،فنكسر
الـحــواجــز بين أوس ــاط السيرك
والـ ـمـ ـس ــرح وأل ـ ـعـ ــاب ال ـف ـيــديــو،
لتشكيل نوع جديد من أساليب
الترفيه".

النهج التوليفي
"بوش دريمز" مثال آخر على
هــذا النهج التوليفي في مجال
العروض ،وهو عرض يمزج بين
التكنولوجيا والسرد المسرحي
وفنون السيرك ،وهو من تأليف
ف ــرق ــة " 7دوا" مـ ــن مــون ـتــريــال
وإخراجها ،ويتيح الغوص في
عالم الرسام جيروم بــوش ،من
خــال إضـفــاء حياة على أشهر
أعماله ،بواسطة تقنيات رقمية
ع ـل ــى ش ــاش ــة ع ـم ــاق ــة يـتـحــرك
وسطها بهلوانيون حقيقيون.
وقـ ـ ـ ــدم "بـ ـ ـ ــوش دري ـ ـ ـمـ ـ ــز" فــي
م ـهــرجــان ال ـس ـيــرك بمونتريال
في يوليو ،وكل البطاقات نفدت
لعروضها الجارية.

وي ـم ـك ــن ل ـل ـف ــرق ال ـع ــام ـل ــة في
مونتريال أن تستفيد من فنانين
"رف ـي ـع ــي ال ـم ـس ـتــوى يـتـمـتـعــون
بمهارات بهلوانية عالية" تدربوا
فــي الـمــدرســة الوطنية للسيرك،
التي فتحت أبوابها في مونتريال
عام  ،1981وفق أنتوني فونيس،
مخرج عرض شارع أعد خصيصا
للمهرجان .وهــو يقول إن "ميزة
المدرسة الوطنية للسيرك ،أنها
تــركــز كثيرا على التقنية،
فـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـقـ ــل
المهارات الفنية أيضا".
ويتيح ه ــذا النهج
فرصا كثيرة" ،ما يدفع
بعض الفنانين إلى
تفضيل السيرك على
المسرح أو الرقص"،
بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب نـ ـ ــاديـ ـ ــن
مـ ـ ــارشـ ـ ــان ،م ــدي ــرة
م ـه ــرج ــان الـسـيــرك
في مونتريال.
(أ ف ب)

غي الليبرتيه

نـجـمـهــا م ــن خ ــال م ـســرح ـيــات مــوسـيـقـيــة،
أبرزها" :ماي فير ليدي" و"كاميلوت".
وفازت أندروز بجائزة أوسكار عن أدائها
االستثنائي فــي فيلم " م ــاري بوبينز" عام
 ،1965ورشـحــت لـجــائــزة أفـضــل ممثلة في
العام التالي عن دور المربية ماريا فون تراب
في "ساوند أوف ميوزيك".
وبـعــدمــا حـصـلــت عـلــى لـقــب "س ـي ــدة" من
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ،عادت
أندروز إلى الشاشة الكبيرة من خالل فيلم
"بــرن ـس ـيــس دايـ ــريـ ــز" ف ــي عـ ــام  .2001وفــي
السنوات األخيرة ،أعارت صوتها في أفالم
منها "شريك" و"ديسبيكابل مي".
(أ ف ب)

إعادة فتح التحقيق في وفاة
مارلين مونرو
بـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــرور  58ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،ع ـ ـ ــادت
الـتـحـقـيـقــات ف ــي قـضـيــة وفـ ــاة نجمة
هوليوودمارلين مونرو ،حيث طالب
الـضــابــط الـمـتـقــاعــد ج ــاك كليمونس
ُّ
السلطات بإعادة فتح قضية مقتلها
من جديد.
ويعتقد ج ــاك أن وف ــاة مــونــرو في
ظل ظروف غامضة كان مركبا ،وليس
صــدفــة ،وه ـنــاك أدل ــة تشير إلــى ذلــك،
وخاصة أنه أول من وصل إلى مكان
وفاتها في  5أغسطس .1962
ولفت كليمونس االنـتـبــاه إلــى أنه
لم َ
ير كأس ماء في غرفة مونرو ،األمر
ُ
الــذي يصعب عليها ابتالع األقــراص
المهدئة التي أدت إلى وفاتها.
وأشــار إلــى أنــه رأى حينها مدبرة
المنزل إيونيس مــوراي تغسل شيئا
ما في غسالة الصحون ،لكنه لم يحقق
في األمر.
من جهة أخرى ،تظهر في الصورة
ال ـت ــي الـتـقـطـتـهــا ال ـش ــرط ــة ف ــي مـكــان
الحادث ،كأسا من الزجاج إلى جانب
سرير مارلينُ ،
ويعتقد أنها ضمن 12
كأسا ابتاعتها مونرو من المكسيك.

مارلين مونرو

ثقافات 14

توابل ةديرجلا
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ليندا إبراهيم  :الشعر أرقى أنواع اإلبداع اإلنساني
«تجربتي الشعرية ترتكز على المرأة واألرض والحب»
ً
تتأرجح قصيدتها بين الجمال ومخاطبة الوجدان ،ليبقى شعرها في النهاية عنوانا لفخامة
النص ورشاقته .هكذا يمكن أن نقرأ إبداع الشاعرة السورية ليندا إبراهيم ،وهي تتنقل
بخفة فراشة بين أغصان دواوينها الزاهرة ،مثل "لدمشق هذا الياسمين"و"فصول الحب
والوحشة"و "لحضرة الرسولة"و "أنا امرأة األرض" ،و"سيدة الضوء" ...وفي حوار أجرته
معها "الجريدة" من القاهرة ،قالت إبراهيم ،التي عرفت طريقها إلى األضواء بمشاركتها ً
في مسابقة "أمير ً الشعراء" عام  ،2013إن الشعر أرقى أنواع اإلبداع اإلنساني وأكثره التصاقا
بالوجدان وتعبيرا عن الضمير ..وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

الموسيقى ُت ِّ
حول
نصي إلى كائن
أجمل يتحرك
ويطير

"أمير الشعراء"
وضع تجربتي
تحت
الشعرية َّ
مجهر النقاد

● ك ـيــف ان ـع ـك ـســت س ـنــوات
الـ ـنـ ـش ــأة األول ـ ـ ــى ع ـل ــى إبـ ــداعـ ــك،
وبالتالي بلورة رؤاك كشاعرة؟
 أكثر ما أذكر أمرين أساسيينك ـ َّـون ــا وط ـب ـع ــا ن ـش ــأت ــي األولـ ـ ــى،
األول :سـنـ ُ
ـوات طفولتي المبكرة
ومـ ـك ــان مـ ــولـ ــدي ،وه ـ ــو دم ـش ــق،
واألم ــر الـثــانــي :البيئة الصافية
ال ـن ـق ـيــة ال ـت ــي اح ـت ـضــت س ـنــوات
نشأتي التالية في قريتنا مسقط
رأســي في إحــدى القرى الجبلية
بالساحل ُّ
َّ
السوري ضمن محافظة
ط ــرط ــوس ع ـلــى ال ـب ـحــر األب ـيــض
المتوسط.
أتــذكــر ط ــراز الـبـيــت الدمشقي
القديم الذي عشنا فيه في دمشق
كعائلة ،بحكم عمل الوالد ،وكذلك
كـ ــان ال ـ ــوال ـ ــدان طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــوات
الالحقة ال يشعراننا إال بالهناءة،
وال ـ ـحـ ــض ع ـل ــى ال ـع ـل ــم وال ـت ـع ـلــم
والمطالعة وحب الكتاب وإعالء
شأن الثقافة .وأكثر ما كان يميز
ه ــذا ال ـت ـ ُّ
ـوج ــه ل ــدى ال ـعــائ ـلــة ،هو
ال ـقــوة الـفـطــريــة باللغة العربية،
وح ـف ــظ ال ـش ـع ــر وتـ ــداولـ ــه قـ ــراءة
ً
وس ـم ــاع ــا ،وبــال ـف ـعــل ك ــان ــت هــذه
ال ـم ـك ــون ــات األس ــاسـ ـي ــة األولـ ـ ــى،
َّ
مــن أه ــم مــا شــكــل وعـيــي البدئي
ألصبح ما صرت عليه في مجال
األدب والـ ـشـ ـع ــر ب ـش ـكــل خـ ــاص،
والثقافة ككل.
● حدثيني عــن تجربتك في
مسابقة "أمير الشعراء" عام ،2013
لك؟
وما اإلضافة التي حققتها ِ
 كانت قد مضت أربعة مواسمم ــن ال ـم ـســاب ـقــة األك ـب ــر واألش ـه ــر

للشعر العربي الفصيح ،والتي
تستهدف شريحة الشباب اآلخذة
ت ـج ــارب ـه ــم ال ـش ـع ــري ــة بــال ـت ـب ـلــور
ُ
والـنـضــوج ،وكـنــت أح ـ ِّـدث نفسي
ع ـنــدمــا أتــاب ـع ـهــم ع ـلــى ال ـشــاشــة،
وم ـن ـهــم أص ــدق ــاء ل ــي وأع ــرف ـه ــم،
كنت أقول البد أن هذه المسابقة
تـجــري على كــوكــب آخ ــر ،فكل ما
فـيـهــا يـشــي بــالـ ِّـسـحــر لــاشـتــراك
َّ ْ ُ َّ
الت ُّ
قد َم
والمتابعة ،لكنني تهيبت
إليها العتبارات ِعدة ،منها أنني
لــم أكــن قــد نشرت بعد أي ديــوان
شعري ،ومشاركاتي الشعرية لم
تكن تتعدى أنشطة معينة وداخل
ُ
أعتبر،
بلدي سورية فقط ،وكنت
ع ـل ــى ط ـم ــوح ــي ال ـك ـب ـي ــر وث ـق ـتــي
بنفسي ،بأن تجربتي أقل من أن
أشارك بها على هذا ُالمنبر وفي
َ
علن التقدم
هذا المحفل ،إلى أن أ ِ
إلى الموسم الخامس عام ،2013
فشجعني أصدقاء عديدون ممن
ُ
خ ــاض ــوا ه ــذه ال ـت ـجــربــة ،ومنهم
ِّ
مــن حـصــل عـلــى مــراتــب متقدمة
ُ
فكتبت
فيها في مواسم سابقة،
ً
ً
ً
ن ـص ــا ش ـع ــري ــا خ ــاص ــا بــال ـت ـقــدم
ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة ،وحـ ـس ــب الـ ـش ــروط
ال ـم ـط ـلــوبــة وأرسـ ـلـ ـت ــه ،وك ـ ــان أن
ق ـب ـلــت ف ــي سـلـسـلــة االخ ـت ـب ــارات
ً
الالحقة إلــى أن اشتركت رسميا
ً
ف ــي الـمـســابـقــة تـلـفــزيــونـيــا على
ال ـهــواء م ـبــاشــرة ...أكـثــر مــا يؤثر
في نفسي من هــذه التجربة هي
أن ـن ــي خـضـتـهــا وبـ ـل ــدي ســوريــة
منهمك فــي حــربــه ضــد اإلره ــاب،
فجاءت مشاركتي وطنية َ َشعرية
ْ َ
بامتياز ،أضــافــت لــي أن نقلتني
َّ
الضيقة ،إلى
المحلية
من حدود
وو َض َعتْ
اآلفاق العربية والدوليةَ ،
تجربتي الـشـعــريــة تـحــت مجهر

«كنائس النقد»...
السالمي في
مواجهة النقد!

َّ
النقاد ،وأمام جمهور الماليين من
متابعي وعشاق ومهتمي الشعر
وألول مرة ،مما َّ
حملني مسؤولية
أك ـبــر لـلـتـفــرغ لـلـكـتــابــة الـشـعــريــة
ولحسم خياراتي حتى المهنية
لمصلحة الشعر والعمل الثقافي،
وبالفعل من وقتها أصدرت ست
م ـج ـم ــوع ــات ش ـع ــري ــة ومـ ــازالـ ــت
مـسـتـمــرة بــالـكـتــابــة ل ـهــذا الـكــائــن
األثـيــر الـعــالــي ال ـبــاذخ ومقاربته
والتماهي فيه حد اإلبداع وحتى
آخر رمق لي في الحياة.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ُ
● ي ــرى ن ـقــاد ك ـثــر أن الشعر
تراجع في مقابل الرواية ..برأيك
ما السبب؟
ً
 ال أميل كثيرا لهذا الرأي ،معً
م ــا ي ـبــدو ظ ــاه ــري ــا كــذلــك بسبب
ع ــوام ــل ع ــدي ــدة مـنـهــا اسـتـسـهــال
كتابة الشعر ومجانية المنابر
التي تروج للشعر الرديء ،وعدم
كـفــاء ة القائمين عليها ،وغـيــاب
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـث ـقــاف ـيــة الـكـفـيـلــة
ب ــإن ـت ــاج ال ـش ــاع ــر ال ــرم ــز ال ــوط ــن
الكفوء وتظهيره ،لكن إيماني هو
أن الشعر هو أرقى أنواع اإلبداع
ً
اإلنساني وأقدمه وأكثره التصاقا
ً
بالوجدان وتعبيرا عن الضمير
والحامل األهم لمجموعة مكونات
ش ـع ــب مـ ــن الـ ـشـ ـع ــوب وأك ـث ــره ــا
ً
اس ـت ـمــرارا ودي ـمــومــة وص ـيــرورة
وسيرورة عبر األجيال اإلنسانية.
● المرأة ،األرض ،الحب ،ماذا
قاموسك
تمثل هذه المفردات في
ِ
الشعري؟
 -ه ــي األق ــان ـي ــم ال ـث ــاث ــة الـتــي

غالف «أنا امرأة األرض »

ليندا إبراهيم
تــرتـكــز عـلـيـهــا ح ــوام ــل تجربتي
ً
ال ـش ـع ــري ــة أس ـ ــاس ـ ــا ،والـ ـت ــي هــي
ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاس حـ ـ ــوامـ ـ ــل الـ ـتـ ـج ــرب ــة
اإلنسانية الـخــالــدة .فالمرأة هي
اإللـ ـه ــة ال ــرب ــة ال ـخــال ـقــة الــواه ـبــة
ال ـم ـب ــدع ــة ال ـخ ـص ــب ال ــرح ــم األم
الـ ـيـ ـنـ ـب ــوع ،هـ ــي األخ ـ ـ ــت واالبـ ـن ــة
والـصــديـقــة والـكــاتـبــة والـشــاعــرة
والـ ـمـ ـب ــدع ــة بـ ـك ــل ح ـ ـقـ ــول ال ـف ـكــر
والـمـيــاديــن اإلنـســانـيــة وهــي أنــا،
وبــالـتــالــي هــي األرض بـكــل هــذه
المعاني ،ومع كل هذا هي الحب.
● تجيدين أكثر من لغة ،منها
اإلنكليزية والروسية ،هل فكرت
فــي كـتــابــة الـشـعــر بغير العربية
ل ـل ـتــواصــل م ــع ق ـ ــارئ م ــن ثـقــافــة
مغايرة؟
 حاولت باللغة اإلنكليزية ،لكنألنـنــي لــم أع ــش فــي ب ــاد أجنبية
لـغـتـهــا األس ـ ــاس ه ــي اإلنـكـلـيــزيــة
أو الروسية إلــخ ،ولم أتعلم اللغة
ً
أكاديميا ،فأنا مهندسة ودرست
ال ـه ـن ــدس ــة ،ل ـكــن الـ ـق ــوة الـفـطــريــة
بــالـلـغــة األم تـقــاطـعــت م ــع قــوتــي
الفطرية باللغات المذكورة حيث
تعلمتها فــي بـلــدي ،كأساسيات
وقــواعــد ،ولكن النفحة اإلبداعية
األدبـيــة التي أمتلكها ساعدتني

على الترجمة ،ال سيما الترجمة
األدبية للقصة والشعر.
ُ
● ل ـ ِّـحـ ـن ــت بـ ـع ــض ن ـصــوصــك
الشعرية مثل "القصيدة الشامية"...
مــاذا تضفي الموسيقى والغناء
على النص؟
ً
ً
ً
 تـضـفــي جـ ــوا خ ــاص ــا خــاقــايجعلني أبــدع فــي كتابة الشعر،
ً
وأث ـن ــاء اإلل ـق ــاء تضفي نــوعــا من
السحر على النص ،وعلى الشاعر
وبالتالي على المستمع ...ولكن
مــا أن تلحن كـلـمــاتــي أي تــرتــدي
ً
لباسا آخــر مــن الموسيقى حتى
يتحول نصي إلى كائن آخر أجمل
سرعان ما يتحرك ويطير من مكان
ً
ً
آلخر متجاوزا كل الحدود خارقا
كــل الحجب ليستقر فــي األذه ــان
وعلى الشفاه.
● مــا الـمـشــروع الشعري الــذي
ً
تعكفين على كتابته حاليا؟
 هو أكثر من مشروع ...مشروعملحمة شعرية كنص واحد طويل،
ومـشــروع آخــر كنص أدبــي نثري
ً
طــويــل أي ـضــا ،مــع تــزامــن كتابتي
ل ـل ـم ـق ــال ــة الـ ـصـ ـحـ ـفـ ـي ــة ،والـ ـن ــص
المترجم.

«النحلة والغول» تقتحم الفضاء السيبراني
رواية من إصدارات «الدار العربية للعلوم ناشرون»

يستهل الكاتب غسان شبارو
روايـتــه بأقصوصة معبرة عن
الـنـحـلــة ،ال ـتــي هــاج ـمــت الـغــول
وثابرت على أذيته حتى أفقدته
صــوابــه ،بعدما أعمته وقــادتــه
إلى حافة الوادي فسقط ومات.
اتخذ شبارو من هذه العبرة
ً
مدخال إلى فضاء جديد تسيطر
ف ـيــه تـكـنــولــوجـيــا ال ـغ ــرب على
المجتمعات العربية ،من خالل
خطاب استبطاني لعوب تغلغل
ٍ
في وسائل االتصاالت ،ليحقق
ً
جوا من الفوضى المرعبة التي
اخترقت عقول الشباب ،فتحولت
سلوكيات تبيح
اهتماماتهم إلى
ٍ
هدر الوقت ،وتبعدهم عن قيمهم
وقضاياهم الوطنية وأهدافهم
المستقبلية.

بعدما حيا د .مجدي سالم
طالبه ،أبلغهم أن على كل طالب
إغ ـ ــاق مــوبــاي ـلــه وع ـ ــدم فتحه
خالل إلقاء محاضرته.
اش ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ــن
االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاج ـ ـ ــات والـ ـ ـغـ ـ ـض ـ ــب
ع ـبــر عـنـهــا ال ـط ــاب بــال ـصــراخ
ً
والصفير والــوقــوف اعتراضا،
ف ـط ـلــب م ـن ـهــم ال ـ ـتـ ــزام الـ ـه ــدوء،
ً
نقاش عقيم ،صرخ قائال:
وبعد
ٍ
واحد ال يعجبه هذا التدبير
أي
ٍ
ً
يمكنه االنصراف فورا.
وعـلــق م ــراد أف ـنــدي محفظة
ك ـت ـبــه وح ــاج ـي ــات ــه ع ـل ــى كـتـفــه
وخرج من غرفة الصف ،من دون
أن ينظر إلى أحد أو يلفظ كلمة
واحـ ـ ــدة وهـ ــو ي ــرف ــع ال ـمــوبــايــل
ً
بيده احتجاجا.
وبعدما علم شاهين أفندي
أن ولـ ـ ـ ــده مـ ـ ـ ــراد ال يـ ـث ــاب ــر فــي
الذهاب إلى الجامعة ،استشاط
ً
قاس،
غضبا ودار بينهما جدال
ٍ
ف ــأخـ ـب ــره ابـ ـن ــه ب ـ ــأن اس ـت ـغ ــال
اإلن ـت ــرن ــت أف ـض ــل م ــن مـتــابـعــة
الدراسة في الجامعة ،وأنه ربح
ً
ً
مبلغا محترما بمشاركته في
لعبة "الفورتنايت".

مراد و"الفورتنايت"

شاهين ومجدي

ً
ولـ ـ ــد م ـ ـ ــراد أف ـ ـنـ ــدي م ـص ــاب ــا
بالجلوكوما الخلقية ،فوصف
له اختصاصي النظارات نظارة
بالستيكية ،وكبر مراد وكبرت
مـعــه نـظــارتــه وازدادت سماكة
عــدس ـت ـهــا ،فــارت ـف ـعــت مـعــانــاتــه
مــن تنمر زمــائــه الــذيــن أطلقوا
ً
عليه ألقابا مهينة ،فأثرت هذه
الـ ـتـ ـص ــرف ــات ع ـل ــى شـخـصـيـتــه
ً
ً
تــأثـيــرا عـمـيـقــا ،فــأصـبــح سريع
ً
االنـفـعــال ،منطويا على نفسه،
ً
ً
منصرفا إلــى اإلنترنت ،باحثا
ـات ب ــديـ ـل ــة ،ول ـك ــن
ع ـ ــن ص ـ ــداق ـ ـ ٍ
واج ـه ـتــه مـشـكــات ج ــدي ــدة في
عينيه ،وازدادت سخرية الزمالء
مـنــه ،فــانـقـطــع عــن ال ــذه ــاب إلــى
ال ـج ــام ـع ــة ،واتـ ـخ ــذ م ــن م ــواق ــع
ً
التواصل االجتماعي بديال.
وأصبحت لعبة "فورتنايت"
مـ ـ ــاذه ال ـم ـف ـضــل ل ـل ـه ــروب مــن
واقعه ،وحققت له االنتصارات
وفــاز في مـبــاراة اختيار أفضل
الع ـب ــي فــورت ـنــايــت ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط ،وربـ ــح ن ـحــو  12ألــف
دوالر أميركي.

ت ــوج ــه شــاه ـيــن أفـ ـن ــدي إلــى
ال ـج ــام ـع ــة ل ـم ـقــاب ـلــة د .م ـجــدي
سالم ،ابن صديقه عزيز سالم،
ً
آمال بوجود حل البنه مراد.
بعد تبادل التحية والسالم،
دعــا مـجــدي صــديــق وال ــده إلى
ال ـج ـلــوس ،وش ــرع ــا ي ـت ـحــاوران
حــول كيفية التعامل مــع مــراد
كي يتراجع عن موقفه ،ويعود
إلى الجامعة كسابق عهده.
وأصـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــراد أفـ ـ ـن ـ ــدي ع ـلــى
م ــوق ـف ــه ،وأخ ـ ــذ ي ـش ــرح ل ــوال ــده
ع ــن وج ـه ــة نـ ـظ ــره ،وب ــأن ــه أمــن
ألعاب إلكترونية،
مستقبله عبر
ً
ًٍ
وأن ـ ــه أن ـش ــأ ح ـس ــاب ــا مـصــرفـيــا
ً
خاصا يحمل اسمه وقد وضع
ف ـيــه م ــا رب ـح ــه ،وأبـ ـ ــرز إي ـصــال
المبلغ لوالده.
وذه ـ ـبـ ــت م ـ ـحـ ــاوالت ال ــوال ــد
ً
سدى وهو يقنعه بأن الشهادة
ً
الـجــامـعـيــة تــؤمــن لــه مستقبال
ً
كريما ،وتساعده على االنخراط
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،فـيـصـبــح لــديــه
أص ــدق ــاء حـقـيـقـيــون ،لـكـنــه ظل
على رأيه وأجاب والده بأن لديه

والغول" رواية شبابية مشوقة ،تختزل ما يعانيه
"النحلة ً
المجتمع راهنا ،من وسائل اتصال وبرامج يحويها الفضاء
السيبراني بواسطة الجمعيات السرية ،التي تعمل في الخفاء،
وهي من إصدارات "الدار العربية للعلوم ناشرون".
بيروت -سليمى شاهين

خطاب استبطاني
لعوب تغلغل في
وسائل االتصاالت

مراد أفندي
ً
ولد مصابا
بالجلوكوما
الخلقية

 100أل ــف مـشـتــرك عـلــى قـنــاتــه
الخاصة على اليوتيوب وهؤالء
هم أصدقاؤه.

إصدار

جمعية سرية
ع ـ ـ ـ ــاد شـ ــاه ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ـ ــى رؤي ـ ـ ــة
ً
د .مـ ـج ــدي م ـ ـجـ ــددا يـسـتـنـجــد
بـ ــرأيـ ــه ل ـم ـس ــاع ــدة ابـ ـن ــه الـ ــذي
ً
غ ـ ـ ــدا مـ ــدم ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
والسوشيال ميديا والموسيقى
ً
المجنونة ،وخصوصا األلعاب
االلكترونية ،وإذ بمجدي يقول
له :ابنك يكذب على نفسه ،ألن
ث ـمــة م ــن ي ـكــذب عـلـيــه م ــن دون
أن ي ـ ـ ـ ــدري ،إنـ ـه ــم ي ـس ـت ـغ ـلــونــه
ً
لتكليف حركة الالعبين طمعا
فــي الــربــح .هـنــاك ،يــا صديقي،
جمعية سرية تعمل في الخفاء
بــواسـطــة مشاهير وأشـخــاص
م ـعــروف ـيــن ومـهـمـيــن وفـنــانـيــن
م ـن ـط ـل ـق ـيــن ،وه ــدفـ ـه ــا ت ـحــويــل
األج ـيــال الـصــاعــدة إل ــى أجـيــال
غ ـب ـي ــة ت ـب ـت ـعــد عـ ــن ق ـضــايــاهــا
ال ــوط ـن ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة فـيـسـهــل
ال ـت ـح ـكــم ب ـهــا وت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
أدوات تجارية وتدويرية طيعة،
ً
ي ـفــرضــون م ــن خــال ـهــا نـظــامــا
ً
ً
عالميا جديدا يتحكمون عبره
بشعوب األرض.
ل ـقــد ع ـق ــدت ع ـل ـ ّـي األمـ ـ ــور يا
ً
م ـجــدي ب ــدال م ــن حـلـهــا ،أج ــاب
ش ــاه ـي ــن ،ف ـق ــال ل ــه د .م ـج ــدي:
سأعرفك على مساعدتي هند،
وه ـ ــي س ـت ـس ــاع ــدك ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلــى
تعليماتي.

الخال رمزي
بـعــد خـســارتــه مـبــالــغ طائلة
أص ـ ـبـ ــح وض ـ ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــال رم ـ ــزي
ً ً
حرجا جدا ،فذهب إلى المصرف
لـ ـ ـت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب جـ ــديـ ــد
يـسـتـطـيــع م ــن خــالــه الـتــاعــب
وسرقة أموال اآلخرين ،ونتيجة
تهديد المرابي له والذي يسمى
"ال ـق ـن ــاص" ،ذه ــب إل ــى مـخــزنــه
ليهدئ خــاطــره ،وهـنــاك التقى
بمراد أفندي الذي أخبره بربحه
جائزة "الفورتنايت" ،وتواعدا
على التواصل بواسطة اإليميل.
ولم يتحمل رمزي ضغوطات
"ال ـق ـنــاص" وت ـهــديــداتــه ،فاتفق
معه على إعطائه إيصال إيداع
مبلغ جائزة ابن شقيقته مراد

ً
يـبــدو الـنــا ّقــد التونسي الــدكـتــور عـبــدالــدائــم الـســامــي ،مغايرا
لمجايليه النقاد العرب في كتابه األخير "كنائس النقد" الصادر
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ،بطبعته األولى  ،2017وهذه
المغايرة تتضح على أكثر من مستوى :األول؛ فهمه لنظرية النقد
ً
التي يؤمن بها ،وثانيا؛ تحليله لطبيعة العالقة بين النقد واإلبداع،
ً
وثــالـثــا؛ استنباطه لشكل الـعــاقــة الــواجـبــة بين الـنــاقــد والـنــص،
ً
وراب ـع ــا؛ طــرحــه لــوجـهــة نـظــر نـقــديــة تــربــط بـيــن الــواقــع والـكــاتــب
ً
والقارئ ،وأخيرا رأيه الصريح والجريء في سوق النقد العربي
ً
القائم راهنا.
السالمي يقدم كتابه فــي فصلين على النحو الـتــالــي :تحرير
الـقــراء ة ،الوصاية النقدية ،مع مالحظة مهمة هي قدرته على أن
ً
ً
يقدم نصا إبداعيا بامتياز ،فالكتاب بعيد كل البعد عن المادة
النقدية العربية المتداولة ،والتي تجنح في معظمها إلى الدرس
ً
المدرسي األكاديمي ،وتتعامل مع الناقد بوصفه معلما والقارئ
ً
بوصفه طالبا متلقيا .قــارئ "كنائس النقد" منذ األسطر األولــى
يشعر أنه أمــام مــادة نقدية مبدعة ،وأن هذه المادة تقدم نفسها
ٍّ
بشكل ممتع ومسل ،ألنها تنطوي على حكاية ،حكاية قارئ وناقد
أراد أن يقول قناعته بما هو حاصل أمامه في سوق النقد العربي،
فأوردها متفكرة وجديدة ومقنعة وصادمة.
"النص بدعة الكاتب التي ينقذنا بها من النار ،إنه الخارج واللغة
واإلنسان ،إنه الجنة التي ندخلها دون محنة الصراط المستقيم"
ص .19يــؤكــد عـبــدالــدائــم الـســامــي ،وعـلــى امـتــداد كتابه ،أن نص
الـكــاتــب ،هــو األصــل فــي العملية النقدية ،وأن النقد هــو محاولة
لقراءة ذلك النص ،والوقوف أمام منعطفاته وعوالمه ،ليس من باب
ـواز له ،يضيف ضوءا
التعالي ،ولكن من باب إبــداع نص نقدي مـ
ً ٍ ً
ً
ً
كاشفا للنص ،ويقدم للقارئ نصا جديدا ،بعيدا عن إعادة شرح
َّ
ً
ً
النص ،وبعيدا أيضا عن جمل نقدية غربية مــل الـقــارئ العربي
ً
قراءتها وترديدها بوصفها أحكاما قيمة ألي نص مبدع.
الدكتور السالمي ،يبني فهمه النقدي الخاص بوجود ثالثة
أنــواع من النصوص" :نص الواقع ،ونص الكاتب ،ونص القارئ/
ً
الناقد" ص .27وهو يرى الكاتب بوصفه عنصرا من عناصر الواقع،
شيء من حوادث
لكنه عنصر فاعل ،عنصر خالق ،يقوم بالتقاط
ٍ
الواقع ،ليعيد صياغته بشكل جديد ولغة جديدة ورؤية جديدة.
وأهم ما يجب أن يتوافر في نص الكاتب ،هو خروجه على السائد
ً
ً
المستقر ،وتجاوزه بواقع فني مبدع ،يقدم للقارئ فهما مغايرا
لما هو سائد ،ويساعده على استنباط وعي جديد يتعامل به مع
ً
ً
جديدا بقولهّ :
"بودي أن أحرر
ما يحيط به .كما يقدم السالمي رأيا
النقد من سلطة دالة ،عبر التخلي عن استخدام لفظة (نقد) بسبب ما
فيها من ميل إلى سلطة الفرز والتعبير والتقويم والتجريد والنكد،
واستبدالها بلفظة "قراءة" باعتبارها متضمنة لفعل مسائل لنص
ثان" ص.29
أول ومنتج لنص ٍ
إن كتاب "كنائس النقد" يقف أمــام المشهد العربي اإلبــداعــي
ً
والنقدي والثقافي وكذلك الجوائز ،تاركا مسافة كافية بينه وبين
ضفاف المشهد ،وبما يمنحه القدرة على الرؤية النافذة ،وعلى
ً
التحليل المقنع ،متناوال بالشرح آلية الكتابة اإلبداعية ،وعالقتها
ّ
ِّ ً
ً
بالنقد ،ورافعا صوته بجراءة مشرحا بنية نصوص روائية لكتاب
ً
ً
عرب أخذوا صيتا كبيرا ،وحازت نصوصهم جوائز الفتة .والكاتب
بهذا يقدم شهادة ناجزة على مشهد النقد العربي القائم ،بتعلقه
بنظريات النقد الغربية دون مساءلتها ،ودون مطابقة شروطها
وظــروف نشأتها مع طبيعة أقطار الوطن العربي .وهــو يــرى أن
المشهد الــروائــي الـعــربــي الـقــائــم ،صــار يــأخــذ بفكر الـكــاتــب نحو
الجائزة أكثر مما ّ
يحرضه على كتابة مادة إبداعية ،شاهدة على
ُ
لغد إنساني أفضل ،وهذه المادة يجب أن ينظر
الواقع ومتطلعة ٍ
إليها من داخلها بقدر ما ُينظر إلى عالقتها بالخارج.
ً
ً
ً
ً
عبدالدائم السالمي ،يقدم كتابا نقديا مغايرا في بابه ،وجريئا
في طرحه ،وهو قبل هذا وذاك ،استطاع أن يقدم متعة فكرية جد
رائقة لقارئه.

«بياض العين» رواية جديدة للتونسي
نبيل قديش

رواية « النحلة والغول «
في المصرف ،وقد كتب عليه
"الـ ـ ـب ـ ــاس ـ ــوورد" الـ ـخ ــاص ــة بــه
فيستطيع سحبه من حسابه
في المصرف.

المتنورون
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء كـ ــان
شـ ــاه ـ ـيـ ــن أف ـ ـ ـنـ ـ ــدي قـ ـ ــد اطـ ـل ــع
عـ ـل ــى الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـم ــواق ــع
اإللكترونية ،وشعر بالخطر
المحدق الذي يهدد المجتمع
مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ــأس ـ ـيـ ــس نـ ـظ ــام
ً
عالمي جديد ،فأسس موقعا
دع ــاه "ق ـطــوف الـثـقــافــة" ،وبــدأ
ي ـ ـشـ ــرح فـ ـي ــه أهـ ـ ـ ـ ــداف أولـ ـئ ــك
األش ــرار الــذيــن لقبوا أنفسهم
"المتنورون".

فقد البصر
علم مراد أفندي بسرقة ماله
من المصرف ،فذهب والده معه
إلـ ــى ق ـســم ال ـش ــرط ــة ل ــادع ــاء،
وتبين أن عملية االحتيال قام
بها الخال.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت أثـ ـ ــارت
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي أوردهـ ـ ـ ــا
شـ ــاه ـ ـيـ ــن أفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي مـ ـحـ ـط ــات
التلفزة ،فدعي إلى مقابلة في
"ب ــرن ــام ــج الـ ـ ـح ـ ــدث" فـضــح
فـيـهــا جـمـيــع اسـتــراتـيـجـيــات

ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوريـ ــن ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ــان
ً
ع ـ ــائ ـ ــدا إل ـ ــى م ـن ــزل ــه صــدم ـتــه
سيارة مسرعة فنقل إلى قسم
ال ـ ـطـ ــوارئ وهـ ــو ب ـيــن ال ـح ـيــاة
والموت.
وغ ـ ـ ــادر م ـ ــراد الـمـسـتـشـفــى
ً
عـ ـ ــائـ ـ ــدا إل ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ،وع ـن ــد
دخ ــول ــه ش ـع ــر وك ــأن ـم ــا بـيـتــه
منزل أشباح ،تطلع إلى ساعة
"البندول" المعلقة على حائط
المدخل فــرأى رقــاص الساعة
ً
م ـتــوق ـفــا ع ــن ال ـح ــرك ــة ،فــأنــزل
الساعة عن الحائط ووضعها
برفق على الطاولة ليزيل عنها
الغبار ،رأى حكمة لإلمام علي
بن أبي طالب منقوشة عليها،
ً
حدق جيدا وقرأ:
"فقد البصر أهــون من فقد
البصيرة".

المعلومات التي
أوردها شاهين
أفندي أثارت
محطات التلفزة

غالف اإلصدار

●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

بعد "العبث مع نيتشه" و"زهرة عباد الشمس" و"شارلي"
يصدر للكاتب التونسي الشاب نبيل قديش عمل روائي
جــديــد يحمل عـنــوان "بـيــاض الـعـيــن" .الــروايــة تـصــدر عن
مــؤ سـســة اال نـتـشــار ا لـعــر بــي ا لـبـيــرو تـيــة و مــن المنتظر أن
تطرح في المكتبات والمعارض العربية قريبا.
الرواية من الحجم المتوسط في مئتين وستين صفحة
اختار الكاتب أن يبوبها في ثالثة أقسام أو أبواب وفيها
يـتــابــع ال ـس ــارد أم ـجــد الـطـبـيــب ال ـحــالــي اس ـت ـعــراض فـتــرة
مفصلية مــن عـمــره ،كـمــا يـفــرد جـلــدا فــوق طــاولــة جــراحــة
التجميل ،متتبعا بمشرط الجراح وعين الطبيب النفسي
تشوهات وكدمات الماضي.
أمجد يكتشف في سن التاسعة أن أباه أعمى وأن لطخة
بيضاء كبيرة تفيض على سواد عينيه ،حين سقطا في
حفرة عميقة وقد عول أحدهما على اآلخر.
عشر سـنــوات كاملة يقضيها أمجد فــي حفرة الحيرة
والسؤال حتى نجاحه في الثانوية العامة وذهابه لدراسة
الطب من اجل تحقيق الحلم في ان يصبح جراح عيون.
يــذكــر أن نـبـيــل قــديــش ق ــاص وروائ ــي وإعــامــي ثقافي
تــون ـســي ،ن ـشــرت م ـقــاالتــه ف ــي أه ــم الـصـحــف والـنـشــريــات
العربية .حازت مجموعته العبث مع نيتشه  ٢٠١٤جائزة
الكتام آر للقصة ،وروا يـتــه ز هــرة عـبــاد الشمس الكومار
الذهبي فرع المؤلف الشاب الحسن ا لــروا يــات التونسية
 ،٢٠١٥ك ـمــا و ص ـل ــت روا يـ ـت ــه ش ــار ل ــي ل ـل ـقــا ئ ـمــة ا لـقـصـيــرة
لمعرض تونسي الدولي للكتاب دورة .٢٠١٦
حصل على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون
لكتابة الرواية وشارك في ورشة البوكر للكتاب الشبان
العرب عمان .٢٠١٧

توابل ةديرجلا
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البحيري :العزف والتأليف الموسيقي مجاالن مختلفان
شارك في إحياء حفالت بفرنسا وفنلندا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا
استطاع الفنان والعازف الموسيقي المحترف فيصل البحيري تقديم نفسه كأشهر عازفي
البيانو بالخليج ،نتيجة ما قدمه من أعمال فنية وموسيقية خالدة على كبرى مسارح الكويت
ً
والخليج فضال عن المسارح األوروبية الشهيرة.
غنائية ،إلى جانب موهبته
وللوقوف ّ
أكثر على مشروعه الغنائي الجديد لتلحين أول قصيدة ً
الرائدة التي مثلت الكويت في عدد من المحافل الفنية العالمية حاصدا الميداليات الذهبية،
كان لـ "الجريدة" معه هذا الحوار حول مشواره الفني وما أضافه خالل السنوات الماضية.

عزة إبراهيم

الموسيقى
تهذب الروح
ّ
وتعلم
االنضباط
واالستماع إلى
اآلخر

ُ
مثلت الكويت
بفعاليات
دولية
وخليجية
وحصدت
جوائز ذهبية

● في البداية ،نريد تقديم نبذة
عن خبراتك بمجال الموسيقى.

الخاصة من الشيخ ناصر صباح
األحمد.

 أنا حاصل على بكالوريوساألدب اإلن ـك ـل ـيــزي م ــن الـجــامـعــة
األمـيــركـيــة فــي الـكــويــت ،ثــم على
درجة الماجستير في الموسيقى-
أداء البيانو من جامعة كارديف
 ،2017تـعـلـمــت ال ـع ــزف ف ــي سن
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،16وا شـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ب ـ ـعـ ــزف
مـقـطــوعــات صـعـبــة وكالسيكية
لشوبان وسان سونز ،إضافة إلى
رواد الفن
موزارت والكثيرين من ّ
والـمــوسـيـقــى ،وهــو مــا رشحني
ل ـل ـف ــوز ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ــوائ ــز
العالمية في المجال الموسيقي
مــن ال ـكــويــت وإيـطــالـيــا وفـنـلـنــدا
وبــولـنــدا ،وفــي عــام َّ 2010
قدمت
أول أم ـس ـي ــة مــوس ـي ـق ـيــة ف ــردي ــة
مــدة ساعة كاملة ،فــي دار اآلثــار
اإلسالمية.

● وكيف يستمع إليك الجمهور
حاليا؟
 أنـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــازف دائـ ـ ـ ـ ــم ب ـم ــرك ــزال ـيــرمــوك ال ـث ـقــافــي ،ال ـتــابــع ل ــدار
اآلث ــار اإلســامـيــة ،مــن  9سنوات
وحتى اآلن ،هذا إلى جانب عملي
بمركز الشيخ جابر الثقافي.

● مــا أب ــرز ال ـت ـقــديــرات الفنية
والجوائز التي حصلت عليها؟
 ش ــارك ــت ف ــي إح ـي ــاء حـفــاتف ــردي ــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــدول ــي
ف ــي فــرن ـســا وف ـن ـل ـنــدا وإي ـطــال ـيــا
وب ــول ـن ــدا وإس ـب ــان ـي ــا ،وحـصـلــت
على العديد من التكريمات نتيجة
هذه المشاركات منها الميدالية
الــذه ـب ـيــة ف ــي إي ـطــال ـيــا وبــول ـنــدا
وماليزيا ،وعلى مستوى الخليج
العربي ممثال لدولة الكويت في
عزف البيانو.
وف ــي ع ــام  ،2010شــاركــت في
مـســابـقــة ش ــوب ــان لـلـبـيــانــو على
مستوى دول الخليج ،وحصلت
على المركز األول وجائزة أفضل
أداء للمؤلف شوبان من السفارة
الـبــولـنــديــة ،وجــائــزة أفـضــل أداء
موسيقي من السفارة الهنغارية،
والجائزة التقديرية التشجيعية

ّ
● هـ ـ ـ ــل أل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت م ـ ـق ـ ـطـ ــوعـ ــات
موسيقية؟
 بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدي ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
المقطوعات والـمــؤلـفــات ،لكنها
غير منشورة حتى اآلن.

صنع شيء
● ه ـ ـ ــل يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع ال ـ ـع ـ ــازف
المحترف كتابة نوتة موسيقية؟
 لـ ـي ــس شـ ــرطـ ــا ،فـ ـق ــد يـجـيــداإلنـ ـس ــان ص ـنــع شـ ــيء ،ويـتــولــي
غ ـيــره مـهـمــة الـتـشـغـيــل ،كصانع
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة أو س ـي ــارة
ال ـس ـبــاق ق ــد ال ي ـكــون أح ــد ه ــواة
قيادتها أو المنافسات الرياضية،
ولذلك فإن العزف شيء والتأليف
الموسيقي شــيء آخــر ،وكالهما
مجال لإلبداع الفني.
● هــل يــوجــد مـشــروع لدخول
مجال التلحين الغنائي؟
 لـ ّـدي مـشــروع بــالـتـعــاون مع
الشاعر سالم الرميضي لتلحين
قصيدة من تأليفه في أول عمل
غنائي لي وله أيضا ،فهو شاعر
مبدع ،لكننا سندخل معا مجال
الفن الغنائي في أول عمل يشهد
الـتـعــاون بيننا ،ومــن ثــم البحث
عن صوت غنائي يناسب اللحن
الموضوع وما به من طبقات.

● ه ــل ت ـش ـعــر أن ـ ــك راض عــن
طموحاتك الفنية بعد ما حققته
من نجاحات؟
 ال يوجد سقف للطموحاتال ـف ـن ـيــة ،وأن ـ ــا دائـ ـم ــا أب ـح ــث عن
الفرص والمجاالت التي أصل من
خاللها إلى الجمهور عن طريق
فـنــي وأدائ ـ ــي ،ورب ـمــا مشاركتي
بافتتاح مهرجان صيفي ثقافي
ف ــي دورت ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ  14ع ـل ــى م ـســرح
عبدالحسين عبدالرضا كان أحد
طموحاتي الـتــي اسـتـعــددت لها
منذ فترة طويلة.

● ماذا لديك لتقدمه للجمهور
الفترة المقبلة؟
 أنا منشغل حاليا باستكمالدراسـ ـت ــي األك ــادي ـم ـي ــة ،فــالـفـنــان
الحقيقي البد أن يصقل موهبته
ب ــال ــدراس ــة األكــادي ـم ـيــة ،وأعـكــف
حاليا على االنتهاء من الدكتوراه
فـ ــي أداء ال ـب ـي ــان ــو مـ ــن جــام ـعــة
كارديف البريطانية.
● ومـ ــا تـعـلـيـقــك ع ـلــى إن ـشــاء

أخبار النجوم

محمد عساف ُيطلق «كرمالك
إنت» تتر «عروس بيروت»

محمد عساف

شعور بالسعادة
● و مــا تعليقك على تكريمك
بحفل افتتاح المهرجان؟
 بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ،لـ ـ ـ ــدي شـ ـع ــوربــال ـس ـعــادة وال ـف ـخــر ال يــوصــف،
وال ـم ـهــرجــانــات بـشـكــل ع ــام هي
متنفس لـلـفـنــان والموسيقيين
وال ـش ـعــراء والــرســامـيــن وغيرها
من الفنون ،حيث يقضي الفنان
أي ــام ــا وش ـه ــورا ف ــي عــزلــة تــامــة،
مـحــاوال إتـقــان األداء ال ــذي يريد
تـ ـق ــديـ ـم ــه ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ولـ ــذلـ ــك
فــال ـم ـهــرجــان ه ــو ال ـســاحــة الـتــي
ت ـف ـســح ال ـم ـج ــال ل ـل ـف ـنــان لـيـبــدع
ويتواصل مع جمهوره ،ويهديهم
مـ ــن فـ ـن ــه ،وه ـ ــي ف ـ ــرص عـظـيـمــة
للفنانين والموهوبين الشباب
الذين يمتلكون طموحات كبيرة،
وي ـب ـح ـث ــون عـ ــن الـ ـف ــرص ــة ال ـتــي
تـجـمـعـهــم بــالـجـمـهــور الـمـتــذوق
للفن ،ومــا ّ
يميز "صيفي ثقافي"
أنـ ـ ـ ــه أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
ال ــرس ـم ـي ــة بـ ــالـ ــدولـ ــة ،ف ـه ــو أح ــد
أهـ ـ ـ ــم  3م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات رسـ ـمـ ـي ــة،
وهــي مـهــرجــان مـعــرض الكتاب،
وم ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـقـ ــريـ ــن ،وص ـي ـفــي
ثقافي.

١٥

مزاج

فيصل البحيري
أول م ــدرس ــة مــوس ـي ـقــى لـلـطـفــل
بالكويت؟
 بــال ـف ـعــل ،ل ـقــد اف ـت ـتــح مــركــزالشيخ جابر الثقافي للتو مدرسة
مــوس ـي ـقــى مـخـتـصــة ب ــاألط ـف ــال،
وه ـ ـ ــي فـ ــرصـ ــة ل ـ ــم تـ ـك ــن م ـت ــاح ــة
مــن قـبــل ،ألن الـجـهــات الرسمية
الـمـخـتـصــة بـتـعـلـيــم الـمــوسـيـقــى
كــال ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي لـلـمــوسـيـقــى
إن ـمــا تـتـلـقــى ال ـك ـبــار وال ـنــاش ـئــة،
ل ـكــن االه ـت ـم ــام بــال ـط ـفــل خـطــوة
مهمة جدا ،ولها مردود رائع في
المستقبل.

األداء الموسيقي
* وك ـيــف ت ــرى أه ـم ـيــة تعليم
الموسيقى للطفل؟
 ال ـمــوس ـي ـقــى ت ـه ــذب الـنـفــسّ
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ـ ـ ــم ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــر وال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــة
واالن ـض ـبــاط ،وخــاصــة لألجيال
الـجــديــدة الـتــي تفتقر لكثير من
ّ
ه ــذه ال ـق ـيــم ،فــالـمــوسـيـقــى تـعــلــم
الفرد آداب االستماع إلى اآلخر،
وعلى كل عــازف في األوركسترا
أن يـ ـسـ ـتـ ـم ــع لـ ــز م ـ ـي ـ ـلـ ــه وو ق ـ ـ ــت
دخــولــه بــالـعــزف ووق ــت خروجه
حـتــى ينتظم األداء الموسيقي
ع ـل ــى أكـ ـم ــل وج ـ ـ ــه ،وإذا ضـمــت
األورك ـس ـت ــرا  100ع ــازف فمنهم

على األقل  30عازف وتريات على
قلب واحــد ،لديهم نفس الحركة
واالنتظام واألنفاس المحسوبة،
حتى ُيخرج كل منهم ما لديه من
إبداعات.
● لماذا اخترت البيانو؟
 البيانو آلة مميزة ،ومساحتهاالصوتية واسعة جدا ،ليشمل كل
اآلالت الموسيقية األخرى ،وعلى
سبيل المثال ،فالمجال الصوتي
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار إل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــواب مـ ــن 1
إل ــى  ،10وآل ــة مثل الكونترباص
مساحته الصوتية مــن  1إلــى ،3
والتشيللو من  2إلــى  ،5والكمان
مــن  4إل ــى  ،7والـفـلــوت مــن  6إلى
 ،9أما البيانو فهو اآللة الوحيدة
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـي ــز ب ــاحـ ـت ــوائـ ـه ــا كــل
الـمـســاحــات مــن ال ـق ــرار ال ـتــام إلــى
الـ ـج ــواب الـ ـت ــام ،وه ــو م ــا يجعله
أكثر اآلالت الموسيقية قدرة على
ال ـت ـع ـب ـيــر وعـ ـ ــزف ك ــل األصـ ـ ــوات.
ورغم أن صوت الكمان والتشيلو
محسوس أكثر ،وخاصة بالنسبة
إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور ال ـع ــرب ــي صــاحــب
الذائقة السمعية بالطبيعة ،فإن
البيانو قــادر على عــزف أكثر من
صــوت فــي نفس الــوقــت ،وهــو ما
يجعل عازف البيانو كأنه يعزف
 5آالت مجتمعة.

أطـلــق الـفـنــان الفلسطيني محمد عـســاف أغنية جديدة
بعنوان "كرمالك إنــت" ،وهــي تتر مسلسل "عــروس بيروت"
المرتقب ،الذي يعتبر النسخة اللبنانية من المسلسل التركي
"عروس إسطنبول".
واختار عساف األغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس،
وألحان وتوزيع ميشال فاضل.
يذكر أن آخر أعمال عساف أغنية "بصراحة" التي حققت
نجاحا كبيرا ،ونسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" ،وهي
من كلمات رامي العبودي ،وألحان علي صابر ،توزيع عثمان
عبود.
و"عــروس بيروت" تــدور أحداثه في إطــار تشويقي حول
قصة حب نشأت عندما يلتقي "فارس" الذي يؤدي دوره ظافر
العابدين بثريا "كارمن بصيبص" ،والتي تعمل مغنية في
أحد المالهي الليلية ،لكن لقاءهما وحبهما كانا سببا في
بداية المشاكل بسبب رفــض المحيطين بهما لهذا الحب،
ً
وخصوصا ليلى "تقال شمعون" والدة فارس.
والمسلسل بطولة ظافر العابدين ،وتقال شمعون ،وكارمن
بصيبص ،ومحمد األح ـمــد ،وضـحــى الــدبــس ،وجــو طــراد،
وف ــارس يــاغــي ،وج ــاد أبــوعـلــي ،وم ــرام عـلــي ،وم ــاري تيريز
معلوف ،ورانيا سلوان ،ونور علي ،وعالء عالء الدين ،وأيمن
عبدالسالم ،وفايق عرقسوسي ،ولينا حوارنة ،ومي صايغ،
وليا مباردي.

أصالة تحقق  4ماليين
مشاهدة في  4أيام

مسلسالت «رمضان  »2020تتأهب لبدء التصوير
الزعيم والميرغني أول المنافسين ...والشريف وكرارة إلى اللوكيشن
القاهرة  -محمد قدري

دشن صناع الدراما
المصرية ،العمل في
المشروعات الجديدة
للموسم الرمضاني الجديد ً
 ،2020من أجل البدء قريبا
ً
وبعيدا عن الزحام وضيق
وضغط الوقت الذي يحدث
كل ًعام من أجل التصوير
وفقا لجدول زمني غير
مضغوط ،كما يحدث كل
عام.

انطلقت رحلة تصوير المسلسالت الرمضانية "،"2020
حيث قرر طاقم عمل مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل
إم ــام الـعــودة إلــى مــواقــع التصوير مــرة أخ ــرى مــن ّأجل
المنافسة فــي السباق الرمضاني الجديد ،بعد توقف
طــويــل ،عقب تأجيله الـعــام الماضي عقب خــروجــه من
السباق وفقا لما كان مخططا.
ويعود الزعيم ورفاقه بعد انتهاء األسبوع األول من
الشهر الجاري ،ليصور مشاهد العمل بين مدينة اإلنتاج
اإلعالمي ومدينة السادس من أكتوبر ومنطقة التجمع
الخامس ،حيث وضع المخرج والمنتج رامي إمام خريطة
زمنية للتصوير تنتهي خالل مارس المقبل ،وقبل حلول
شهر رمضان بشهر على أقل تقدير ،بعد أن أنهى أكثر
من ثلث المسلسل العام الماضي.

الديكورات الرئيسية
شهدت األيام الماضية إعادة بناء الديكورات الرئيسية
ل ـل ـع ـمــل ،ب ـعــد أن ه ــدم ــت الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـقــب تــوقــف
المسلسل الذي يشارك في بطولته دالل عبدالعزيز وداليا
الـبـحـيــري وحـمــدي الميرغني وران ـيــا مـحـمــود ياسين
وطارق اإلبياري ،والعمل كتبه المؤلف أيمن بهجت قمر،
ومــن إنـتــاج شركتي ماغنوم وسينرجي للمنتج تامر
مرسي ،وسيعرض على شبكة قنوات المجموعة المتحدة
المكونة من "سي بي سي والحياة وأون ودي إم سي".

التصوير الفعلي
وب ــدأ طــاقــم عـمــل المسلسل الـكــومـيــدي "روح ـيــن في
زكيبة" التصوير الفعلي قبل عدة أيام من أجل تصوير
المسلسل لعرضه خالل الموسم الرمضاني القادم على
شبكة قـنــوات إم بــي ســي ،وهــو المسلسل ال ــذي تعاقد
عليه الثنائي حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بـ
"أوس أوس" ،وكان مقررا أن يكون المسلسل هو البطولة

عادل إمام في تصوير مشهد من « فالنتينو »
المطلقة األولى لهما قبل  3سنوات ،لكن العمل ّ
أجل لعدة
أسباب ،حتى قررت الشركة المنتجة تصويره هذا العام
لتقديمه خالل رمضان القادم ،والمسلسل تدور أحداثه
في إطار كوميدي حول صديقين تجمعهما عالقة قوية،
ويعمالن في جمع القمامة لتحدت مفاجأة ّ
تغير حياة
الثنائي وتتوالى األحداث.
وحدد المخرج محمد مصطفى خريطته للتصوير،
لتكون بعيدة عن الضغط الرمضاني ،خاصة أن أبطال
العمل سيشاركون في أعمال أخرى للموسم الجديد ،ومن
المقرر أنه في حالة استمرار التصوير من دون أزمات
سينتهي طاقم العمل من التصوير تماما نهاية فبراير
القادم ،ليكون أول مسلسل يكون جاهزا ويبدأ المخرج
في القيام بعمليات المونتاج والمكساج ،والمسلسل من
بطولة صالح عبدالله وانتصار وبيومي فؤاد ورحاب
الجمل ،ومن تأليف لؤي السيد.

وانتهى المؤلف عمرو سمير عاطف من كتابة ثلث
حـل ـقــات مـسـلـســل "ال ـن ـه ــاي ــة" ،الـ ــذي س ـي ـعــود ب ــه الـفـنــان
يوسف الشريف للشاشة مرة أخرى ،ليقدمه مجددا في
شكل جديد خالل الموسم القادم عبر شركة سينرجي
ّ
لإلنتاج ،وتسلمت الشركة المنتجة الحلقات بالفعل،
وبدأ فريق اإلنتاج في بناء الديكور األساسي من أجل
التصوير خالل الشهر المقبل ،حيث يحتاج المسلسل
إلى مزيد من الوقت للتصوير ،وهو ما ّ
أجل المسلسل
من العام الماضي.
ويناقش المسلسل إحدى القضايا المهمة التي تهم
المجتمع المصري ،وهو ما دعا مؤلف المسلسل للهجوم
على الـشــائـعــات الـتــي أثـيــرت أخـيــرا بــأن المسلسل هو
نفس قصة المسلسل األلماني "دارك" ،وقرر الشريف عدم
اإلعالن عن النجوم الذي سيشاركونه في العمل ،حيث
يـجــري اآلن مـفــاوضــات مــع عــدد مــن الـنـجــوم والمخرج
ياسر سامي ،والعمل الجديد سيكون من أنواع األعمال
ضخمة اإل ن ـتــاج ،وسيتم االستعانة فيه بأطقم أكشن
أجنبية وأطقم مؤثرات وغرافيك من العاميلن في األعمال
األجنبية الشهيرة.

تجربة جديدة

طاقم عمل
المسلسل
الكوميدي
«روحين في
زكيبة» بدأ
التصوير
الفعلي

حمدي الميرغني ومحمد أسامة

وقــرر الفنان أمير كــرارة الــدخــول فــي تجربة جديدة
مع ثنائي النجاح في أجــزاء مسلسل "كلبش" الثالثة،
وهــم المؤلف باهير دوي ــدار والمخرج بيتر ميمي في
عمل جديد انتهى مؤلفه من كتابة نصف حلقاته حتى
اآلن ،وتــم عقد جلسات مطولة بين المخرج والمؤلف
خالل األيام الماضية ،وتم إطالع أمير كرارة على كافة
التفاصيل وهو في الساحل الشمالي عبر التليفون ،وبعد
أن كتب المؤلف عدة حلقات من الجزء الرابع من "كلبش"
تراجع الفريق عن العمل ،وقرروا تقديم أحد األعمال التي
عرضها باهر على كرارة خالل السنوات الماضية ،لكن تم
تأجيلها لتقديم كلبش ،ومن المقرر أن تدور في أجواء
من األكشن واإلثارة بطريقة تشبه كلبش إلى حد كبير،
وتم رصد موازنة ضخمة من جانب شركة اإلنتاج لتقديم
مفاجأة كبيرة للجمهور خالل الموسم الرمضاني القادم.

أصالة
حـقـقــت الـفـنــانــة الـســوريــة أصــالــة ن ـصــري 4 ،ماليين
مشاهدة بأغنية "جابوا سيرته" خالل  4أيام من طرحها
ضـمــن ألـبــومـهــا الـجــديــد ال ــذي يـحـمــل اس ــم "ف ــي قــربــك"
بعد طرح كامل أغاني األلبوم عبر موقع الفيديوهات
يوتيوب.
ً
نجاحا كبيرا بأحدث ألبوماتها "في
وحققت أصالة
قربك" ،حيث بلغ إجمالي مشاهدات أغاني األلبوم أكثر
من  15مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
وجاء ت "نكتة بايخة" في مقدمة األغاني ،بأكثر من 5
ماليين مشاهدة بعد  3أسابيع من طرحها ،وفي المركز
الثاني أغنية "مبقاش سر" برصيد  4ماليين و 600ألف،
أما أحدث أغاني األلبوم فكانت أغنية "جابوا سيرته"
ً
هي األكثر استماعا  ،إذ حققت أكثر من مليون و800
ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها.
وتـضـمــن أل ـبــوم أصــالــة الـجــديــد  10أغ ــان ،هــي على
الترتيب :في قربك ،ونكتة بايخة ،ومبقاش سر ،وحاجة
وجدا ً
ً
جدا ،وجابوا سيرته ،وحالة كركبة،
متخصكش،
ويوم يومين ،وسابوك ،وحيطة سد.

ً
وائل كفوري ً يحيي السبت حفال
غنائيا في قبرص

وائل كفوري
يحيي النجم اللبناني وائــل كفوري السبت المقبل حفال
غنائيا فــي مــديـنــة قـبــرص يـحـضــره ع ــدد كبير مــن الجالية
الـعــربـيــة وي ـقــدم مــن خــالــه ع ــددا كـبـيــرا مــن أغــانـيــه القديمة
والحديثة.
يذكر أن أحدث أغنيات كفوري "استشبهت فيكي" التي تم
طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
األغنية من كلمات منير بوعساف ،وألحان هشام بولس،
ومن توزيع داني حلو ،ومكس ماستر رالف سليمان ،وإخراج
عبدالله غنام ،ومن إنتاج مينا.
وعلى المستوى الشخصي توصل كفوري إلى تسوية مع
طليقته أنجيال بشارة في األزمة القائمة بينهما والمتعلقة
بنفقات طليقته حيث تعهد بتسديد كامل نفقاتها في مقابل
توقف حــرب "السوشيال ميديا" التي شنتها طليقته ضده
للحصول على مستحقاتها.
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كلمات متقاطعة
األطلسي

كلمة السر

ً
 – 2شجر مثمر – ّ
صورا .ت ـط ـيــر – م ــن أعـ ـظ ــم آل ـهــة  – 7سـ ّـدت الحفرة – ثقلة الـ ـ ـط ـ ــرف  -ذئـ ـ ــب  -عـمـلــة
عموديا:
آسيوية.
النوم.
 – 3عالم الوجود – يجري مصر القديمة.
 – 8متشابهان – ر ســول  – 10مدينة المانية.
في العروق – راكب خلف  – 5جرس – خاصته.
 – 11أ غ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـفـ ــر يـ ــد
 – 6أمثولة – أكمل الشيء – مناص.
 – 1ساللة فارسية أشهر راكب.
ملوكها قورش الكبير.
 – 9أدام النظر إلي بسكون األطرش.
 – 4حية زعم العرب انها – للتوجع والشكوى.
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 – 1عالم جراثيم فرنسي
راح ــل اكـتـشــف جــرثــومــة
الطاعون.
 – 2مدينة في هولندا.
ّ
 – 3ا ط ـ ـ ـمـ ـ ــأن – جـ ـ ـ ـ ــز أ –
م ـه ـنــدس فــرن ـســي راح ــل
أول م ــن ص ـن ــع آلـ ــة ط ــار
بها.
 – 4جــوع – حــرف عطف
– جنس سمك – للندبة.
 – 5إقليم في األرجنتين
– مرفأ في ايطاليا.
 – 6م ــا ك ــان طـعـمــه بين
الـ ـ ـح ـ ــام ـ ــض والـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــو –
ماركة سيارات.
 – 7أخــذ مــاء الغدير في
النضوب – يمس – كثر
شحمه ولحمه.
 – 8يردده (القول) – صاح
ال ـت ـي ــس ع ـن ــد ال ـه ـي ــاج –
متشابهان.
 – 9ا ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي – عـ ـ ـش ـ ــاء
باألجنبية.
 – 10زاحـمـتـهــا – ارتـفــع
وانتفخ.
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من  7أحرف وهي اسم ثاني محيطات العالم مساحة بعد المحيط الهادئ.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :يــدعــوك الـفـلــك إل ــى التحفظ
ّ
والروية وعدم محاولة المستحيل.
ً
عــاط ـف ـيــا :حـ ــاذر م ــن ال ـص ــدام ــات مع
الشريك أو الحبيب واعتمد الحوار
والتفاهم.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـلـقــى ع ــروض ــا كـثـيــرة
لـلـمـشــاركــة فــي نـشــاطــات اجتماعية
وثقافية ورياضية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـ ّن ـي ــا :م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ف ــي عـمـلــك
تتطلب الصبر والحكمة في التعامل.
ً
عــاطـفـيــا :تــأتـيــك فــرصــة عاطفية عن
ّ
طريق عائلة مقربة لكنك متردد.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـت ــوط ــد ع ــاق ــات ــك مــع
بعض األصــدقــاء وتتكاثر لقاء اتكم
االجتماعية.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـخ ـت ـبــر أمـ ـ ـ ــورا ج ــدي ــدة عـلــى
ال ـص ـع ـي ــد ال ـم ـه ـن ــي وت ـخ ـط ــط ل ـس ـفــرة
قصيرة.
ً
عاطفيا  :تحلو لك العالقات العاطفية
وتخطط لنزهة أو لرحلة مع الشريك.
ً
اجتماعيا :قد يطرأ ما يجعلك تغير في
أسلوبك أو تصحح بعض سلوكك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :اشـ ـت ــداد ال ـم ـنــاف ـســة الـمـهـنـيــة
يـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــرك عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــة جـ ـ ـه ـ ــودك
واستخدام ذكاءك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :قــد تسترجع حـبــا غ ــاب عنك
مدة طويلة ألسباب خارجة عن إرادتك.
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى مبلغا من المال عن
طريق عائلي فتنفقه على المنزل.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
َ
ً
مهنيا :تطالب بتنفيذ وعــودك المالية
ً
فال تتأخر أبدا في تسديدها.
ً
عاطفيا :ينصحك الفلك بعدم اتخاذ أي
قرار عاطفي في الوقت الراهن.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتخذ قرارا اجتماعيا حكيما
وتحسم أمرك لجهة بعض العالقات.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
تتورط في مجاالت عقيمة أو
مهنيا :ال
في أعمال البورصة وغيرها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ت ـمــارس س ـحــرا عـلــى الجنس
اآلخر وقد تبدأ بعالقة جديدة.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ــن مـتـفـهـمــا وصـ ـب ــورا مع
ً
الوالدين علما بأنك تقوم بواجباتك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :إذا ك ــان ــت ل ــدي ــك أي مـشـكـلــة
قانونية عالقة فعجل حلها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـح ـس ــدك ـم ــا ال ـج ـم ـي ــع عـلــى
تفاهمكما وحبكما فواظبا على هذه
الحال.
ّ
ً
اجتماعيا :تسلح بالدبلوماسية اللبقة
عند تعاطيك مع معارف جدد.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال تؤجل اتخاذ أي قرار درسته
قبل أن تتضاعف السلبيات.
ً
عاطفيا :لديك الشجاعة الكاملة عندما
ي ـخ ـط ــئ ال ـح ـب ـي ــب ل ـم ــواج ـه ـت ــه ب ـح ـ ّـب
واحترام.
ً
ً
اجتماعيا :دائما تحاول التقاط الفرص
لجعل جميع من حولك سعيدين.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
المعوقات وتنهي
مهنيا :تجتاز بعض
ً
أعماال مرهقة ال يمكن تأجيها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـبــدو عــاقـتـكـمــا العاطفية
ً
م ـن ـت ـع ـشــة وت ـن ـع ـك ــس إي ـ ـجـ ــابـ ــا عـلــى
اآلخرين.
ً
اجتماعيا :تشير أجواؤك الفلكية الى
حصول خصام مع أحد المعارف.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تواصل درس أحد المشاريع وقد
يأتيك بنتائج مادية مثمرة.
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :ت ـعــرف ج ــوا عــاطـفـيــا جميال
ً
وه ــانـ ـئ ــا وت ـت ـم ـن ــى الـ ـبـ ـق ــاء ع ـل ــى ه ــذا
المنوال.
ّ
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تسمع خـبــرا جـيــدا يتعلق
بوضعك المصرفي أو بأحد ممتلكاتك.
رقم الحظ.2 :

ّ
ً
مهنيا :تسلح بالدبلوماسية والفطنة
في التعامل للوصول الى مبتغاك.
ً
عاطفيا :تضطر الى تأجيل أمر كنت قد
وعدت الحبيب به.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تستعيد عافيتك وتشعر
ّ
بالقوة بعد وعكة صغيرة ألمت بك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :تحتاج الى المزيد من الخبرة فال
ترفض المالحظات التي تأتيك.
ً
عاطفيا :يــزول ســوء التفاهم الحاصل
م ــع ش ــري ــك ع ـم ــرك وت ـع ــود ال ـم ـي ــاه الــى
مجاريها.
ً
اجتماعيا :يغيب بعض األشخاص عن
ّ
السمع وتضطر الى التكيف مع األحداث.
رقم الحظ.22 :
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مجتمع

«الفنون التشكيلية» األهلي
نظم دورة رسم لألطفال
نظم معهد الفنون التشكيلية األهلي بالجابرية دورة
للرسم ،لتنمية مواهب األطفال ،وتعريفهم على أدوات
الرسم المستخدمة والتقنيات المتبعة بالتلوين ،إلى
جانب إعطائهم فرصة الكتشاف مواهبهم في فن الرسم،
ليتمكنوا من تطويرها.

جود طالل

عبدالرحمن سعود الناجم

الطالبة مريم

الطالبة زهراء ترسم لوحتها

عمر ماهر سالمة والطالبة حنين

أميرة ياسر جمعة

زينة حجي

زينة طاهر عبدالعاطي

أنوار حسن

ورشة عمل لتأهيل طلبة
المرحلة االبتدائية
قدمت جمعية بلد الخير ورشة عمل لطلبة المرحلة
االبتدائية لتأهيلهم خــال تلك المرحلة ،وشملت
الورشة باقات متنوعة بعنوان "طفولتي من حقي"،
قدمتها المدربة المعتمدة في حماية الطفل هبة
الله جابر.
وش ـه ــدت ال ــورش ــة ت ـمــاريــن ف ــردي ــة وجـمــاعـيــة مــدة
ً
ساعتين بمشاركة  28طفال ،وتم خاللها تعريفهم
بالطرق الصحيحة للحفاظ على أنفسهم ،وتعزيز
قيمة الحوار بينهم وبين أولياء أمورهم.

جانب من الورشة

نور الدين وياسين إسالم

تدريب األطفال من خالل اللعب

صورة جماعية

نور محمد وتوالي عبدالكريم

أسيل

١٨

مسك وعنبر
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السلمان :أكتفي بعمل واحد ودوام الحال من المحال

ً
َّ
صور «مسألة وقت» قبل رمضان ويترقب عرضه قريبا
وقت»
يترقب الفنان أحمد السلمان عرض مسلسل «مسألة ُ
للمخرج غافل فاضل ،الذي صوره قبل موسم رمضان لكن أجل
لضيق الوقت.
يكتفي بعمل واحد فقط
وقال السلمان لـ «الجريدة» ،إنه أصبح ً
مجهوده ،الفتا إلى أن التقدم بالعمر
خالل العام يضع فيه كل ً
يؤثر على نشاط الفنان عموما.
وثمن منافسة فرقة المسرح الكويتي التي يترأس مجلس إدارتها
في مهرجان القاهرة التجريبي بمسرحية «جزء من الفانية» وفيما
يلي التفاصيل.
محمد جمعة

• أصبحت تكتفي بعمل درامي واحد
في العام؟
 بــالـطـبــع ،ت ـقــدم الـعـمــر يــؤثــر علىً
نشاط الفنان البدني والذهني أيضا،

ً
سابقا كنت أغادر منزلي في العاشرة
ً
صباحا وأتنقل بين أكثر من لوكيشن
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ب ـ ــروف ـ ــات الـ ـمـ ـس ــرح فــي
المساء ،لكن "دوام الحال من المحال"،
لله الحمد أنا بصحة جيدة لكن أؤدي
في عمل واحــد فقط ألركــز جل جهدي
فيه.
• من الفنان الذي استفزك هذا العام
ً
وقدم أداء مختلفا؟
 شـجــون ســواء فــي "ع ــذراء" أو" أناع ـن ــدي ن ــص" ق ــدم ــت نـفـسـهــا ب ـصــورة
م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــن وأتـ ـمـ ـن ــى لــه
ً
التوفيق دائما.

ظاهرة إيجابية
• كــان هناك زخــم درام ــي رمضاني
كبير ،ما تعليقك؟

 ظ ــاه ــرة إي ـجــاب ـيــة ح ــرك ــت الـمـيــاهالراكدة وأكدت ان الكويت كانت وستظل
منارة الفن الخليجي وقبلة المبدعين،
كما أن هــذا الـعــدد الكبير مــن األعمال
ساهم في إعادة بعض الوجوه للشاشة
الصغيرة.
• لكنك غائب هذا العام عن الشاشة
الصغيرة؟
 صورت مسلسل "مسألة وقت" معالمخرج غافل فاضل والكاتب مبارك
الفضلي و يـضــم المسلسل نخبة من
نـجــوم الــدرامــا الخليجية واللبنانية
وصورنا أحداثه بين الكويت وبيروت
وس ــط طـقــس صـعــب ول ـمــدة طــويـلــة ال
ً
ً
أخـفـيـكــم سـ ــرا أره ـق ـنــا جـ ــدا وتــأخــرنــا
ً
أيضا بعض الشيء لذلك تأجل عرض
العمل لما بعد رمـضــان وي ـشــارك في
ب ـط ــول ــة ال ـم ـس ـل ـســل ف ـخ ــري ــة خ ـم ـيــس،
وش ـه ــد ي ــاس ـي ــن ،وم ـح ـمــد الـعـجـيـمــي،
ومحمد العلوي ،وناصر كرماني ،ومي
ال ـب ـلــوشــي ،وم ـب ــارك س ـل ـطــان ،ون ــواف
الـفـجــي ،إضــافــة إل ــى الـفـنــان اللبناني
الكبير رفيق علي أحمد ،وزينة مكي،
وإيلي متري ،ونتاشا شوفاني ،ووسام
ص ـ ـبـ ــاغ ،ورشـ ـ ـ ــا م ــرتـ ـض ــى وغـ ـي ــره ــم.
والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج غـ ـل ــوب ــل غ ــول ــف
ميديا ،والمخرج المساعد بسام دحدل
واإلشراف العام غانم الساري.

متغيرات عدة

ّ
ثمن منافسة فرقة
المسرح الكويتي
في مهرجان القاهرة
التجريبي بـ «جزء
من الفانية»

السلمان وفيصل العميري في مسرحية «القلعة»

عادل محمود يعود إلى «روتانا»
•

محمد جمعة

أع ـلــن ال ـم ـطــرب الـبـحــريـنــي عـ ــادل محمود
ً
عودته مجددا إلى شركة "روتانا" بعد فترة
من القطيعة بين الطرفين امتدت سنوات.
وق ـ ــال م ـح ـمــود ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"" :ن ـع ــم عــدت
ً
إلــى روتــانــا م ـجــددا وأغـتـنــم الـفــرصــة ألشكر
ً
المستشار تركي آل الشيخ الــذي أصــدر أمرا
بعمل "ميني" ألبوم من إنتاج روتانا ،وهذا
األمر ليس بغريب عليه ،وسأكون عند حسن
ظنه ،وتكون عودتي إلى روتانا التي
دع ـم ـت ـن ــي فـ ــي ب ــدايـ ـت ــي م ــوف ـق ــة،
كما أن الشكر موصول لمدير
روتـ ــانـ ــا ل ـل ـص ــوت ـي ــات ســالــم
الهندي على دعمه.
وك ـ ـ ــان ع ـ ـ ــادل ط ـ ــرح قـبــل
فـ ـ ـت ـ ــرة "س ـ ـن ـ ـغـ ــل" بـ ـعـ ـن ــوان
"ع ـي ـنــي ال ـي ــوم ـي ــن" ضمن
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــه الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي
القائم على األغنيات
"السنغل" ويسعى
من خاللها إلثراء
مكتبه الغنائية
والـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـلــى
حـبــل ال ــود مع
جمهور.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان

الـبـحــريـنــي ع ــن ه ــذه ال ـت ـجــربــة" :األغ ـن ـيــة من
كلمات الشاعر اإلماراتي الوافي ،وألحان سعد
الكعبي ،وتوزيع أحمد أسدي ،وطرحتها عبر
منصات التواصل واإلذاعات الخليجية".
وأضـ ـ ــاف أن ال ـج ـم ـهــور ت ـفــاعــل م ــع أغـنـيــة
"أشكيلك" ،التي طرحها قبل فترة على طريقة
" ،"lyrics clipعـبــر ال ـق ـنــاة الــرسـمـيــة لشركة
روتانا على "يوتيوب" ،وهي كلمات الشاعر
اإلم ــارات ــي ال ــواف ــي ،وألـ ـح ــان عـ ــادل مـحـمــود،
وت ــوزي ــع أح ـم ــد أسـ ـ ــدي ،وم ـك ـســاج ومــاسـتــر
جاسم محمد.
وحــرص المطرب البحريني
على التواصل مع الجمهور
عبر أغنيات منفردة تطرح
ً
ب ـيــن ف ـت ــرة وأخ ـ ـ ــرى ،ق ــائ ــا:
"أصبحنا في عصر ال يحتمل
ابتعاد الفنان عن المشهد فترة
م ــع اإليـ ـق ــاع ال ـس ــري ــع لـلـعـمــل"،
ً
مشيدا بالدور الذي تلعبه مواقع
ال ـتــواصــل فــي انـتـشــار األغـنـيــات،
وخلق حالة من الحوار مع
جمهورها ،يستطيع
من خاللها المطرب
التعرف على ردة
ً
الفعل آنيا.

عادل محمود

• ماذا عن دورك في العمل؟
 أجسد شخصية تجد نفسها أمامكــم مــن المتغيرات التي تكاد تعصف
ً
ً
بـحـيــاتــه م ــادي ــا وم ـع ـنــويــا وع ـل ـيــه أن
يواجه تلك التحديات بكثير من اإلرادة
وال ـح ـك ـم ــة ،وت ـت ــوال ــى األحـ ـ ـ ــداث ،وعــن
نفسي أراهــن على هذا المسلسل على
مـسـتــوى ال ـف ـكــرة وال ـن ـجــوم والـتـنـفـيــذ
ول ـ ـعـ ــل عـ ـ ــدم عـ ــرضـ ــه داخـ ـ ـ ــل ال ـس ـب ــاق
الرمضاني يتيح للمشاهدين متابعته
بصورة أفضل الفترة المقبلة.
• ب ــرأي ــك م ــا سـبــب ت ــراج ــع األع ـمــال
الكوميدية؟
 الكوميديا أصبحت تشترى بالمالالسيما أننا نعيش في عصر األزمات
والـ ـ ـح ـ ــروب ل ــذل ــك أص ـب ـح ــت األعـ ـم ــال

أحمد السلمان
الكوميدية قليلة والجمهور يتفاعل
م ـع ـهــا وال أب ـل ــغ ع ـلــى ذلـ ــك م ــن تــوافــد
الجمهور على مسرحيات الفنان طارق
ً
ً
ً
العلي الذي يقدم لونا مختلفا تماما.
• هل من عمل قريب يجمعك وطارق
العلي؟
 كان لدينا مشروع درامي نقدم منً
ً
خالله ثنائيا بعيدا عن الكوميديا ولكن
تأجل العمل.
• لنتوقف عند أنشطة فرقة المسرح
الكويتي الفترة المقبلة؟
 ت ـ ـ ــم اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة "ج ـ ـ ــزءمـ ــن الـ ـف ــانـ ـي ــة" ل ـت ـم ـث ـيــل الـ ـك ــوي ــت مــن
ب ـيــن م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـع ــروض
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـت ــي ت ـقــدمــت لـمـهــرجــان
الـقــاهــرة التجريبي ،وت ـجــاوزت المئة
مسرحية من أنحاء العالم ،وسبق أن
شاركت الفرقة من قبل في المهرجان
إذ قــدمــت مـســرحـيــة "ص ــدى الـصـمــت"
للمخرج فيصل العميري ،ومسرحية
"ال ــرح ـم ــة" لـلـمـخــرج ع ـلــي الـحـسـيـنــي،
إضــافــة إلــى عــدد آخــر مــن المشاركات
ت ـم ـث ـل ــت فـ ــي مـ ـس ــرحـ ـي ــات "الـ ـشـ ـف ــاف"
و"الستار" و"حفلة مع الكالب" و"جزء
مــن الـفــانـيــة" مــن تــألـيــف مــريــم نصير،
وس ـ ـي ـ ـنـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــا وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وإخ ـ ـ ـ ــراج

ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـن ـص ــار ،وب ـطــولــة كـفــاح
ال ــرجـ ـي ــب ،ح ـص ــة ال ـن ـب ـه ــان ،ع ـبــدال ـلــه
بهمن ،عبدالعزيز بهبهاني ،عبدالله
البلوشي ،أزياء حصة العبادي ،إضاءة
عبدالله النصار ،ديكور حسين الحسن،
تأليف موسيقي أالء الهندي ،وماكياج
عبدالعزيز الجريب ،ومساعد مخرج
موسى كاظم.
راض عما حققته لفرقة
• هــل أنــت
ٍ
المسرح الكويتي منذ توليك رئاسة
مجلس اإلدارة؟
ً
راض تـ ـم ــام ــا ول ـلــه
 ب ـك ــل ت ــأك ـي ــدٍ
ً
ً
الحمد السيما أننا حققنا كما كبيرا
مــن اإلن ـج ــازات على مستوى الخليج
والــوطــن العربي مــن خــال مشاركتنا
في العديد من الفعاليات  ،عــام 2015
حصدنا جــائــزة أفضل عمل مسرحي
ً
عربي فــي "صــدى الصمت" فضال عن
المشاركات المحلية.
• ماذا عن جديدك الفترة المقبلة؟
 م ـش ـغ ــول بـ ـ ـق ـ ــراء ة م ـج ـم ــوع ــة مــنال ـن ـصــوص الخ ـت ـيــار الـمـنــاســب منها
ً
فـضــا عــن اس ـت ـعــدادات فــرقــة المسرح
ال ـكــوي ـتــي ل ـل ـم ـهــرجــانــات الـمـســرحـيــة
المقبلة.

الموسوي وجراغ قدما ورشتي «البورتريه»
و«الكتابة اإلبداعية في قصص األطفال»
•

فضة المعيلي

ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات م ـه ــرج ــان
"صيفي ثقافي" بــدورتــه ال ـ ،14
أق ـي ـمــت ف ــي م ــرك ــز ع ـبــدال ـعــزيــز
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف قـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـع ـ ـجـ ــب
ال ـ ـ ـ ــدوس ـ ـ ـ ــري ورش ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـعـ ـن ــوان
"تـصــويــر الـبــورتــريــه" للمصور
الفوتوغرافي صادق الموسوي.
وقــال الموسوي ،إن الورشة
تختص بتصوير "االسـتــديــو"،
والمشاركين سيتعرفون على
اإلضاءات وأساسياتها والطرق
ال ـت ــي م ـم ـكــن أن ت ـس ـت ـخــدم فــي
اإلض ـ ـ ــاءة ،إض ــاف ــة إل ــى تـعــديــل
الـ ـص ــورة ب ــاس ـت ـخ ــدام بــرنــامــج
" الـفــوتــوشــوب" وي ـقــوم بعدها
المصور بتسليمها للعميل أو
تكون صالحة للنشر.
أم ـ ــا م ــن ن ــاح ـي ــة االس ـت ـف ــادة
ف ـ ـي ـ ـقـ ــول ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــوي" :م ـم ـك ــن
ل ـ ـم ـ ـش ـ ــارك لـ ـ ــديـ ـ ــه أسـ ــاس ـ ـيـ ــات
التصوير أن يبدأ في التصوير
أو يكون مجال عمل له".
وقـ ــدم ال ـم ــوس ــوي مـجـمــوعــة

صادق الموسوي
م ــن ال ـن ـصــائــح لـلـمـبـتــدئـيــن في
التصوير ومنها إذا كان المرء
يحب التصوير فليبدأ سواء في
ال ــدورات أو مــن خــال مشاهدة
ب ـعــض ال ـب ــرام ــج الـمـتـخـصـصــة
في "يوتيوب" وبعدها يقوم في
التطبيق الصحيح.
وعن أفضل أنواع الكاميرات

ا ل ـتــي م ــن ا لـمـمـكــن أن يقتنيها
ال ـ ـم ـ ـصـ ــور ال ـ ـم ـ ـب ـ ـتـ ــدئ أوضـ ـ ــح
ال ـمــوســوي أن أي كــام ـيــرا تفي
بالغرض على حسب الميزانية
المتوفرة لديك.
مــن جــانــب آخ ــر ،استضافت
مكتبة الكويت الوطنية ورشة
"الكتابة اإلبــداعـيــة فــي قصص

األطفال" قدمها الكاتب والناشر
محمد شاكر جراغ ،وهو كاتب
كــوي ـتــي ،فــائــز ب ـجــائــزة الــدولــة
التشجيعية في أدب الطفل عام
 ،2013وصاحب دار نشر كويتية
موجهة للعالم العربي لها عدة
فـ ـ ــروع وت ـ ـشـ ــارك ب ــان ـت ـظ ــام فــي
معارض الكتب العربية.
واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت الـ ـ ــورشـ ـ ــة ال ـت ــي
ح ـضــرهــا عـ ــدد م ــن الـمـهـتـمـيــن
بأدب األطفال على مدار يومين
على العديد من محاور الكتابة
اإلبداعية لألطفال ،ففي محور
"لـ ـم ــاذا ي ـحــب األطـ ـف ــال قصص
األط ـ ـفـ ــال؟" أج ـ ــاب ج ـ ــراغ خــال
ً
الورشة :ألنها تحقق لهم تآلفا
ً
فــريــدا مــن الخصائص وتشبع
خ ـيــال ـهــم ،ك ـمــا أن ـه ــا ت ـق ــدم لهم
ال ـم ـغ ــام ــرات والـ ـبـ ـط ــوالت الـتــي
تستهويهم ،و هــي تجيب على
األس ـئ ـلــة فـتــزيــد م ــن مـعــارفـهــم،
وفـ ــي م ـح ــور آخـ ــر م ــن ال ــورش ــة
تـنــاول ج ــراغ كيفية التخطيط
للقصة الناجحة.

نعيمة الشايجي :عبدالعزيز حسين ترك بصمة في الثقافة
في ندوة عنه ضمن فعاليات «صيفي ثقافي» الـ 14
أقيمت محاضرة بعنوان
«مساهمات عبدالعزيز
حسين في تمكين المرأة»
في مركز عبدالعزيز حسين،
وأدارتها اإلعالمية أمل
عبدالله ،بحضور نخبة من
المثقفين والجمهور.

•

فضة المعيلي

أك ــدت أم ــل عـبــدالـلــه ري ــادة عـبــدالـعــزيــز حسين
في مختلف المجاالت الثقافية ،وسعيه الدؤوب
إلرسـ ــاء ق ــواع ــد الـنـهـضــة ف ــي ال ـكــويــت ،م ــن خــال
تحركاته الحثيثة ،التي نتج عنها إقامة وتأسيس
العديد من الـصــروح الثقافية التي التــزال تؤدي
دورها الريادي حتى اآلن.
ج ــاء ذل ــك ضـمــن تـقــديـمـهــا م ـحــاضــرة بـعـنــوان
"مساهمات عبدالعزيز حسين في تمكين المرأة"
ف ــي م ــرك ــز ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـس ـيــن ض ـمــن فـعــالـيــات
مهرجان "صيفي ثقافي" الـ.14

إنجازات في الحياة الثقافية
م ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام ب ـهــا
عبدالعزيز حسين ،ولها أثرها الكبير
في الحياة الثقافية الكويتية ،إنشاء
مجلة البعثة عام  1946في القاهرة،
وقــد رأس تحريرها ،وكانت المجلة
تتكلم عــن أحــوال الطلبة الكويتيين
في القاهرة .وعملت المجلة في ذلك

الوقت على إفراد صفحات للكاتبات
مثل غنيمة الـمــرزوق ،بدرية الغانم،
وب ـث ـي ـنــة م ـح ـمــد ج ـع ـفــر بــأسـمــائـهــن
الصريحة ،وساعد صالح العجيري
عـلــى طـبــع تـقــويــم لــه لـعــام  1951في
عام  1949في بيت الكويت بالقاهرة.

مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ن ـع ـي ـمــة الـ ـش ــايـ ـج ــي ،فــي
محاضرتها ،إن "حسين شخصية فذة ومتميزة ال
يمكن أن نعطيها حقها الذي يليق بها".
وأضافت "من واقع عملي في جهاز التخطيط،
وفي مجلس التخطيط ،ثم في وزارة التخطيط،
فإنني أركز على تجارب ومواقف شخصية تشرفت
من خاللها بالعمل معه ،في الفترة من  1972حتى
ً
 ،1980خـصــوصــا فــي قـضــايــا ومــواض ـيــع مهمة
تجسد بوضوح مساهماته في تمكين المرأة".
وأعطت الشايجي فكرة مختصرة عن عبدالعزيز
حسين رائد التنوير في الكويت ،الذي ترك بصمة
واضحة في مختلف المجاالت الثقافية واألدبية
والتنموية ،وطالب بحق تعليم المرأة.
وأشارت إلى اإلنجازات الثقافية للراحل ،أهمها
إنشاء المرسم الحر للفنانين ،والمجلس الوطني
ً
للثقافة والفنون واآلداب في  ،1963وظل رئيسا
لــه حتى عــام  ،1985كما ارتـبــط اسـمــه بتأسيس
ً
ً
الكثير من الصروح الثقافية محليا ودوليا ،مثل
جامعة الكويت ،ومعهد األبحاث العلمية ،والهيئة
العامة للجنوب والخليج العربي ،وكلية العلوم
الـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي ال ـق ــدس ،والـمـنـظـمــة الـعــربـيــة
لـلـتــربـيــة وال ـث ـق ــاف ــة والـ ـعـ ـل ــوم ،ومـ ـش ــروع مكتبة
اإلسكندرية العالمي ،ومعهد تاريخ العلوم العربية
اإلسالمية في جامعة فرنكفورت ،ومعهد العالم
العربي في باريس.

نعيمة الشايجي وأمل عبدالله
وك ـش ـفــت ال ـشــاي ـجــي أن تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة يجب
ً
أن يـكــون ذات ـيــا ،بمعنى أن يـكــون للمرأة نفسها
االستعداد كي تكون لها بصماتها وآثارها على
مـحـيـطـهــا ال ـخ ــارج ــي م ــن خ ــال سـعـيـهــا إلث ـبــات
وجودها ،وتأكيد قدرتها في تطوير نفسها ،كي
يقتنع بها اآلخرون.
ولفتت إلى أن بعض تجاربها الشخصية مع
حسين تعتبر مهمة ،وهــي المواقف التي أقرها
وســاهــم فيها حينما ك ــان وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
مجلس ال ــوزراء ،ومنها موضوع يتعلق بمكتب
ً
المعونة الفنية التابع لمجلس التخطيط سابقا،
ثــم تــأسـيــس اإلدارة الـعــامــة لـلـتـعــاون الـفـنــي في
وزارة الـتـخـطـيــط ،وتــر شـيـحــه للشايجي وقتئذ

لمنصب وكـيــل مـســاعــد ل ـشــؤون الـتـعــاون الفني
ُ
في وزارة التخطيط ،كــأول امــرأة كويتية ترشح
لـهــذا المنصب ،بــاإلضــافــة إلــى دعمها فــي وضع
تقرير الكويت الوطني للمؤتمر الــوزاري للعلوم
والتكنولوجيا في الــدول العربية ،الــذي عقد في
ً
مدينة ا لــر بــاط بالمغرب ،تمهيدا لعقد المؤتمر
الــدولــي فــي فيينا فيما بـعــد ،ودوره فــي دعمها
لتكون ضمن مجلس اإلدارة التأسيسي للنادي
العلمي ،ثم ترشيحها كمدير عام لمعهد الكويت
لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة ،وال ـ ــدور الـمـســانــد ف ــي إدارة
تخطيط البيئة فــي وزارة التخطيط ،وتكليفها
القيام بمهام إدارتها ،ثم تكليفها بأن تكون أمينة
سر اللجنة العليا لحماية البيئة.

خبريات
حكايات الحب والغرام
في «نصيبي وقسمتك »3

حكايات الحب والزواج،
ومشاكل املرأة وعالقتها
بالرجل في مختلف املراحل
العمرية ،يطرحها العمل
الدرامي الجديد "نصيبي
وقسمتك" في جزئه الثالث،
من كتابة عمرو محمود
ياسني وإخراج محمد سالمة،
وبطولة نخبة من نجوم
الشاشة الصغيرةُ ،
ويعرض
على  .MBC4ويضيء العمل
في قالب درامي شائق ،وضمن
خماسية واحدة أسبوعيًا،
على املشاكل التي تتعرض لها
املرأة في عالقتها بالرجل ،في
كل مرحلة عمرية .فمن عالقة
املرأة اإلشكالية بحماتها ،إلى
مشاكل الشباب العرب وما
يواجهونه من تحديات في
ً
بدايات العمر ،وصوال إلى
عالقة املرأة بالرجل بعد عمر
الستني ،وأشكال التحديات
النفسية واالجتماعية التي
يواجهونها في هذه املرحلة.
وتتوزع بطولة الحلقات بني
مجموعة من املمثلني الشباب
واملخضرمني منهم هنا
شيحا ،وهاني عادل ،وعبير
صبري ،وفراس سعيد ،وأحمد
جمال سعيد ،ومي فخري،
وكريم عبد الخالق ،ونانسي
صالح ،وسواهم.

تامر حسني يطرح
«الفلوس»  2أكتوبر

قرر القائمون على فيلم
«الفلوس» للنجم تامر حسني،
طرحه رسميًا في دور العرض
السينمائي في الثاني من
أكتوبر املقبل ،من تأليف
محمد عبداملعطي ،وإخراج
سعيد املاروق ،وكان تأجل
عرض الفيلم من قبل ولم
يلحق بموسم عيد األضحى
املاضي ،لعدم االنتهاء من
أعمال الغرافيك واملونتاج
الخاصة بالفيلم .وفيلم
«الفلوس» كان يحمل اسم «كل
سنة وأنت طيب» وتم تغييره
واإلعالن عن اسمه النهائي
مع طرح البرومو األول قبل
أيام ،وهو بطولة تامر حسني،
وزينة ،وخالد الصاوي،
وعائشة بن أحمد ،ونانسي
صالح ،ومحمد سالم،
وآخرون إضافة إلى ظهور
ويزو ،ومي عزالدين ،وعلي
ربيع ،وأحمد السقا ضيوف
شرف ،الفيلم من تأليف محمد
عبداملعطي ،إخراج سعيد
املاروق.

شيرين تنفي إقامة
حفل في الرياض

نفت الفنانة شيرين
عبدالوهاب صحة ما أثير
ً
أخيرًا حول إحيائها حفال في
اململكة العربية السعودية.
ونشرت شيرين بيانًا رسميًا
عبر حسابها على موقع
«تويتر» ،وجاء فيه« :عما ورد
حول إقامة الفنانة شيرين
عبدالوهاب لحفل غنائي في
الرياض باململكة العربية
السعودية خالل شهر أكتوبر
القادم ،نؤكد أن هذه أخبار
ال أساس لها من الصحة،
وسيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة ضد من أذاع
وروج هذه الشائعة».
وكان أول حفل غنائي أحيته
شيرين عبد الوهاب في
السعودية في مدينة جدة عام
 ،2018وتم تخصيصه للنساء
فقط ،ووجهت وقتها دعوة
خاصة لسيدات جدة لحضور
حفلها األول في مدينة امللك
عبدالله االقتصادية.
يذكر ،أن آخر أعمال شيرين
كانت األغنية الخليجية
«الحب خدعة» ،وهي من
كلمات األمير عبدالرحمن بن
مساعد وألحان صادق الشاعر
وتوزيع وليد فايد وهندسة
صوتية محمد فتحي ،مكس
وماستر :م .أمير محروس.
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دوليات

ّ
األسد يمكن إيران بالساحل ولقاء ثان إلخراجها من سورية
• أنقرة لواشنطن :منطقة آمنة أو «الخطة ب» • «النصرة» تخسر قاعدتها ودعوات حلها تتسع
وسط أنباء مؤكدة عن تمكين
دمشق حليفتها الرئيسية
في الحرب الدائرة من أكثر 8
سنوات من الساحل ،تفرغت
إسرائيل لعقد لقاء ثالثي
جديد مع الواليات المتحدة
وروسيا الستكمال خطط
إخراج إيران وقواتها من
سورية.

ألغى رئيس حكومة إسرائيل
بنيامين نتنياهو ز يـ ــارة مهمة
إلــى الهند النشغاله بالتحضير
ل ـع ـقــد ق ـمــة أم ـن ـيــة ثــاث ـيــة ثــانـيــة
تجمع مستشاري األم ــن القومي
األميركي جون بولتون والروسي
نيكوال بتروشيف واإلسرائيلي
مئير بن شابات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،خـ ــال
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع حـ ـك ــومـ ـت ــه ،أن ه ـن ــاك
ً
"جهودا تبذل هذه األيــام لترتيب
ل ـقــاء ثــاثــي ف ــي ال ـق ــدس لممثلي
إس ــرائـ ـيـ ـل وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وروسـ ـيـ ـ ا لـمـتــابـعــة الـمـنــاقـشــات
حول إخــراج القوات اإليرانية من
ً
األراضي السورية" ،مشددا على أنه
"سيواصل اتخاذ جميع الخطوات
السياسية واألمنية واالستخبارية
والمهنية لتحقيق أهدافه".
وق ــال نتنياهو" :حـتــى العالم
العربي يدرك أن العدوان اإليراني
ال يـ ـه ــدد إس ــرائـ ـي ــل وحـ ــدهـ ــا بــل
ً
ال ـم ـن ـط ـق ــة ب ـ ــأس ـ ــره ـ ــا" ،م ـض ـي ـفــا
"أناشد المزيد من الــدول أن تقف
ضد العدوان من إيــران وأقمارها
الصناعية".
وفـ ــي ي ــوم ــي  24و 25يــونـيــو
ال ـم ــاض ــي ،اس ـت ـض ــاف نـتـنـيــاهــو
ب ــالـ ـق ــدس اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـمــاث ـلــة
وغير مسبوقة بين الدول الثالث،
تمحورت حول استعداد واشنطن
وتــل أبـيــب للمساعدة فــي تأهيل
ً
نظام الرئيس بشار السد إقليميا
ً
ودولـ ـ ـي ـ ــا ،ف ــي م ـقــابــل أن تـســاعــد
روسيا في إخراج القوات اإليرانية
وميليشياتها من سورية.

مرفأ طرطوس

إنزال أميركي بدير
الزور ...وأولوية
روسيا حماية
قواعدها

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أف ـ ــادت صحيفة
"البعث" الناطقة باسم النظام عن
مباحثات مع إيران ممثلة بشركة
"خ ــات ــم األن ـب ـي ــاء" لـتـقــديــم دراس ــة
إلنشاء مرفأ جديد على الساحل،
يمتد من منطقة عين الزرقا شمال
الـحـمـيــديــة بـمـحــافـظــة طــرطــوس
وبواجهة طولها نحو  2.5كم قرب
الحدود اللبنانية.
وزع ـمــت الصحيفة أن المرفأ
المزمع إنشاؤه يعد وسيلة مهمة

أكار يستعد لجولة جوية فوق بحر إيجة على هامش افتتاح عام تدريب الطيران في أزمير أمس (وزارة الدفاع التركية)
مــن أج ــل تـمــويــل مـشــاريــع البنية
ً
األس ــاس ـي ــة ب ـع ـي ــدا ع ــن مـيــزانـيــة
الــدولــة ،إذ ستتولى إي ــران مهمة
تشغيل ال ـم ـشــروع وإدارت ـ ــه بعد
االنـتـهــاء منه ،مقابل مــدة امتياز
ً
تمتد إلى نحو  40عاما.

خطط تركية
إل ــى ذل ــك ،كـشــف وزي ــر الــدفــاع
التركي خلوصي آكــار ،أمــس ،عن
خطط بديلة جاهزة للتطبيق في
حال عدم التزام واشنطن بوعودها
بشأن المنطقة اآلمنة شرق الفرات،
ً
مشددا على أن أنقرة "قــادرة على
فعل ما يلزم".
وق ـ ـ ــال آكـ ـ ـ ــار" :ل ــديـ ـن ــا خ ـط ــة ب
وخطة ج ،ولم ننس تجاربنا مع
وعود الواليات المتحدة في منبج
والرقة ،لذلك نتابع بدقة وعن كثب
التزامها بشأن المنطقة اآلمنة ،ولن

نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل
المعلومات المقدمة لنا".
وقبل ســاعــات ،أمطرت القوات
ال ـت ــرك ـي ــة وفـ ـص ــائ ــل ال ـم ـع ــارض ــة
الموالية لها ليل االثنين -الثالثاء
مواقع قوات سورية الديمقراطية
(قسد) ،بقصف مدفعي مكثف طال
مناطق انتشار هذه العناصر ذات
ً
األغلبية الكردية المدعومة أميركيا
ف ــي ك ــل م ــن م ــرع ـن ــاز وال ـمــال ـك ـيــة
وعلقمية وشــوارغــة وأطـ ــراف تل
رفعت بريف حلب الشمالي.
وفي حين شهدت أعزاز بريف
حـلــب الـشـمــالــي انـفـجــار دراج ــة
نارية مفخخة في السوق التركي
بالمدينة مما أسفر عن سقوط
عدد من القتلى والجرحى ،أفاد
ال ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري ع ــن قصف
م ـ ـت ـ ـبـ ــادل عـ ـل ــى مـ ـ ـح ـ ــاور غ ــرب
بـ ـل ــدة مـ ـ ــارع وت ـص ــاع ــد وت ـي ــرة
االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــوط

الغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات
المحلية توقيفه إثــر دع ــوى قضائية اتهمته
بــارتـكــاب جــرائــم ح ــرب فــي عملية "الــرصــاص
المصبوب" الـتــي أمــر بها فــي قـطــاع غــزة عام
.2008
وكان أولمرت رئيسا للوزراء ،عندما شنت
إسرائيل الحرب على غزة نهاية عام  ،2008ما
أدى الى مقتل أكثر من  1400فلسطيني خالل
 3أسابيع.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،رف ـضــت حــركــة "ح ـمــاس"
ام ـ ــس ،دع ـ ــوة ال ـم ـب ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي لـعـمـلـيــة
السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت
لتشكيل ضغط عليها لإلفراج عن المحتجزين
اإلسرائيليين لديها.
وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم ،إن
"دعوة غرينبالت تؤكد سلوكه المعادي للشعب
ً
الفلسطيني وقضيته العادلة" ،مشيرا إلى أنه
"مــن الــواضــح التعامي المتعمد من المبعوث

األميركي عن معاناة عشرات اآلالف من أسرى
شعبنا في سجون االحـتــال المحرومين من
أدنى حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية ،عدا
عن أن اعتقالهم باألساس يمثل جريمة حرب".
وكان غرينبالت وجه رسالة إلى األمين العام
لــأمــم المتحدة انطونيو غــوتـيــرش ،يطالبه
فـيـهــا بــالـعـمــل م ــن أج ــل إطـ ــاق الـمـحـتـجــزيــن
اإلسرائيليين لــدى "ح ـمــاس" فــي غــزة وإنـهــاء
معاناة عوائلهم.
وسبق أن أعلنت "كتائب الـقـســام" الجناح
ال ـع ـس ـكــري لـ ــ"حـ ـم ــاس" ،أن ـه ــا تـحـتـجــز أرب ـعــة
إسرائيليين بينهم جنديان من دون أن تحدد
مصيرهم ،بينما تقول إسرائيل إن اثنين من
الجنود قتلى.
في المقابل تعتقل إسرائيل زهاء  6500أسير
فلسطيني.
(القدس ـ ـ وكاالت)

التماس بين الفصائل الموالية
لتركيا والوحدات الكردية.

حراك إدلب
وفي إدلب ،شهدت مدن وبلدات
ً
ً
الريف الجنوبي حراكا شعبيا ضد
ً
جبهة النصرة سابقا وحكومتها،
ف ــي حـيــن ت ـســري هــدنــة أعلنتها
روس ـ ـيـ ــا والـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري مــن
جانب واحد.
وخرجت تظاهرات بمدن معرة
ال ـن ـع ـمــان وك ـفــرت ـخــاريــم وأري ـح ــا
بريف إدلب واألتارب في ريف حلب
الـغــربــي طــالـبــت بــإسـقــاط النظام
ون ـ ــددت ب ــ"ال ـن ـص ــرة" وطــالـبـتـهــا
بالخروج من المدن التي تسيطر
عليها.
وفي اليومين الماضيين ،بدأت
تظاهرات سلمية في مدينة سراقب
لــدفــع "الـنـصــرة" إلــى حــل نفسها،

إلــى جانب الحكومة التابعة لها
ك ــي تـنـتـهــي ال ــذري ـع ــة ال ـتــي تـبــرر
روسـيــا فيها حملتها العسكرية
على المحافظة.
ويــأتــي الـتـحــرك الشعبي ضد
"النصرة" بعد أيام من احتجاجات
شــارك فيها المئات على الحدود
السورية -التركية ،من جهة معبري
أطمة وباب الهوى ،وطالبوا بفتح
م ـم ــرات آم ـن ــة لـلـمــدنـيـيــن ،ووق ــف
ال ـح ـم ـل ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن جــانــب
روسيا والنظام.

دير الزور
وف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،ن ـفــذت ق ــوات
أم ـيــرك ـيــة ـ ك ــردي ــة عـمـلـيــة إنـ ــزال
جوي العتقال نازح يقيم في قرية
معيزيلة يــدعــى أحـمــد الحسون،
وش ـهــدت المنطقة حــركــة طـيــران
مروحي كثيف األباتشي وطيران

" "V22الخاص بالعتاد العسكري
م ـ ــن وإلـ ـ ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة حـ ـق ــل ال ـع ـمــر
النفطي.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ذك ـ ــر وزي ــر
الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أنــه يركز في سورية على حماية
الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ف ـ ــي ق ــاع ــدت ــي
حـمـيـمـيــم وط ــرط ــوس وال ـح ـفــاظ
على جهوزية األسلحة والمعدات
ً
الروسية فيهما ،مبينا أن جهود
تجهيز البنية التحتية للقاعدتين
تـ ــأخـ ــذ فـ ـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار م ـخ ـت ـلــف
العوامل السلبية المحتملة ،ابتداء
م ــن ال ـ ـظـ ــروف ال ـج ــوي ــة وان ـت ـه ــاء
بالهجمات اإلرهابية المباغتة".
وقــال شويغو" :يتم في قاعدة
حـمـيـمـيــم تــوف ـيــر ك ــل الـ ـض ــروري
للطيران الحربي ،كما يشهد ميناء
طرطوس استمرار تجهيز منشآت
خــدمــة وص ـيــانــة سـفــن األس ـطــول
البحري الروسي".

اعتراض  3صواريخ حوثية
بنجران وإسقاط «درون»
الزبيدي إلى جدة على رأس وفد إلجراء محادثات
اعـتــرضــت الــدفــاعــات الـجــويــة الـسـعــوديــة ،أمــس،
 3ص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة ف ــي س ـمــاء ن ـجــران أطلقتها
الميليشيات الحوثية ،وفق مصادر لقناة "العربية".
وأعـلــن المتحدث الرسمي باسم قــوات "تحالف
دعم الشرعية" في اليمن العقيد الركن تركي المالكي،
ّ
أن ق ــوات "ال ـت ـحــالــف" تـمــكـنــت ،أم ــس ،مــن اع ـتــراض
ّ
وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة "درون" أطلقتها
الميليشيات الحوثية ،المدعومة من إيران باتجاه
المملكة.
وقال المالكي إن "محاوالت الميليشيات إطالق
ال ـطــائــرات ب ــدون ط ـيــار مـصـيــرهــا ال ـف ـشــل ،ويتخذ
التحالف كل اإلجراءات العملياتية ،وأفضل الوسائل
لـلـتـعــامــل م ــع ه ــذه ال ـط ــائ ــرات ل ـح ـمــايــة الـمــدنـيـيــن
واألعيان المدنية".
وأض ــاف أن "مــا تقوم بــه الميليشيات الحوثية
مــن مـحــاوالت وتضليل إعــامــي يأتي لرفع الــروح

ً
ال ـم ـع ـنــويــة ل ـع ـن ــاص ــره ــا" .والح ـ ـقـ ــا ،وصـ ــل رئ ـيــس
المجلس االنتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن
عيدروس الزبيدي إلى جدة على رأس وفد إلجراء
محادثات ،بهدف احتواء التصعيد مع قوات حكومة
الرئيس عبدربه منصور هادي.
إلى ذلك ،ذكرت األمم المتحدة في تقرير ،أمس ،أن
أكثر من  24مليون شخص في اليمن يعولون على
تلقي المساعدات لكي يبقوا أحياء.
وأض ـ ــاف ال ـت ـقــريــر أن ال ـع ـنــف ي ـ ــزداد ف ــي الـيـمــن
وأطــراف الـنــزاع والمجتمع الــدولــي أمــام مسؤولية
كبيرة.
وتابع أن بعض االنتهاكات في اليمن قد ترقى
إلى مستوى جرائم حرب ،وقال إن هناك قائمة سرية
بأسماء جناة محتملين في جرائم حرب ارتكبت في
البلد العربي.
(الرياض -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ُ
نصرالله إلسرائيل :المواجهة انتهت ومرحلة جديدة بال خطوط حمر
●

بيروت  -ةديرجلا

مع توصل األح ــزاب والكتل النيابية
إل ـ ــى مـ ـق ــارب ــة إلن ـ ـهـ ــاء أزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــاد
وإنعاشه ،تواصلت األزمة السياسية بين
بيروت وأنقرة باستدعاء وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،أمس ،السفير
التركي هاكان تشاكل.
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية ،في
بيان ،أنه بناء لتعليمات باسيل ،استدعى
مــديــر ال ـشــؤون السياسية والقنصلية
الـسـفـيــر غ ــادي الـ ـخ ــوري ،ت ـشــاكــل ،على
خ ـل ـف ـيــة بـ ـي ــان أص ـ ــدرت ـ ــه «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»
التركية يوم األحد تضمن تعابير ولغة
ال تـتـطــابــق مــع األصـ ــول الــدبـلــومــاسـيــة
والعالقات الودية التاريخية بين الدولتين
والشعبين.
استيضاحا حول هذا
الخوري
وطلب
ً
وتصحيحا واضـحـ ًـا للخطأ من
البيان
ً
الجانب التركي ،لتجنب ســوء التفاهم،
حفاظا على العالقات الثنائية المميزة
ً
ومنعا لإلضرار بها.
بين البلدين،
ً

محجبتان تتعرضان
العتداء بمترو لندن

واشنطن تتراجع عن
منع طالب فلسطيني

لبنان يستدعي سفير تركيا ...ومقاربة مالية تنعش االقتصاد
•

سلة أخبار

تعرضت امرأتان ترتديان
الحجاب لهجوم يعتقد أنه بدافع
عنصري في إحدى محطات
مترو األنفاق غربي العاصمة
البريطانية.
وتحقق شرطة النقل في لندن في
االعتداء الذي أسفر عن إصابة
إحداهما 60 ،عاما ،بنزيف
داخلي واالشتباه في كسر في
الضلوع ،بينما أصيبت األخرى،
 30عاما ،بكدمات في الوجه.
وقال متحدث باسم شرطة النقل
إنه تم نشر صور من كاميرات
املراقبة المرأة قد يكون لديها
معلومات عن االعتداء الذي وقع
في محطة املترو في منطقة
نورث إيلينغ.

تل أبيب تسعى لوقف تشريع سويسري
يسمح باعتقال مسؤوليها
سويسري
تسعى إسرائيل إلى وقف تشريع
ُ
يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين ،قدمت
بـحـقـهــم دعـ ـ ــاوي إلـ ــى ال ـم ـحــاكــم الـســويـســريــة
بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وذكــرت "هيئة البث اإلسرائيلية" ،أمــس ،أن
وزيــر الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس،
وصــل أمــس ،إلــى سويسرا برفقة طاقم خبراء
قــانــونـيـيــن ،لمناقشة ه ــذه الـقـضـيــة ،مضيفة
 ":تـهــدف ه ــذه ال ــزي ــارة إل ــى إي ـجــاد حــل عاجل
للتشريع الـســويـســري ال ــذي يسمح باعتقال
رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين ،قدمت
بحقهم الى المحاكم دعاوى تنسب إليهم ارتكاب
جرائم حرب".
وك ــان رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي السابق
إيهود أولمرت ،ألغى نهاية يوليو الماضي زيارة
إلــى سويسرا ،خشية االعتقال بتهمة ارتكاب
جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأوضحت "هيئة البث" أن أولمرت اضطر إلى
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وبــدأت األزمــة عندما تحدث الرئيس
م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ال ـس ـب ــت ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فــي
االحـتـفــاالت المرتقبة بمئوية تأسيس
ال ــدول ــة ع ــن «ف ـت ــرة االح ـت ــال العثماني
للبنان ،وما مر به البلد من ظروف قاسية،
خصوصا خالل الحرب العالمية األولى،
على نحو أودى بمئات آالف الضحايا
مــا بين المجاعة والتجنيد والسخرة،
فضال عن استخدام العثمانيين المشانق
ف ــي سـبـيــل ال ـق ـضــاء ع ـلــى روح الـتـحــرر
اللبنانية».
وســرد عــون للتاريخ لم يــرق لألتراك
ال ــذي ــن س ــارع ــوا وأط ـل ـقــوا ب ـيــانـ ًـا شديد
اللهجة ّ
تعرضت فيه لشخصه بعبارات
مسيئة ،مؤكدين أنه ّ
«حرف التاريخ عبر
ال ـهــذيــان ،والـتـجـلــي ال ـمــأســاوي لشغفه
ب ــال ـخ ـض ــوع ل ــاس ـت ـع ـم ــار ،وال ـم ـق ــارب ــة
الالمسؤولة».
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،أكـ ــد الــرئ ـيــس
اللبناني ،أمــس ،أن "اللقاء الــذي عقد
االثـنـيــن مــع رؤس ــاء األح ــزاب والكتل
ال ـن ـيــاب ـيــة ،خـ ــرج ب ــورق ــة اق ـت ـصــاديــة

مالية لمقاربة األزم ــة الـتــي يمر بها
لبنان حاليا".
ولفت الى أن "االقتراحات التي أقرت
لـ ـب ــدء م ـس ـي ــرة الـ ـنـ ـه ــوض االقـ ـتـ ـص ــادي
يـجــب أن تــأخــذ طــريـقـهــا ال ــى التنفيذ،
خصوصا أن المهلة قصيرة وال تتعدى
الـ ـ ــ 6أش ـه ــر ،لـيـثـبــت ل ـب ـنــان ق ــدرت ــه على
مواجهة التحديات االقتصادية والمالية
الراهنة ،مما يعيد الثقة وينعش الحياة
االقتصادية من جديد".
ّ
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،شــكــل ط ــرح رئيس
حــزب "الـقــوات اللبنانية" سمير جعجع
القاضي برحيل الحكومة الحالية وقيام
حكومة اختصاصيين وتكنوقراط ضربة
قوية لمجلس الــوزراء ،ألنه أتى من أحد
أهل بيته.
ّ
فدل موقفه هذا على حجم التخبط
والتعثر اللذين يرافقان عمل الحكومة،
والى أن األخيرة أعجز من رفع تحدي
"اإلنقاذ" المطلوب .ودعا جعجع إلى
تغيير الطاقم السياسي الحكومي،
وقال:"ال ثقة بين الدولة والناس ،ومن

مزارعون يعملون في حقل بمنطقة الخيام القريبة من الحدود اإلسرائيلية أمس األول (أ ف ب)
ال ـضــروري تغيير الــواجـهــة واإلتـيــان
بحكومة ال تضم سياسيين".
وت ــوج ــه جـعـجــع الـ ــى عـ ــون ورئ ـيــس
الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر"،
ً
أمـ ــس ،س ــائ ــا" :ه ــل أخــذت ـمــا عـلـمــا قبل
أو بـعــد ك ــام األم ـي ــن ال ـع ــام ل ـحــزب الله
السيد حسن نصرالله أمس ،بإلغاء قرار
مجلس األمن 1701؟ وهل أنتم موافقون
على ذلك"؟
وكان األمين العام لـ "حزب الله" السيد

ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ،ق ــال ف ــي كـلـمــة ل ــه في
الليلة الثالثة من عــاشــوراء مساء أمس
األول ،إن المقاومة كسرت أكبر خط أحمر
إســرائـيـلــي قــائــم مـنــذ ع ـشــرات السنين،
وثبتت المعادلة التي أراد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كسرها.
وأض ــاف" :النتيجة كانت أننا ثبتنا
ال ـم ـع ــادل ــة ،وإذا أراد نـتـنـيــاهــو تغيير
المعادالت فنحن ثبتناها وأعطيناها قوة
أكبر ،ولم يعد لدينا خطوط حمر ،وإذا

اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم على
الحدود وعلى العمق وفــي عمق العمق
ستكون في دائرة التهديد واالستهداف".
وطلب نصرالله من اإلسرائيليين "أن
يحفظوا تاريخ األحد  1سبتمبر ،2019
ألنه بداية لمرحلة جديدة من الوضع عند
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
للدفاع عن لبنان وسيادة لبنان وكرامة
لبنان وأمن لبنان وشعب لبنان ،وليس
هناك خطوط حمر بعد اآلن".

يبدأ اليوم الطالب
الفلسطيني إسماعيل
عجاوي 17 ،عامًا ،الدارسة
في جامعة هارفارد األميركية
املرموقة بعد أن تراجعت
واشنطن عن منعه من دخول
الواليات املتحدة.
وكان عجاوي ،الحاصل على
منحة دراسية في الجامعة،
ُمنع من دخول أميركا قبل
 10أيام وألغيت تأشيرة
دخوله للبالد بعد العثور
على منشور «معاد للواليات
املتحدة» ألحد أصدقائه على
صفحته بـ «فيسبوك».

الجزائر :دعوة النتخابات
رئاسية قبل نهاية العام

دعا رئيس املجلس الشعبي
الوطني ،الغرفة السفلى للبرملان
الجزائري ،سليمان شنني ،أمس،
إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل
نهاية العام الجاري ،في وقت
تنظم فيه احتجاجات رافضة
لذلك قبل رحيل رموز نظام
الرئيس املستقيل عبدالعزيز
بوتفليقة .وفي كلمة بافتتاح
الدورة العادية للبرملان بغرفتيه،
قال شنني« :الوقت اليوم يفرض
على الجميع العودة إلى
الشرعية الشعبية ،وهذا بإجراء
انتخابات رئاسية قبل نهاية
السنة الجارية» .واقترح رئيس
أركان الجيش ،الفريق أحمد قايد
صالح ،أمس األول ،دعوة الهيئة
الناخبة في الخامس عشر من
سبتمبر الحالي تمهيدا لبدء
اإلجراءات االنتخابية.

تونس :تحذير لمرشحة
رئاسية من االغتيال

حذرت وزارة الداخلية التونسية،
املرشحة لالنتخابات الرئاسية
ورئيسة الحزب الدستوري عبير
موسى ،من خطر يهدد حياتها
ومخطط الغتيالها.
وطلبت الداخلية التونسية ،من
عبير موسى تغيير مقر إقامتها
بشكل مستمر حتى ال تقدر
املجموعة املسلحة التي تخطط
الغتيالها على رصد تحركاتها.
وتعرف عبير موسى بدعمها
ودفاعها عن الرئيس األسبق
زين العابدين بن علي ،كما أنها
معارضة شرسة لحزب حركة
«النهضة» اإلسالمية ،وتعارض
بشدة الحكم أو التحالف مع
اإلسالميني ،وفي املقابل تواجه
انتقادات حادة واتهامات
بكونها تروج لخطاب الكراهية
وتعمل على إقصاء خصومها
السياسية.
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طوكيو لن تنضم لـ «سنتينال» ...وجهود ماكرون بمهب الريح
روحاني لم ولن يفاوض واشنطن ...وحكومته تبلغ مسقط رغبتها في «عدم االعتداء»
ّ
فضلت اليابان القيام بدور
مستقل وعدم االنضمام إلى
مهمة حماية المالحة بقيادة
واشنطن في الخليج ،في حين
ُمنيت جهود باريس لتهدئة
التوتر والحفاظ على االتفاق
النووي بضربة أمام ضغوط
التيار اإليراني المتشدد.

بعد  5أيام من إطالق الواليات
الـمـتـحــدة مهمة حـمــايــة المالحة
فــي الخليج والـمـمــرات الرئيسية
بــال ـم ـن ـط ـقــة «س ـن ـت ـي ـن ــال» ،ذك ــرت
تقارير يابانية أن طوكيو رفضت
دع ـ ــوة واش ـن ـط ــن االن ـض ـم ــام إلــى
المهمة البحرية التي تعمل قبالة
السواحل اإليرانية.
ً
وأف ـ ـ ـ ــادت ال ـت ـق ــاري ــر نـ ـق ــا ،عــن
م ـص ــادر حـكــومـيــة يــابــان ـيــة ،بــأن
ً
طوكيو تــدرس حاليا نشر قوات
ال ــدف ــاع ال ــذات ــي ال ـب ـحــريــة بشكل
مستقل بهدف حماية السفن المارة
عبر مضيق هرمز ومضيق باب
المندب.
وس ـت ـقــوم ت ـلــك الـ ـق ــوات بجمع
معلومات بالمياه المحيطة بهرمز
وباب المندب.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة تـ ـ ــدرس ض ـ ـ ّـم مـضـيــق
ه ــرم ــز إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ع ـم ــل قـ ــوات
الدفاع الذاتي البحرية إذا وافقت
الجمهورية اإلسالمية.
وت ـ ــوق ـ ــع الـ ـمـ ـص ــدر أن تـتـخــذ
ً
ً
الحكومة اليابانية ق ــرارا نهائيا
بـ ـع ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق ه ــذا
الشهر.
وترددت اليابان في االنضمام
إلـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أه ــم
حلفائها ،في مساعيها لتشكيل
التحالف ،وذلــك بسبب عالقاتها
االقتصادية الوثيقة مع طهران.

ال تفاوض

إيران ترفض
تفتيش «مستودع
ذري» تحدث عنه
نتنياهو

في غضون ذلــكُ ،منيت جهود
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
ماكرون لتهدئة التوتر وعقد قمة
أمـيــركـيــة إيــران ـيــة خ ــال أســابـيــع
بانتكاسة جعلتها بمهب الريح
بعد أن خضع الــرئـيــس اإليــرانــي
حـســن روح ــان ــي لـضـغــوط التيار
الـمـتـشــدد وأع ـل ــن أم ــس ،تــراجـعــه
ع ــن إش ـ ــارات فـهــم مـنـهــا أن ــه على
اس ـت ـع ــداد ل ـل ـج ـلــوس م ــع نـظـيــره
األميركي دونالد ترامب.
وبعد نحو  10أي ــام مــن إعــان
ماكرون أن روحاني أكد له انفتاحه
على لقاء ترامب «إذا كانت الظروف
مــوات ـيــة» ،ق ــال الــرئـيــس اإليــرانــي،
أمام مجلس الشورى ،إن حكومته
«لم ولن تقرر في أي مرحلة إجراء
حوار ثنائي مع أميركا».

رئيس وزراء اليابان
ّ
يعدل حكومته
مروحية على وشك اإلقالع من فرقاطة بريطانية في مضيق هرمز أمس
وأضاف أن «استراتيجية إيران
قائمة على أساسين هما الصمود
الداخلي والدبلوماسية النشطة»،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه «رغـ ـ ــم تسلمنا
م ـق ـت ــرح ــات ب ـش ــأن ال ـم ـف ــاوض ــات
الثنائية مــع أمـيــركــا ،مــن أط ــراف
عديدة ،فإن جوابنا كان هو الرفض
ً
دائما».
ول ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــا وص ـ ـ ـفـ ـ ــه
بـ»التفسيرات الخاطئة لتصريحات
ً
فــي خطاباته السابقة» ،مضيفا:
«ألننا ال نستطيع أن نشرح بشكل
كامل في خطاباتنا ،يظن البعض
أن القصد مــن طرحنا للتفاوض
هــو مـحــادثــات ثنائية .لألجانب
ت ـص ــورات ـه ــم ف ــي ذلـ ـ ــك .م ــن ي ـقــرر
م ـب ــادئ سـيــاســاتـنــا ه ــو الـمــرشــد
األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي جميعنا
ً
ً
نسلك طريقا واحدا ،وال يوجد أي
خالف في القضايا الوطنية».
وأوض ــح روحــانــي أن «أميركا
ك ــان ــت ت ـت ـح ــدث م ـع ـنــا ف ــي إط ــار
مجموعة  ،1+5وإذا أقــدمــت على

إلغاء كل العقوبات علينا بإمكانها
المشاركة كالسابق فــي جلسات
 ،»1+5في إشارة إلى الدول الموقعة
ع ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـم ـب ــرم
ف ــي  2015وال ـ ــذي ض ــم ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وبــري ـطــان ـيــا وفــرن ـســا
وألمانيا وروسيا والصين.
وبعد أيام من رسالة وقع عليها
ً
 82ن ــائ ـب ــا م ــن ال ـت ـي ــار األص ــول ــي
ً
رف ـض ــا ل ــ«ان ـف ـتــاح روح ــان ــي على
حـ ـ ـ ـ ــوار واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة
لتوجيهات المرشد األعلى» ،أشاد
ً
 150نائبا بموقف الرئيس الجديد.

محمد شاهرودي ووزير الخارجية
العماني يوسف بن علوي أمس.
وق ــال ش ــاه ــرودي ،إن «طـهــران
ً
تــدعــم دائ ـمــا ال ـســام واالسـتـقــرار
ً
ف ــي الـمـنـطـقــة ،واق ـت ــرح ــت حــالـيــا
تــوقـيــع مـعــاهــدة ع ــدم اع ـت ــداء مع
ً
دول المنطقة» ،متهما قوى أجنبية
بمحاولة إثارة التوتر في المنطقة
بتصرفات غير الئقة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،وص ـ ـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر
الخارجية العماني عالقات بالده
مــع إي ــران بأنها فــي تـقــدم ،وق ــال:
«نحن وإي ــران فــي وئ ــام وتنسيق
مستمر بشأن القضايا السياسية
واإلقليمية ونتشاور باستمرار».

مــن جـهــة أخ ــرى ،أبـلـغــت إي ــران
سلطنة عمان رغبتها في توقيع
مـ ـع ــاه ــدة ع ـ ــدم اع ـ ـتـ ــداء مـ ــع دول
المنطقة.
وأفادت وكالة األنباء اإليرانية
الرسمية بأن ذلك جاء خالل لقاء
جمع السفير اإليراني لدى مسقط

تعويضات ماكرون

عدم االعتداء

فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــرت
«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،أن الــرئـيــس
الفرنسي عرض على وفد إيراني
ً
يــزور باريس حاليا حزمة مالية
تبلغ  15مـلـيــار دوالر لتعويض

تنسيق أوروبي لمكافحة اإلرهاب ...والقاهرة تحذر من «مالذات المتطرفين»
●

اختطف مسلحون ُيعتقد أنهم تابعون
لتنظيم «داع ــش سـيـنــاء»  10مصريين
مدنيين في شمال سيناء بعد أن نصبوا
ً
كمينا لهم على الطريق الدولي العريش
القنطرة ،قرب مدينة بئر العبد بحسب
وكالة األنباء األلمانية.
وأف ــاد شـهــود عـيــان ب ــأن المسلحين
أقاموا الكمين وفتشوا السيارات المارة
وبعدها اقتحموا قرية مصفق الواقعة
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ،واقـ ـ ـت ـ ــادوا ال ـمــواط ـن ـيــن
الـمـخـطــوفـيــن ،وم ـن ـهــم :مــوســى حـمــدان
مراحيل ،وابـنــاه :إســام ،وجابر ،ورابــع
يدعى صباح صبيح ،ثــم فــروا هاربين
باتجاه المنطقة الصحراوية جنوب بئر
العبد مساء أمس األول.
ً
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،صـ ـ ـ ــدر رسـ ـمـ ـي ــا
أمــس ،قــرار يمنع بيع أو شــراء األراض
والعقارات المملوكة للدولة في سيناء
إال ب ـعــد ت ـصــديــق رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
شخصيا ،وتلقت مكاتب الشهر العقاري

ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
ً
عـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــوريــة خـطــابــا من
ً
وزارة العدل يؤكد االمتناع نهائيا عن
ات ـخ ــاذ أي إج ـ ــراء م ــن إجـ ـ ــراء ات الشهر
ب ـش ــأن ال ـع ـق ــارات ال ــواق ـع ــة ب ــزم ــام شبه
جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية
خاصة ،إال بعد العرض والتصديق من
ً
ر ئـيــس الجمهورية شخصيا  ،بخطاب
معتمد ومـمـهــور بـخــاتــم شـعــار رئــاســة
الجمهورية.
إلى ذلك ،حذر وزير الداخلية المصري
مـ ـحـ ـم ــود ت ــوفـ ـي ــق الـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة ت ــوف ـي ــر «مـ ـ ـ ـ ــاذات آم ـن ــة»
للمتطرفين.
وقـ ـ ــال ت ــوف ـي ــق خ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه فــي
القاهرة المنسق العام لمكافحة اإلرهاب
باالتحاد األوروبي جيل دوكيرشوف ،إن
«حصار الشبكات اإلرهابية يحتم تضافر
ال ـج ـهــود ال ــدول ـي ــة واالن ـت ـب ــاه لـخـطــورة
توفير مالذات آمنة للعناصر المتطرفة
التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة
وتروج لثقافة العنف والتدمير».

رئيسة هونغ كونغ لن تستقيل
وبكين تؤكد دعمها «بحزم»

ّ
مسؤولو المدينة يحذرون من عالمات اإلرهاب

وسط أسوأ أزمة سياسية تمر بالمستعمرة البريطانية السابقة
منذ إعادتها إلى الصين عام  ،1997نفت رئيسة السلطة التنفيذية
في هونغ كونغ كاري الم أمس ،وجود أي نيه لديها لالستقالة بعد
تسريب تسجيل صوتي لها تقول فيه إنها تريد مغادرة منصبها.
وقالت الم ،التي انطلقت االحتجاجات ضدها لمنع تمرير مشروع
ً
قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين« :قلت لنفسي مرارا خالل
األشهر الثالثة الماضية إن علينا ،أنا وفريقي ،أن نبقى لمساعدة
هونغ كونغ» .وأكدت أنها «لم تفكر حتى» في بحث مسألة استقالتها
مع الحكومة الصينية.
ً
ً
وجاء تصريح الم بعد نشر وكالة «رويترز» تسجيال صوتيا لها
تقول فيه خالل اجتماع مع مسؤولين من قطاع األعمال األسبوع
الماضي ،إنه كان بودها أن تستقيل لو استطاعت ذلك .وقالت الم
في التسجيل« :كرئيسة للسلطة التنفيذية ،ال يمكن أن يغفر لي خلق
مثل هذه الفوضى».
من ناحيته ،قال وزير األمن في هونغ كونغ جون لي ،إن «مستوى
ً
ً
العنف يزداد ســوءا» ،مؤكدا أن «المتظاهرين المتطرفين تجاهلوا
الـقــانــون واسـتـمــر سلوكهم غير الـقــانــونــي والـعـنــف فــي االنتشار
والتصعيد ،إذ أظهروا عالمات على اإلرهاب».
وفي بكين ّ
جددت ،أمس ،الحكومة الصينية دعمها كاري الم .وقال
الناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية
يانغ غوانغ أمام الصحافة «إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية
في هونغ كونغ كاري الم على رأس حكومة المنطقة اإلدارية الخاصة».
(بكين ،هونغ كونغ  -وكاالت)

ليلة جديدة من العنف
والنهب بجنوب إفريقيا

قامت شرطة جنوب إفريقيا،
أمس ،بدوريات في شوارع
جوهانسبرغ ،بعد ليلة ثانية
من أعمال العنف المناهضة
لألجانب والنهب ،حيث
تم إحراق متاجر عمدت
خاللها إلى إطالق الرصاص
المطاطي لتفريق مثيري
الشغب.
واندلعت أعمال العنف ليل
االثنين -الثالثاء في حي
ألكسندرا بجوهانسبرغ،
المتاخم لحي ساندتون
المالي .وتم إحراق عدة
متاجر ونهب أخرى في الحي.
وتشهد جنوب إفريقيا منذ
األحد موجة جديدة من أعمال
العنف ذات الطابع المناهض
لألجانب.

خطف  ١٠بسيناء ...وتصديق الرئيس شرط لبيع األرض
القاهرة  -رامي إبراهيم

سلة أخبار

وع ــرض تــوفـيــق خ ــال الـمـبــاحـثــات
استراتيجية ال ــوزارة االستباقية في
مـ ـج ــال م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وال ـج ـه ــود
الـمـبــذولــة لتفكيك الـخــايــا اإلرهــابـيــة
وتـجـفـيــف م ـصــادر تمويلها وتــدمـيــر
ً
بنيتها التحتية ،مؤكدا ترحيب مصر
بتطوير عــاقــات الـتـعــاون األمـنــي مع
األ ج ـهــزة المعنية بمكافحة اإلر ه ــاب
بــاالت ـحــاد األوروبـ ـ ــي وب ـخــاصــة فيما
يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة
بــال ـع ـنــاصــر اإلره ــابـ ـي ــة وت ـحــركــات ـهــا
ومصادر تمويلها.
من جهته ،أبدى المسؤول األوروبي
رغ ـب ـتــه ف ــي تــوس ـيــع ق ــاع ــدة ال ـت ـعــاون
األمني وتبادل المعلومات مع أجهزة
األمـ ــن الـمـصــريــة لـمـجــابـهــة الـمـخــاطــر
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة وال ـم ــرت ـب ـط ــة
بتحركات الخاليا والعناصر المتطرفة
فيما بين بؤر التوتر بالشرق األوسط
ودول القارة األوروبية.
ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وف ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ــوء
المحاوالت المصرية لتهدئة األوضاع

ف ــي لـيـبـيــا ،اسـتـقـبــل وزيـ ــر الـخــارجـيــة
سامح شكري ،الممثل الخاص لألمم
ال ـم ـت ـح ــدة إل ـ ــى ل ـي ـب ـيــا غـ ـس ــان ســامــة
لـلـتـشــاور ح ــول ُس ـبــل تفعيل الـمـســار
السياسي لتسوية األزمــة ،واستعادة
األم ــن واالسـتـقــرار فــي ليبيا ،إذ أطلع
الممثل األممي شكري على آخر نتائج
اتصاالته وجهوده في هذا الصدد.
وحـ ـس ــب ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة ،ش ــدد شـكــري عـلــى ثــوابــت
ً
ال ـم ــوق ــف ال ـم ـص ــرى اتـ ـص ــاال بــأهـمـيــة
ال ـت ــوص ــل ل ـت ـســويــة س ـيــاس ـيــة شــامـلــة
فــي ليبيا ،بما يحافظ على وحدتها
وســامـتـهــا اإلقـلـيـمـيــة ،ويـســاعــد على
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة دور مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــدولـ ــة
الــوط ـن ـيــة ب ـه ــا ،وي ـس ـهــم ف ــي م ـحــاربــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ال ـم ـت ـطــرفــة
واستعادة األمــن ضمن تصور شامل
ل ـت ـن ـف ـيــذ االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وتفعيل اإلرادة الحرة للشعب الليبي
ال ـش ـق ـيــق ف ــي ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـ ــوارده
ومقدراته.

(البحرية الملكية)
طهران عن خسائر مبيعاتها من
النفط جراء العقوبات األميركية،
مقابل عودة طهران لاللتزام ببنود
االتفاق النووي الذي انسحب منه
ترامب مايو .2018
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي إدارة
تــرامــب ،إن الـمـســاعــي الفرنسية،
وال ـت ــي ي ـبــدو أن ـهــا تـحـظــى بــدعــم
دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ،تـضـعــف
جهود الــواليــات المتحدة لفرض
مــا يسميه البيت األبـيــض حملة
«الـضـغــط ال ـق ـصــوى» عـلــى إي ــران،
إلجبارها على تغيير سياساتها
العدوانية في المنطقة.

مستودع ذري
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،رفـ ـض ــت إيـ ـ ــران
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية من أجل تفتيش مستودع
في طهرانُ ،يشتبه في أنه يحتوي
على مــواد مشعة ومـعــدات إنتاج
أسلحة نووية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت
جـ ـ ــورنـ ـ ــال» ع ـ ــن دب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن
قــول ـهــم ،أمـ ــس ،إن إيـ ـ ــران تــرفــض
اإلجابة عن األسئلة المهمة التي
أثــارتـهــا الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الــذريــة بـشــأن الـمـسـتــودع وتؤكد
أنها فككته.
ويأتي طلب تفتيش «المستودع
الـ ــذري» مــن قـبــل الــوكــالــة بـعــد ما
أث ــار رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بنيامين نتنياهو ،هــذه القضية
ً
علنا فــي سبتمبر عــام  2018في
األمم المتحدة.
ً
ووف ـق ــا لـ ـ ــ»وول س ـتــريــت» ،هــذه
ه ــي الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي تــرفــض
فيها إي ــران الـتـعــاون مـنــذ دخــول
االتفاق النووي حيز التنفيذ في
يناير .2016
(طوكيو ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ ،إرنا)

أعلن رئيس الوزراء الياباني،
شينزو آبي ،أمس ،أنه
يخطط إلجراء تعديل وزاري
بحكومته األسبوع المقبل،
بعد أكثر من شهر من فوز
ائتالفه الحاكم في انتخابات
مجلس المستشارين في
يوليو.
وأوضح آبي ،الذي تولى
منصبه في ديسمبر ،2012
أنه سيمضي قدما بخطة
التعديل الوزاري في 11
الجاري.
وقال آبي ،الذي يرأس الحزب
الليبرالي الديمقراطي الحاكم،
إن حزبه «يذخر بكنز من
الموارد البشرية».

بوتين :سترون أنني
أفعل كل ما أقول

باكستان لن تبادر باستخدام
«النووي» ّ
ضد الهند
محمد بن سلمان يبحث مع خان أوضاع المنطقة
وسط التوتر مع الهند ،بعدما ألغى رئيس وزرائها ناريندرا
م ــودي الــوضــع الـخــاص للجزء الـخــاضــع لسيطرتها مــن منطقة
كشمير المتنازع عليها ،الذي تقطنه غالبية مسلمة ،أعلن رئيس
ال ــوزراء الباكستاني عـمــران خــان أن بــاده لــن تـبــادر باستخدام
األسلحة النووية.
وفي كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة الهور في شرق
باكستان ،وقال خان« :نحن بلدان مسلحان نوويا .إذا زاد التوتر،
ً
فقد يكون العالم في خطر .لن يكون هناك مطلقا استخدام لألسلحة
النووية من جانبنا أوال».
ورك ــز خ ــان حـتــى اآلن عـلــى حملة دبـلــومــاسـيــة عالمية تدين
تصرفات الهند ،وقال مرارا أيضا إن أي مغامرة خاطئة بين دولتين
مسلحتين نوويا قد ُي ّ
عرض العالم للخطر.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أج ــرى رئـيــس الـ ــوزراء الباكستاني ،أمــس،
محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ،كانت الثانية في غضون  10أيام.
وحسب «وكالة األنباء السعودية» الرسمية (واس) ،استعرض
الطرفان العالقات بين البلدين وتطورات األوضاع في المنطقة.
وك ــان ب ــن سـلـمــان ق ــد تـلـقــى ات ـص ــاال هــاتـفـيــا م ــن خ ــان ف ــي 26
أغسطس الماضي ،بحث خالله الجانبان آخــر المستجدات في
إقليم كشمير.
(إسالم آباد  -رويترز)

بعد اجتماع استمر أكثر من
ساعة ،أجرى الرئيس الروسي
فالديمير بوتين محادثات لم
تكن مقررة مع سكان مدينة
تولون في سيبيريا ،التي
ضربتها الفيضانات أخيرا.
وأثناء االجتماع حاول
السكان إيصال مطالبهم
إلى الرئيس ،فيما جمع
المسؤولون الفدراليون كل
الطلبات ومالحظات السكان.
وأثناء مغادرته المدينة ،قال
بوتين« :سأتابع بدقة ما
يحدث ،وسنعمل على أن ينال
كل ذي حق حقه ،وسترون
أنني سأفعل كل هذا».
واجتاحت الفيضانات مدينة
تولون ومقاطعة إيركوتسك
عموا ،وأودت بحياة 25
شخصا ،كما دمرت نحو
 11ألف مبنى و 22جسرا،
وتضرر بها أكثر من  45ألف
شخص.

جونسون يخسر أغلبيته قبل مواجهة قد تؤدي النتخابات مبكرة
 14أكتوبر سيتيح وصول رئيس وزراء بريطاني جديد قبل القمة األوروبية ...وجرو في «داونينغ ستريت»
قـ ـب ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن ت ـص ــوي ــت
ح ــاس ــم ح ــول «ب ــري ـك ـس ــت» ،خسر
رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جــون ـســون أغـلـبـيـتــه الـبــرلـمــانـيــة،
أم ـ ــس ،م ــع ان ـض ـم ــام ال ـن ــائ ــب من
المحافظين فيليب لي إلى صفوف
حزب «الليبراليين الديمقراطيين»
المؤيد ألوروبا.
وب ـعــد أك ـثــر مــن ث ــاث سـنــوات
عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء والـ ـتـ ـص ــوي ــت
لمصلحة خـ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد األوروبــي (بريكست) ،ما
زالت نتائج هذه األزمة غير مؤكدة
وت ـت ـن ــوع ب ـيــن خ ـ ــروج مـضـطــرب
م ــن دون اتـ ـف ــاق أو ال ـت ـخ ـلــي عن
فـكــرة ال ـخــروج برمتها ،إذ بــدأت،
أم ـ ــس ،م ــواجـ ـه ــة ت ــاري ـخ ـي ــة بـيــن
رئيس الــوزراء والبرلمان في بلد
ُ
اعتبر يوما من أعمدة االستقرار
االقتصادي والسياسي في الغرب.
فـقــد حـ ــاول نـ ــواب مـنــع رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون من
ً
ات ـب ــاع م ـســار يـعـتـبــرونــه كــارث ـيــا
بخروج بريطانيا من دون اتفاق،

وه ـ ــو ت ـح ــد أعـ ـل ــن مـ ـص ــدر رف ـيــع
المستوى بالحكومة إنه قد يدفع
بجونسون إلى الدعوة النتخابات
المقبل.
مبكرة في  14أكتوبر ّ
وك ــان جــون ـســون ح ــذر ضمنا
الـ ـن ــواب أمـ ــس األول ،م ــن أنـ ــه قد
يسعى إلج ــراء انـتـخــابــات إذا ما
ً
ً
ك ـب ـل ــوا ي ــدي ــه ،م ـس ـت ـب ـعــدا ت ـمــامــا
احتمال قـبــول أي تأجيل لموعد
الخروج المقرر يوم  31أكتوبر.
وان ـ ـت ـ ـهـ ــز ائ ـ ـت ـ ــاف م ـ ــن ن ـ ــواب
المعارضة والمتمردين من داخل
حــزب المحافظين ال ــذي يتزعمه
جــون ـســون ال ـي ــوم األول النـعـقــاد
الـبــرلـمــان بـعــد عطلته الصيفية
مطلقين مسعاهم لمنع خروج بال
اتفاق ،وهم على ثقة بنجاحهم.
ووس ــط دوامـ ــة أزم ــة ال ـخــروج،
طـ ــرح االئـ ـت ــاف ال ـم ـت ـمــرد ام ــس،
ً
ً
أي ـضــا تـصــويـتــا بـشــأن السيطرة
على جدول أعمال البرلمان اليوم،
ل ـم ـحــاولــة ت ـمــريــر ت ـشــريــع يجبر
جونسون على السعي إلى تأجيل
الخروج ثالثة أشهر.

بريطانيون يتظاهرون في لندن أمس
وإذا فازوا في التصويت األول
ف ـس ـي ـك ــون ب ــاس ـت ـط ــاع ــة الـ ـن ــواب
ال ـم ـعــارض ـيــن ل ـل ـخ ــروج م ــن دون
اتـفــاق تقديم نـ ّـص قــانــون إلرغــام

رئـيــس الـ ــوزراء على طلب إرج ــاء
جديد لموعد «بريكست» إلــى 31
يناير  2020إذا لم ّ
يتم التوصل إلى
أي تسوية مع بروكسل بحلول 19

(أ ف ب)
أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان
على الخروج من دون اتفاق.
أم ــا إذا ف ــاز م ـنــاصــرو «غ ـيــاب
االت ـف ــاق» فــي تـصــويــت الـبــرلـمــان،

ّ
سيقدم اقتراح
فإن رئيس الحكومة
تنظيم انتخابات تشريعية في 14
أكتوبر .وسيخضع هذا االقتراح
لتصويت الـنــواب الـيــوم ،على أن
يـتـ ّـم تبنيه إذا حصل على ثلثي
األصوات .وقال مصدر حكومي إن
تاريخ  14أكتوبر «سيتيح وصول
رئيس وزراء جديد إلى المنصب
قبل القمة األوروبية» المقرر عقدها
في  17و 18أكتوبر في بروكسل.
وت ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـع ـ ــر ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــه
االسترليني ،أمس ،عن عتبة 1.20
ً
دوالر مسجال أدنى مستوياته منذ
يناير .2017
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ــف
ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون وصـ ــدي ـ ـق ـ ـتـ ــه كـ ـ ــاري
سيموندس ،أنهما اقتنيا جروا تم
إنقاذه من نوع «جاك راسل».
وأظـ ـه ــرت ل ـق ـطــات تـلـفــزيــونـيــة
الجرو البالغ من العمر  15أسبوعا
والذي ُسمي «ديلن» وهو يصل إلى
مقر رئاسة الوزراء في « 10داونينغ
ستريت».
(لندن ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺟﻮزاك ﻳﻀﻊ ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷزرق ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻴﺒﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻳﺘﺪرب اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
اﻟﻴﻮم،
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎء ً
ﻧﺎدي ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻘﺎء ﻧﻴﺒﺎل ﻏﺪا ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ٢٠٢٢
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،وﻛﺄس آﺳﻴﺎ ٢٠٢٣
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.

ﻳ ـﻀ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻷول ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻟـ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ روﻣـ ـﻴ ــﻮ ﺟ ـ ــﻮزاك
ﻟـﻤـﺴــﺎﺗــﻪ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ــﻞ اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻲ ،ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ اﻷزرق أﻣﺎم
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻴ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة
ا ﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء
ﻏــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛ ــﺄس اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻗﻄﺮ
ﻋــﺎم  ،2022وﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛــﺄس آﺳـﻴــﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﺎم .2023
وﻳ ــﺮﻛ ــﺰ ﺟـ ــﻮزاك ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻴــﻮم،
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء وﻳـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ ﻓ ـﻴــﻪ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻴﺒﺎل،
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺪرب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ
ﻣ ــﻦ ﻟـﻤـﺴــﺔ واﺣـ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻷﺳ ـﻠ ــﻮب
ا ﻟ ــﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ا ﻟـﻨـﻴـﺒــﺎ ﻟــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺟــﺎء اﻟﻤﻠﻌﺐ
ً
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪون ا ﻟـﻜــﺮة ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ.
وﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮزاك ﻻﻋ ـ ـﺒـ ــﻲ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
واﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ،إذ ﺟ ــﺎءت
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﺨﻂ اﻷول ﺑﻀﺮوة
ﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت وﻋ ــﺪم ﻓـﻘــﺪ اﻟ ـﻜــﺮة ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺠﻮم ،واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻜﺮة أو
ﺗﺸﺘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ،ﻹﺟﻬﺎض
ً
اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤ ــﺎت ﻣـ ـﺒـ ـﻜ ــﺮا ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ رﻛـ ــﺰت
ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟـﻤـﻬــﺎﺟـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﺮورة
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟ ـﻔــﺮص اﻟـﺘــﻲ ﺳـﺘـﺘــﺎح ﻟﻬﻢ،
ً
وﻋﺪم إﻫﺪارﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻻ ﺗـﺤـﺘـﻤــﻞ اﻟـﺘـﻔــﺮﻳــﻂ ﺑــﺄي
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﺎح ﻟﻬﻢ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ
اﻟـﻤــﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ
ﺗﺪرﻳﺐ أﻣﺲ ،ورﺑﻤﺎ اﻟﺤﺎرس ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻐـﻔــﻮر ﻫــﻮ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي ﺿﻤﻦ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺣــﺮاﺳــﺔ ﻋﺮﻳﻦ اﻷزرق ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ وﺗﺄﻟﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ
ﻟـﻠـﻨـﻈــﺮ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ

ﺟﻮزاك ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ اﻷزرق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺛﺎﻣﺮ
أﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدي ،وﻫ ـﻨــﺎك
ﺗــﻮﺟــﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺿــﺎري ﺳﻌﻴﺪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ وﺣ ـﻤ ــﺪ ﺣــﺮﺑــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﺴﺮى ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر أن ﻋــﺎﻣــﺮ اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق ﻗــﺪ ﻳﺒﺪأ
اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ﺣـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،وﻓ ـﻬــﺪ
اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي وﺧــﺎﻟــﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻓﻲ
ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ،أﻣﺎ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻼ ﺧﻼف
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑـﺴـﻠـﻄــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي وﻓـﻬــﺪ
اﻷﻧﺼﺎري وﻣﻦ أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع
وﻓﻴﺼﻞ زاﻳــﺪ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ
ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮأس ﺣﺮﺑﺔ ﺻﺮﻳﺢ ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء
ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮي ﻋـﻠــﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺒﺪﻻء ﻛﻮرﻗﺔ راﺑﺤﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن
ً
اﻟ ـﺼــﻮرة ﺳﺘﺘﻀﺢ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻴﻮم.

وﻳﺘﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻔﻮف،
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺪرب
ً
ً
ﻣﻨﻔﺮدا ،ﻣﻤﺎ ﺗﺮك ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻓﻲ
ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﻴﻊ داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ.

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻴﻮم
ُﻳﻌﻘﺪ اﻟﻴﻮم ،اﻟﺴﺎﻋﺔ  12:00ﻇﻬﺮا ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻔﻨﺪق اﻟﺮﻳﺠﻴﻨﺴﻲ،
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻧﻴﺒﺎل ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪرب وﻻﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.
وﻳﺴﺒﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎراة ،اﻟــﺬي ُ
ﺳﻴﻌﻘﺪ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:00ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺐ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺒﺎراة واﻟﺤﻜﺎم.

»ﻳﺪ« اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺻﻔﺮ واﻟﻤﻮﺳﻮي

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻧـ ـﺠ ــﺢ ﻧـ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻻﻋﺒﻲ
اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـﻴــﺪ
ﺣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ وﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎن
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮي ،ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﺣ ــﺮ ﻣ ــﺪة ﻣــﻮﺳــﻢ واﺣ ـ ــﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﺧـﻄــﺔ دﻋ ــﻢ ﺻ ـﻔــﻮف ﻓــﺮﻳــﻖ ﻛــﺮة
ً
اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎدي ،ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺟ ـﻴ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﻟ ــﻢ ﻳـﺴـﺒــﻖ ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﺻﻔﺮ
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻮي اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ا ﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻳ ـ ــﻖ اﻷول ﻣـ ـ ــﻊ ا ﻟـ ـﻘ ــﺮ ﻳ ــﻦ
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء ﻟـﻌـﺒـﻬـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ
اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪ ،ﻓﻲ
وﻗـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻣ ــﻊ ﻻﻋـ ــﺐ ﻧ ــﺎدي
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ا ﻟـﺴــﺎ ﺑــﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋـﺒــﺎس ﻃ ــﻪ ،ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﺮ ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ.

اﻟﻼﻋﺒﺎن ﺻﻔﺮ واﻟﻤﻮﺳﻮي ﺑﻘﻤﻴﺺ اﻟﺴﺎﺣﻞ

إﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺮة اﻟﺼﺎﻻت
أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎء ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﺼﺎﻻت ،ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  ،٢٠٢٠-٢٠١٩ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺎﻻت واﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﻨﺰي،
وﻋﻀﻮي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪاد وﻓﺮاج اﻟﻔﺮاج
وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
وأﺳﻔﺮت ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم ﻋﻦ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ
ﻛﺎﻇﻤﺔ ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷول ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﻨﺒﺖ اﻟﻘﺮﻋﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻦ

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﻸﻟﻌﺎب
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻧـﻈـﻤــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣـ ـ ــﻊ وزارة ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
اﻷﻟ ـﻌ ــﺎب اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ وﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻷﻟ ـﻌــﺎب
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻨﺰﻻء وأﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺑـﺤــﻮض اﻟـﺴـﺒــﺎﺣــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ
"ﺻﻴﻔﻜﻢ ﺑﺎرد".
وﻗــﺎل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻔﺎر رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
أﻧﺸﻄﺔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،إن ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ أﻗﻴﻢ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺰﻻء
رﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﺣـ ـ ــﺪاث ،وأﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺷ ــﺎرك ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﺰﻻء
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
ً
وأوﺿــﺢ اﻟﺼﻔﺎر أن ﺛﻤﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ
ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻊ دور اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻣﻌﺴﻜﺮات رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﺰﻻء اﻟﺪور ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺷـﻬــﺮ ﻳــﻦ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺔ وﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﻫﻮاﻳﺎت
اﻟﻨﺰﻻء.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﺳ ـ ـﻔـ ــﺮت ﻗــﺮﻋــﺔ
ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻛ ـ ــﺄس اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
ﻟﻠﺴﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻋــﻦ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪور اﻷول
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﺸ ــﺎرك
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺪور.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺟﻮزاك ﻣﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق رﻳﺠﻨﺴﻲ ﺣﻴﺎة ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراﺗ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻦ واﺟ ـ ــﻪ ﺧــﻼﻟـﻬـﻤــﺎ

اﻷزرق ﻓﺮﻳﻖ ﻧﻴﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﺸﺒﺎب
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻴ ــﺎن أﺑ ــﺮز
ﺳﻠﺒﻴﺎت وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ.

إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﻓ ـﻬــﺪ ﻋ ـ ــﻮض ،أن اﻟ ـﻤ ــﺪرب
اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﺟــﻮزاك ﺑــﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم
ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻻﻋ ـﺒــﻲ "اﻷزرق"
ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺳﻮاء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﻢ
أو ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﻢ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :أﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻏـ ــﺮب آﺳـﻴــﺎ
ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ اﻹ ﻳـﺠــﺎ ﺑـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻼﻓﻲ

 ...و»ﻃﺎﺋﺮة« اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻀﻢ اﻟﻤﻼ
ﻧﺠﺢ ﻧﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻻﻋﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻼ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ُﺣــﺮ ﻟﻤﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣــﺪ،
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا  30ﻋﺎﻣﺎ ُﺣﺮﻳﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎل وﻓﻖ رﻏﺒﺘﻬﻢ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ،ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﺎﻟﻨﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﺿﻤﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
ووﻗﻊ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻤﻼ ﻋﻘﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻻﺗـﺤــﺎد ،ﺑﺤﻀﻮر أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻓــﻮزي اﻟﻤﻌﺘﻮق ،وﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻨﺎدي
اﻟﺸﺒﺎب أﺣﻤﺪ اﻟﻴﺎس.
ُ
وﻳﻌﺪ اﻟﻤﻼ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻣﺮﻛﺰ  ،(4وﺳﺒﻖ
ﻟﻪ اﻟﻠﻌﺐ ﻟﻌﺪة أﻧﺪﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
وأﺧﻴﺮا اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﱠ
وﻗﺪم ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪا.

اﻟﻤﻼ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﺘﻮق وإﻟﻴﺎس ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ

»ﻧﺎﺷﺌﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة« ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه وﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻷردن
ﻳﻐﺎدر وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
ﻟـﻠـﻜــﺮة اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة ،اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة إﻟــﻰ
اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ اﻷردﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ )ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن( ،ﻟ ـﺨــﻮض
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ ،اﻟـﻤـﻘــﺮر إﻗــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ ﻫـﻨــﺎك اﻟـﻴــﻮم،
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  14اﻟﺠﺎري.
و ﻳ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺐ "أزرق ا ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺷ ـ ـﺌ ـ ـﻴـ ــﻦ" ﺿ ـﻤــﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ اﻹﻣ ـ ــﺎرات واﻟ ـﻌ ــﺮاق،
وﺳ ـﻴ ـﺨــﻮض أوﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ))6

اﻟﺠﺎري( ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣــﺎرات ،وﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ
اﻟ ـﻴــﻮم اﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟ ـﻌ ــﺮاق ،وﺗـﻘــﺎم
اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﺑـﻨـﻈــﺎم اﻟ ـ ــﺪوري ﻣ ــﻦ دور واﺣ ــﺪ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺄﻫﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻛــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑ ــﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ إﻟﻰ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻛــﺎن "أزرق اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ" أﻧﻬﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ اﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة أﺧـﻴــﺮا،
ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻊ ا ﻟــﻼ ﻋـﺒــﻮن ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
ﻣﻜﺜﻒ ﻟـﻤــﺪة  10أﻳ ــﺎم ﺗﺤﺖ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﺠﻬﺎز

اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ
أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻳﻌﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋــﺮب اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎي ﻓﺎﺗﻮرة،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﺑﻮس ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ
ﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻨﻰ ﻣﺪﻳﺮ داﺋــﺮة
اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ ﺑ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط

اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،ﺳ ـﻄــﺎم
ا ﻟـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪي ،ﺗ ـ ــﺄ ﻫ ـ ــﻞ اﻷزرق
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪﻳ ــﺎل وﻛـ ـ ـ ــﺄس آﺳـ ـﻴ ــﺎ،
ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﻜﺮة
ﻋﻠﻰ إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺪﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷزرق.
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،ﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻏ ــﻮﻟ ــﻒ ،ﻛــﺎرﻳــﻮ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ دﻟ ـﻌــﺐ ،إﻟ ــﻰ أن دﻋــﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮﻗﻒ وﻃﻨﻲ ﻧﺎﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﺎرف ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،

ﻳـﺘـﻘــﺪم اﻟـﻘـﺴــﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟـﻌــﺰاء ﻣــﻦ اﻟﺰﻣﻴﻞ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺳ ـﻠـﻴـﻤــﺎن ﻣ ــﻦ أﺳ ــﺮة
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة
اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﺲ ﻟ ــﻮﻓ ــﺎة "ﺷ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﻪ"...
ﺗـﻐـﻤــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟـﻔـﻘـﻴــﺪ ﺑــﻮاﺳــﻊ
رﺣـﻤـﺘــﻪ وأﻟ ـﻬــﻢ أﻫـﻠــﻪ وذوﻳ ــﻪ
اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮان...
"إﻧﺎ ﻟﻠﻪ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن".

ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس ﻣﺼﺮ اﻷﺣﺪ
●

ود ﻋـﻤــﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻗﺘﻴﺒﺔ
اﻟﺒﺎﺳﻢ ،أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ دﻋﻤﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ
وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ  500ﻣﺒﺎدرة.
واﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﺔ
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣ ـﻴــﺎه اﻟ ـﺸــﺮب أﺑ ــﺮاج،

ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء

اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ؛ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﻄﺮاروة ،واﻟﻤﺼﺮي أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺪﻛﻮر ،وﻟﻌﺐ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺘﻴﻦ؛ ﻓﺎز ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻻ ﺷﻲء ،وﺧﺴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻟﺸﻮط واﺣﺪ ،ﻟﻜﻦ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻴﺶ ﻛﺎن ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻨﻴﺔ أﻛﺒﺮ وﻫﻲ
اﻟﺸﺒﺎب ،وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ.

ّ
»اﻟﻜﺮة« ﻗﺪم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ

ﻋـﻘــﺪ اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﺮة ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ،ﺑﻔﻨﺪق رادﻳﺴﻮن
ﺑﻠﻮ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ا ﻟــﻮ ﻃ ـﻨــﻲ ا ﻟــﺮا ﻋـﻴــﺔ
واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول.
ﺣـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ،اﻟﺸﻴﺦ
أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﺳـ ــﻒ ،وﻋـ ـﻀ ــﻮا
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﺻـﺒـﻴــﺢ أﺑــﻞ
وﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺮي ،واﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﻒ ﺻـ ــﻼح
اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ،وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺔ
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣ ـﻴــﺎه اﻟ ـﺸ ــﺮب ،أﺑ ــﺮاج
وﻣ ــﺎي ﻓــﺎﺗــﻮرا وﻏــﻮﻟــﻒ وﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن وﻏﻮﻟﻒ ﻛﺮﻳﻮ.
ّ
ووﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴـ ـ ــﺦ أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ
اﻟ ـﻴ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟــﺪاﻋـﻤــﺔ واﻟــﺮاﻋـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
ﺣـﺘــﻰ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎت واﻷﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎء ،ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻴﺒﺎل".
وﺗﺎﺑﻊ" :واﺟﻬﻨﺎ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ
ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ ودﻳـﺘـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﻣـ ــﺎرس اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـﻌـﻨــﻲ أن
ﻻﻋﺒﻲ )اﻷزرق( ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ،وﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻛ ــﺪ أن اﻟ ـﻔ ــﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ وﺣﺼﺪ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟ ـﺜــﻼث ﺳـﻴــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ أﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺎ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وأوﺿ ــﺢ ﻋ ــﻮض ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﻪ ،أن
"اﻷزرق" ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻔﻮف ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن
ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻻ
ﺗﻌﻮﻗﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺎم ﻧﻴﺒﺎل.

ﻃ ــﺎرق اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮر ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋ ــﻦ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺰازه ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺐ اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد.

اﻟﻘﺎﻫﺮة ¿ -

•

ﺗﺄﻫﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻣﺼﺮ ،ﺑﻌﺪ
ﻓ ــﻮزه ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﺑﺘﺮوﺳﺒﻮرت ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
أﺣﺮز ﻫﺪﻓﻲ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز إرﻳﻚ ﺗﺮاوري ) ،(16وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﺴﻦ ).(44
ً
وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺿﺮب ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻣﻮﻋﺪا ﻣﻊ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻣﺼﺮ ،اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻤﺼﺮي ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﻗ ــﺮر ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ ﺑـﻴــﺮاﻣـﻴــﺪز ﺻــﺮف ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت ﻓﻮرﻳﺔ
ﻋﻘﺐ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ،واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ.
إﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻃ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ دﻳ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎز
اﻟﻤﻌﺎون ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ،ﺑﻌﺪ أن ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ا ﻟ ـﻜــﺄس ،ﺑﺴﺒﺐ إ ﺻــﺎ ﺑــﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗـﻌــﺮض ﻟﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣ ـﺒــﺎراة اﻷﻫﻠﻲ
ﺑﺪور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﻀﺮب ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
دلبلا

•
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ﺗﻤﻜﻦ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺨﺪﻣﺎت
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﺎورو إﻳﻜﺎردي
واﻟﻜﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻴﻠﻮر
ﻧﺎﻓﺎس ،ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﺎم
.٢٠١٩

ﺿﺮب ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﻄﻞ اﻟﺪوري
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﺑـﻘــﻮة اﻣ ــﺲ اﻻول ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎرة اﻟ ـﻌ ـﺠ ــﻮز ﺑ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪه ﻣ ــﻊ ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ
إﻧـﺘــﺮ ﻣـﻴــﻼن اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻣﺎورو إﻳﻜﺎردي وﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﺳ ـﺘــﺎرﻳ ـﻜــﻲ ﻛـﻴـﻠــﻮر
ّ
ﻧـ ــﺎﻓـ ــﺎس ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺣ ـ ــﻂ ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ راداﻣﻴﻞ ﻓﺎﻟﻜﺎو
اﻟﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪة ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻧﺠﻤﻪ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر ،ﺣﺼﻞ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻔـﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻴــﺎر اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
إﻳ ـﻜــﺎردي ﻋــﺰز ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻄﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ
اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ّ
اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻀﺎرب
اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ واﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
إدﻳ ـﻨ ـﺴــﻮن ﻛــﺎﻓــﺎﻧــﻲ "ﻟ ــﻺﺻ ــﺎﺑ ــﺔ" وﻧـﻴـﻤــﺎر
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺒـﻌــﺪ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻣـﻄــﺎﻟـﺒـﺘــﻪ ﺑــﺎﻟـﻌــﻮدة
إﻟــﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻧــﺎدﻳــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
وأﻋ ـﻠــﻦ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺗـﻌــﺎﻗــﺪه
ﻣﻊ إﻳﻜﺎردي ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻟﻤﺪة ﻋﺎم
واﺣﺪ ﻣﻊ "ﺑﻨﺪ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮاء" ﻣﻘﺎﺑﻞ
 70ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﺑﺤﺴﺐ
وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

إﻳﻜﺎردي ﻧﺠﻢ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن

ً
ﺳـﺠــﻞ إﻳ ـﻜ ــﺎردي " 26ﻋــﺎﻣــﺎ" أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 120
ً
ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  220ﻣﺒﺎراة ﺑﺄﻟﻮان إﻧﺘﺮ ،ﻋﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪا
ً
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟ ـ  ،22ﺗــﻮج ﻫﺪاﻓﺎ
ﻟ ـﻠــﺪوري اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ وأﻓـﻀــﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓﻲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎم  ،2018ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎت ﺧﺎرج ﺣﺴﺎﺑﺎت
ً
اﻟﻤﺪرب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ
أﻧ ــﻪ واﺟ ــﻪ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣﻊ
اﻟﻨﺎدي وﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﺗﺸﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ،
ﺷﻤﻠﺖ ﺳﺤﺐ ﺷﺎرة اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻨﻪ وﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺧﺎض إﻳﻜﺎردي اﻟﺤﺼﺺ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠــﻮاﻧــﺐ
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وأﻋ ـ ــﺮب إﻳـ ـﻜ ــﺎردي ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ اﺳـﺘـﻌــﺎدة
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاه اﻟـﺘـﻬــﺪﻳـﻔــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﺒــﺎرﻳـﺴــﻲ،
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ" :ﺳﺄﺑﺬل
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت .أﺻﺒﺢ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ً
ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺬﺑﺖ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ً
راﺋﻌﻴﻦ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة .اﻷداء ﻗﻮي
ً
ً
ﺟ ــﺪا ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ واﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟــﺪا
وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت".

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﺎﻓﺎس
وﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ،
ً
أﻋ ـﻠــﻦ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن رﺳـﻤـﻴــﺎ
ﺗـﻌــﺎﻗــﺪه ﻣــﺪة أرﺑـﻌــﺔ أﻋــﻮام
ﻣﻊ ﻧﺎﻓﺎس ،ورﺣﻴﻞ ﺣﺎرس
ﻣﺮﻣﺎه أﻟﻔﻮﻧﺲ أرﻳﻮﻻ إﻟﻰ
ﺻ ـﻔ ــﻮف اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ
ً
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻋﺎﻣﺎ
ً
واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وأﻣ ـ ـﻀـ ــﻰ ﻧ ــﺎﻓ ــﺎس
ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ أﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮام ﻓ ــﻲ
ﺻـ ـﻔ ــﻮف رﻳ ـ ـ ــﺎل "-2014
 ،"2019أ ﺣـ ـ ـ ــﺮز ﺧ ــﻼ ﻟ ـﻬ ــﺎ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب أﺑﺮزﻫﺎ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ً
ﺛــﻼث ﻣــﺮات ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ  2016و ،2018وﻟﻘﺐ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺑﺎت ﻧﺎﻓﺎس ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ إﻋﻼن
اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷﺣﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺤﺎرس
ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ رﻳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﻦ ﻧﺎدي
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

ﻓﺎﻟﻜﺎو إﻟﻰ ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي
وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧـ ــﺎدي ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ اﻧـﺘـﻘــﺎل
ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ وﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ راداﻣﻴﻞ ﻓﺎﻟﻜﺎو
إﻟﻰ ﺻﻔﻮف ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي اﻟﺘﺮﻛﻲ.
ً
ً
وﻛﺎن ﻓﺎﻟﻜﺎو " 33ﻋﺎﻣﺎ" ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2020ﺑﻴﺪ أن ﻧﺎدي اﻹﻣﺎرة
ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻟﻠﺨﻀﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ وإﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
واﻧﻀﻢ ﻓﺎﻟﻜﺎو إﻟﻰ ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺳﻢ.
وﺗﻄﺮﻗﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ
إﻟــﻰ راﺗ ــﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ  16ﻣﻠﻴﻮن ﻳ ــﻮرو ﻟﻠﻤﻮاﺳﻢ
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـ ــﻮرو ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷول.
ﻛـﻤــﺎ ﺗﺨﻠﻰ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻋــﻦ ﻻﻋــﺐ
وﺳـ ـﻄ ــﻪ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟــﻮﻳــﺰ
ﻏﻮﺳﺘﺎﻓﻮ إﻟــﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻓﻨﺮﺑﻐﺸﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻻﻋﺐ ﻧﺎﻧﺖ ﻓﺎﻟﻨﺘﺎن
روﻧﺠﻴﻴﻪ ﻧﺤﻮ  15ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﺗﻌﺎﻗﺪ رﻳﻦ ﻣﻊ ﻻﻋﺐ ﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ،اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ راﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ 21
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪه
ﻣــﻊ ﺣ ــﺎرس ﻣــﺮﻣــﻰ ﻣــﻮاﻃـﻨــﻪ ﺟـﻴــﺮوﻧــﺎ اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻟـﻤـﻐــﺮﺑــﻲ ﻳــﺎﺳـﻴــﻦ ﺑــﻮﻧــﻮ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋ ــﺎرة
ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ ﻣﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء ،واﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ "ﺗﺸﻴﺘﺸﺎرﻳﺘﻮ"
ﻣﻦ وﺳﺖ ﻫﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام.

ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ

أﻛـ ـ ــﺪ ﻻﻋـ ـ ــﺐ وﺳـ ـ ــﻂ أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ــﻮاﻋـ ــﺪ ،اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﺟ ــﻮاو
ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ،أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﻪ "ﻟﻢ" ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻠﻢ
ﺑﻤﺎ "ﻳﺤﺪث" ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ
إﺷــﺎرة ﻟﺘﺄﻟﻘﻪ اﻟﻼﻓﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ اﻟﻤﺪرﻳﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ.
و ﻗ ــﺎل ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟـﻠـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ،اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ أﺛـﻨــﺎء
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ اﻷﻓﻀﻞ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻟـﺸـﺒــﻮﻧــﺔ "ﻟ ــﻢ أﻛ ــﻦ ﻷﺣـﻠــﻢ
ﺑـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪث ﻣـ ـﻌ ــﻲ
ﺣﺎﻟﻴﺎ".
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ
اﻟــ 19ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺄن اﻷﻣﻮر
ﺳ ــﺎرت "ﻋ ـﻠــﻰ أﻓﻀﻞ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ" ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟــﻪ أو ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ا ﻟـﺴــﺎ ﺑــﻖ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ

راﻓﻴﻨﻴﺎ ﻳﺨﻮض ﻣﺮاﻧﻪ اﻷول
ﻣﻊ ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ
أﻛ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ
راﻓﻴﻨﻴﺎ أﻟﻜﺎﻧﺘﺎرا أﻣﺲ ،ﻣﺮاﻧﻪ
اﻷول ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻠﺘﺎ
ﻓ ـﻴ ـﻐــﻮ ،ﺗ ـﺤــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻤ ــﺪرب
ﻓـ ـ ــﺮان إﺳ ـﻜ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ،ﻓـ ــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ
ً
ﺗﺪرﻳﺐ ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎب ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
راﻣ ــﻮس "ﻣــﻮﺣــﺎ" اﻟﻤﻨﻀﻢ ﻣﻦ
رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﻮف
"اﻟﺴﻴﻠﻴﺴﺘﻲ".
وﻋ ـ ـ ـ ــﺎد راﻓـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪرب
ﺑﻤﻨﺸﺂت آ ﻣﺎدروا ﻣﻘﺮ ﺳﻴﻠﺘﺎ،
اﻟﺬي ﻟﻌﺐ ﺑﺼﻔﻮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
 2015 -2014ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
ﻟــﻮﻳــﺲ إﻧــﺮﻳـﻜــﻲ ﻛـﻤــﺪﻳــﺮ ﻓﻨﻲ،
إذ ﺳ ـﻴ ـﺨــﻮض ﻣ ـﻌــﻪ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﻦ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
وﺑ ــﺪت اﻟـﺴـﻌــﺎدة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻹﻧـﺘــﺮ ﻣﻴﻼن
ً
وﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـ ـ  26ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،اﻟ ــﺬي

راﻓﻴﻨﻴﺎ

ﻳ ـﻌــﺪ ﺳــﺎﺑــﻊ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻨــﺎدي
اﻟﺠﺎﻟﻴﺜﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،وﻣﺎزح
ﺑــﺎﻷﺧــﺺ زﻣـﻴـﻠــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓﻲ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،دﻳﻨﻴﺲ ﺳﻮارﻳﺰ.
وﻳﺤﺘﻞ ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺤ ــﺎدي ﻋـﺸــﺮ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ أرﺑ ــﻊ
ﻧﻘﺎط ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺟﻮﻻت.

ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻔﻴﺎت اﻟﻴﻮرو

ﻗﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ،إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻛﻼﻋﺐ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ً
وﺷﺎرك ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ " 30ﻋﺎﻣﺎ" ﻓﻲ  31ﻓﻘﻂ ﻣﻦ  77ﻣﺒﺎراة ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ً
ﺧﻼل  19ﺷﻬﺮا ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ إﻧﺘﺮ
ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺑﻌﻘﺪ إﻋﺎرة ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ.
وﻗــﺎل ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹذاﻋــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ "ﺑﻲ.
ً
ً
ﺑﻲ.ﺳﻲ"" :ﻛﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪا ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﻨﺖ داﺋﻤﺎ
أﻗﻮل ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻲ :أرﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ".
وأﺿﺎف" :ﻟﻮ ﻣﻨﺤﻮﻧﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻌﺐ ،ﻟﻘﺪﻣﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي،
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻨﺖ أﻟﻌﺐ  60دﻗﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻻ أﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻢ
أﻛﻦ أﻋﺮف ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ".
ً
ً
وﻛﺎن ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺑﺮز ﻧﺠﻮم أرﺳﻨﺎل ،وﺳﺠﻞ ﻟﻪ  80ﻫﺪﻓﺎ
ﺧﻼل  166ﻣﺒﺎراة.
وﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﺧـﻄــﻮة ﻟــﻸﻣــﺎم ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ ،وﻗ ــﺎل اﻟــﻼﻋــﺐ إﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻨــﺪم ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﻄﻮة.
ً
وﻗﺎل ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ" :إﻧﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﺑﺄﻧﻨﻲ اﻧﻀﻤﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ً
ً
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،داﺋﻤﺎ ﻣﺎ أﻗﻮل ﻫﺬا ...وﻟﺴﺖ ﻧﺎدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ".
)د ب أ(

ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ :ﻟﻢ أﻛﻦ أﺣﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻌﻲ

ً
وﺑـ ــﺪأ ﺑ ــﻮﻧ ــﻮ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ  28ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ،
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺌــﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟـﻨــﺎدي اﻟ ــﻮداد
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀ ــﺎوي اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﻲ ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﻞ إﻟــﻰ
أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑـﻌـﻤــﺮ اﻟـﺤــﺎدﻳــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮدﻳﻒ.
وﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ ،اﻧﺘﻘﻞ إﻟــﻰ ﺻﻔﻮف رﻳﺎل
ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻢ
 ،2015-2014ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﻴﺮوﻧﺎ
ﻣﻮﺳﻢ  2017-2016وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻷول
ﻣـﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ
.2019-2018
ﻛﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
روﺳـ ـﻴ ــﺎ  2018وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺨ ــﺾ أي ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻓــﻲ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت إذ ﻛ ــﺎن ﻣﻨﻴﺮ اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪي اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ .ﻟﻜﻦ ﺑﻮﻧﻮ ﻛﺎن
اﻟﺤﺎرس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﺳﻮد اﻷﻃﻠﺲ ﻓﻲ ﻛﺄس
اﻷﻣﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺻﻴﻒ .2019
وأﺗ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ ﺑ ــﻮﻧ ــﻮ ﻏ ـ ــﺪاة إﻋ ــﻼن
ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﻄﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺤﺎرس
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ رﻳﻜﻮ ﻣﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ.
ً
أﻣﺎ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ " 31ﻋﺎﻣﺎ" اﻟﺬي داﻓﻊ

ً
أﻳـﻀــﺎ ﻋــﻦ أﻟ ــﻮان ﻧــﺎدﻳــﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي وﺑــﺎﻳــﺮ ﻟـﻴـﻔــﺮﻛــﻮزن اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ،ﻓﻬﻮ
أﻓـﻀــﻞ ﻫ ــﺪاف ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ،
ً
ﺑﺮﺻﻴﺪ  51ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  108ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﻳ ـﻌ ــﻮد ﻫــﺮﻧــﺎﻧــﺪﻳــﺰ ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إذ ﻟﻌﺐ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻮﺳﻢ -2014
 ،2015وﺳ ـﻴ ـﻌــﺰز اﻟ ـﺨــﻂ اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮﻣــﻲ ﻟـﻠـﻨــﺎدي
اﻷﻧ ــﺪﻟـ ـﺴ ــﻲ ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ رﺣـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ
وﺳ ـ ــﺎم ﺑ ــﻦ ﻳـ ــﺪر إﻟــﻰ
ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮ ،وﺑﺎﺑﻠﻮ
ﺳـ ـ ــﺎراﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن.

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﺑﻮﻧﻮ

ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ

sports@aljarida●com

أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ اﻻول ،ﻏﻴﺎب
ﻻﻋ ــﺐ وﺳ ــﻂ ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﺑــﻮل
ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﺒﺎراﺗﻲ
ﺗﺼﻔﻴﺎت أﻣــﻢ أوروﺑ ــﺎ )ﻳــﻮرو  ،(2020ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﺣﻞ اﻟﻘﺪم.
وأﻋـﻠــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد أن اﻟـﻤــﺪرب دﻳﺪﻳﻴﻪ دﻳﺸﺎﻣﺐ
ﻗﺮر اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻻﻋﺐ وﺳﻂ أرﺳﻨﺎل اﻟﺸﺎب ﻣﺎﺗﻴﻮ
ﺟﻴﻨﺪوزي ) 20ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟــﺬي اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ
دون  21ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻮﻏﺒﺎ.
وﻳﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ وأﻧﺪورا
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "دو ﻓﺮاﻧﺲ" ﻳﻮﻣﻲ  7و 10اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻢ
اﻷوروﺑﻴﺔ )ﻳﻮرو .(2020
وﺑﻌﺪ ﻣﺮور  4ﺟﻮﻻت ،ﺗﺤﺘﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺻـ ــﺪارة اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ
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اﻧﺘﺼﺎرات ،وﺧﺴﺎرة وﺣﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا ﺗ ـﻀ ــﻢ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻏـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎت "ﻟ ـ ــﻮ ﺑـ ـﻠ ــﻮ" ﻟـﻬــﺎﺗـﻴــﻦ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻴﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺑﻮﻏﺒﺎ وﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي أﻳﻤﺮﻳﻚ ﻻﺑﻮرت ،وﺻﺎﻣﻮﻳﻞ أوﻣﺘﻴﺘﻲ،
ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
)إﻓﻲ(

ﺑﻮﻏﺒﺎ

روﻣﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن وﻛﺎﻟﻴﻨﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة

اﻟ ــﺬي ﺗ ــﻮج ﻣـﻌــﻪ ﺑﻠﻘﺐ اﻟـ ــﺪوري ،وﻫــﻮ
ﻣﺎ "ﺳﺎﻋﺪه" ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻵن.
وﺣ ــﻮل اﻟ ــﺪوري اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ وﻓﺮﻳﻘﻪ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،أﻛﺪ ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ" :اﻷﻣﻮر
ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ راﺋ ــﻊ ،واﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻳﺘﺼﺪر
ا ﻟـ ــﺪوري ،وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﻨﻬﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ".
وﺗ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻷﺗـ ـﻠـ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ
ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺑ ـﺜــﻼﺛــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ودﺷ ــﻦ ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻣﺎم إﻳﺒﺎر أول أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ.
وأﻇ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ــﺐ ،اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺷـ ـ ــﺎرك
ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث ،ﻗﺪراﺗﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺳــﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻷﻫﺪاف أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
وﻇﻬﺮ ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
)إﻓﻲ(

ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن

أﻋـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدي روﻣ ــﺎ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺿﻢ ﻻﻋﺐ وﺳﻂ أرﺳﻨﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺪوﻟﻲ
اﻷرﻣ ـﻨــﻲ ﻫـﻨــﺮﻳــﺦ ﻣـﺨـﻴـﺘــﺎرﻳــﺎن وﻣـﻬــﺎﺟــﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻴﻜﻮﻻ
ﻛﺎﻟﻴﻨﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ً
واوﺿــﺢ روﻣــﺎ أن ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن " 30ﻋﺎﻣﺎ" اﻟﺬي
ﺳـﺒــﻖ ﻟــﻪ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋــﻦ أﻟ ــﻮان ﺷــﺎﺧـﺘــﺎر داﻧﻴﻴﺘﺴﻚ
اﻷوﻛ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ وﺑ ــﻮروﺳـ ـﻴ ــﺎ دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو.
ً
وﺗﺎﺑﻊ أن ﻛﺎﻟﻴﻨﻴﺘﺶ " 31ﻋﺎﻣﺎ" ﻛﻠﻔﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
ﻳ ــﻮرو ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺸــﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻳﻮرو.
وﻓﺸﻞ ﻛﺎﻟﻴﻨﻴﺘﺶ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ إﻋﺎرة
ﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ إﻳــﻪ ﺳــﻲ ﻣـﻴــﻼن ،إذ ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ  20ﻣﺒﺎراة.

إرﻳﻜﺴﻦ ﻣﺴﺘﺎء ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
أﺑــﺪى ﻻﻋــﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن إرﻳﻜﺴﻦ ،اﺳﺘﻴﺎء ه ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﺴــﻢ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠــﻪ ﻣ ــﻊ ﻧ ــﺎدﻳ ــﻪ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺠﺎري ،اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري دون ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ.
وﺻ ـ ـ ــﺮح إرﻳـ ـﻜـ ـﺴ ــﻦ ﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ "إﻳ ـﻜ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺮا
ﺑ ــﻼدﻳ ــﺖ" اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ "ﻛ ـﻨ ــﺖ أﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻲ ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ )Football
 (Managerﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ أﺳﻒ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ".
وﻛ ـ ـ ــﺎن اﺳـ ـ ــﻢ إرﻳـ ـﻜـ ـﺴ ــﻦ ﻣـ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺎ ﺑ ـﻘــﻮة
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻗﻠﻌﺔ "اﻟﺴﺒﻴﺮز" ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ،
ﻧ ـﻈــﺮا ﻷن ﻋ ـﻘــﺪه ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2020وﻟﻜﻦ ﻟــﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻷي ﻧﺎد آﺧﺮ.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﺗ ــﻮﺗـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎم ،ﻣ ــﺎورﻳ ـﺴ ـﻴ ــﻮ
ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ،أوﺿﺢ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم أﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﻖ
ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار إرﻳﻜﺴﻦ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﻮر ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ.
وأﺿـ ـ ــﺎف إرﻳ ـﻜ ـﺴ ــﻦ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـ ـ ــ 27ﻋــﺎﻣــﺎ
"ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺎﺋﻌﺎت أﻛﺜﺮ ﻗــﻮة ،ﻧﻈﺮا ﻷن
ﻋﻘﺪي ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ".
وﻛــﺎن اﻟﻼﻋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺻــﺮح ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ،

إرﻳﻜﺴﻦ
إن اﻟﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺳﻴﻌﺪ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ "ﺻﻌﻮد درﺟﺔ ﺳﻠﻢ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺆﻛﺪ أن اﺳﺘﻤﺮاره أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
"ﻟﻦ ﻳﻌﺪ ﻓﺸﻼ".
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن إرﻳـﻜـﺴــﻦ ،اﻟــﺬي ﺗﺒﻠﻎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ  100ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو،

ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻘــﻞ إﻟ ــﻰ ﺻ ـﻔــﻮف ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم ﻓﻲ
ﺻﻴﻒ  2013ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ أﻳــﺎﻛــﺲ أﻣـﺴـﺘــﺮدام
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،وﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮاه ﻣﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻷﺧﻴﺮة ،وﺧﺎض ﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
)إﻓﻲ(

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻋــﺰز ﻧ ــﺎدي ﻻﻳـﺒــﺰﻳــﻎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﻴﻚ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧــﺎدي
روﻣﺎ.
وأﻋﻠﻦ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ أن ﻣﺪة إﻋﺎرة اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ
ً
ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ،وﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺷ ــﺮاء ﺷـﻴــﻚ ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣ ــﺪة إﻋــﺎرﺗــﻪ وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺷﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺳ ـﻴ ـﺤــﻞ ﺷ ـﻴــﻚ ﻣ ـﺤــﻞ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﺟــﺎن-ﻛـﻴـﻔـﻴــﻦ
أوﻏﺴﺘﻴﻦ اﻟﺬي أﻋﺎره ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ إﻟﻰ ﻧﺎدي ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ً
وﻳﺘﺴﻢ ﺷﻴﻚ " 23ﻋــﺎﻣــﺎ" ﺑﻘﻮة ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻜﺮة
ﺑﻀﺮﺑﺎت اﻟﺮأس ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮﺳﻮف
ﺑﻮﻟﺰن ،وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺛﻨﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮات ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم.
وﻳﺘﺤﺪر ﺷﻴﻚ ﻣــﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻓــﻲ ﺳﺒﺎرﺗﺎ
ﺑﺮاغ وﻟﻌﺐ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻹﻳﻪ إس روﻣﺎ وﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ
ﺟﻨﻮى.

ﺑﺎﻧﻔﻴﻠﺪ ﻳﻘﻴﻞ ﻫﺮﻧﺎن ﻛﺮﻳﺴﺒﻮ
أﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺪ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺑﻪ ﻫﺮﻧﺎن
ﻛــﺮﻳـﺴـﺒــﻮ ﻟ ـﺴــﻮء اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ ﺧــﻼل
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻻت اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وذﻛﺮ اﻟﻨﺎدي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ
ﺣ ــﻮل إﻗــﺎﻟــﺔ ﻛﺮﺳﻴﺒﻮ ،اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده وﻷﻧﺪﻳﺔ
رﻳ ـ ـﻔـ ــﺮ ﺑـ ـﻠـ ـﻴ ــﺖ وإﻧ ـ ـﺘ ـ ــﺮ وﻣـ ـﻴ ــﻼن
وﺗﺸﻠﺴﻲ وﻻﺗﺴﻴﻮ" :ﺑﻜﻞ أﺳﻒ،
ﻛـﻤــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم،
وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت واﻋ ــﺪة
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ".
ووﺟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺑ ــﺎﻧـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ
ﻟﻜﺮﻳﺴﺒﻮ وﺟﻬﺎزه اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻬ ــﻢ وﺟ ـﻬ ــﻮدﻫ ــﻢ ﺧــﻼل
اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋﻤﻠﻮا
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي.
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻞ ﺑــﺎﻧ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﺪ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻊ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ــﺪول
اﻟ ـ ــﺪوري ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ أرﺑـ ــﻊ ﻧـﻘــﺎط
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺜﻼث ﻫﺰاﺋﻢ.

ﻛﺮﻳﺴﺒﻮ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋــﺮب ﻛﺮﻳﺴﺒﻮ
) 44ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،ﻋـﺒــﺮ ﺣـﺴــﺎﺑــﻪ ﻓﻲ
"ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ" ،ﻋ ــﻦ أﺳ ـﻔ ــﻪ وﺣ ــﺰﻧ ــﻪ
ﻟ ـﻘــﺮار إﻗــﺎﻟـﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺛــﺎﻧــﻲ ﻧــﺎدي
ﻳ ـﻘــﻮده ﻓــﻲ ﻣ ـﺸ ــﻮاره ﻛ ـﻤــﺪرب،
ﻟﻜﻨﻪ أﺑﺪى رﺿﺎه ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ
ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ،وﻛﺘﺐ" :ﺑﻜﻞ
أﺳ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻔﺮﻳﻖ".
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

ﻧﻴﻤﺎر وﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ...ﺻﻔﻘﺔ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺎﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﻋﺎش ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن وﻻﻋﺒﻪ ﻧﻴﻤﺎر ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﻟﻴﻘﺮر
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺗﺮك
اﻟﻨﺎدي واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻏﻴﺮ أن ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﺑﺎءت
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.

أﺛﺎر ﻏﻀﺐ
اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ
أن »رﻳﻤﻮﻧﺘﺎدا«
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ 2017
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ

اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ ،أﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف
اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ،إﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة،
ﻣﻐﺎﻣﺮات ﺧــﺎرج إﻃــﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
وﻋــﻮدة إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ
ﻓـﺼــﻮﻟـﻬــﺎ ...ﺑـﻴــﻦ  2017و،2019
ﺗـ ـﺼ ــﺪرت ﺗ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ
ﻧﻴﻤﺎر اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ وﺧﺎرﺟﻪ.
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺬﻫ ـﻠ ــﺔ
ﻣــﻊ اﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻪ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  222ﻣﻠﻴﻮن
ﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرو ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺮﺷ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺔ .ﻗ ـﺒ ــﻞ
اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ ﻋ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ
ﻓــﻲ  3أﻏـﺴـﻄــﺲ  2017ورﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟ ـﺘــﺮﺣ ـﻴــﺐ ﺑ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑـ ــﺮج إﻳ ـﻔــﻞ،
ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺒﺎرة
"ﺳﻴﺒﻘﻰ" اﻟﺸﻬﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ
زﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ
اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ ﺟ ـﻴــﺮار ﺑـﻴـﻜـﻴــﻪ ...ﻛﺎﻧﺖ
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق ﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻏـﻴــﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت.
ـﺪوري
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺎﺗـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ّ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺿ ــﺪ ﻏ ــﺎﻧـ ـﻐ ــﺎن ،وﻗ ــﻊ
ﻧﻴﻤﺎر ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﺑ ـ ــﺎرك دي ﺑ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺿ ــﺪ ﺗــﻮﻟــﻮز
ﻓﻲ  20أﻏﺴﻄﺲ ) ،(2-6ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺪف راﺋﻊ ﻣﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮﺗﻴﻦ
ﺣــﺎﺳ ـﻤ ـﺘ ـﻴــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗ ــﺪم اﻟـﻔـﻨــﺎن
اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﺧ ــﻼل ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ.
وﻗـ ــﻊ اﻟـ ـﺼ ــﺪام اﻷول ﺑـﺴــﺮﻋــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻟـ ـﻴ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ
ﻓـ ــﻲ  17ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ) -2ﺻـ ـﻔ ــﺮ(،
ﻓـ ـﻔ ــﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة ،ﻃ ـﻠــﺐ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ رﻛ ـﻠ ــﺔ ﺟ ـ ــﺰاء ﻛـ ــﺎن زﻣـﻴـﻠــﻪ
اﻻوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ إدﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ
ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ،رﻓﺾ ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ
ﺛ ــﻢ أﻫـ ــﺪر رﻛ ـﻠ ـﺘــﻪ ،ﺗ ـﺤــﻮل اﻟ ـﻨــﺰاع

اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎدي ﻓ ــﻲ أي ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ إﻟ ــﻰ
ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة.
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑ ــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ،ﻟــﻢ
ﻳﺘﻐﻴﺮ أي ﺷ ــﻲء ...ﺑﺮﻏﻢ رﺑﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﺿــﺪ دﻳـﺠــﻮن ) -8ﺻﻔﺮ(،
واﺟـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺻ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺮات اﺳـ ـﺘـ ـﻬـ ـﺠ ــﺎن
ﺟـ ـﻤ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﺮه ﺑـ ـﻌ ــﺪ رﻓ ـ ـﻀـ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺢ
ﻛ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ رﻛ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺰاء ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ﺳﺘﺠﻌﻠﻪ أﻓﻀﻞ ﻫﺪاف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻨﺎدي.
ﻓ ــﻲ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ  ،2018وﻗـﺒــﻞ
ﺧ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺲ دﻗ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻼﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮ ﺿـ ـ ــﺪ ﻣ ــﺮﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺎ
)-3ﺻـ ـﻔ ــﺮ( ،أﺻ ـﻴــﺐ ﻧـﻴـﻤــﺎر وﺗــﺮك
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺐ ...ﻏ ـ ـ ــﺎب ﻋ ـ ــﻦ إﻗـ ـﺼ ــﺎء
ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺛ ـﻤ ــﻦ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑ ــﺎ أﻣــﺎم رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻻﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ  6ﻣـ ــﺎرس ،أﻋـﻄــﻰ
اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪم
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي
ﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﻻﻋﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ.

اﻟﻘﺪم" ،وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ 2013
ﺣﻞ ﺧﺎرج ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ
ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.

ﺧﻴﺒﺔ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠١٨

ﻛﺎﺑﻮس اﻹﺻﺎﺑﺎت

ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻧﻴﻠﻪ
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻔﺨﺮي ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺷﺎرك "ﻧﻲ" ﻓﻲ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،2018ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ودﻋ ـ ــﺖ ﻣ ــﻦ رﺑـ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﺿــﺪ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ) ،(1-2ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻟﻢ ﻳﻠﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﻢ اﻟﺮﻗﻢ  .10ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﻧــﺪﻳــﺎل،
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺎت ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ وﺗــﺪﺣــﺮﺟــﻪ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻷرض ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮا ﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ
ﺧﺼﻮﻣﻪ ،وﻗــﺎل ﺑﺄﺳﻰ ﻟﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﺮس" :ﻟﻢ أرﻏﺐ )ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل(
ﺑ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﺮة وﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻛ ــﺮة

ﻛـ ــﺎﺑـ ــﻮس ﻃ ـﺒ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺟ ـ ــﺰء أول واﻋ ـ ــﺪ،
ﺗـ ـﻜ ــﺮرت اﻟـ ــﺪراﻣـ ــﺎ :ﻓ ــﻲ  23ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 ،2019ﺗ ـ ـ ــﺮك ﻧـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎر ﻣ ــﻮا ﺟـ ـﻬ ــﺔ
ﺳ ـﺘ ــﺮاﺳ ـﺒ ــﻮرغ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺄس ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ
)-2ﺻ ـﻔــﺮ( ﺑــﺎﻛـﻴــﺎ .ﺗـﻌــﺮض ﻣﺠﺪدا
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺠﺮاﺣﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻏﺎب ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ
ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ اﻻﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي
وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﺗ ــﻮدﻳ ــﻊ دوري أﺑـﻄــﺎل
أوروﺑﺎ ﻣﺠﺪدا .أﻫﺎن اﻟﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﺄوﻗﻔﻪ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـ ــﻲ ﺛــﻼث ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ،ﺧﻼل

ﻧﻴﻤﺎر ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﺗ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﻪ ﺷ ــﻮﻫ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺎرﻧ ـﻔ ــﺎﻟ ــﻲ
ﺳ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎدوري ورﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ،وﻓ ـﺘ ـﺤ ــﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه
ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟــﻰ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن.
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
أﺑــﺮﻳــﻞ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛ ــﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟـ ــﺬي ﺧ ـﺴ ــﺮه ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﺿ ــﺪ رﻳ ــﻦ،
ﻟﺪى ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
"ﺳـﺘــﺎد دو ﻓــﺮاﻧــﺲ" ،دﻓــﻊ ﻧﻴﻤﺎر
ﻣﺸﺠﻌﺎ اﺳﺘﻔﺰه ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺎت
ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة ،واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻠﻘﻄﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،أوﻗﻒ ﺛﻼث
ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت وﺧ ـﺴــﺮ ﺷ ــﺎرة اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﺪاﻧﻲ اﻟﻔﻴﺶ ﻗﺒﻞ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق "ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ"
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻏ ــﺎب ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻌــﺮﺿــﻪ
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ

ﺗ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﺿﺪ ﻗﻄﺮ.

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ،
ﱡ
اﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـﻴ ـﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎﻏ ـﺘ ـﺼ ــﺎب ﺷــﺎﺑــﺔ
دﻋ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ــﻰ ﻓ ـ ـﻨـ ــﺪق ﺑ ــﺎرﻳـ ـﺴ ــﻲ.
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻳ ــﻂ ﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻧـ ـﺸ ــﺮه ﻋـﻠــﻰ
إﻧـﺴـﺘـﻐــﺮام ،داﻓ ــﻊ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴﻪ "ﻫــﺬا
ﻓﺦ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ،آﻣــﻞ أن أﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪرس ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ"ُ .رﻓـﻀــﺖ
اﻟﺸﻜﻮى ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺳــﺎو ﺑــﺎوﻟــﻮ ﻓــﻲ  10أﻏﺴﻄﺲ ،اذ
وﺟﺪ اﻟﻘﻀﺎء ان اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﺠﺰت
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺪاء
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ.
ﺧﺮج اﻟﻘﻄﺮي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ

ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺳﻜﻮﻻري
أﻋﻠﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس ،ﺑﻄﻞ اﻟــﺪوري اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻌﺎم  ،2018إﻗﺎﻟﺔ
ﻣﺪرﺑﻪ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﺳﻜﻮﻻري ﻋﻘﺐ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌــﺮض ﻟـﻬــﺎ ﻣـﺴــﺎء اﻷﺣ ــﺪ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ أﻣ ــﺎم ﻓــﻼﻣـﻨـﻐــﻮ ﺑــﺎﻟــﺪوري
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وإﻗـﺼــﺎﺋــﻪ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣــﻦ رﺑــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ.
وﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس ،وﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
ﻣـﺴــﺎء اﻷ ﺣ ــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﻓﻼﻣﻨﻐﻮ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﺧﻠﻒ ﻓﻼﻣﻨﻐﻮ وﺳــﺎﻧـﺘــﻮس وﻛﻮرﻳﻨﺜﺎﻳﻨﺰ وﺳ ــﺎو ﺑــﺎوﻟــﻮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﺑــﺎﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ارﺗ ـﻔــﻊ ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ

رﺋ ـﻴــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﻋــﻦ ﺻﻤﺘﻪ
ً
ﻓــﺎﺗـﺤــﺎ ﺑ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻐــﺎدرة ،وﻗ ــﺎل ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮﺗﺒﻮل"
ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ دون أن ﻳـﺴـﻤـﻴــﻪ "ﻻ
أﺣ ــﺐ ﺳ ـﻠــﻮك ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ .اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻮن ﻟ ـﻴ ـﺴــﻮا ﻫﻨﺎ
ﻟـﻠـﺘـﺴـﻠـﻴــﺔ ،وإذا ﻟ ــﻢ ﻳــﻮاﻓ ـﻘــﻮا ﻓــﺈن
اﻷﺑ ــﻮاب ﻣـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ...إﻟــﻰ اﻟـﻠـﻘــﺎء!".
ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺗﺄﺧﺮ ﻧﻴﻤﺎر
ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎزة
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔّ ،
ﺗﻮﻋﺪ اﻟﻨﺎدي وﻣﺪﻳﺮه
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎردو
ﺑـ"اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ" .أﺛﺎر
ﻧﻴﻤﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ،أن
"رﻳﻤﻮﻧﺘﺎدا" ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﺳـ ـ ــﺎن ﺟـ ــﺮﻣـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪور ﺛـﻤــﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪوري اﻷﺑﻄﺎل ﻋﺎم 2017
)ﻓﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ إﻳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ

أرﺿﻪ  6-1ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ
ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺻ ـﻔــﺮ ،(4-ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ
ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮاﻟـﻴــﺲ ،ﺿـﻐــﻂ ﻧﻴﻤﺎر
ﻟﻠﻌﻮدة اﻟــﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن رﻓ ــﺾ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﻲ ﻋ ـﻨــﻪ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻟــﺬي ﻳﺮاه
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺷﺪ
ﺣـﺒــﺎل ﺣـﺘــﻰ اﻷﻳ ــﺎم اﻻﺧ ـﻴ ــﺮة ﻗﺒﻞ
اﻗﻔﺎل ﺳﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت .اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮر ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﺑـﻌــﺪاﺋـﻴــﺔ
وإﻫﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪوري اﻟـﺘــﻲ ﻏــﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
"اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ" ﻣ ــﻦ اﻻﺻ ــﺎﺑ ــﺔ .رﻓــﺾ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﺮﺿﺎ أﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻋﻮدة
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻟــﻼﻋــﺐ ﻋــﺎش
ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ أﺳ ــﻮأ ﻣــﻮﺳـﻤـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮوﻳﺔ.

اﻧﺴﺤﺎب ﺑﻴﺒﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس وﻟﻢ ﻳﺬق ﺑﻬﺎ ﻃﻌﻢ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ
ﻟﻘﺎءات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم ،ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﻓﻮزه ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻏﺮﻳﻤﻴﻮ ﻓﻲ ذﻫﺎب
رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ ،وﺧﺴﺮ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ  1-2ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
اﻹﻳﺎب ،ﻟﻴﻮدع اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎدي ﻓﺴﺦ
ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ ﺳﻜﻮﻻري وﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﺎوﻟﻮ
ﺗﻮرا وﻛﺎرﻟﻮس ﺑﺮاﺳﻴﺪﻳﻠﻲ ،وﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺪرب
"ﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ أدﻳﺎ ﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﺑﻄﻼ ﻟﻠﺒﺮازﻳﻞ ﻟﻌﺎم ."2018

أﻋﻠﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ،أﻣﺲ
اﻷول ،أن ﻗـﻄــﺐ دﻓ ــﺎع ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺑ ــﻼده وﻓــﺮﻳــﻖ
ﺑﻮرﺗﻮ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﺑﻴﺒﻲ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻮة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑﺎ  ،2020وﺳﻴﺤﻞ اﻟﻮاﻋﺪ
ﻓﻴﺮو ﻣﻜﺎﻧﻪ.
وأوﺿ ــﺢ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،أن ﺑﻴﺒﻲ )36
ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺆﻫــﻞ ﻟ ـﺨــﻮض اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ ،ﺑﻌﺪ
ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت.
وﺗﺎﺑﻊ أن ﻗﻄﺐ دﻓﺎع ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﻮاﻋﺪ ﻓﻴﺮو )22
ﻋﺎﻣﺎ( ﺣﻈﻲ ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻏﻴﺎب ﺑﻴﺒﻲ.

ﺳﻜﻮﻻري

وﺗﺤﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ،ﺑﻄﻠﺔ أوروﺑﺎ  2016ودوري
اﻷﻣﻢ  ،2019ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺑﻴﺎ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺮاد ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻨﻴﻮس ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ ﻧـﻘـﻄـﺘـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ
ﺑﻔﺎرق ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻒ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﻤﺘﺼﺪرة،
واﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﺑﻔﺎرق
اﻷﻫ ــﺪاف أﻣــﺎم ﺻﺮﺑﻴﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺖ
ﺛــﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت.

روﻧﺎﻟﺪو »ﻻﻋﺐ اﻟﻌﺎم« ﻓﻲ ﺑﻼده

 ٦ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺴﻠﺔ

ﺗﻮج اﻟﻨﺠﻢ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﺠﺎﺋﺰة "ﻻﻋﺐ اﻟﻌﺎم" ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل،
ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ــﻲ ﻛـ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم وﻧـﻘــﺎﺑــﺔ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل "اﻟـ ــﺪون" أﺛ ـﻨــﺎء ﺗﺴﻠﻢ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة،
ً
ً
إن ﻋـ ــﺎم " 2019ﻛ ـ ــﺎن ﺻ ـﻌ ـﺒــﺎ ﺟ ـ ــﺪا ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻳ ـﻤ ـﻀــﻲ ﺑـﺴــﺮﻋــﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ،ﻣ ــﻊ وﺟ ـ ــﻮد وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،واﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ ،اﻷﻣـ ــﺮ أﺷـﺒــﻪ
ً
ﺑ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺔ" ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗـ ــﻪ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺤﺪث "أﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ".
وﺗـ ـﻔ ــﻮق ﻧ ـﺠــﻢ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎردو
ﺳﻴﻠﻔﺎ "ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻹ ﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي"،
وﺑﺮوﻧﻮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ "ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ"،
واﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮاﻋﺪ ﺟﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ "أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ" ،وروﺑﻴﻦ ﻧﻴﻔﻴﺲ "ﺳﺎوﺛﺎﻣﺒﺘﻮن
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي".
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣـﺼــﺪ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ ﺟــﺎ ﺋــﺰة " ﻓــﺮ ﻳــﻖ

ﺿـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺎت ﺻ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ
وإﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ واﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ وروﺳ ـﻴــﺎ
وﺑﻮﻟﻨﺪا وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﻮزه
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﺰز اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻲ آﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻋــﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻔﻮز ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
واﻛ ـﺘ ـﺴــﺢ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ،
أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻﻧﺘﺰاع اﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻄﻞ اﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ،ﻧ ـﻈ ـﻴ ــﺮه اﻟـﻔـﻠـﺒـﻴـﻨــﻲ
 ،67-126ﻟﻴﺤﺠﺰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻣﻊ
إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻐـﻠـﺒــﺖ ﻗـﺒـﻠــﻪ ﻋﻠﻰ
أﻧ ـﻐــﻮﻻ  61-92ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة ﺷﻬﺪت
اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.
وأﺗﻰ اﻟﻔﻮز اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻐﻮﻻ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻃ ـﻐــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺣــﺎدﺛــﺔ
"ﻧﻄﺢ" ﻻﻋﺐ أﻧﻐﻮﻻ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﺑﺎوﻟﻮ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﻪ اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ أﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪرو
ﺟﻨﺘﻴﻠﻲ.

روﻧﺎﻟﺪو ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ
اﻟـﻌــﺎم" ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﺮﺟــﺎل واﻟﺴﻴﺪات،
ﻓﻴﻤﺎ ذﻫـﺒــﺖ ﺟــﺎﺋــﺰة "ﻣ ــﺪرب اﻟ ـﻌــﺎم" إﻟــﻰ
ﺑﺮوﻧﻮ ﻻج ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﻨﻔﻴﻜﺎ.
وﻇـﻬــﺮ اﻟ ـﺤ ــﺎرس اﻟـﻤـﺨـﻀــﺮم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﺒﻮرﺗﻮ ،اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إﻳﻜﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس اﻟﺬي
أﻋﻠﻦ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ

ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻣﺪاﻓﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ً
ً
وﺑﻮرﺗﻮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﻴﻠﻴﺘﺎو ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻮاو
ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ،أﺣﺪ ﻧﺠﻮم أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻨﺬ
ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺠــﺎري وﻻﻋ ــﺐ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ.
)إﻓﻲ(

اﻷﻧﻐﻮﻟﻲ ﺑﺎوﻟﻮ ﻳﻨﻄﺢ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻨﺘﻴﻠﻲ
وﺗﻠﻌﺐ ﺻﺮﺑﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ ﻧﺴﺨﺔ ،2006
واﻟـ ــﺬي ﺣـﺠــﺰ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻋﻦ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ،ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺒﻮرﺗﻮرﻳﻜﻲ .63-73
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ذاﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻋ ــﺰز
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﺑﻄﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ،2017آﻣــﺎﻟــﻪ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟ ــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ ﺿﻤﻦ
اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻣ ــﺔ ﺣـ ـﺘ ــﻰ 15
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺑـﻔــﻮز ﻣــﺮﻳــﺢ ﻋﻠﻰ إﻳ ــﺮان
.67-79
وﻛــﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟـﻤــﺎﺟــﺮي ،اﻟﻼﻋﺐ
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮف داﻻس
ﻣ ــﺎﻓ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪوري اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ )ان ﺑ ــﻲ اﻳ ـ ــﻪ( ،أﻓـﻀــﻞ
ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺮﺻﻴﺪ  22ﻧﻘﻄﺔ،

إﺿﺎﻓﺔ ﻟـ 15ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺛﻼث ﺗﻤﺮﻳﺮات
ﺣﺎﺳﻤﺔ.
واﻧ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ
وﺑﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻠﺘﻘﻴﺎن اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻘﻘﺖ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻓﻮزﻫﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
وﺣﺠﺰت ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ  ،81-94ﺑﻔﻀﻞ
 23ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺨﻀﺮم ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻜﻮﻻ
) 39ﻋــﺎﻣــﺎ( ،اﻟــﺬي رﻓــﻊ رﺻـﻴــﺪه إﻟﻰ
 611ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻟﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل.
وﻟـﺤـﻘــﺖ روﺳ ـﻴــﺎ ﺑــﺈﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ إﻟــﻰ
اﻟـ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ،73-87ﻫــﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﺧـ ـﻄ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ
 68-81ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮت" اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ.

ﻧﺎدال ﻳﻘﺼﻲ ﻣﺎرﻳﻦ ﺳﻴﻠﻴﺘﺶ ﻣﻦ »ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز«

اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻴﻞ ﻧﺎدال

ﺧﺴﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻴﻞ ﻧﺎدال اﻟﻤﺼﻨﻒ
ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺨــﻮض رﺑــﻊ
ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،آﺧــﺮ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب،
ﺧــﻼﻓــﺎ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧــﺎوﻣــﻲ أوﺳ ــﺎﻛ ــﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺧﺴﺮت ﺻﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻟ ــﺪى اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل ،ﺧـﺴــﺮ ﻧ ــﺎدال ) 33ﻋــﺎﻣــﺎ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪورة ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺨﻄﻰ
اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ ﻣــﺎرﻳــﻦ ﺳﻴﻠﻴﺘﺶ اﻟـﻤـﺘــﻮج ﻓﻲ
 2014ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  3-6و6-3
و 1-6و ،2-6ﻟﻴﺒﻠﻎ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ  9ﻣــﺮات ﻓﻲ
"ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز".
وﺗﺒﺎدل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻔﻮز ﻣﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻓﻲ
أول ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻟﺮاﺑﻌﺔ وأﺣــﺮز ﺗﺴﻌﺔ أﺷــﻮاط ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺠﻢ اﻟﻐﻮﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺗــﺎﻳ ـﻐــﺮ وودز اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪرﺟﺎت.
وﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻲ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎدال ﻓـ ــﻲ دور اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺷﻔﺎرﺗﺴﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
واﻟﺬي أﻗﺼﻰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر زﻓﻴﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺳﺎدﺳﺎ  3-6و 6-2و 6-4و.6-3

وﻋـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻰ زﻓ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﻒ ﺑـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدوار اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﺣـ ـﺘ ــﺎج إﻟـ ــﻰ  3ﺳــﺎﻋــﺎت
و 10دﻗــﺎﺋــﻖ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻋﻘﺒﺔ اﻟـﻤــﻮﻟــﺪاﻓــﻲ
رادو أﻟـﺒــﻮت ﻓــﻲ اﻷول ،و 3ﺳــﺎﻋــﺎت و9
دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ
ﺗـﻴــﺎﻓــﻮي ﻓــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ،و 3ﺳــﺎﻋــﺎت و36
دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ
أﻟﻴﺎز ﺑﻴﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻟﺸﻔﺎرﺗﺴﻤﺎن  3ﺳــﺎﻋــﺎت و8
دﻗﺎﺋﻖ.
وﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﻔﺎرﺗﺴﻤﺎن رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ "ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز"
ﺑﻌﺪ  .2017ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺪور ذاﺗﻪ ﻓﻲ "روﻻن
ﻏﺎروس" ﻋﺎم  ،2018وﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ
ﺣﺘﻰ اﻻن ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم.

ﻣﻮﻧﻔﻴﺲ ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻧﺪوﺧﺎر
وﺗ ـﺨ ـﻄــﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﻏ ــﺎﻳ ــﻞ ﻣــﻮﻧـﻔـﻴــﺲ
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﺸــﺮ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑــﺎﺑـﻠــﻮ اﻧــﺪوﺧــﺎر
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  6-1و 6-2و.6-2
وﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻣــﻮﻧـﻔـﻴــﺲ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻔــﺎرع
اﻟﻄﻮل ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺑﻴﺮﻳﺘﻴﻨﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،

اﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﺨــﻮض اول رﺑ ــﻊ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻄﻴﻪ اﻟﺮوﺳﻲ
أﻧـ ــﺪري روﺑـﻠـﻴــﻒ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻷرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ 6-1
و 6-4و.(8-6) 7-6
وﺑﺎت ﺑﻴﺮﻳﺘﻴﻨﻲ ) 23ﻋﺎﻣﺎ( ﺛﺎﻧﻲ ﻻﻋﺐ
إﻳﻄﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ "ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز"
ﺑﻌﺪ ﻛــﻮرادو ﺑﺎراﺗﺴﻮﺗﻲ اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ ﻫﺬا
اﻹﻧـﺠــﺎز ﻋــﺎم  1977ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ ﺑﻠﻮغ
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺮ اﻣﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺟﻴﻤﻲ ﻛﻮﻧﻮرز اﻟﺬي ﺧﺴﺮ ﺑﺪوره اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻣﺎم اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻏﻴﻴﺮﻣﻮ ﻓﻴﻼس.

ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺴﻴﺪات
وﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات ،ﻓﻘﺪت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎوﻣﻲ
أوﺳــﺎﻛــﺎ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أوﻟ ــﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻟﻘﺒﻬﺎ،
ﺑـﺴـﻘــﻮﻃـﻬــﺎ أﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮﻳــﺔ ﺑـﻴـﻠـﻴـﻨــﺪا
ﺑﻨﺴﻴﺘﺶ  5-7و ،4-6ﻣــﺎ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺧـﺴــﺎرة
ﺻﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺳﺘﺘﺨﻠﻰ أوﺳﺎﻛﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻦ
ﺻ ــﺪارة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﻼﻋـﺒــﺎت اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت
ﻟــﻸﺳ ـﺘــﺮاﻟ ـﻴــﺔ أﺷ ـﻠــﻲ ﺑ ــﺎرﺗ ــﻲ ﺑـﻄـﻠــﺔ روﻻن
ﻏﺎروس ،واﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
واﻟﺘﻲ ودﻋﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪور

ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻬﺎ اﻷﺣﺪ أﻣﺎم
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻧﻎ ﻛﻴﺎﻧﻎ.
وﻛﺎﻧﺖ أوﺳﺎﻛﺎ ) 21ﻋﺎﻣﺎ( ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻠﻘﺐ
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﺴــﺎب
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ،
ﻣ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺔ أول ﻟ ـﻘ ــﺐ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗـﻬــﺎ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻟﻘﺒﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻟـﺒـﻨـﺴـﻴـﺘــﺶ ﻋﻠﻰ
أوﺳﺎﻛﺎ ﻓﻲ  3ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺿﺮﺑﺖ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻮﻋﺪا ﻓﻲ اﻟــﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ
اﻟ ـﻜــﺮواﺗ ـﻴــﺔ دوﻧـ ــﺎ ﻓـﻴـﻜـﻴـﺘــﺶ اﻟـ ـ ــ 23واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻟﻴﺎ ﻏﻮرﻏﻴﺲ 6-7
) (5-7و 7-5و.6-3
وأو ﻗ ـﻔــﺖ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ أﻧﺪرﻳﻴﺴﻜﻮ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺎﻳﻠﻮر
ﺗﺎوﻧﺴﻨﺪ ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  1-6و 6-4و،2-6
ﻟﺘﺒﻠﻎ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻻوﻟﻰ،
وﺗﻼﻗﻲ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ اﻟﻴﺰ ﻣﺮﺗﻨﺰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ واﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ آن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  1-6و 1-6ﻟﺘﺨﺴﺮ 16
ﺷﻮﻃﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
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آخر كالم
أزمة سياسية
بال نهاية

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

دولة الحريات ...ال
تعرف القمع

أ .د .غانم النجار

األزمة السياسية المشتعلة منذ قرابة سنوات أربع في بريطانيا،
باسم "بريكست" ،أو الخروج من االتحاد األوروبــي ،ال يبدو أنها
ستنتهي ،بــل سينتج عنها ذيــول وتعقيدات ،تتجاوز موضوع
بريكست ،بــل تصل إلــى جــذور العملية السياسية ،وانقسامات
مجتمعية وحزبية صعبة الترميم وعودتها إلى سابق عهدها.
كيف بدأت األزمة؟
األزمة جاءت كسوء تقدير سياسي لرئيس الوزراء األسبق ديفيد
كاميرون ،حين أعلن تحديه للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،
ً
ً
ً
إلصــدارهــا حكما عماليا ضد بريطانيا ،معلنا أنــه سيخرج من
االتـحــاد األوروب ــي .كــان ذلــك مجرد محاولة إلعــان رد فعل على
ً
حكم المحكمة األوروبية ،حيث لم يكن كاميرون مؤيدا للخروج،
إال أن اليمين المتطرف التقط الفكرة وأنشأ حزب "يوكيب" ،الذي
حولها إلى قضية شعبية ،فاضطر كاميرون إلجراء االستفتاء .فاز
توجه الخروج بأغلبية بسيطة ،وتم اعتماده على الرغم من حصول
تجاوزات أكدتها التحقيقات .إال أن النتيجة وأجواء االستفتاء دلتا
على وجود انقسام حاد في المجتمع .واستقال ديفيد كاميرون
وتولت رئاسة الوزراء تيريزا ماي.
ما تداعيات األزمة؟
الخروج من االتحاد األوروب ــي ليس كالخروج من المنظمات
العربية ،بل يتطلب مفاوضات والتزامات مالية تقدر بالنسبة إلى
ً
ً
بريطانيا بـ  ٤٠مليار باوند تقريبا .وعبثا حاولت ماي التفاوض
مع االتحاد األوروبي للحصول على شروطها ،فلم تنجح ،وقدمت
 ٣مقترحات رفضها البرلمان بأغلبية ساحقة ،بما في ذلك عدد
كبير من حزب المحافظين باتجاه نحو اليمين الراديكالي أكثر
من اليمين المحافظ التقليدي .وكان أن تم التصويت على الخروج
في  ٣١أكتوبر.
ً
؟
مؤخرا
األزمة
اشتعلت
لماذا
ْ
استقالت تيريزا ماي بعد فشلها في تحقيق االتفاق ،ورفض
البرلمان لمقترحاتها ،وتولى بوريس جونسون رئاسة الــوزراء
بعد انتخابات داخلية مضنية ،وهو شخصية مثيرة للجدل ،وصفه
الرئيس ترامب بأنه يشبهه .بــدأ جونسون ذو األصــول التركية
باتخاذ خطوات غير مسبوقة ،منها تعطيل البرلمان مدة خمسة
أسابيع ،وإعالنه استعداده للخروج بدون اتفاق بغض النظر عن
النتائج .أدى ذلك إلى تجمع المعارضة على الرغم من اختالفاتها،
ومعهم عــدد من متمردي حــزب المحافظين ،لمنع الـخــروج دون
اتفاق ،ومن المقرر أن يستخدموا عدة تكتيكات منها القانوني
ومنها طرح الثقة ،وتقدموا بقانون يفترض أن يكون ُص ِّوت عليه
أمس الثالثاءُ ،يلزم الحكومة بعدم الخروج دون اتفاق .أما جونسون
فقد هــدد النواب المحافظين بالفصل من الحزب إن هم صوتوا
لمصلحة القانون ،فإن فعلوا ذلك فسوف يدعو النتخابات عامة
في  ١٤أكتوبر ،ولذلك بدأ هذه األيام في الوعود االنتخابية بزيادة
اإلنـفــاق الـعــام على الشرطة والصحة وغيرها الـتــي كــان الحزب
يرفضها في السنوات العشر الماضية.
األزمــة السياسية في بريطانيا ليست كاألزمات السابقة ،وال
يبدو أن الحياة السياسية ستعود إلى سابق عهدها ،كما ال يبدو
أن حزب المحافظين سيعود كما كان ،واألغلب أنه سيتمخض عن
هذه األزمة الطاحنة واقع سياسي جديد.

هرب الطاقم واحترق الركاب في رحلة ترفيهية
قال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربره،
إنه تم انتشال أربع جثث ،أمس األول ،بعد
ح ــري ــق تـسـبــب ب ـغ ــرق سـفـيـنــة مخصصة
للغوص الترفيهي قبالة جــزيــرة بجنوب
واليــة كاليفورنيا ،وتــم العثور على أربع
جثث أخرى في قاع المحيط قرب السفينة.
وأضاف بيل براون ،في مؤتمر صحافي
أمـ ــس ،أن الـسـفـيـنــة ك ــان ــت ت ـقــل ق ــراب ــة 40
ً
شخصا عندما شب الحريق.
وذكر أن أربعة من القتلى تم انتشالهم
وهــم "رج ــان وام ــرأت ــان ،ولــديـنــا اآلن فرق
غطاسين يـحــاولــون انـتـشــال الـجـثــث لكن
ً
السفينة ال تزال غير مستقرة ،ولست متأكدا
من أننا سنتمكن من انتشال هذه الجثث
أو أي جثث أخرى قد تكون داخل السفينة".
وأفـ ـ ــاد خ ـفــر ال ـس ــواح ــل األمـ ـي ــرك ــي ،في
بيان أمس ،بأن الحريق اندلع في السفينة
ً
كونسيبشن فجرا بالتوقيت المحلي بينما
كانت راسية قبالة جزيرة سانتا كروز.
وذك ــر م ـســؤولــون أن خـمـســة مــن أف ــراد
الطاقم هربوا من الحريق بينما كان الركاب
نائمين.
(رويترز— أ ف ب)

فتى يقتل أفراد عائلته الخمسة
ً
قتل فتى أميركي ( 14عاما)
جـمـيــع أفـ ــراد عــائـلـتــه الخمسة
ب ـ ـعـ ــد إط ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ع ـل ـي ـه ــم
ف ــي واليـ ـ ــة أالبـ ــامـ ــا ،ث ــم ات ـصــل
بــالـشــرطــة واع ـت ــرف بجريمته
وفق ما أعلنت الشرطة المحلية،
أمس.
وكشفت الشرطة المحلية عن
العثور على ثــاث ضحايا في
موقع الجريمة في منزل بمدينة
إلكمونت في أالبــامــا ،في حين
قضى االثنان اآلخران في وقت

الحق بعد نقلهما بالطوافة إلى
مستشفى في المنطقة.
وكـتــب قــائــد شــرطــة مقاطعة
اليمستون عبر "تــويـتــر" أمــس:
"ج ــرى اس ـت ـجــواب الـفـتــى الــذي
أقر بقتله أفراد عائلته الخمسة
في المنزل".
وأشار إلى أن الفتى "يساعد
ً
حــال ـيــا الـمـحـقـقـيــن ف ــي تـحــديــد
موقع السالح وهو مسدس من
عيار  9ملليمترات ،قال إنه رماه
(أ ف ب)
في مكان مجاور".

 1.8طن كوكايين في «الطحين»
ضبطت شرطة غينيا بيساو أكثر من  1.8طن من الكوكايين المهربة
من كولومبيا وهي "أكبر عملية ضبط" في تاريخ هذه الدولة الفقيرة
الواقعة في غرب إفريقيا ،وتعتبر منطقة عبور بين أميركا الالتينية
وأوروبا.
وقــال نائب مدير الشرطة القضائية دومينغوس كورييا لوكالة
الصحافة الفرنسية أمــس ،إنه تم القبض على ثمانية مشتبه فيهم،
ثالثة منهم من كولومبيا ،وأربعة من غينيا بيساو ،وواحد من مالي،
نتيجة هذه العملية التي أجريت في شمال البالد ،على مسافة حوالي
ً
 120كيلومترا من العاصمة بيساو.
ووصلت هذه المخدرات التي كانت مخبأة في أكياس طحين إلى
ميناء كايو ،ثم نقل جزء منها عن طريق البر إلى منزل في كانشونغو
ً
ً
على مسافة  30كيلومترا من الميناء ،وفقا لدومينغوس.

محمد المقاطع

ً
إرساء
لم يكن وضع الدستور الكويتي وليد مصادفة أو فكرة عابرة ،بل كان
لبناء دولة مؤسسية ودستورية متكاملة ،جاء عن رغبة وصدق ووعي وإدراك
لمفهوم الديمقراطية والحرية والمشاركة ،ولذا فقد استهل ديباجته بأن هذا
ً
الدستور "يفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة
والـعــدالــة االجتماعية ...وش ــورى فــي الحكم ،مــع الحفاظ على وحــدة الوطن
واستقراره" ،ثم جاءت المادة ( )7منه لتقرر أن من مقومات المجتمع الكويتي
األساسية" :العدل والحرية والمساواة ،وأنها دعامات للمجتمع والمواطنين"،
ثم جــاء ت الـمــادة ( )30من الدستور لتؤكد أن "الحرية الشخصية مكفولة"،
ً
ً
ّ
لتشيد جميعها سياجا متينا
وأعقبتها المواد المتتالية من ( 31إلى )46
ً
من ضمانات الحريات ومبادئها وكفالتها بشتى أنواعها ،حتى تكون درعا
منيعة تحفظ للمواطن مكانته وتمتعه بحريته دون قيد أو قمع أو رهبة أو
ٌ ُ
بناء حبله متين وأساسه صلب في الدستور وفي ضمير
تخويف أو فزع ،وهو
اآلباء المؤسسين الذين وضعوا هذا الدستور عن علم وإدراك ووعي وبعناية،
وقد ّ
خصت المادتان ( 36و )37من الدستور حريتين أساسيتين هما القلب
النابض لشريان حياة اإلنسان الحر ،أال وهما "حرية الرأي" و"حرية الصحافة"،
فجاءت المادة ( )36مقررة بعبارة حاسمة جازمة بما يلي" :حرية الرأي والبحث
العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
غيرهما" ،ثم جاءت المادة ( )37متممة ومكملة لها بما يلي" :حرية الصحافة
ً
والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون".
ّ
وجلي مما أوردتــه هاتان المادتان أن الدستور الكويتي عمد إلى إتاحة
ً
كلتا الحريتين بـصــورة كاملة غير منقوصة لكل مــواطــن ،وقرنهما لزوما
ً
وحتما بحرية الصحافة التي هي الوعاء الذي يمكن من خالله إيصال الرأي
ً
والتعبير عنه كتابة أو شفاهة أو صوتا وصورة ،بما نعرفه اليوم بوسائل
اإلعالم المختلفة أو وسائل التواصل االجتماعي المماثلة.
إال أنه يبدو أن البعض من خفافيش الليل ومن عقليات الظالم ،ما زالت في
مواقع المسؤولية ببعض أجهزة الدولة ،سواء السلطة التنفيذية أو السلطة
التشريعية ممن ال يــزال ينظر إلى الدستور وإلــى الحريات على أنها هبات
أو منح له الحق في سلبها وتقييدها ومنع الناس من التمتع بها ،ولذا فقد
ً
ً
وجدنا في سنوات قليلة ماضية تسابقا محموما ،في ردة تشريعية سعت
وتسعى إلى كبت الحريات ومنعها ومالحقة الكلمة وأصحابها ومحاصرة
الرأي ومصادرته وإجهاض مفهوم الحريات وحق التعبير عن الرأي اللذين
ً
كفلتهما المادتان ( 36و )37المشار إليهما سابقا ،بل وإلى ردة أوسع تهدف إلى
إفراغ الدستور من معاني الحرية ومبادئ األمان الفردي والحرية الشخصية
التي قررتها كل المواد األساسية المتعلقة بمقومات المجتمع الكويتي ،كما
أرســاهــا الــدسـتــور ،وهــذه ال ــردة بكل أســف ،أخــذت تنتشر وتــزيــد ترتيباتها
وإجراءاتها والتشريعات المرتبطة بها تحت مبررات وحجج واهية ال أساس
ً
لها إطالقا ،مثل حماية النظام أو حماية الدولة أو حماية الشخصيات العامة
فيها ،أو وضع الحرية في إطار من المسؤولية الجنائية المباشرة ،وكل تلك
التبريرات والحجج واهية متداعية؛ إذ إن وضع الدستور الكويتي والقوانين
المرتبطة به وتنظيمها للحريات في التشريعات التي نظمت الحريات العامة
وطرق ممارستها كانت منذ صدور الدستور الكويتي وحتى  2003تشريعات
مسؤولة وكافية ووافية في تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية ،إال أن
الردة التشريعية التي بدأت تنتقص من الحرية بدأت بالظهور منذ عام ،2003
وأخذت بالتوسع إلى يومنا هذا على نحو مقلق ومؤرق ومفزع يتسم بالنفس
القمعي والعقل البوليسي ،ويبتعد عن النطاق الديمقراطي لضمانات الحرية
ً
التي أرساها اآلبــاء المؤسسون ،وهو ما يمثل في رأينا انقالبا على أحكام
الدستور ويمثل ردة ال يجوز السكوت عنها.

 1.3مليون زائر شاهدوا كنز فرعون
اس ـت ـق ـطــب مـ ـع ــرض "ت ــوت
عنخ أمون ،كنز الفرعون" في
بــاريــس أكـثــر مــن  1.3مليون
زائـ ـ ــر م ـن ــذ اف ـت ـت ــاح ــه ف ــي 23
م ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وأص ـب ــح
ً
ً
تاليا أكـثــر الـمـعــارض جذبا
ل ـلــزوار فــي تــاريــخ العاصمة
الفرنسية.
وذكـ ـ ـ ــر م ـن ـظ ـم ــو ال ـ ـحـ ــدث،
أمـ ـ ـ ــس ،أن عـ ـ ــدد الـ ـبـ ـط ــاق ــات
المبيعة للمعرض الذي فتح
أبــوابــه فــي قــاعــة غــرانــد هــال

بــافـيـلـيــت ش ـمــالــي بــاريــس،
ت ـخ ـطــى ع ـت ـبــة  1.3م ـل ـيــون،
ً
ً
م ـت ـجــاوزا تــال ـيــا الــرقــم الــذي
س ـج ـلــه م ـع ــرض "ت ـ ــوت عنخ
أمـ ــون وعـ ـص ــره" س ـنــة 1967
الـ ــذي اسـتـقـطــب  1.2مـلـيــون
زائر إلى قاعة بوتي باليه في
ً
باريس أيضا.
ويغلق المعرض أبوابه في
 22سبتمبر الجاري.
(أ ف ب)

وفيات

الشمس للعاصمة :صباح الخير

عبدالله حسن محمد محمود الكندري

 66عاما ،شيع ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء:
جابر العلي ،ق ،2ش ،10م ،21ت66682772 :

نجفة عبدالاله سليم عبدالاله

 63عاما ،شيعت ،الرجال :جابر العلي ،ق ،4ش ،35م،14
النساء :الظهر ،ق ،6ش ،1م ،26ت99480575 :

عبدالله عيسى شهاب الحداد

 70عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :خيطان
الجنوبي ،ق ،3ش ،94م ،143النساء :صباح السالم ،ق،10
ش ،1ج ،3م ،17ت99133455 ،99240749 :

مواعيد الصالة

في لوحة تسجيلية بديعة التقطتها عدسة الزميل عبدالحميد الشطي أمس ،تبدو الشمس قريبة من العاصمة الكويت ،هامسة في أذنها
بتحية الصباح الباكر عبر حوار خفي تترجمه العيون ال اآلذان ،معلنة ميالد يوم جديد مفعم بالنشاط والعمل.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:05

العظمى 44

الشروق

05:27

الصغرى 26

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  02:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 03:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:07

ً
أدنى جزر  09:23صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:26

 09:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

