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األمير للكويتيين :شعب أصيل

سموه شكر المطمئنين على صحته من المواطنين والمقيمين وقادة الدول
ِّ
• «أقدر مشاعركم الطيبة ودعواتكم الصادقة ومتابعتكم المستمرة عبر وسائل التواصل»
َّ
ب ـعــد أن َمـ ــن ال ـلــه ت ـعــالــى ع ـلــى ال ـكــويــت بشفاء
قائدها وحكيمها وربان سفينتها سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وإتمام فحوصاته الطبية
بنجاح في الواليات المتحدة ،أعرب سموه عن بالغ
شكره وتقديره لما لمسه من جميع المواطنين
والمقيمين ،مــن مـشــاعــر طيبة ودعـ ــوات صــادقــة
ومتابعة مستمرة لالطمئنان على صحة سموه
ً
عبر وســائــل الـتــواصــل ،معتبرا أن تلك المشاعر
جسدت روح األســرة الكويتية الــواحــدة وعكست
ع ـمــق أواصـ ـ ــر الـمـحـبــة وال ـ ـمـ ــودة ال ـت ــي تجمعهم
وأبرزت بجالء سمات الشعب الكويتي وأصالته.
ك ـمــا ق ــدم س ـمــوه ش ـكــره ال ـخــالــص إل ــى ك ــل من
اطمأن على صحته من قادة الدول العربية الشقيقة
ً
ً
والدول الصديقة ،مقدرا سموه عاليا ما عبروا عنه
ً
من طيب المشاعر وصادق التمنيات ،مبتهال إلى
ال ـبــاري عــز وجــل أن يــديــم هــذه ال ـمــودة والـتــراحــم
والتواصل ،وأن يحفظ للوطن العزيز األمن واألمان
والرخاء واالزدهار.
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أعلنت وزارة الــداخـلـيــة الـسـعــوديــة ،أمــس،
تعرض معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية
َ
بمنطقتي بقيق وهجرة خريص ،شرق المملكة،
لهجوم بطائرات بدون طيار (درون).
وتـبـنــى ال ـم ـت ـمــردون ال ـحــوث ـيــون الـهـجــوم،
مؤكدين أنه تم بـ  10طائرات مسيرة ،قبل أن
يتوعدوا بتوسيع هجماتهم على المملكة.
وأدى الهجوم الثالث من نوعه خالل خمسة

أشهر على منشآت تابعة لـ «آرامكو» إلى إشعال
ّ
وصرح المتحدث باسم
حرائق في المنشأتين.
وزارة الداخلية السعودية منصور التركي بأن
«فــرق األمــن الصناعي بشركة أرامكو باشرت
ّ
والحد
إخماد حريقين ،وتمت السيطرة عليهما
ً
من انتشارهما» ،مؤكدا عدم سقوط ضحايا.
ً
ويقع موقع بقيق على بعد ستين كيلومترا
م ــن ج ـنــوب غ ــرب ال ـظ ـه ــران ،ال ـم ـقـ ّـر الــرئـيـســي

ل ـل ـش ــرك ــة ،ويـ ـض ـ ّـم أكـ ـب ــر م ـع ـمــل ت ـك ــري ــر نـفــط
لـ«أرامكو» ،وسبق أن ّ
تعرض لهجوم بسيارة
ّ
تنظيم القاعدة عام  ،2006غير أن
مفخخة تبناه
ُ
الهجوم لم يتمكنا
المهاجمين اللذين قتال في
ُ
من الدخول إلى المعمل ،في وقت قتل حارسان.
ً
أما موقع خريص ،على بعد  250كيلومترا
م ــن الـ ـظـ ـه ــران ،ف ـه ــو أحـ ــد ال ـح ـق ــول الـنـفـطـيــة
الرئيسية للشركة الحكومية التي 02

١٤
«فايننشل تايمز» :مركز جابر
يسعى السترجاع مكانة
الكويت الرائدة ثقافيًا
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ّ
األمير :اتصاالت االطمئنان جسدت وحدة األسرة الكويتية
سموه شكر المطمئنين على صحته بعد الفحوصات الطبية وعزى رئيسي اإلمارات وتركيا وملك إسبانيا
صاحب السمو بعد خروجه من المستشفى ويبدو مشعل األحمد وخالد العبدالله ود .مبارك العجمي

أعرب صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ع ــن بــالــغ ش ـكــره وت ـقــديــره
لـسـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وسمو
رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي
ون ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي الـشـيــخ
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك ورئيس المجلس األعلى للقضاء
ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة
الــدسـتــوريــة المستشار يــوســف المطاوعة
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـص ـبــاح والـ ـ ــوزراء
وأعضاء مجلس األمة وكافة إخوانه وأبنائه
المواطنين والمقيمين على أرض الكويت
الـطـيـبــة ولـلـقــائـمـيــن عـلــى مختلف وســائــل

ً
اإلعالم على ما عبروا عنه جميعا من مشاعر
طيبة ودع ــوات صــادقــة ومتابعة مستمرة
لالطمئنان على صحة سموه بعد إجرائه
الفحوصات الطبية في أحد المستشفيات
بالواليات المتحدة األميركية من خالل كافة
وسائل االتصال ،التي جسدت روح األسرة
الـكــويـتـيــة ال ــواح ــدة وعـكـســت عـمــق أواص ــر
الـمـحـبــة وال ـم ــودة ال ـتــي تجمعهم وأب ــرزت
بجالء سمات الشعب الكويتي وأصالته.
ك ـم ــا أع ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ش ـكــره
وعظيم امتنانه لكل من أطمأن على صحة
س ـمــوه م ــن قـ ــادة ال ـ ــدول الـعــربـيــة الشقيقة
والـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـص ــديـ ـق ــة وكـ ــذلـ ــك مـ ــن مـخـتـلــف
الشخصيات السياسية من الدول الشقيقة
والصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن
ً
ً
صحة سموه مقدرا سموه عاليا ما عبروا

ناصر الصباح يعزي بن راشد والبواردي
باستشهاد  6جنود إماراتيين
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث ا ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــب األول
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ نــاصــر
الصباح ببرقيتي تعزية إلى
كـ ــل مـ ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس دولـ ــة
اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الدفاع حاكم إمارة دبي الشيخ
م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل مـكـتــوم
ووزيــر الدولة لشؤون الدفاع
اإلم ـ ــارات ـ ــي م ـح ـمــد ب ــن أحـمــد
البواردي.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع،
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ــس

االول ،أن النائب األول أعــرب
ف ــي ال ـبــرق ـي ـت ـيــن ع ــن خــالــص
ت ـع ــازي ــه وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
ب ــاسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد  6جـ ـ ـن ـ ــود فــي
حادث تصادم آليات عسكرية
أث ـنــاء أداء واجـبـهــم الوطني،
ً
راجـ ـي ــا ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ــل أن
يـ ـتـ ـغـ ـم ــد الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــداء بـ ــواسـ ــع
رح ـم ـتــه وم ـغ ـفــرتــه وأن يلهم
ذويـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــر وح ـ ـسـ ــن
ً
العزاء ومتمنيا لدولة االمارات
الشقيقة دوام األم ــن واألم ــان
والعزة واالستقرار.
ناصر الصباح

ً
سموه متوسطا مشعل األحمد ووكيل الديوان األميري أحمد فهد الفهد والعجمي

عنه من طيب المشاعر وصــادق التمنيات.
ً
مبتهال سموه إلى الباري عز وجل أن يمن
على الجميع بــوافــر الصحة والعافية وأن
يديم هذه المودة والتراحم والتواصل وأن
يديم على الوطن العزيز نعمة األمن واألمان
والرخاء واالزدهار.

برقيات تعزية
ف ــي م ـج ــال آخـ ـ ــر ،ب ـع ــث ص ــاح ــب الـسـمــو
بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى رئ ـيــس دول ــة اإلمـ ــارات
العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ستة
من الجنود اإلماراتيين في حــادث تصادم
آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني،

ً
ســائــا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن
ينزلهم منازل الشهداء.
وبعث صاحب السمو كذلك ببرقية تعزية
إلــى الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب إردوغ ــان
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي الذي
وقع في قرية "آغــاج قــورور" التابعة لوالية
ديــار بكر شرقي تركيا ،الــذي أودى بحياة
ً
عــدد من الضحايا وإصــابــة آخــريــن ،سائال
سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح
جـنــاتــه ،وأن يـمــن عـلــى المصابين بسرعة
ً
ال ـش ـف ــاء م ــؤك ــدا س ـم ــوه اس ـت ـن ـكــار الـكــويــت
وإدان ـت ـهــا ال ـشــديــدة ل ـهــذا الـعـمــل اإلرهــابــي
ال ـش ـن ـي ــع الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف زعـ ــزعـ ــة األمـ ــن

واالستقرار في البلد الصديق ،والذي يتنافى
مع الشرائع والقيم اإلنسانية.
وب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ب ـبــرق ـيــة تـعــزيــة
إ لــى ملك مملكة إسبانيا الصديقة فيليب
السادس عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي
ضربت شرقي إسبانيا وأسفرت عن سقوط
ً
عدد من الضحايا والمصابين .راجيا سموه
للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء
وال ـعــاف ـيــة وب ـ ــأن يـتـمـكــن ال ـم ـس ــؤول ــون في
البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة
الطبيعية.
وبـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر وول ــي العهد
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تعزية
مماثلة.

عزام الصباح يثمن التعاون مع «فاو»
أكـ ـ ــد س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
إيطاليا ،الشيخ عزام الصباح،
أمــس ،أهمية التعاون الفعال
مــع منظمة األغــذيــة والــزراعــة
لألمم المتحدة (فاو) ،باعتباره
أح ــد أرك ـ ــان الـعـمــل اإلنـســانــي
العالمي للكويت ،بقيادة سمو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها
السفير إلى مكتب المندوبية
الدائمة للكويت لدى مقر "فاو"
في العاصمة اإليطالية (روما).
وأكد الشيخ عزام الصباح،
فــي تصريح صـحــافــي ،ال ــدور
ال ـ ــدول ـ ــي ال ــرئ ـي ـس ــي والـ ــرائـ ــد

لمنظمة فــاو في تعزيز األمن
ال ـغــذائــي الـعــالـمــي ومكافحة
ال ـ ـجـ ــوع والـ ـفـ ـق ــر فـ ــي ال ـع ــال ــم،
عبر دعــم التنمية المستدامة
وس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات وم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
وجهود الدول األعضاء.
وأش ــاد بجهود المندوبية
ال ــدائ ـم ــة لـ ــدى "فـ ـ ــاو" وعملها
ال ـنــاجــح الـ ــذي تـ ـ ِّـوج أك ـثــر من
مـ ــرة ب ـتــولــي ال ـك ــوي ــت رئــاســة
مجموعتها اإلقليمية واللجان
داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـظ ـمــة وال ـم ـج ـلــس
ال ـ ـخ ـ ــاص كـ ـم ــا ف ـ ــي ب ــرن ــام ــج
األغذية العالمي ،مؤكدا حرص
السفارة على توفير كل الدعم
وال ـت ـش ـج ـيــع ل ـل ـم ـنــدوب ـيــة في

ً
عزام الصباح متوسطا منار الصباح ويوسف جحيل
جهودها لمصلحة مشروعات
التنمية واألمـ ــن ال ـغــذائــي في
الكويت.

وال ـت ـقــى الـسـفـيــر الـصـبــاح،
يرافقه الملحق الدبلوماسي
م ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــان ،أع ـ ـضـ ــاء

ال ـم ـنــدوب ـيــة ،بـيـنـهــم الملحق
الــدب ـلــومــاســي الـشـيـخــة مـنــار
ال ـص ـب ــاح ،وال ـس ـكــرت ـيــر األول
د .جيهان األسـتــاذ ،والباحث
السياسي سلطان العتيبي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ش ـكــر م ـنــدوب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــم م .ي ــوس ــف
جحيل ،السفير عزام الصباح
عـ ـ ـل ـ ــى زي ـ ـ ـ ــارت ـ ـ ـ ــه وم ـ ـ ـ ــؤازرت ـ ـ ـ ــه
وتشجيعه المهم للمندوبية
وأع ـضــائ ـهــا ف ــي أداء عملها،
الـ ـ ــذي ي ـع ـكــس ح ــرص ــه ودور
وزارة الخارجية في مساندة
الحضور الكويتي الفاعل في
المنظمات والمحافل الدولية.

الخبيزي :هولندا وجهة رئيسية الستثماراتنا التونسيون في الكويت يختارون رئيسهم
انطالق الجولة الخامسة من المشاورات بين مسؤولي «الخارجية» في الهاي بن صغير يشيد بتعاون «الخارجية» و«الداخلية» في تسهيل االقتراع
●

خالل اعمال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية

اتفق المشاركون في
جولة المشاورات الكويتية
الهولندية على إقامة
منتدى اقتصادي يضم كبرى
المؤسسات االقتصادية
الفاعلة والقطاع الخاص بكال
البلدين ،الستعراض آفاق
التعاون في هذا القطاع
المهم.

مواصلة
دعم الجهود
المبذولة
إلنهاء مختلف
األزمات عبر
الطرق السلمية
الخبيزي

●
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أكد مساعد وزير الخارجية
لشؤون أوروبا وليد الخبيزي
ّ
أن هـ ــول ـ ـنـ ــدا تـ ـش ــك ــل وج ـه ــة
رئيسية الستثمارات الكويت
ً
الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة ،الفـتــا
إلى أن وزارتي الخارجية في
ال ـب ـلــديــن ات ـف ـق ـتــا ع ـلــى إقــامــة
منتدى اقتصادي يضم كبرى
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الفاعلة والقطاع الخاص بكال
ال ـب ـل ــدي ــن ،الس ـت ـع ــراض آف ــاق
التعاون في هذا القطاع المهم.
وثـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــزي ،ف ــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ان ـ ـطـ ــاق
أعـمــال الـجــولــة الخامسة من
ال ـم ـش ــاورات الـسـيــاسـيــة بين
الكويت وهولندا على مستوى
َ
كبار المسؤولين في وزارتي
الخارجية بالعاصمة الهاي،
الـشــراكــة الـتـجــاريــة الناجحة
بـيــن الـبـلــديــن ،وال ـتــي جعلت
هولندا تحتل صدارة الشركاء
التجاريين للكويت مــن بين
دول االتـحــاد األوروب ــي لعام
.2018
وأضاف أن جاذبية السوق
النفطي في هولندا استقطبت
اسـتـثـمــارات الـقـطــاع النفطي
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـش ـكــل واسـ ـ ــع مــن
خــال وجــود المقر اإلقليمي
ل ـش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة
العالمية (.)Q8

وق ــال إن االج ـت ـمــاع تـنــاول
س ـبــل تــوث ـيــق ع ــرى ال ـت ـعــاون
الثنائي على مختلف الصعد،
وتـ ــأك ـ ـيـ ــد أهـ ـمـ ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــل
الدولية ،إضافة إلى مواصلة
ال ــزي ــارات الرفيعة المستوى
ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن ،وال ـت ــي كــان
آخــرهــا زي ــارة وزي ــر خارجية
هولندا للكويت في ديسمبر
ً
الـمــاضــي ،الف ـتــا إل ــى ترحيب
الجانبين بمستوى التعاون
العسكري والتنسيق القائم
بـيــن الـمــؤسـســات العسكرية
في كال البلدين.

تعاون علمي
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـث ـقــافــي
واألك ــاديـ ـم ــي وال ـع ـل ـم ــي ،أكــد
الخبيزي أن االجتماع تناول
موضوعات التعاون المشترك،
وتطرق إلى استضافة هولندا
ً
ع ــددا مــن الطلبة الكويتيين
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـي ــن لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة فــي
جــام ـعــات ـهــا ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،كـمــا
ق ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ـن ــح
لـلـمــرضــى الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
يتلقون عالجهم في هولندا،
وأهمية مواصلة تقديم تلك
التسهيالت لهم ولمرافقيهم.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــا ح ـ ـثـ ــات
تـضـمـنــت مـخـتـلــف الـقـضــايــا

اإلقليمية والدولية ومواقف
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،إذ اتـ ـف ــق
الجانبان على أهمية مواصلة
دع ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة
وال ـم ـســاعــي ال ـقــائ ـمــة إلن ـهــاء
مختلف األزم ــات عبر الطرق
السلمية والحوار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـج ــان ـب ـي ــن
استذكرا تعاونهما االيجابي
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن م ــن خــال
ع ـضــوي ـتــي ال ـب ـل ــدي ــن الـلـتـيــن
تزامنتا في عام .2018
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ثـ ـ ّـمـ ــن سـفـيــر
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى هـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــدا
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي
الـ ـح ــرص ال ـم ـت ـب ــادل م ــن كــا
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـســاهــم ف ــي تـ ـب ــادل وج ـهــات
ال ـن ـظ ــر والـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات ح ــول
س ـبــل ال ـت ـع ــاون ف ــي مختلف
الملفات الثنائية واإلقليمية،
ً
مقدرا دور هولندا ومواقفها
مــن قـضــايــا ال ـشــرق األوس ــط،
السيما القضية الفلسطينية،
وتأكيدها باستمرار التزامها
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات والـ ـم ــرجـ ـعـ ـي ــات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـحــل
ال ــدول ـت ـي ــن ك ــأس ــاس لعلمية
السالم.
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احتشد التونسيون في الكويت
منذ أمس األول أمام مبنى سفارة
ب ــاده ــم ل ـ ــإدالء بــأصــوات ـهــم في
االن ـت ـخــابــات ال ـم ـق ــررة النـتـخــاب
رئيس جديد للبالد.
وأش ــاد السفير التونسي في
البالد ،أحمد بن صغير ،بتعاون
وزارت ـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة
الكويتيتين لتسهيل كافة األمور
ال ــازم ــة إلن ـج ــاح عـمـلـيــة اق ـتــراع
الناخبين من الجالية التونسية
فــي االنتخابات الرئاسية ،التي
تنتهي ال ـيــوم ،معربا عــن شكره
ل ـل ـك ــوي ــت ق ـ ـيـ ــادة وشـ ـعـ ـب ــا عـلــى
االهـتـمــام ال ــذي يــولــونــه للجالية
التونسية.
وأشار بن صغير ،في تصريح
للصحافيين على هامش مواكبة
اقتراع مواطنيه ،إلى أن من يحق
لهم التصويت من أبناء الجالية
في الكويت يقارب  2000مواطن
من أصل  5000تونسي موجودين
في الكويت ،داعيا جميع مواطنيه
إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية ،واختيار رئيس جديد
للبالد من بين  26مرشحا للرئاسة
يمثلون تيارات مختلفة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن ت ـ ـفـ ــاؤلـ ــه ب ـه ــذه
الـمــرحـلــة ال ـتــي يـتــم بـهــا تكريس
المسار الديمقراطي والتشاركي

تونسيون خالل االقتراع
التونسي ،مــؤكــدا أنــه منذ 2011
واالنتخابات تشرف عليها هيئة
دس ـتــوريــة مـسـتـقـلــة ،والف ـت ــا إلــى
أن األعـضــاء المشرفين فــي مركز
اقتراع الكويت لم ّ
تعينهم السفارة،
بــل تــم اخـتــارتـهــم الـهـيـئــة العليا
لالنتخابات في إطار من الشفافية
الكاملة.
ولفت الــى أن هــذه االنتخابات
هي الرابعة منذ الثورة التونسية
فــي  ،2011وه ــي مهمة بالنسبة
للجالية الـتــونـسـيــة فــي الكويت
والعالم.
وأش ــار بن صغير إلــى أن هذه
االنتخابات تأتي سابقة لموعدها
الــذي كان مقررا في نوفمبر ،لكن
نظرا لوفاة الرئيس الباجي قايد
السبسي ،تقرر انعقادها فــي 15
سبتمبر بتونس ،لكن نظرا لكثرة

سفارتنا بإسبانيا تحذر المواطنين
من العواصف والفيضانات
دعت سفارة الكويت لدى إسبانيا المواطنين الموجودين في
مدينتي "اليكانتي" و"فالنسيا" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر
جراء العواصف واألمطار والفيضانات التي ضربت المدينتين وأدت
إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وناشدت السفارة ،في بيان أمس األول ،المواطنين الموجودين
في هاتين المدينتين ضرورة اتباع تعليمات السلطات اإلسبانية
المعنية والتواصل مع السفارة في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.
وكــانــت وزارة الــداخـلـيــة اإلسـبــانـيــة أعـلـنــت فــي وق ــت ســابــق أن
خمسة أشخاص قتلوا في حين أصيب عدد كبير بجروح متفاوتة
فــي الـعــاصـفــة الـتــي ضــربــت شــرقــي إسـبــانـيــا متسببة فــي أض ــرار
مادية جسيمة ،موضحة أنه تم إجالء  3500شخص من المناطق
ً
المتضررة حرصا على حياتهم.

المغتربين ،فقد تم تحديد ثالثة
أيام القتراع الجالية في الخارج.
وقال إن عملية االقتراع انطلقت
ب ــالـ ـخ ــارج ف ــي م ــدي ـن ــة س ـيــدنــي،
وت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي واليـ ـ ـ ــة ش ـي ـكــاغــو
األم ـيــرك ـيــة ،مضيفا أن الجالية
التونسية منتشرة في جميع أنحاء
العالم ،لكن تقرر إقامة  40مركزا
فقط حول العالم.
وذكــر أن عــدد الناخبين الذين
يحق لهم التصويت يـقــارب ال ـ 3
ماليين و 680الف ناخب مسجلين
مــن بين حــوالــي  7ماليين ناخب
تونسي بصفة عامة.
وحول عدد المرشحين الكبير
وإعالن أحدهم إضرابه عن الطعام،
قال بن صغير إن القانون يسمح
ل ـل ـج ـم ـيــع م ـم ــن ت ـن ـط ـبــق عـلـيـهــم
الشروط للترشح ،الفتا إلى أنه كان

العدد أكبر من هــذا ،إال أن الهيئة
المستقلة أسقطت بعضهم ،ألن
الشروط ال تنطبق عليهم ،فبقي
 26مرشحا ،بمن فيهم من أضرب
عــن الـطـعــام ،وال ــذي أق ــرت الهيئة
ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات تــرش ـحــه،
"فجميع المترشحين يتمتعون
بكل الحقوق لخوض االنتخابات".
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن
لــان ـت ـخ ــابــات م ــن الـمـتــرشـحـيــن
في مراكز االقـتــراع بالخارج ،قال
بــن صغير إن العملية تسير في
إط ــار الـشـفــافـيــة ،والـهـيـئــة العليا
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات هـ ـ ــي مـ ـ ــن ع ـي ـنــت
المنسقين لعملية التصويت في
الـخــارج ،وهــو أمــر يشكل ضمانة
كبيرة ،إال أن هناك ممثلين لبعض
المرشحين فــي الكويت لمراقبة
التصويت.

هجوم بـ«الدرون» على منشأتين...

ّ
تستعد لطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام.
وأعــرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن استنكار الكويت
الـشــديــد للهجوم التخريبي ال ــذي يستهدف أمــن واسـتـقــرار المملكة
وإمــدادات الطاقة العالمية ،ومطالبتها المجتمع الدولي ببذل جهود
ً
مضاعفة للجم مثل هذه االعتداءات ومنع تكرارها ،مؤكدا وقوف الكويت
التام إلى جانب السعودية ،وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على
أمنها وسالمة أراضيها.
وبينما استنكرت اإلمـ ــارات والـبـحــريــن بـشــدة االع ـت ــداء ،معلنتين
وقوفهما مع المملكة ،دانت الواليات المتحدة الهجوم ،وقال السفير
األميركي في الرياض جون أبي زيد ،في «تويتر» ،إن «الهجمات التي
تستهدف البنية التحتية الحيوية وتعرض المدنيين للخطر تصرف
ً
ً
غير مقبول ،وستفضي عاجال أم آجال إلى فقدان أرواح بريئة»19 .
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محليات

ً
«الكهرباء» :مخالفات الجليب تكبدنا مليون دينار سنويا

ً
الجطيلي لـ ةديرجلا  :الحساوي ومساكن العزاب وخيطان األكثر انقطاعا للتيار
•

سيد القصاص

تكلفة إصالح
الكيبل
المحترق
تتراوح بين
 300و 3آالف
دينار

المستكي

كشف مراقب محافظة الفروانية
في قطاع شبكات التوزيع بوزارة
الكهرباء والماء م .عماد الجطيلي،
أن جـ ـلـ ـي ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ وم ـن ـط ـق ــة
الـحـســاوي ترهق وزارة الكهرباء
وال ـمــاء بـمــا ي ـقــارب مـلـيــون ديـنــار
ً
سـنــويــا تـصــرف مــن أج ــل صيانة
المصهرات والكيبالت في المنطقة،
وهــو إره ــاق على ميزانية الدولة
وميزانية الوزارة.
وقـ ــال الـجـطـيـلــي ،خ ــال جــولــة
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة " مـ ــع إدارة طـ ـ ــوارئ
الفروانية على األعمال التي تنفذها
اإلدارة في منطقة جليب الشيوخ،
إن المراقبة تتكون من قسمين األول
خاص بالتشغيل ،والثاني خاص
بــالـطــوارئ ،وقسم ال ـطــوارئ يقوم
ب ــإص ــاح ال ـم ـص ـهــرات واألع ـط ــال،
بينما يقوم قسم التشغيل بإصالح
الكيبالت.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـتــي
نــواجـهـهــا ف ــي اإلدارة تتمثل في
أمــاكــن مـحــددة "الجليب ومناطق
سـ ـك ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزاب فـ ـ ــي الـ ـف ــروانـ ـي ــة
وخيطان" ،فتلك األماكن يتم فيها
زي ــادة األحـمــال ،األمــر الــذي يؤدي

عماد الجطيلي

فيصل المستكي

إلى احتراق المصهرات ،أو الكيبالت
فـ ــي ال ـك ـث ـيــر مـ ــن األح ـ ـي ـ ــان ،الف ـتــا
إل ــى أن بعض القسائم تستخدم
مكيفات "شـبــاك" ،وتلك المكيفات
عالية االستهالك للكهرباء ،األمر
ال ـ ــذي يـشـكــل زيـ ـ ــادة أح ـم ــال على
المصهرات والكيبالت ،مستطردا:
فــا يعقل أن نجد قسيمة بها ما
يقارب  40تكييف شباك تعمل في
أوقات متقاربة مما يشكل ضغوطا
على الكيبالت وي ــؤدي األم ــر الى

احتراقها .وأوضح الجطيلي أن من
المشاكل التي تقابلها فرق الطوارئ
خالل التوجه إلى اصالح األعطال
"وج ـ ــود س ـ ـيـ ــارات" م ـتــوق ـفــة على
مسارات الكيبالت وأحيانا مهملة،
وإزالة تلك السيارات يستغرق وقتا
بين ساعة إلى ساعتين إذا لم يكن
هناك تعاون من أصحابها ،األمر
الذي يؤدي إلى تأخر إعادة التيار
الكهربائي إلــى القسائم وإصــاح
الخلل.

 4مشاريع لتقوية التيار بـ «الصباح الطبية» وأمغرة الصناعية
وض ـعــت وزارة ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ضمن
ميزانيتها للعام الحالي أربعة مشاريع لتقوية
شبكة النقل الكهربائية بمنطقتي الصباح
الطبية وأمغرة الصناعية بكلفة تقديرية 68.5
مليون دينار.
ووف ــق م ـصــادر فــي "ال ـك ـهــربــاء" ،ف ــإن تلك
ال ـم ـش ــاري ــع هـ ــي ق ـي ــد إعـ ـ ـ ــداد ال ـم ــواص ـف ــات
والمتطلبات الفنية تمهيد لطرحهاز
وأض ــاف ــت أن ه ـن ــاك م ـشــروع ـيــن لتقوية
شبكة النقل الكهربائية في منطقة الصباح

الـطـبـيــة ،أحــدهـمــا لـتــزويــد وتــركـيــب محطة
تحويل رئيسية بمستشفى الصباح جهد
 300كيلوفولت بكلفة تقديرية  19.5مليون
دينار ،ويتضمن المشروع زيادة قدرة المحطة
وتركيب معدات المراقبة والتحكم لها.
أمــا المشروع الثاني ،بحسب المصادر،
فخاص بتزويد وتمديد كيبالت أرضية جهد
 300كيلوفولت في منطقة الصباح الطبية
بكلفة تقديرية  20مليون دينار بمدة زمنية
ً
تقدر بـ  36شهرا منذ بدء األعمال.

في سياق متصل ،أوضحت المصادر أن
المشروعين اللذين تعتزم الوزارة تنفيذهما
ً
بمنطقة أمغرة الصناعية حاليا هما قيد إعداد
ً
التصاميم والمتطلبات الفنية تمهيدا للطرح،
ويتضمنان تركيب وتزويد محطتي تحويل
رئيسيتين في منطقة أمغرة الصناعية " Aو
 "Bبكلفة إجمالية  9ماليين دينار للمحطتين،
إضافة إلى تمديد كيبالت أرضية جهد 132
كيلوفولت لتغذية المحطتين بكلفة تقديرية
 20مليون دينار.

كشفت م ـصــادر قـيــاديــة فــي وزارة اإلع ــام،
أن الوزارة بصدد اعتماد آلية جديدة لتحديد
مـكــافــأة مالية مـحــددة للعاملين فــي البرامج
ال ـخــاصــة ،مــوضـحــة أن ال ـ ــوزارة تسعى خــال
هذه اآللية إلى ترشيد اإلنفاق في هذه النوعية
من البرامج.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،ان الـجـهــات
ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ب ـح ـثــت ع ـ ــدة خـ ـي ــارات
إليـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ج ـ ــذري ـ ــة لـ ـمـ ـك ــاف ــآت الـ ـب ــرام ــج
الخاصة ،خصوصا أن تلك المكافآت لم تصرف
لمستحقيها منذ ستة أشهر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستتخذ قرارات جذرية
بهذا الشأن خالل الفترة القليلة المقبلة ،تتمثل
في الحد من الصرف غير المبرر في هذه البرامج
من جهة ،وحفظ حقوق موظفيها العاملين في
البرامج الخاصة من جهة أخرى ،السيما ان هذه

إيصال التيار
بدوره ،قال رئيس قسم التشغيل
بقطاع شبكات التوزيع في محافظة
الفروانية م .فيصل المستكي ،إننا
ن ـحــرص فــي اإلدارة عـلــى ايـصــال
التيار الكهربائي إلى القسائم في
اسرع وقت ممكن عند حدوث عطل
ما ،مبينا أن تكلفة الكيبل المحترق
تتراوح بين  300إلى  3آالف دينار
بحسب طول الكيبل والحفر ومد
الكيبل.
ولـفــت إلــى أنــه عند تــوجــه فرق

●

الـبــرامــج تخصص لـهــا الـ ــوزارة مـيــزانـيــة مالية
كبيرة تختلف تماما عن بقية البرامج ،وتحظى
باهتمام وإقبال من موظفي الوزارة في مختلف
القطاعات.
وأوض ـح ــت أن اآلل ـيــة الـمـقـتــرحــة الـتــي سيتم
العمل بها فــي ال ــدورة البرامجية القادمة التي
سـتـنـطـلــق ف ــي أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل ،سـيـتــم خــالـهــا
تخصيص  1200دي ـنــار كـحــد أقـصــى لمكافآت
العاملين فيها من المواطنين ،و 600دينار لغير
الكويتيين لـبــرنــامــج واح ــد فـقــط خ ــال ال ــدورة
الـبــرامـجـيــة ،مــع الـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم حـصــول أي
موظف على مكافأة إضافية حتى وإن عمل في
برامج أخرى.
ولفتت إلــى ان ال ــوزارة لم تتوصل حتى اآلن
إلــى آلية صــرف المكافآت المتوقفة منذ مارس
الفائت ،بحيث تكون إما وفق اآللية الجديدة أو
القديمة التي تمنح الموظفين مكافآتهم كاملة عن
البرامج التي عملوا بها خالل األشهر الماضية.

فهد الرمضان

بينما ح ــددت وزارة التربية
ً
األربعاء المقبل موعدا لالختبارات
اإللكترونية للوظائف اإلشرافية
ل ـ ـمـ ــادة الـ ـح ــاس ــب اآللـ ـ ــي لـفـئـتــي
"موجه فني" و"رئيس قسم" ،علمت
"الجريدة" من مصادرها أن مواعيد
المقابالت الخاصة بالناجحين
في كل اختبارات الترقي للوظائف
اإلش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة سـيـتــم
تحديدها األسبوع الجاري ،الفتة
إلى أنه من المتوقع بدء عقد هذه

«العمل في برنامج واحد فقط ال تتجاوز مكافأته  1200دينار»
●

وبين أن المخالفات الموجودة
على القسائم ترهق وزارة الكهرباء،
بــال ـن ـس ـبــة ل ـك ـم ـيــات ال ـم ـص ـهــرات
والكيبالت ،كاشفا أن ثلث ميزانية
ش ـب ـك ــات الـ ـت ــوزي ــع الـمـخـصـصــة
للمصهرات يتم صرفها في الجليب
والحساوي ،وأن وجود السيارات
واس ـت ـغ ــال ال ـم ـح ـطــات الـثــانــويــة
وجعلها مواقف لتلك السيارات أحد
المشاكل التي نواجهها في السكن
الخاص واالستثماري على وجه
الخصوص.

الـ ـط ــوارئ إل ــى ال ـمــواقــع ال ـتــي يتم
اإلبــاغ عنها تجد بعض العوائق
التي تعيق عملها ،ومن ضمن تلك
ً
العوائق نجد بالطا وسيارات تقف
على مسار الكيبالت التي تخص
الوزارة.
وأش ـ ــار المستكي إل ــى أن ــه في
بـ ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان تـ ــوجـ ــد بـعــض
القسائم المخالفة ويتم التالعب في
مصهرات الوزارة أو معداتها ،االمر

ال ــذي ي ــؤدي إل ــى اح ـتــراق الكيبل،
وهــذه األعمال نجدها في مناطق
مثل الجليب والفروانية وخيطان،
مــردفــا أن هـنــاك  80فــي المئة من
تلك الـمــواقــع نجد بها مخالفات
كـهــربــائـيــة تـ ـت ــراوح ب ـيــن "تــاعــب
في المعدات والمصهرات ،وقيام
البعض باإليصال المباشر للتيار
دون ع ــداد" ،وأغـلــب تلك المشاكل
نجدها في جليب الشيوخ.

معدل األعطال اليومية
قال المستكي إن عقود الصيانة في محافظة الفروانية
تستهلك في الجليب وخيطان والفروانية ،و 60إلى 70
في المئة من قيمة العقد تستهلك على الجليب بسبب
ً
ا حـتــراق الكيبالت ،وأ حـيــا نــا تصل المشكلة فــي الكيبل
إلى  300متر.
وأوضــح أن معدل األعـطــال في الصيف في اليوم في
الفترة الصباحية تصل تقريبا ما بين  6إلى  10أعطال،
ً
ً
وفي العصر تزيد وتصل إلى  15عطال ،مبينا أن معدل
ً
األ عـطــال في الجليب يوميا يصل إ لــى  20عطال  ،بينما
ً
األعطال في المناطق السكنية الخاصة قليلة جدا.

«التربية» :اختبارات إشرافية «الحاسوب» األربعاء

«اإلعالم» تعتمد آلية جديدة
لمكافآت البرامج الخاصة
محمد راشد

نموذج لمخالفات الكهرباء في الجليب

المقابالت نهاية سبتمبر الجاري،
وذلـ ــك ل ـل ـبــدء بـ ــإجـ ــراءات تسكين
ال ـن ــاج ـح ـي ــن ب ـح ـس ــب الـ ـش ــواغ ــر
المتوافرة في المدارس.
وفي هذا السياق ،قالت مديرة
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم
ال ـعــام بالتكليف حميدة القالف
في كتاب وجهته إلى مديري عموم
الـمـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة ،وحصلت
"ال ـجــريــدة" عـلــى نسخة مـنــه ،إنــه
تـقــرر تـحــديــد مــوعــد االخـتـبــارات
ال ـخــاصــة ب ـم ــادة ال ـحــاســب اآلل ــي
لفئتي "موجه فني" و"رئيس قسم"

تسجيل  19ألف طالب من «البدون»
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة أن إج ـم ــال ــي ع ــدد
المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير
قانونية في العام الدراسي  2019 - 2018تجاوز
 15ألــف طــالــب ،متوقعة أن يــزيــد خــال العام
الــدراســي الحالي  2020 - 2019بنحو أربعة
آالف طالب جديد.
وأكدت الوزارة ،في بيان صحافي أمس األول،

التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة
غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة م ـن ــذ سـ ـن ــوات م ــع تـخـصـيــص
ميزانية سنوية بنحو خمسة ماليين دينار
لتعليم الفئات األخرى بالمدارس الخاصة.
وأضافت أن قبول الطلبة يأتي وفقا للفئات
التي نص عليها القراران الوزاريان 2016/115
و  2016/175بالمدارس الحكومية.

والتي من المقرر أن تبدأ صباح
األرب ـ ـعـ ــاء  18الـ ـج ــاري ف ــي مــركــز
التدريب بالجابرية ،مشيرة إلى
أهمية االطالع على النشرة والعمل
بموجبها وإبالغ المعنيين.
أما بشأن موعد إجراء مقابالت
الناجحين في االختبارات الخاصة
بالوظائف االشرافية التعليمية
ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي م ــاي ــو ويــون ـيــو
الماضيين ،فأكدت مصادر تربوية،
أن قطاع التعليم الـعــام سيبحث
في اجتماعاته االسبوع الجاري
هذا الموضوع لتحديد المواعيد
المناسبة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،تـ ــواجـ ــه "ال ـت ــرب ـي ــة"
ال ـي ــوم االخ ـت ـب ــار الـحـقـيـقــي لـبــدء
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد ،حيث
من المتوقع التزام جميع الطلبة
فــي مختلف ال ـمــراحــل الــدراسـيــة
بــالــدوام المدرسي واالنتظام في
مـقــاعــدهــم ال ــدراس ـي ــة ،وذل ــك بعد
أن كــان األسـبــوع الماضي دوامــا
جزئيا للبعض في حين آثر آخرون
ال ـغ ـي ــاب ل ــوق ــوع ي ـ ــوم ع ــاش ــوراء
ف ــي مـنـتـصــف األس ـ ـبـ ــوع ،وكــذلــك
العتقادهم عدم جاهزية مدارسهم.

«الشؤون» :لجنة لحصر حضانات األطفال ومعاينة مبانيها

الوزارة طالبت أصحابها باستكمال تحديث بياناتها خالل مواعيد محددة
تنامت مبيعات الجمعيات
التعاونية من 875.546
مليون دينار ًفي  ،2017إلى
 891.2مليونا خالل العام
ً
ارتفاع قيمة
الماضي ،فضال عن
ً
الموردين ًمن  170مليونا إلى
 181مليونا.

●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون االجتماعية،
ممثلة في قطاع التنمية االجتماعية ،شكلت لجنة
لحصر حضانات األطفال التي راجعت في الفترة
ال ـمــاض ـيــة الـ ـ ـ ــوزارة ل ـت ـحــديــث ب ـيــانــات ـهــا وت ـجــديــد
التراخيص.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن اللجنة ستنفذ عقب
إنتهاء المهلة المحددة للمراجعة وتحديث البيانات
زيارات ميدانية لمقرات الحضانات للمعاينة والتأكد
مــن مطابقة مبانيها الشـتــراطــات األمــن والسالمة
التي نص عليها القانون رقم  22لسنة  2014الصادر
بشأن دور الحضانة الخاصة.
ً
وأضافت أن الوزارة طالبت مجددا أصحاب دور
ً
الحضانات بضرورة القيام شخصيا أو من ينوب
عنهم بـمــراجـعــة إدارة ال ـمــرأة والـطـفــولــة فــي نــادي
عبدالوهاب عبدالرزاق ،بمنطقة القادسية لتحديث
بيانات حضاناتهم.

مواعيد المراجعة
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـ ـ ــوزارة شـ ــددت على
أصحاب الحضانات ،ضــرورة إحضار المستندات
الـمـطـلــوبــة وه ــي الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة وص ــورة عنها،
والرخصة األصلية وصورة عنها ،والكتب الصادرة

إحدى الحضانات (أرشيف)
ل ـهــم م ــن ال ـج ـهــات األرب ـ ــع ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت ،ووزارة
الصحة ،واإلدارة العامة لإلطفاء ،ووزارة الداخلية،
ً
ف ـض ــا ع ــن ص ـ ــورة ع ــن شـ ـه ــادة تــأس ـيــس ال ـشــركــة
للشركات التعليمية ،وذلك في أوقات الدوام الرسمي
ً
ً
مساء ،خالل أيام األحد
من الساعة  9صباحا إلى 12
والثالثاء والخميس بداية من اليوم.
ً
ّ
وقسمت الوزارة أيام المراجعات وفقا للمحافظات
ك ــاآلت ــي :مـحــافـظــة ال ـعــاص ـمــة م ــن ال ـي ــوم ح ـتــى 19
الجاري ،وحولي من  22حتى  26الجاري ،واألحمدي
من  29الجاري إلى  3أكتوبر المقبل ،والجهراء من

 6حتى  10أكتوبر ،ومبارك الكبير من  20حتى 24
أكتوبر.

قضايا «التعاونيات»
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـش ــف ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون
الـقــانــونـيــة فــي وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة مسلم
السبيعي ،عن تطور مبيعات الجمعيات التعاونية
وزيادتها من  875.546مليون دينار في  ،2017إلى
ً
ً
 891.2مليونا خالل العام الماضي ،فضال عن ارتفاع

ً
ً
قيمة الموردين من  170مليونا إلى  181مليونا.
وأوضح السبيعي ،في تصريح صحافي أمس ،أن
ً
هناك ارتفاعا في نسب األحكام القضائية الصادرة
ً
لمصلحة الوزارة التي بلغت  86في المئة عموما و90
ً
في المئة لقضايا الجمعيات التعاونية خصوصا
ً
منذ مطلع العام الجاري ،مشيرا إلى أن هذه النسب
تشف عن مدى تطابق قرارات الوزارة والقوانين.
وأضاف أن "قرارات الوزارة في مختلف القضايا
ً
ً
ال تصدر عشوائيا ،بــل تمر بمراحل عــدة بــدء ا من
تكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات
الـمـنــاسـبــة ل ـهــا ودراس ـت ـه ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة الشكلية
والـمــوضــوعـيــة ،ثــم رفـعـهــا إل ــى الـلـجــان المختصة
التي تتولى بدورها رفع توصية سليمة ال تشوبها
شائبة إلى اللجنة العليا التخاذ قرار سليم موافق
وصحيح القانون".
وب ـشــأن قـ ــرارات ال ـ ــوزارة بـحــق الـتـعــاونـيــات أكــد
السبيعي ،أن الــوزارة ال تتدخل إال في حالة وجود
مخالفات إداري ــة ومــالـيــة جسيمة مــن شأنها هدر
أمـ ــوال الجمعية مـمــا يــؤثــر بــالـسـلــب عـلــى الـحــركــة
التعاونية وأم ــوال المساهمين وأتـبــاع اإلج ــراءات
الصحيحة من الــوزارة باعتبارها الجهة المؤتمنة
التي تحمل على عاتقها المصلحة العامة والمحافظة
ً
على أموال الجمعيات ومصالح المساهمين ،مشددا
على التزام الــوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي
ً
واجب النفاذ احتراما منها ألحكام القضاء.

سلة أخبار
«التعريف باإلسالم» أحيت
عاشوراء بأنشطة دعوية

نظمت لجنة التعريف باإلسالم
فعاليات وأنشطة مختلفة في
يوم عاشوراء لضيوف الكويت
من الجاليات واملهتدين الجدد،
حيث تنوعت هذه األنشطة بني
إفطار جماعي ،ومحاضرات
دعوية ،ومسابقات.
وقال مدير "التعريف
باإلسالم" ،فريد العوضي،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن اللجنة حريصة دوما على
مشاركة الجاليات املناسبات
الدينية املختلفة ،وان الهدف
من تنظيم هذه األنشطة هو
خدمة الجاليات املسلمة
وتوعيتهم ،وتحقيق األخوة
والتآلف مع املهتدين الجدد،
من خالل جميع املناسبات
اإلسالمية.

«زكاة األندلس» لدعم
مشروع بناء المساجد

أكد رئيس زكاة األندلس،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،زيد الهاملي ،أن
الجمعية حققت العديد من
اإلنجازات في تنفيذ املشاريع
الخيرية هذا العام ،منها
مشاريع بناء املساجد وحفر
اآلبار وكفالة األيتام ،ومساعدة
األسر الفقيرة واملتعففة
بالكويت.
ودعا الهاملي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أهل الخير
وأصحاب األيادي البيضاء
واملحسنني من أهل الكويت
إلى دعم مشروع بناء املساجد
خارج الكويت في الدول
اإلسالمية الفقيرة.
وأوضح أن العديد من القرى
واملناطق النائية في الدول
العربية واإلسالمية الفقيرة
بحاجة ماسة إلى إنشاء
املساجد ،مبينا أن تكلفة بناء
املسجد الواحد تبدأ من 4000
دينار.

تسجيل محمية الجهراء
بالقائمة الخضراء الدولية
أعلنت الهيئة العامة للبيئة،
أمس األول ،تسجيل محمية
الجهراء كأول محمية كويتية
على القائمة الخضراء الخاصة
باالتحاد الدولي لحماية
الطبيعة " "IUCNليتم البدء
فيها واعتمادها للسنوات
املقبلة.
وقالت الهيئة ،في بيان
صحافي ،إن هذه القائمة
الخضراء تعمل على قياس
مدى فعالية املناطق املحمية
وتمنح املكافآت ألفضل املواقع.
وأضافت أن القائمة تقدم
الحوافز للمواقع األخرى
في مختلف أنحاء العالم
للمساعدة في تطوير إدارتها
والعمل على جعلها ذات
تأثير ايجابي على املجتمع
والطبيعة ،مؤكدة سعي
الكويت إلى تسجيل جميع
املحميات بالكويت على
القائمة الخضراء خالل
السنوات املقبلة.

«العالج الطبيعي» لصياغة
قانون مزاولة المهنة
كشفت رئيس جمعية العالج
الطبيعي هناء الخميس عن
العمل على وضع الصياغة
القانونية لقانون مزاولة مهنة
العالج الطبيعي بالتنسيق مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تمهيدًا لرفعه للجهات املعنية
قريبًا .وقالت الخميس ،في
تصريح صحافي على هامش
احتفال الجمعية باليوم العاملي
للعالج الطبيعي تحت شعار
"األلم املزمن" ،إن الكويت عضو
ّ
فعال في االتحاد العاملي للعالج
الطبيعي.
وأوضحت أن اختصاصي
العالج الطبيعي يقوم بتوعية
املريض عن طريق تعليمه كيفية
التكيف مع األلم وفهم مسبباته
واالبتعاد عنها.

برلمانيات
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«السكنية» ترفض زيادة قسائم «صباح األحمد» ّإلى  600متر

بوشهري :تعديل المساحة يؤخر المشروع ويلغي تخصيص آالف المواطنين ويقلص األعداد
محيي عامر

رفض إسناد
تنفيذ البنية
التحتية
للمناطق
السكنية إلى
شركة نفط
الكويت

رفضت وزي ــرة الــدولــة لشؤون
االس ـكــان وزي ــرة االش ـغــال العامة
ج ـنــان بــوش ـهــري تـكـلـيــف شــركــة
ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت الـ ـقـ ـي ــام ب ــأع ـم ــال
الترسية وال ـطــرح لتنفيذ أعمال
البنية التحتية للمناطق السكنية
قبل تسليمها للمؤسسة العامة
لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،كـمــا رفـضــت
زيــادة مساحة القسيمة السكنية
في مدينة جنوب صباح االحمد
السكنية مــن  400مـتــر ال ــى 600
متر مربع.
وق ــال ــت ب ــوش ـه ــري ف ــي تـقــريــر
ارسلته مؤخرا الــى مجلس االمة
وحصلت "الجريدة" على نسخة
منه ان الدولة ممثلة في المؤسسة
العامة للرعاية السكنية تسعى
بكل جهد اليجاد الوسائل الكفيلة
بحل القضية االسكانية بحسبانها
ق ـض ـيــة وط ـن ـي ــة ت ـم ــس اس ـت ـق ــرار
االسـ ــرة الـكــويـتـيــة اللبنة االول ــى
واالســاسـيــة للمجتمع الكويتي،
وقـ ـ ــد تـ ـس ــارع ــت وت ـ ـيـ ــرة ت ــوزي ــع
ال ـبــدائــل الـسـكـنـيــة ف ــي الـسـنــوات
االخيرة على المستحقين للرعاية
السكنية حتى وصل عدد الوحدات
ال ـ ـمـ ــوزعـ ــة الـ ـ ــى حـ ــوالـ ــي 12000
وحدة سكنية سنويا وباجمالي
حوالي  60000وحدة ،منذ السنة

المالية  2015/2014وحتى نهاية
السنة المالية  2019/2018وذلك
بـفـضــل ال ـت ـعــديــات الـتـشــريـعـيــة
التي احدثت نقلة نوعية في عمل
واداء المؤسسة ،مما ساهم بشكل
م ـل ـح ــوظ فـ ــي ت ـق ـل ـيــص االعـ ـ ــداد
االجـمــالـيــة للطلبات االسـكــانـيــة
وتقليص فترة انتظار المواطن
للحصول على البديل السكني.
وب ـشــأن تكليف شــركــة نفط
الكويت للقيام بأعمال الترسية
وال ـطــرح لتنفيذ اع ـمــال البنية
التحتية للمناطق السكنية قبل
تسليمها الى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية قالت بوشهري:
نـ ـ ــرى عـ ـ ــدم مـ ــاء مـ ــة االخ ـ ـ ــذ بــه
لالسباب االتية:
اوال :اجاز المشرع للمؤسسة
بموجب القانون رقــم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية
الـتـعــاون مــع الـجـهــات المعنية
والمتخصصة في مجاالت البناء
والـتـعـمـيــر واالس ـ ـكـ ــان لتوفير
ال ـخ ــدم ــات والـ ـم ــراف ــق والـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ــاحـ ـي ــاء الـسـكـنـيــة
ال ـمــزمــع تـنـفـيــذهــا لمستحقي
الرعاية السكنية ،علما بان شركة
ن ـفــط ال ـكــويــت طـبـقــا لنظامها
االســاســي ليست مــن بين هذه

الجهات من القانون سالف الذكر.
ثانيا :أجاز المشرع للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية تمويل
الشركات المملوكة لها او للدولة
او الحــدى الهيئات والمؤسسات
ال ـعــامــة لتنفيذ ال ـمــرافــق الـعــامــة
وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ل ـكــل م ـشــروع
والتي يدخل النشاط العقاري في
اغراضها ،وان شركة نفط الكويت
ليست من بين اغراضها النشاط
العقاري.
ثالثا :ان االخ ــذ بــه يــؤثــر على
الــدور المنوط للمؤسسة العامة
للرعاية السكنية وقصر دورهــا
عـلــى تـلـقــي الـطـلـبــات االسـكــانـيــة
والـتــوزيــع للبدائل السكنية مما
يترتب عليه تداخل وتشابك في
التخصصات المناطة بكل طرف
م ـمــا ي ــؤث ــر سـلـبــا ع ـلــى الـنـتــائــج
الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــوة مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـت ـك ـل ـيــف
وبــالـتــالــي عـلــى مــواعـيــد وكـفــاءة
انجاز المشاريع االسكانية وفقا
لبرامجها الزمنية والتي تتوافق
مع الخطة االنمائية الثانية للدولة.
رابعا :طبقا للنظام االساسي
لشركة نفط الكويت فانها تختص
بشؤون النفط بالدولة مع تنقيب
وانـتــاج ونقل وتكرير وتصدير،
وك ــذل ــك ال ـق ـيــام بـجـمـيــع االع ـم ــال

جنان بوشهري في جلسة سابقة
الـمـســانــدة والـمـســاعــدة لالعمال
ســالـفــة ال ــذك ــر او اي عـمــل شبيه
بـتـلــك االع ـم ــال وم ــن ث ــم فــانـهــا ال
تملك خبرات المؤسسة في مجال
الرعاية السكنية.
وفـيـمــا يتعلق ب ــاالش ــارة الــى
كتابكم رقم (/815م .س )220/وإلى
مــواف ـقــة مـجـلــس االمـ ــة بجلسته
المنعقدة بتاريخ  2019/5/14على
إحالة التقرير الثامن عشر للجنة
اإلسكان المتضمن االقتراح برغبة
"زيادة مساحة القسيمة السكنية
في مدينة جنوب صباح األحمد
السكنية وبقية المدن اإلسكانية
الجديدة المتوقع انجازها خالل
الفترة المقبلة من  400متر مربع

«التشريعية» توافق على منح جوازات خاصة ألزواج
وأبناء نساء األسرة الحاكمة وأعضاء المجلس
●

علي الصنيدح

وافـ ـق ــت ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة
الـبــرلـمــانـيــة عـلــى مـنــح ج ــوازات
خاصة لــأزواج واالوالد القصر
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة مـ ـ ــن اع ـ ـ ـضـ ـ ــاء االسـ ـ ـ ــرة
ال ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة واع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـلــس
االمـ ـ ــة وذلـ ـ ــك لـ ـمـ ـس ــاواة ال ـن ـســاء
م ــن اع ـض ــاء الـفـئـتـيــن بــالــرجــال،
وأوصــت اللجنة بأن يكون منح
الجوازات الخاصة ألزواج وابناء
الـ ـمـ ـشـ ـم ــوالت ب ــال ـف ـئ ـت ـي ــن مـمــن
يحملون الجنسية الكويتية فقط.

وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر ال ـل ـج ـنــة
الــذي خلص الــى الموافقة على
االقتراح بقانون بتعديل المادة
( )8من القانون رقــم ( )11لسنة
 1962في شــأن ج ــوازات السفر،
وال ـ ــذي ت ـقــدم ب ــه ال ـنــائــب احـمــد
الفضل وحصلت "الجريدة" على
نـسـخــة مـنــه ورفـ ــع ال ــى مجلس
االمة ما يلي:
استعرضت اللجنة االقتراح
بقانون الماثل ،وتبين لها انه
يـسـتـبــدل بــال ـب ـنــديــن (ح) و(ط)
مــن الـمــادة رقــم ( )8مــن القانون

اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
رقــم ( )11لسنة  1962فــي شأن
جــوازات السفر بندين يمنحان
الزواج وزوجات الفئة (أ) اعضاء

االس ـ ـ ــرة ال ـح ــاك ـم ــة ،وال ـف ـئ ــة (ج)
اعضاء مجلس االمة واوالدهما
ال ـق ـصــر ج ـ ـ ــوازات س ـفــر خــاصــة،
بـ ــاال ضـ ــا فـ ــة الزواج وزو جـ ـ ـ ــات
الفئات االخرى الوارد ذكرهم في
المادة ( )8من القانون رقم ()11
لـسـنــة  1962واوالده ـ ـ ــم الـقـصــر
المسافرين في صحبتهم.
وق ــال ــت ان االقـ ـت ــراح بـقــانــون
 ح ـس ـب ـم ــا ورد فـ ـ ــي م ــذ ك ــر ت ــهااليضاحية  -يهدف الى معالجة
التمييز الذي اوجدته المادة ()8
من القانون رقم ( )11لسنة 1962
ف ــي شـ ــأن جـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـف ــر ب ــان
قصرت منح الجوازات الخاصة
لـ ــزوجـ ــات واب ـ ـنـ ــاء الـمـشـمــولـيــن
م ــن ال ــذك ــور دون ازواج واب ـنــاء
ال ـم ـش ـم ــوالت ف ــي ت ـط ـب ـيــق نــص
ال ـم ــادة مــن االن ــاث مـمــا اقتضى
مـعــه تـعــديــل الـبـنــديــن (ح) و(ط)
ليكونا واضحين في التطبيق.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة انـ ـ ـ ــه ب ـعــد
الـبـحــث وال ــدراس ــة تـبـيــن لـهــا ان
ف ـك ــرة االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون ج ـيــدة،
وال ت ـت ـض ـمــن م ـخــال ـفــة الح ـك ــام
ال ــدس ـت ــور ،وال مــانــع دسـتــوريــا
يحول دون االخــذ بها فالغرض
الذي شرع من اجله هذا االقتراح
جاء متوافقا مع المادة ( )29منه
والـ ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى ان "ال ـن ــاس
سواسية في الكرامة االنسانية،
وهـ ــم م ـت ـس ــاوون لـ ــدى ال ـقــانــون
في الحقوق والواجبات العامة،
ال تمييز بينهم فــي ذلــك بسبب
الـجـنــس او االصـ ــل او الـلـغــة او
الـ ــديـ ــن" ،ومـ ــن ث ــم فـ ــان ج ـ ــوازات
السفر الخاصة ستشمل ازواج
وابـنــاء االن ــاث ممن ورد ذكرهم
في نص الـمــادة ( )8من القانون
رقم ( )11لسنة .1962
وق ــال ــت :تــوصــي الـلـجـنــة بــأن
يـكــون مـنــح ال ـج ــوازات الخاصة
ل ــزوج واب ـن ــاء الـمـشـمــوالت ممن
يحملون الجنسية الكويتية فقط.

واض ــاف ــت ان ــه بـعــد المناقشة
وتبادل االراء انتهت اللجنة الى
الموافقة باجماع اراء الحاضرين
مـ ــن اعـ ـض ــائـ ـه ــا عـ ـل ــى االق ـ ـتـ ــراح
ب ـق ــان ــون م ــع االخ ـ ــذ بــالـتــوصـيــة
المشار اليها.
والـلـجـنــة تـقــدم تـقــريــرهــا الــى
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـم ــوق ــر الت ـ ـخـ ــاذ مــا
يــراه مناسبا بصدده في ضوء
م ــا تـقـضــي ب ــه الـ ـم ــادة ( )98من
الالئحة الداخلية.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـ ــص االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح
ي ـس ـت ـبــدل بــال ـب ـنــديــن (ح) و(ط)
مــن الـمــادة رقــم ( )8مــن القانون
ر ق ـ ــم  11ل ـس ـنــة  1962ا ل ـم ـشــار
اليه البنود اآلتـيــة( :ح)  -أزواج
وزوجات أفراد الفئتين (ا) و(ج)
وأوالدهم القصر.
(ط)  -أزواج وزوجـ ــات أف ــراد
الفئات االخرى وأوالدهم القصر
المسافرون في صحبتهم.
وبينت الـمــذكــرة االيضاحية
لــاقـتــراح :لما كــان القانون رقم
( )11لسنة  1962بشأن جوازات
السفر أوجــد تمييزا بين المرأة
والرجل العاملين والمخاطبين
بنص المادة الثامنة البندان (ح)
و(ط) والمتعلقة بمنح الجوازات
الخاصة وهم :البند "ح -زوجات
أفــراد الفئتين (أ و ج) واوالدهــم
القصر" ،البند" ط -زوجات افراد
الفئات األخرى واوالدهم القصر
المسافرون في صحبتهم" ،بأن
قـصــر مـنــح ال ـج ــوازات الخاصة
ل ــزوج ــات وأبـ ـن ــاء الـمـشـمــولـيــن
بــالـمــادة سالفة الــذكــر مما يعد
تمييزا للرجل عــن الـمــرأة بعدم
تطبيق الشمول ألزواج وأبناء
ال ـم ـش ـم ــوالت ف ــي تـطـبـيــق نــص
المادة من اإلناث بما ارتأى معه
تعديل (ح) و(ط) ليكون واضحا
في التطبيق.

المويزري :نرفض
التمييز بين
المواطنين

شعيب المويزري

أك ــد الـنــائــب شعيب الـمــويــزري
ان أي حكومة في العالم ال تحترم
دس ـ ـ ـتـ ـ ــورهـ ـ ــا وال ت ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـلــى
ثــروات الدولة وتحارب مواطنيها
وت ـحــرم ـهــم م ــن ح ـقــوق ـهــم ،وتميز
بينهم ،وتقبل انتشار الفساد والظلم
وال ـتــزويــر وتـتـبــادل المصالح مع
المرتزقة ،وتستخدمهم أدوات ضد
الشعب ،هذه حكومات تحتقر الوطن
والشعب وال تستحق االحترام.

إل ــى  600مـتــر م ــرب ــع ،م ــع توفير
ال ـخــدمــات وال ـمــرافــق الـضــروريــة
فيها" ،أفادت بوشهري بالتالي في
ضوء رفضها:
 - 1تــم تــوقـيــع عـقــد الـخــدمــات
االستشارية إلعداد التخطيط العام
والتفصيلي وإع ـ ــداد مستندات
ال ـط ــرح عـلــى الـمـقــاولـيــن لتنفيذ
ال ـم ـش ــروع ب ـت ــاري ــخ 2017/8/17
م ــع أح ــد ال ـم ـكــاتــب االس ـت ـشــاريــة
العالمية والذي بدأ العمل بتاريخ
 ،2017/9/18وذل ــك لتصميم 25
الــف وحــدة سكنية فــي المساحة
المخصصة مـمــا تــرتــب عليه ان
تكون مساحة القسيمة  400متر
مربع.

 - 2ت ــم فـتــح ب ــاب التخصص
لـلـقـســائــم وال ـ ــوح ـ ــدات الـسـكـنـيــة
بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـســاحــة
المعتمدة بالمخطط الهيكيلي
( 400م 2للقسيمة) ،وتــم التوزيع
ع ـل ــى ال ـم ـخ ـط ـطــات لـلـمــواطـنـيــن
وبــذلــك اصبحت تلك التوزيعات
مراكز قانونية.
 - 3ان تعديل مساحات القسائم
السكنية بالمشروع سيترتب عليه
تقليل عدد القسائم السكنية بنحو
( 10االف قسيمة) ،مما سينعكس
سلبا على برنامج توفير الرعاية
الـسـكـنـيــة واالتـ ـف ــاق ال ـســابــق مع
الـلـجـنــة اإلس ـكــان ـيــة الـبــرلـمــانـيــة
ب ـتــوزيــع  12ال ــف وحـ ــدة سنويا
لتقليل فترة وقائمة االنتظار.
 - 4إن أي ـ ــة ت ـع ــدي ــات ب ـشــأن
مساحة القسائم سيترتب عليها
تــأخـيــر ال ـم ـشــروع حـيــث سينتج
عــن ذلــك إع ــادة جميع الــدراســات
ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـخ ـطــط الـهـيـكـلــي
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ــوزي ـ ــع اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاالت
األراض ـ ـ ـ ــي وإل ـ ـغـ ــاء الـتـخـصـيــص
لـ ــآالف م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن واعـ ــادة
اع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـص ـم ـيــم
لـلـمـشــروع بــالـكــامــل ،اضــافــة الــى
األوام ـ ــر الـتـغـيـيــريــة بالتعويض
المادي والزمني للمستشار.

الكندري لتحويل
 10قطع سكنية
إلى استثمارية

عبدالله الكندري

ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـل ــه
الكندري باقتراح برغبة ينص
على تحويل  10قطع تقع في
 4مناطق من سكن نموذجي
خاص إلى استثماري.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدري ،ف ــي
اقتراحه ،الى تعديل القانون
ر ق ـ ـ ـ ــم  2008 /255ل ـت ـص ـبــح
ت ـل ــك ال ـم ـن ــاط ــق ذات طـبـيـعــة
اسـتـثـمــاريــة ،وه ــي قطعة 10
في خيطان ،وبيوت التركيب،
وقطعتا  ١٣-١٢في الرميثية،
و 80-66-64-63بــالـســالـمـيــة،
وقطع  72-71-66في الفروانية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ــدولـ ــة
دأبــت على تحديث المخطط
الهيكلي للبالد كلما اقتضت
الـ ـض ــرورة ،بــاعـتـبــاره االط ــار
ال ـع ــام الـ ــذي ي ـح ــدد األهـ ــداف
والسياسات العمرانية.

العدساني :خلل في اإلنفاق والصرف
طالب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي
الـبــرلـمــانـيــة ال ـنــائــب ري ــاض الـعــدســانــي الحكومة
بمعالجة االختالالت في الميزانية العامة للدولة
واالطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـح ـس ــاب ــات ال ـخ ـتــام ـيــة لـلـجـهــات
الحكومية واألخــذ بعين االعتبار توصيات لجنة
الميزانيات بمجلس األمة وكافة الجهات الرقابية
لمعالجة المخالفات الواردة وتصحيح المالحظات
المسجلة.
وقـ ــال ال ـعــدســانــي ف ــي ت ـصــريــح أم ــس ان لجنة
الميزانيات والحساب الختامي بمجلس األمة بذلت
جهدا كبيرا عبر التنسيق مع الحكومة والضغط
عليها حول العمل بالتعزيزات المالية وتوريد نحو
أكثر من  8.4مليارات دينار إلى االحتياطي العام
وهــي الحقوق المالية للخزانة العامة للدولة من
صافي أرباح مؤسسات حكومية عن سنوات مالية
سابقة (أرباح محتجزة) وستتم جدولتها وسدادها
على دفعات خالل السنوات المالية القادمة ،وذلك
لتعزيز موارد االحتياطي العام.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي اآلل ـيــة
المستخدمة لــدى الحكومة وكيفية تعاملها مع
االحـتـيــاطــي ال ـعــام وذل ــك حـســب الـبـيــانــات المالية
والتحليلية التي عند لجنة الميزانيات وسجلتها
الـجـهــات الــرقــابـيــة عـلــى تنفيذ مـيــزانـيــة الـ ــوزارات
واإلدارات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـم ـي ــزان ـي ــات الـمـسـتـقـلــة
والملحقة وحساباتها الختامية ،واألمر المهم البد
من المحافظة على المركز المالي للدولة وخاصة
االحتياطي العام ،إال أنه نظرا لما لوحظ من كثرة
السحب من هذا االحتياطي بصدور قوانين متعددة
خالل كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ
ما يغطيها منه وعلى سبيل االستشهاد سحب من
االحتياطي العام  ٣مليارات دينار للتسليح فيما
يخص وزارة الدفاع ،باإلضافة إلى سحب أكثر من

نصف مليار دينار من صندوق األســرة ،وذلــك في
المجلس الـمــاضــي ،يفترض تصحيح اإلج ــراء ات
المحاسبية وأن يتم تقييدها فــي الميزانية بدال
من االحتياطي العام واستنزافه خاصة أن لجنة
الميزانيات عملت جاهدة على توفير ما يقارب أكثر
من  ٨مليارات دينار لتعزيز االحتياطي العام وغير
مقبول المساس به.
وأكــد أن الوضع المالي للكويت ممتاز ،مشيرا
إل ــى أن المنظمات الــدولـيــة االقـتـصــاديــة تــؤكــد أن
اق ـت ـصــاد ال ـكــويــت مـتـيــن وي ـقــف عـلــى أرض صلبة
وخــاصــة احـتـيــاطــي األج ـيــال الـقــادمــة ولـكــن األهــم
العمل على تحقيق اإلدارة الرشيدة والذي يبين أن
هناك خلال باالنفاق وسوء صرف وضرورة التقيد
ببنود الميزانية ،فهي األرقام المقدرة والخطة التي
تسير بها الحكومة.
واش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي يـعـكــس
واق ــع الميزانية وم ــدى ال ـتــزام الحكومة بالصرف
واإلي ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة وه ــو أي ـضــا ال ـصــرف االصـلــي
واإليرادات الفعلية ،مطالبا بضبط النفقات العامة
وتــرش ـيــد اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي وتـنـفـيــذ الـمـيــزانـيــة
بشكل صحيح حسب األب ــواب والـبـنــود واالل ـتــزام
بــالـضــوابــط وال ـش ــروط واألس ـقــف الـمـحــددة وعــدم
تحميل االحتياطي العام مصاريف بإمكان الحكومة
تحميلها على الميزانية ،باإلضافة إلى دراسة كل
مقترح بمهنية وخاصة أن العديد من المقترحات
بها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام وال
تحسين الـخــدمــات ،وهــي اقـتــراحــات عـشــوائـيــة لم
تدرس بشكل محكم ،كما يتطلب االمر من الجهات
الـمـعـنـيــة الـحـكــومـيــة ال ـع ـمــل ع ـلــى تـحـسـيــن األداء
االستثماري فيما يتعلق بالصناديق والمحافظ
االستثمارية الداخلية والخارجية وخاصة إعادة
النظر في األصول غير المدرة لألرباح.

ةديرجلا
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«الصحة» :إجراءات احترازية للتعامل مع أدوية «الرانيتيدين»

البدر :سحب بعض العينات من « »Zantacالحتوائها على شوائب سرطانية
عادل سامي

سحبت وزارة الصحة
بعض العينات من أدوية
«الرانيتيدين» لتحليلها إثر
معلومات كشفتها إدارة
األغذية والعقاقير األميركية
 FDAووكالة األدوية
األوروبية  EMAعن احتوائها
شوائب سرطانية.

تدشين برنامج
األمراض المزمنة
ً
غير المعدية قريبا

كـشــف وك ـيــل وزارة الصحة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ــرق ــاب ــة
الدوائية والغذائية د .عبدالله
الـبــدر عــن اتـخــاذ قطاع الرقابة
الـ ــدوائ ـ ـيـ ــة بـ ـع ــض اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
إث ــر م ـع ـلــومــات كـشـفـتـهــا إدارة
األغ ــذي ــة والـعـقــاقـيــر األمـيــركـيــة
 FDAووكالة األدوية األوروبية
 EMAعن احـتــواء بعض أدويــة
"ال ــرانـ ـيـ ـتـ ـي ــدي ــن" ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
ً
منتجات معروفة تجاريا باسم
دواء " "Zantacنتيجة تحاليل
أولـ ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــى ش ـ ــوائ ـ ــب ت ـس ـمــى
N-nitrosodimethylamine
 " "NDMAبمستويات منخفضة
ويتم تصنيفها مادة مسرطنة
محتملة لإلنسان.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـب ـ ــدر ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن إدارة
تسجيل ومراقبة األدوية الطبية
والـ ـنـ ـب ــاتـ ـي ــة سـ ـتـ ـب ــدأ ك ـخ ـط ــوة
احترازية بسحب بعض العينات
م ــن ه ــذه األدويـ ـ ــة م ــن ال ـمــرافــق
الـصـحـيــة الـحـكــومـيــة واألهـلـيــة
لتحليلها بالتزامن مع التواصل
مع المنظمات العالمية وانتظار
ن ـتــائــج ال ــدارس ــات والـتـحــالـيــل
ا ل ـ ـن ـ ـهـ ــا ئ ـ ـيـ ــة إلدارة األ غـ ـ ــذ يـ ـ ــة
والـعـقــاقـيــر األم ـيــرك ـيــة ووكــالــة
األدوية األوروبية.
وأشـ ــار إل ــى أن طـلــب تعليق
تـ ـل ــك األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــم ي ـ ـصـ ــدر عــن
أي م ـ ــن ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة
الـمـخـتـصــة أو ف ــي أي م ــن دول
ً
العالم ،مؤكدا أنه سيتم التعامل

«الطيران المدني» :تقلبات الطقس
وراء  %90من الكوارث الطبيعية
أكد المدير العام لإلدارة العامة للطيران المدني يوسف
الفوزان أهمية إبراز دور األرصاد الجوية في مواجهة مخاطر
الطقس القاسي مثل موجات الـحــرارة والجفاف واألمطار
الغزيرة والعواصف الغبارية والتقلبات المناخية.
وأش ــار ال ـف ــوزان ،فــي تـصــريــح لـ ـ "كــونــا" بمناسبة الـيــوم
العربي لــأرصــاد الجوية الــذي يـصــادف الـيــوم ،إلــى زيــادة
وت ـي ــرة تـقـلـبــات الـطـقــس ف ــي ال ـس ـنــوات االخـ ـي ــرة ،إذ تشكل
النسبة الكبرى من الكوارث الطبيعية وما لها من تداعيات
مباشرة وغير مباشرة على األرواح والممتلكات والبيئة
بشتى اشكالها.
وأوضح أن الدول العربية ممثلة بمراكز األرصاد الجوية
تحتفل بهذه المناسبة تحت شعار "األرصاد الجوية ...حماية
االرواح والممتلكات".
وبين أن فكرة تحديد يوم عربي لألرصاد الجوية جاءت
بــاق ـتــراح م ـقــدم م ــن ال ـكــويــت ف ــي اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة الـعــربـيــة
الدائمة لألرصاد والمناخ في اجتماعه الـ  34بمقر الجامعة
العربية بالقاهرة والذي قوبل بترحيب كبير والموافقة عليه
باإلجماع في  15سبتمبر .2018
وأوضح أن أهمية االحتفالية تأتي باعتبارها النافذة التي
منها يتم تعزيز ونشر التوعية المجتمعية لدور االرصاد
الـجــويــة واهـمـيـتـهــا ،مضيفا ان  90فــي الـمـئــة مــن ال ـكــوارث
الطبيعية تكون نتيجة لتقلبات الطقس والمناخ وال تحدها
الـحــدود الجغرافية وال تستثني اي تجمعات بشرية ولن
تكون اي دولة بمنأى عنها.
وأش ـ ــار الـ ـف ــوزان ال ــى ض ـ ــرورة وض ــع الـخـطــط وال ـبــرامــج
الوطنية والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع
لالستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والمناخ للحد من اثارها
السلبية على االرواح والممتلكات والبيئة.

اإلصابة بالسرطان

وتقوية التقيظ الدوائي المنعقد
في بيروت خالل الفترة بين 16
و  19الجاري سيطلب إدارج هذا
ال ـمــوضــوع عـلــى ج ــدول أعـمــال
المؤتمر.

فريق عمل
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ع ـل ـم ــت
"الجريدة" أن وزارة الصحة تقوم
ً
حاليا بتشكيل فرق عمل ولجان
ل ـت ــدش ـي ــن ب ــرن ــام ــج األمـ ـ ـ ــراض
المزمنة غير المعدية وهو أحد
التنمية بــالــوزارة،
برامج خطة ّ
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ض ـ ـ ــخ دمـ ـ ـ ــاء ش ــاب ــة
جــديــدة فــي تخصصات القلب
والـسـكــر واألم ـ ــراض التنفسية
ً
ً
إي ــذان ــا ب ـبــدء الـبــرنــامــح قــريـبــا،

ً
والذي سيكون بديال عن إنشاء
إدارة مستقلة لألمراض المزمنة
غير المعدية.
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
مطلعة لـ "الجريدة" عن اختيار
ع ـ ــدد م ــن أطـ ـب ــاء ط ــب ال ـعــائ ـلــة
ل ـن ــدب ـه ــم مـ ــن مـ ــراكـ ــز ال ــرع ــاي ــة
األولية لبعض الوقت بالوزارة
للمساعدة في تطبيق البرنامج
ومحاولة تنشيطه خالل الفترة
المقبلة.
و قـ ــا لـ ــت إن وزارة ا ل ـص ـحــة
تـ ـعـ ـت ــزم االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـخ ـب ــرات
استشارية أجنبية للمساعدة
فـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة وض ـ ـ ـ ـ ــع أه ـ ـ ـ ـ ــداف
وفعاليات البرنامج.
وأش ــارت إلــى أن المناقشات
ُ
حول البرنامج طرحت بها أفكار

تتعلق بالقرار الوزاري رقم 381
لسنة  2017الذي تضمن تشكيل
لـجـنــة وطـنـيــة عـلـيــا لـلـبــرنــامــج
برئاسة وزير الصحة وعضوية
ال ـق ـيــادي ـيــن وم ــدي ــري اإلدارات
والمتخصصين وممثلين عن
الجهات ذات الصلة مــن خــارج
الوزارة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
م ـســؤول ـيــة ب ــرن ــام ــج األم ـ ــراض
المزمنة بوزارة الصحة توالها
العديد من القياديين ومديري
اإلدارات لـفـتــرات متفاوتة لكل
منهم وهو ما اعتبرته المصادر
ع ــدم اس ـت ـق ــرار بــال ـبــرنــامــج أثــر
على مؤشرات اإلنجاز في خطة
التنمية.

•

طالب أهالي المنطقة الجنوبية وزارات الدولة
بضرورة استعجال تشغيل المباني العامة في
مدينة صباح األحـمــد ومنطقة الــوفــرة السكنية
ومنطقة الخيران ،لعدم وجود الخدمات المعيشية
الكافية لألهالي.
وطالب األهالي ،في ّ
تجمع احتجاجي بالمحور
الخدمي بالمدينة أمس ،جهات الدولة بضرورة
تـســريــع إن ـجــاز ال ـخــدمــات التشغيلية للمناطق
الـجـنــوبـيــة ولـلـمــدن الـسـكـنـيــة ال ـجــديــدة مــن قبل
الجهات الحكومية ،وتوفير الطرق المناسبة للحد
من الحوادث المرورية شبه اليومية.
وفي بيان مشترك ،طالب أهالي المناطق الجنوبية
بــ 9مطالبات رئيسة ،أبــرزهــا مطالبة وزارة التربية

أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـس ــؤول ــة عـ ـي ــادة
ال ـح ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـتــوعـيــة
ب ـمــرض ال ـس ــرط ــان "ك ـ ــان" في
م ــرك ــز ال ـص ـق ــر ال ـت ـخ ـص ـصــي
بـمـنـطـقــة الـعــديـلـيــة د .نــاديــة
ال ـم ـح ـمــود ،أن ع ــدد ال ـحــاالت
المسجلة فــي ال ـع ـيــادة خــال
الفترة مــن أبــريــل  2018حتى
نهاية شهر أبــريــل  2019بلغ
 130حالة.
وق ــال ــت د .ال ـم ـح ـم ــود ،فــي
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن
ب ـع ــض ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــاالت أورام
ح ـم ـيــدة وأخـ ـ ــرى خ ـب ـي ـثــة ،تم
تحويل  18منها إلى عيادات
الجراحة في المستشفى ،كما
تم تشخيص الورم السرطاني
ألربع حاالت يتلقى المصابون
بها العالج في مركز الكويت
لمكافحة السرطان.
وكشفت عن عودة العيادة
الس ـت ـق ـبــال ال ـمــراج ـع ـيــن بعد
إج ــازة الـصـيــف ،مــوضـحــة أن
الـعـيــادة تعنى بالتوعية من
األمـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـم ــزمـ ـن ــة وم ـن ـهــا
األم ــراض السرطانية ويأتي
ً
ذلـ ـ ـ ــك حـ ـ ــرصـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـح ـم ـل ــة
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن
ب ــأسـ ـب ــاب اإلص ـ ــاب ـ ــة بـبـعــض
األمراض واكتشاف العالمات
األولـيــة للعديد مــن األمــراض
الـ ـس ــرط ــانـ ـي ــة ،مـ ـم ــا ي ـس ــاه ــم
باالكتشاف المبكر لها ويقلل

نادية المحمود

مـ ــن ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـعـ ــاج ب ــال ـت ــال ــي
اإلسراع بالشفاء منه.
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ــن
اهـتـمــامـهــا بــالـمــراجـعـيــن من
خ ـ ــال الـ ـت ــواص ــل مـ ــع بـعــض
م ـمــن ت ــم اك ـت ـشــاف إصــابـتـهــم
بــا لـمــرض وتشجيع الجميع
عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـع ـ ـيـ ــادة ال ـت ــي
تعمل يومي األحــد والثالثاء
ً
أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
المسائية من الساعة الخامسة
وح ـت ــى ال ـث ــام ـن ــة ،م ــع وج ــود
أرق ـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـيـ ــادة ف ـ ــي م ــواق ــع
التواصل االجتماعي لحملة
"كـ ــان" لـلــراغـبـيــن بالتسجيل
ومراجعة العيادة.

ثان للجهراء ومحطات للنقل السياحي وتطوير «الشهيد» وإعادة تنظيم «الصوابر» أبرز البنود
مسلخ ٍ

يفتتح رئيس المجلس البلدي
جلسات دور االنعقاد
أولى ً
الثاني غدا بجدول أعمال
مليء بالبنود التي تحتاج إلى
توصيات ،بعضها محال من
اللجان المنبثقة بالمجلس
وبعضها مستجد.

•

محمد الجاسم

ً
يفتتح المجلس البلدي غــدا االثنين
دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي
ال ـث ــان ــي ع ـشــر بـ ـج ــدول أعـ ـم ــال يـحـتــوي
ً
عـلــى  32ب ـن ــدا ،إضــافــة إل ــى مــا ُيستجد
من أعمال.
وي ـنــاقــش أع ـض ــاء الـمـجـلــس ج ــدول
األعـ ـم ــال ال ـح ــاف ــل ،ال ـ ــذي يـتـضـمــن في
أبرز بنوده الكتاب المقدم من محافظ
الجهراء نايف الحجرف بشأن إنشاء
ـواز للمسلخ الـمــوجــود
مـسـلـ ًـخ آخ ــر م ـ ـ ٍ
حــالـيــا ألهــالــي الـمـحــافـظــة ،واالق ـت ــراح
ال ـم ـق ــدم م ــن رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس أس ــام ــة
الـعـتـيـبــي ب ـش ــأن تـخـصـيــص مـحـطــات
النقل السياحي ،وكذلك الموافقة على
تصميم وإنشاء وتطوير مشروع حديقة
ً
الشهيد  -المرحلة الثالثة ،فضال عن
االقتراح المقدم من العضو عبدالوهاب
بــورسـلــي بـشــأن إع ــادة تنظيم منطقة
الصوابر.
ويبحث المجلس َ
كتابي وزير البلدية
ل ـل ـت ـص ــدي ــق عـ ـل ــى مـ ـحـ ـض ــري اج ـت ـم ــاع
"ا ل ـ ـب ـ ـلـ ــدي" ر ق ـ ــم  1و ،2019 /2و ك ـت ــاب
اعـ ـت ــراض وزي ـ ــر ال ـب ـلــديــة ع ـلــى مــواف ـقــة
المجلس على اقتراح العضو عبدالعزيز

الـ ـمـ ـعـ ـج ــل بـ ـ ـش ـ ــأن تـ ـشـ ـجـ ـي ــع أص ـ ـحـ ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويـنـظــر الـمـجـلــس كــذلــك طـلــب شركة
إدارة المرافق العمومية استغالل أسطح
مباني مواقف السيارات المتعددة األدوار
ألصحاب األفكار والمشاريع الجديدة،
وط ـل ــب وزارة ال ـم ــواص ــات تخصيص
موقع برج يتبع مشروع المركز الوطني
ألنظمة مــرور السفن والبحث واإلنـقــاذ
والدالئل المالحية على جزيرة عوهة.
ويناقش "البلدي" الكتاب المقدم من
الـعـضــو مـهــا الـبـغـلــي ب ـشــأن تـقــريــر عن
زيارة مصانع إدارة النفايات في الشارقة
ودبي ،والكتاب المقدم من العضو حسن
ك ـم ــال ب ـش ــأن ت ـقــريــر ع ــن م ـش ــارك ــة وفــد
الـمـجـلــس ف ــي الـمــؤتـمــر ال ـس ـنــوي ال ـ ـ 20
للبنك الدولي عن األراضي والفقر.
وي ـب ـح ــث االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـم ـق ــدم ــة مــن
األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ال ـع ـض ــو
عبدالسالم الــرنــدي بشأن عمل صيانة
دوريـ ــة ل ـل ـشــوارع الــداخـلـيــة فــي مناطق
الشامية ،والشويخ ،وضاحية عبدالله
السالم ،والفيحاء ،والنزهة ،والمنصورية
والقادسية ،وكذلك اقتراحه بشأن إنشاء
جـســر مـشــاة مكيف بــالــدائــري الـثــانــي -
شارع خالد المرزوق ،يربط بين منطقتي

بافتتاح المزيد من المدارس الحكومية ،ووزارة األشغال
بــإصــاح الـطــرق والبنية التحتية ،ووزارة اإلسكان
باستعجال طرح االراضي االستثمارية ،والهيئة العامة
للزراعة بزراعة الحزام الشجري لمنع السافي والرمال
الناعمة ،ووزارة الكهرباء والماء بتوريد المحوالت
الالزمة لتشغيل الكهرباء بالكامل ،ووزارة المواصالت
بإزالة المقسم المضروب منذ الغزو الغاشم في منطقة
الوفرة ،لخطورته.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ن ــاش ــد أحـ ــد أه ــال ــي م ــدي ـن ــة ص ـبــاح
األحمد السكنية بضرورة توفير مواقع عبر البناء
أو االستئجار لمدارس ذوي االحتياجات الخاصة،
ً
ً
مشيرا الى أنه يخرج من منزل يوميا الساعة  ٤فجرا
إليصال أبنائه في منطقة حولي ،داعيا مسؤولي
الدولة الى توفير المدارس المناسبة لذوي اإلعاقة
في المنطقة الجنوبية على وجه السرعة.

الشامية وكيفان ،واالقتراحات المقدمة
من العضو حسن كمال بشأن مبطئات
ســرعــة ع ـلــى الـ ـش ــارع ال ـجــان ـبــي لـطــريــق
الملك عبدالعزيز ،وبشأن توسعة مخرج
منطقة الـســام على طريق الشيخ زايــد
الدائري الخامس ،واالقتراحات المقدمة
من العضو أحمد هديان بشأن استحداث
طريق يربط بين طريق الجهراء السريع
وطــريــق الــدائــري الـســادس شــرق أمغرة
الصناعية.
ومن ضمن االقتراحات كذلك ،االقتراح
المقدم من رئيس المجلس البلدي بشأن
تخصيص مناطق ذات استعمال لسكن
العمال وفق تحديث المخطط الهيكلي
الرابع لدولة الكويت ،واالقتراح المقدم
مــن العضو عبدالعزيز المعجل بشأن
اس ـت ـحــداث مــدخــل مــع الـمـخــرج بقطعة
 6بـكـيـفــان مـقــابــل ال ـشــويــخ عـلــى طريق
المطار ،واالقتراح المقدم من نائب رئيس
المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن
تـخـصـيــص م ــوق ــع ل ـكــل م ــزرع ــة لـعــرض
وتسويق منتجها بالتنسيق مع الجهات
المختصة واالقتراح المقدم من العضو
م ـش ـع ــل ال ـح ـم ـض ــان بـ ـش ــأن ع ـم ــل دوار
ومــدخــل مــن الــدائــري الــرابــع إلــى منطقة
الرقعي.

جانب من الوقفة االحتجاجية (تصوير عوض التعمري)

ً
ً
عطاء الكويت اإلنساني يمتد عربيا وإفريقيا

واصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وهيئاتها المعنية بالعمل اإلنساني
تقديم مساعداتها على مدى األسبوع
الماضي عربيا وإفريقيا ،وذلك انطالقا
م ــن إي ـمــان ـهــا ال ــراس ــخ ب ـمــد ي ــد ال ـعــون
وال ـم ـســاعــدة ف ــي جـمـيــع أرجـ ــاء الـعــالــم
وعزيمتها الفريدة في تخفيف المعاناة
عن المحتاجين.
وفــي هــذا ال ـصــدد ،افتتحت الكويت
مدارس بمحافظات القيروان والمهدية
وس ـل ـيــانــة ال ـتــون ـس ـيــة أع ـي ــد تــرمـيـمـهــا
ب ـت ـمــويــل ك ــوي ـت ــي ف ــي نـ ـط ــاق م ـش ــروع
لترميم المدارس بتونس.
وقال سفير الكويت لدى تونس ،علي
الظفيري ،لـ "كونا" إن المشروع سيمكن
مـ ــن ت ـج ـه ـيــز ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ــدارس ب ــأح ــدث
وسائل التعليم التكنولوجية واألجهزة
وال ـم ـعــدات ،مـمــا يــؤثــر بــاإليـجــاب على
العملية التربوية والتعليمية.
و فــي إفريقيا ،أعلنت جمعية الهالل

عادل سامي

ً
ً
«البلدي» يدشن دور االنعقاد الثاني غدا بـ  ٣٢بندا

ّ
تجمع احتجاجي بـ «صباح األحمد» الستعجال تشغيل الخدمات
يوسف العبداهلل

ً
«كان» :اكتشاف  130ورما
بمركز الصقر خالل عام
•

الفوري بالتعليق أو السحب أو
اإللغاء لتلك األدوية فور ظهور
نتائج التحاليل النهائية سواء
المحلية أو العالمية التي تثبت
وجود أي خطر منها على صحة
اإلنسان.

وأوضح البدر أنه على الرغم
من أن مادة  NDMAقد تتسبب
في اإلصابة بالسرطان إن كانت
موجودة بكميات كبيرة غير أنه
ً
ال يتوقع أن تسبب أض ــرارا إذا
كانت وفــق الكميات المتعارف
عليها ،السيما أن المستويات
ال ـت ــي وج ــدت ـه ــا إدارة األغ ــذي ــة
والعقاقير األميركية  FDAفي
أدوية رانيتيدين في االختبارات
األولية بالكاد تتجاوز الكميات
التي قد يتوقع العثور عليها في
بعض األطعمة الشائعة.
وأشــار إلــى أن إدارة األغذية
وال ـع ـقــاق ـيــر األم ـيــرك ـيــة ل ــم تــدع
ح ـتــى اآلن ال ـم ــرض ــى لـلـتــوقــف
عـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ب ـ ـ ـعـ ـ ــض أدوي ـ ـ ـ ـ ــة
الرانيتيدين ،وإن كانت نصحت
من يتناولونها بوصفة طبية
وي ــرغـ ـب ــون ف ــي ال ـت ــوق ــف عـنـهــا
بــال ـت ـح ــدث إلـ ــى اخـتـصــاصـيــي
الرعاية الصحية لديهم بشأن
خيارات العالج األخرى.
وأضــاف أن الفريق الكويتي
الـمـشــارك فــي فـعــالـيــات مؤتمر
منظمة الصحة العالمية لتفعيل

٥

محليات

األحـمــر افـتـتــاح مـشــروع لترميم مرافق
المياه واآلبار بمدينة غاريسا في كينيا،
بالتعاون مــع الصليب األحـمــر الكيني
لمساعدة المتضررين من أزمة الجفاف.
وق ـ ـ ــال م ــوف ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـ ــى كـيـنـيــا
د .مـســاعــد ال ـع ـنــزي ،ف ــي تـصــريــح نقله
ب ـي ــان لـلـجـمـعـيــة ،إن ال ـم ـش ــروع يـهــدف
لــدعــم أكـثــر مــن  17أل ــف شـخــص ،ويعد
بمنزلة دعامة من دعائم مسيرة الخير
والعطاء المستمرة من الكويت لمساعدة
المحتاجين في شتى بقاع العالم.
ومن جانبهّ ،
ثمن المنسق المقيم لألمم
المتحدة وممثل األمين العام في الكويت
د .طارق الشيخ مساعي وجهود الكويت
المتواصلة نحو تحقيق السالم واألمن
الدولي والتنمية وحقوق اإلنسان.
وق ــال ال ـش ـيــخ ،ف ــي مــؤتـمــر صحافي
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـخــامـســة لتسمية
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
قائدا للعمل االنساني ،والكويت مركزا

للعمل اإلنساني" :إن الكويت برزت على
ساحة العمل اإلنساني الدولي بصورة
لم يسبق لها مثيل".
وأض ـ ــاف أن ـهــا قــامــت بـ ــدور رئيسي
عـبــر الـمــؤسـســات الــرسـمـيــة والـهـيـئــات
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـي ــري ــة ،الس ـي ـمــا بعد
تنظيم  3مؤتمرات لكبار المانحين لدعم
الوضع اإلنساني في سورية".
وأش ـ ــار ال ــى أن ت ـلــك ال ـس ـمــات كــانــت
وم ـ ــازال ـ ــت أبـ ـ ــرز ال ـس ـم ــات ف ــي م ـس ـيــرة
السياسة الخارجية الكويتية منذ أن
أصبحت العضو الـ  111بهذه المنظمة
الدولية في  14مايو .1963
وف ــي الـ ـع ــراق ،أع ـلــن الـقـنـصــل ال ـعــام
الكويتي فــي أرب ـيــل ،د .عمر الـكـنــدري،
انطالق مرحلة جديدة من مشروع عالج
مرضى العيون للنازحين العراقيين في
أحــد المستشفيات الـخــاصــة بالعيون
في أربيل.
وقـ ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري" :تـ ــواصـ ــا لـحـمـلــة

"الكويت بجانبكم" للتخفيف عن معاناة
الشعب العراقي ،تمت المباشرة بمرحلة
جديدة من مشروع عالج مرضى العيون
للنازحين العراقيين ،مشيرا الى أن هذه
الحملة تشمل عالج  40من المرضى من
النازحين العراقيين.
ّ
واشـ ـ ــار ال ــى أن ه ــذا ال ـم ـش ــروع نــفــذ
بـتـمــويــل م ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة لــأوقــاف
وبيت الزكاة الكويتي بإشراف القنصلية
العامة للكويت في أربيل ،بالتعاون مع
ش ــرك ــاء محليين ف ــي إقـلـيــم كــردسـتــان
العراق.
وفي السودان ،واصل متطوعو فرق
الـجـمـعـيــات الـكــويـتـيــة ط ــوال األس ـبــوع
الماضي توزيع المساعدات اإلنسانية
على مـتـضــرري الـسـيــول والفيضانات
في السودان ،بعد وصول  3طائرات من
الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو
 110أط ـنــان مــن الـمـســاعــدات الـغــذائـيــة
اإليوائية.

كـمــا يـسـتـعــرض الـمـجـلــس مجموعة
من الــردود المؤجلة على سؤال العضو
أحمد هديان بشأن تلوث مياه البحر في
الكويت ،وســؤال بشأن موقع التشوين
ً
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـب ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن سـ ــؤال
العضو مها البغلي بشأن تعيين مكتب
اس ـت ـشــاري مـحـلــي وعــال ـمــي م ــن جــانــب
البلدية لعمل تقرير بيئي للمرادم.
وس ـي ـع ــرض ع ـل ــى ال ـم ـج ـلــس ال ـ ــردود
الواردة الجديدة على السؤال المقدم من
رئيس "الـبـلــدي" أســامــة العتيبي بشأن
تطوير منطقة أسواق المباركية ،وسؤال
نائب رئيس المجلس عبدالله المحري
بـشــأن الـمــوافـقــة عـلــى تسمية ال ـشــوارع
والـ ـض ــواح ــي خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
السابقة ،والرد كذلك على السؤال المقدم
مــن الـعـضــو عـبــدالـســام ال ــرن ــدي بشأن
شركات تدوير النفايات ،وسؤال العضو
مـشـعــل الـحـمـضــان ب ـشــأن االش ـتــراطــات
الـ ـخ ــاص ــة ل ـت ــراخ ـي ــص ص ــاغ ــة ال ــذه ــب،
وسؤال العضو مها البغلي بشأن سرقة
المناهيل وفرز النفايات من جانب عمال
النظافة ،وسؤالها بشأن األراضــي التي
تم تخصيصها للهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية.

ً
 30فنيا في «الحرس» يحصلون
على شهادة «دبلوم تمريض»
احتفلت مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني بتخريج
 30مبتعثا من ضباط صف وأفراد حصلوا على شهادة "دبلوم
تمريض" ،بعد اجتيازهم برنامج دبلوم فني طوارئ طبية في
معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وكان في استقبال الخريجين رئيس فرع شؤون اإلدارة الطبية
العقيد محمد مـحـمــود ،ورئ ـيــس ف ــرع ال ـع ـيــادات التخصصية
والفحص الطبي العقيد سعد سالم ،حيث أشادا بهذا اإلنجاز،
الذي ُيعد أحد أهداف الوثيقة االستراتيجية ( 2020األمن أوال)،
بتأهيل كوادر فنية في العديد من المجاالت ،منها التمريض،
لمواكبة االحتياجات المتزايدة في هــذا التخصص بعيادات
ال ـحــرس الــوطـنــي ،الـتــي تشهد ت ـطــورات وتــوسـعــات عــامــا تلو
اآلخر ،بفضل اهتمام القيادة العليا للحرس بالرعاية الصحية
للمنتسبين.

6
أكاديميا
 31ألف طالب يختارون ممثليهم في «اتحاد الجامعة» اليوم
ةديرجلا
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السويري :شكلنا  22لجنة لضمان أكبر قدر من المشاركة الطالبية في االنتخابات
حمد العبدلي

يتنافس اليوم  4قوائم
طالبية على مقاعد الهيئة
اإلدارية لالتحاد الوطني
الجامعة،
لطلبة الكويت -فرع ً
بمشاركة  31231طالبا
الختيار ممثليهم في االتحاد.

ً
ي ـت ـج ــه نـ ـح ــو  31231ط ــا ل ـب ــا
وطالبة من مختلف كليات جامعة
ال ـكــويــت الخ ـت ـيــار مـمـثـلـيـهــم في
انتخابات الهيئة اإلدارية لالتحاد
ال ــوط ـن ــي ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت -ف ــرع
الـجــامـعــة 7388 ،طــالـبــا و23843
طــالـبــة ،فــي ظــل أج ــواء انتخابية
ش ـبــه مـحـســومــة دون جــديــد من
جانب القوائم الطالبية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال رئيس
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ــاتـ ـح ــاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت م .فــاح
السويري ،في تصريح صحافي،
إن الهيئة التنفيذية أنهت جميع
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات الـ ــازمـ ــة إلج ـ ــراء
وتنظيم انتخابات الهيئة اإلدارية
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
ف ــرع جــامـعــة الـكــويــت ،وال ـتــي من
المقرر أن تقام اليوم األحد.
وأوضــح السويري أن  4قوائم
ط ــاب ـي ــة تـ ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف االئ ـ ـت ـ ــاف ـ ـي ـ ــة
واالتحاد اإلسالمي ،والمستقلة،
واإلسالمية ،والوسط الديمقراطي،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى ان ـ ــه ع ـ ــدد ال ـل ـج ــان
االن ـت ـخــاب ـيــة هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـلــغ 22
لـ ـجـ ـن ــة ،م ـ ــوزع ـ ــة عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف

الكليات بجميع مواقع الجامعة،
لضمان أكـبــر قــدر مــن المشاركة
الطالبية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "تـ ـ ـ ـ ـ ــم االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
بــال ـم ـنــاديــب األص ـل ـي ــة ل ـل ـقــوائــم،
وت ـمــت مــراج ـعــة ن ـم ــوذج ورق ـتــي
االقتراع للهيئة اإلداريــة والتأكد
من صحة أسماء المرشحين ،كذلك
تم بيان قواعد وإرشادات عمليتي
االق ـتــراع وال ـفــرز للمناديب ،وتم
إقرارها من قبلهم".

مواعيد وأماكن االقتراع
ولـفــت إل ــى أن ــه تــم كــذلــك خــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ع ــدة
نـقــاط أهـمـهــا :فتح ب ــاب االق ـتــراع
بجميع اللجان في تمام الساعة
 8ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ــرك ــز
العلوم الطبية؛ إذ يبدأ االقـتــراع
باللجان هناك فــي تمام الساعة
 9ص ـبــاحــا ،وأن يـسـمــح للطالب
بالتصويت في حال سقوط اسمه
مــن كـشــوف الـمـقـتــرعـيــن ،بـعــد أن
يقدم للجنة االنتخابات جدوله
الــدراســي وإثـبــات الجنسية ،كما
قام المناديب األصليون بتسليم

النامي :اتخذنا جميع اإلجراءات
إلنجاح العرس الديمقراطي
●

فيصل متعب

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د .علي النامي ،أن اللجنة
العليا النـتـخــابــات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2020/2019
اتخذت جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة إلبراز وإنجاح هذه الفعالية
بالجامعة تحت رئاسة مساعد عميد شؤون الطلبة لألنشطة الطالبية
د .ثقل العجمي.
ً
وقال د .النامي ،في تصريح ،إن االنتخابات الطالبية تأتي استكماال
لمسيرة الديمقراطية التي اعتادها شعب الكويت ،ألنها تؤهل الطلبة
للقيادة والمشاركة االيجابية في االنتخابات .وأضاف أن العمادة حرصت
على منح اللجنة العليا جميع الصالحيات للقيام بدورها بانتقاء أفضل
العناصر للمشاركة في جميع مراحل االنتخابات ،إضافة إلــى الــدور
األساسي للجان الفرعية التي تشمل اللجنة المالية ،واألمنية ،واإلدارية،
واإلعــامـيــة ،واللجنة الميدانية ،التي تقوم بمختلف األدوار المهمة
إلنجاح العملية االنتخابية ،موضحا أن اللجنة العليا تقوم بدور الحكم
فيما يتعلق بالطعون والنظر والفصل فيها بشكل حيادي وصحيح.

علي النامي

كشوف مناديب االقـتــراع والفرز
لقوائمهم.
وعــن أمــاكــن االق ـتــراع الموزعة
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
ذكــر أنها بلغت  22لجنة موزعة
ع ـلــى مـخـتـلــف م ــواق ــع الـجــامـعــة،
وهــي كــل مــن مــوقــع الجامعة في
الـشــداديــة" ،كلية العلوم اإلداري ــة
ق ــاع ــة ( )1004لـلـطـلـبــة و()1010
للطالبات" ،و"كلية اآلداب ،للطلبة
(صالة متعددة األغــراض) مقابل
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ول ـل ـط ــال ـب ــات (م ـس ــرح
الكلية)" ،و"كلية التربية (طلبة)
صالة التربية البدنية رقم ()035
والطالبات ( )1الصالة الرياضية
رقم ( )033والطالبات ( )2الصالة
الــريــاض ـيــة رق ــم ( ،")007و"كـلـيــة
العلوم الحياتية (طلبة) قاعة رقم
( )1021الـ ــدور األول والـطــالـبــات
قاعة رقم (.")1023
وت ــاب ــع ال ـس ــوي ــري :أم ــا مــوقــع
ال ـجــام ـعــة ف ــي ال ـخ ــال ــدي ــة ،فكلية
الهندسة والبترول في قاعة رقم
( )102للطلبة مقابل الكافتيريا،
والـ ـط ــالـ ـب ــات فـ ــي ص ــال ــة ف ـ ــاروق
ب ــرغ ــش مـبـنــى (14خ) ،أم ــا كلية
العلوم فللطلبة مبنى (3خ) شبرات

فالح السويري

( ،)Eوالطالبات قاعة ( )146مبنى
(31خ) .وأما موقع الشويخ فكلية
ال ـح ـق ــوق ق ــاع ــة ( )123لـلـطـلـبــة،
وقــاعــة ( )139لـلـطــالـبــات ،وكلية
ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـطـلـبــة في
قاعة ( ،)105والطالبات في قاعة
رقــم ( ،)115ومــوقــع الجامعة في
كيفان كلية الشريعة الطلبة في
قاعة ( ،)517والطالبات في قاعة
رقــم ( ،)614وأم ــا مــوقــع الجامعة
في العديلية ،والذي يضم كليتي
العمارة وعلوم الحاسوب فللطلبة

صورة أرشيفية لعمليات فرز نتائج انتخابات اتحاد الجامعة
وال ـط ــال ـب ــات ق ــاع ــة ( ،)210وأم ــا
موقع الجامعة في الجابرية كلية
الطب فالطلبة في قاعة ()MDL3
والطالبات في قاعة القراءة ،وكلية
الطب المساعد طالبات في قاعة
رقم (.)86
م ــن جـهـتـهــا ،مـنـحــت الـجـمــوع
الطالبية االتحاد الوطني لطلبة

ال ـك ــوي ــت  -فـ ــرع ال ـجــام ـعــة الـثـقــة
باإلجماع خالل اجتماع الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة امـ ـ ــس فــي
الخالدية ،بحضور أعضاء االتحاد
والجمعية.
ون ــاق ـش ــت الـجـمـعـيــة ال ـعــاديــة
التقريرين اإلداري والمالي للهيئة
اإلداريـ ــة ،ومـنــح أعـضــاؤهــا الثقة

للهيئة بــاإلجـمــاع بـعــدمــا تــرأس
سـعــود الـكـنــدري الجمعية وذكــر
بإنجازات الهيئة اإلدارية ،وتأجل
انعقاد «العمومية» نصف ساعة
لعدم اكتمال النصاب وفقا للوائح
المعمول بها في دستور االتحاد.

طالبةُ في « »GUSTتساعد أستاذها بإعداد
بحث نشر في مجلة دولية مرموقة
ساعدت الطالبة في جامعة الخليج للعلوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا « -»GUSTس ـ ــارة ال ـص ـبــاح،
األستاذ الزائر في قسم االقتصاد والتمويل
د .طـلـعــت س .جـيـنــك ب ــإج ــراء بـحــث ونـشــره
تحت عنوان "من يجب أن يمتلك تكنولوجيا
متجددة :تطبيق في نظرية التملك" ،وذلك في
المجلة الدولية في التنظيم الصناعي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ،في تصريح صحافي أمس ،إلى
أن هذه الدراسة تبحث في دالالت السوق في
تملك تكنولوجيا إنتاجية جديدة منخفضة
التكاليف ،ويتم استخدام النتائج النظرية
في هذه المقالة في تقييم تأثير نفوذ الطاقة

المتجددة على أسواق الكهرباء وكيف يمكن
المتالك هذه الطاقة المتجددة أن تغير نتائج
األسواق (كاألسعار والمخرجات واالنبعاثات).
وتابعت" :ونظرا لتأثير السياسات العامة
الــراهـنــة فــي ام ـتــاك الـطــاقــة الـمـتـجــددة يقدم
هذا البحث أفكارا مفيدة لصانعي السياسات
والحكومات .ويــوضــح طريقة وسبب تأثير
امتالك الطاقة المتجددة في حال وجود القوة
في صناعات الطاقة ،وبعد ذلــك يتم تطبيق
النتائج على سوق كهرباء الجملة في مدينة
ً
أونتاريو في كندا ،سعيا لتحليل تأثير هياكل
الملكية المختلفة على توسيع طاقات الرياح".
ً
ً
وذكرت الجامعة أن الصباح أدت دورا هاما

في دراسة سؤال البحث والقيام بإعداد أدبياته
والمساهمة في نتائج المادة البحثية ،وقام
د .جينيك األستاذ الزائر من جامعة غويلف
في كندا ،بالتعاون مع سارة الصباح بتشكيل
أرشيف للمقاالت العلمية البحثية المقتبسة
من المجالت الرائدة.
وم ــن جــانـبــه ،ق ــال د .جـيـنــك" :ه ـنــاك طــاب
مـتـمـيــزون ف ــي الـجــامـعــة يـتـمـتـعــون بــالـقــدرة
على إجراء البحوث ،ويجب أن يتم تشجيعهم
لـلـمـشــاركــة ف ــي اإلب ـ ــداع ال ـم ـعــرفــي ،لـقــد قمت
باختيار سارة للعمل معي في هذا المشروع،
ً
نظرا المتالكها المقدرة الكبيرة في اإلسهام
العلمي".

سارة الصباح

ةديرجلا
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«الحلم بكويت حديثة»

كتاب
٦-١

قصة نشأة بلدية الكويت قبل النفط (1940 - 1930م)

مؤسسة حملت في بدايتها مسؤوليات عديدة تقوم بها اآلن وزارات مختلفة
ّ
لنشأة ّ
بلدية الكويت في مرحلة ما ْقبل النفط مالبسات ودواع تطلبت
وجودها ،يرصدها هذا الكتاب الذي كتب مخطوطته الراحل
محمد صقر المعوشرجي ،المدير العام األسبق لبلدية الكويت طوال
فترة السبعينيات ،ونائب رئيس المجلس البلدي في النصف األول
ً
من الثمانينيات ،ووزير األوقاف من  1991إلى 1992م ،مسجال
مشاهدات رغب في تدوينها بحكم معاصرته لحقبتي الكويت
والبلدية ،قبل النفط وبعده.
في مكتبة المعوشرجي ،رحمه الله ،عثرت أسرته على مخطوطة هذا
روايته لقصة نشأة البلدية ،فسعت
الكتاب الذي أودع فيه صاحبه ً
إلى جمع مادته ونشرها ،إسهاما منها في زيادة الوعي بما شهدته
الكويت من ّ
تقدم وازدهار كانت البلدية النواة األولى لتنفيذهما.

في تمهيده لهذا الكتاب ،الذي تنشره "الجريدة" على عدة حلقات
بتصرف يسير ،والذي حرره ووثقه بدر ناصر الحتيتية المطيري ،يحدد
المعوشرجي منهجه ،فيذكر أنه يثبت اإلعالنات الصادرة عن البلدية
بتسلسلها الزمني بين عامي  1930و1940م ،مع التعقيب على
أغلبها بآرائه الشخصية.
يبدأ الكتاب الصادر عن دار مطابع الخط  -الكويت ،سنة  ً ٢٠١٩بإلقاء
نظرة على أوضاع الكويت قبل نشأة البلدية عام  ،1930متطرقا إلى
الطابع العمراني ،واألحوال المعيشية ،والمشهد الثقافي حينئذ ،ثم
يخلص إلى صلب كتابه باستعراض المجالس البلدية الخمسة األولى،
وما صدر عنها من إعالنات ،مؤرخة بالتاريخ الهجري ،الذي كان هو بدر ناصر الحتيتة المطيري
التاريخ الرسمي في الكويت حتى عام  .1960وإلى الحلقة األولى:

محمد صقر المعوشرجي

األوضاع في الكويت قبل نشأة
البلدية عام 1930م

بعد هطول مطر
الشتاء كان أغلب
الطابع العمراني
الطرق يتحول إلى
كانت مدينة الكويت في أواسط
بحيرات صغيرة
العشرينيات من القرن الماضي
أو كبيرة حسب
ك ـ ــأي م ــدي ـن ــة م ــن م ـ ــدن ال ـســاحــل
ً ال ـشــرقــي ل ـجــزيــرة ال ـع ــرب ،يغلب
وضع الطريق ضيقا على مظهرها البساطة؛ ويلحظ
وسعة وعدد المنازل م ــن ش ـك ــل م ـبــان ـي ـهــا وطــرقــات ـهــا
انـ ـ ـع ـ ــدام ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـن ـظ ـيــم
التي تصب فيه
الـ ـعـ ـم ــران ــي ال ـ ُـمـ ـسـ ـب ــق ألن أك ـث ــر
ال ـم ـســاكــن ُب ـن ـيــت ل ـتــوف ـيــر أدن ــى
ماءها لعدم وجود
متطلبات الحاجة ألهلها ،بسبب
الظروف االقتصادية واالجتماعية
المجاري

الحال في األسواق
كان أسوأ من
الطرقات أثناء
األمطار ألن أكثر
ً
األسواق كان مسقوفا
بالبواري أو الشينكو
ً
اتقاء لحرارة الصيف
ولكثرة المترددين
على األسواق لشراء
حاجياتهم اليومية

زيارات سمو الشيخ
أحمد الجابر للندن
والقاهرة وفلسطين
تركت في نفسه أثرا
ّ
وتمنى أن يكون
حال بلده مثل تلك
البالد

السيئة التي كانت سائدة في تلك
الفترة وما سبقها.
وكانت مباني مدينة الكويت
ً
م ـت ـش ــاب ـه ــة ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،وال ـ ـم ـ ــواد
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـل ــة ف ـ ــي بـ ـن ــائـ ـه ــا هــي
نفسها ،يتساوى في ذلــك جميع
الـ ـن ــاس ،إال أن ب ـيــوت مـيـســوري
ً
الـ ـح ــال ق ــد ت ـك ــون أع ـل ــى نـسـبـيــا
ح ـيــث ُت ـ ّ
ـزي ــن بـبـعــض اإلض ــاف ــات
من الـمــواد ذاتـهــا ،ويستعمل في
ً
إنشائها المواد المتوافرة محليا
من الطين الــذي كــان يجلب على
ظـهــور الحمير مــن أمــاكــن قريبة
ّ
التجمعات السكنية.
من
وجميع شوارع المدينة كانت
ت ــرابـ ـي ــة لـ ــم تـ ـع ــرف الـ ــرصـ ــف أو
ُ
األسفلت ،وكانت طرقات المدينة،
ّ
فــي أك ـثــرهــا ،مـتـعــرجــة ومـلـتــويــة
ُ
وضيقة ،حتى أن طــرقــات "فريج
س ـع ــود" ،وه ــو أح ــد أقـ ــدم أحـيــاء
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت ب ـض ـي ـق ـهــا
وت ـع ــرج ـه ــا ،ف ـب ـعــض الـ ـط ــرق فــي
ه ــذا ال ـحــي لــم يـكــن عــرضــه يزيد
ً
على متر واحد تقريبا ،وبطبيعة
الحال ال وجود لمجاري األمطار
أو المجاري الصحية.
وتـ ـتـ ـف ــاق ــم م ـش ـك ـل ــة ت ـصــريــف
ال ـم ـي ــاه ف ــي ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء بـعــد
هطول األم ـطــار ،فتسبب مشكلة
مزعجة لمن يمر بـهــا ،ولــك أيها
ال ـقــارئ الـكــريــم أن تتصور حالة
الـ ـط ــرق ب ـع ــد ه ـط ــول ال ـم ـط ــر فــي
فصل الشتاء ،إذ يتحول أكثرها
إل ــى بـحـيــرات صـغـيــرة أو كبيرة
ً
حـ ـس ــب وض ـ ــع الـ ـط ــري ــق ض ـي ـقــا
وسعة ،وعدد المنازل التي تصب
فيه لعدم وجود مجاري في تلك
المنازل ،وإذا زادت كميات المياه
مـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار هـ ـط ــول َاألمـ ـط ــار
جميعها فــي ُحــفــر كبيرة
تـصــب ُ
وعميقة أع ـ ّـدت لهذا الـغــرض في
منخفض مــن الـحــي .ويتم
موقع
ُ َ
الحفر في أكثر الحاالت
حفر هذه
لــاسـتـفــادة مــن األتــربــة الناتجة
عنها الستعمالها في بناء البيوت
أو لردم وتسوية أراضيها أو في
إنشاء المساجد والدكاكين ،ألن
الطين كــان المادة األساسية في
كما ذكرنا.
المنشآت بشكل عام ُ َ
ً
الحفر أحيانا
كما تكون هــذه
ّ
ً
م ـكــانــا لـلـتـخــلــص م ــن الـنـفــايــات
والحيوانات النافقة ،وإذا تكاثرت
أو الحيوانات
كميات الـنـفــايــات ُ َ
الحفر أو َحولها
النافقة في هذه
يقوم المجاورون لهذه ُ
الحفر في
بعض األحيان بحرقها للتخلص
مــن ال ــروائ ــح الـكــريـهــة المنبعثة
ً
م ـن ـهــا ،وم ـن ـع ــا ل ـت ـكــاثــر ال ــذب ــاب،
ناهيك عن األضرار الصحية التي
تسببها ومــا أكثرها وأخطرها،
ومـمــا ال شــك فيه أن وج ــود هذه
ال ـن ـفــايــات ك ــان يـسـبــب مضايقة
ك ـب ـي ــرة ل ـل ـن ــاس ،الس ـي ـم ــا ال ــذي ــن
يسكنون البيوت المجاورة لهذه
األم ــاك ـ َـن ،أض ــف إل ــى ذل ــك وجــود
بيوت خ ِربة أو مهجورة تستعمل

الشيخ أحمد الجابر الصباح

الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

ً
هي األخــرى مكانا للتخلص من
"الزبالة".
ول ـي ـس ــت ه ـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة هــي
الوحيدة للتخلص من النفايات
المنزلية ،بل توجد طريقة أخرى
أشمل وأوســع يقوم بها عدد من
األش ـخ ــاص ،فـيــوجــد شـخــص أو
أكثر في كل حي (فريج) مهنتهم
جـ ـم ــع ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات م ـ ــن الـ ـبـ ـي ــوت
ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ب ـحــرق ـهــا فــي
ُ ّ
"الو َجر" الستخراج
مواقد تسمى ِ
ال ـج ــص (ال ـج ـب ــس) ب ـعــد حــرقـهــا
ف ــي مـنـطـقــة ال ـم ـجــاص ،وينتشر
هـ ــؤالء األشـ ـخ ــاص ف ــي الـمــديـنــة
ُ
وي ـسـ ّـمــون "خـمـيــم" ،ألنـهــم إذا لم
ُ
يجدوا النفايات في الط ُرقات أو
ُ
الح َفر كما ذكرنا ّ
يمرون بالبيوت
ً
وينادون "خميم ...خميم" تنبيها
لألهالي إلخراج النفايات.
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ع ـن ــد
الـتـخـلــص م ــن ف ـضــات اإلن ـســان
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات ،خـ ـص ــوص ــا إذا
علمنا أن الـنــاس فــي تلك الفترة
كــانــوا ُيـ ّ
ـربــون البقر والـمــاعــز في
البيوت لالستفادة مــن حليبها،
ً
ومــن الـنــاس مــن كــان يـ ّـربــي عــددا
أكبر من المواشي تزيد عن حاجة
األسـ ــرة السـيـمــا م ــن الـبـقــر لبيع
ألبانها ،و مــن البديهي أن ينتج
عن هذه الحيوانات وعن اإلنسان
نفسه فضالت ال بد من التخلص
مـنـهــا ،ومـثـلـمــا كــانــت لـلـنـفــايــات
المنزلية فئة تجمعها فــإن لهذه
ال ـف ـض ــات ف ـئ ــة تـ ـق ــوم بـجـمـعـهــا
وبـيـعـهــا لـلـمــزارعـيــن لــاسـتـفــادة
منها في تسميد مزارعهم ،ويتم
جـمـعـهــا ع ـبــر ش ـخــص ي ـمــر على
المنازل وي ــردد بصوت مسموع
كلمة (وصوخه) ،ليقوم بجمعها
وحملها على حماره.
أم ـ ــا س ــاح ــل ال ـب ـح ــر ف ـل ــم يـكــن
مستوى النظافة فيه أحسن من
األحياء واألســواق ،وعلى امتداد
ّ
الساحل تجد فضالت ومخلفات
ُ
السفر تلقى في البحر ،وترى في
الميناء هذه الفضالت ألنه مركز
ال ـت ـج ـمــع ،وال ـع ـم ــل ف ـيــه مـسـتـمــر
طوال أيام السنة ،يستقبل الميناء
ب ـض ــائ ــع م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ال ـب ـل ــدان
المجاورة من غرب إيران والبصرة
مـ ـث ــل ال ـ ـفـ ــواكـ ــه ال ـ ـم ـ ـتـ ــوافـ ــرة فــي
المناطق المذكورة ،وتصل هذه
البضائع عــادة على شكل أكــوام
ّ
مكدسة في السفينة غير ُمعبأة،
وينتج عن تفريغها تناثر أجزاء
كثيرة منها وتساقطها في حوض
الميناء مما ينتج عنه نفايات.
أم ــا م ــا َي ـ ـ ِـرد إل ــى ال ـكــويــت عن
طــريــق ال ـبــر ف ـم ـكــان تـجـ ّـمـعــه في
س ــاح ــة الـ ـصـ ـف ــاة ،وت ـش ـم ــل ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـ ــواردات ف ــي الـ ـغ ــال ــب األغـ ـن ــام
والـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــز واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ـ ــى ُم ـن ـت ـج ــات ال ـس ـم ــن وال ـل ـب ــن
وال ـچ ــرث ــي (ل ـب ـن ـيــه) واإلق ـ ــط مما
ي ـش ـتــريــه ال ـن ــاس ل ــأك ــل ،وكــذلــك
ّ
ال ـع ــرف ــج وال ـج ــل ــة (ب ـع ــر الـبـعـيــر)
الستعمالهما لـلــوقــود ،والـثـمــام

ّ
وال ـ ــنـ ـ ـص ـ ــي كـ ـعـ ـل ــف لـ ـلـ ـم ــواش ــي،
ويـتــوافــر فــي مــواســم الــربـيــع في
ب ـعــض ال ـس ـن ــوات ال ـف ـقــع (ال ـك ـمــأ)
وأحيانا الـجــراد ،وتمأل فضالت
ه ــذه الـ ــدواب ســاحــة ه ــذا الـســوق
وتتراكم والجفاف والرياح كفيالن
ببعثرتها.
وليست هذه مصادر النفايات
فـقــط ،بــل كــانــت هـنــاك بـيــوت في
بعض األحـيــاء ي ــزاول أصحابها
أع ـ ـ ـمـ ـ ــاال م ـ ـثـ ــل دبـ ـ ــاغـ ـ ــة الـ ـجـ ـل ــود
وصباغة العبي الستعمال النساء
والـ ـبـ ـش ــوت الس ـت ـع ـم ــال ال ــرج ــال
الم َهن
والـســدو ،وينتج عــن هــذه ِ
مياه آسنة أو مستعملة.
أما أسواق المدينة فإنها تقع
ف ــي وس ـط ـهــا وت ـح ـتــل م ــا ال يقل
عــن  ٪ 25مــن مـســاحـتـهــا ُداخــل
السور ،وتمتد من ساحل الف ْرضة
ً
ً
شماال إلى ساحة الصفاة جنوبا،
ً
وم ــن دروازة عـبــد الـ ــرزاق شــرقــا
إلـ ــى ال ـم ـق ـب ــرة ال ـق ـب ـل ـيــة (حــدي ـقــة
ً
البلدية حاليا) غربا ،ولكل سوق
اس ـ ــم اش ـت ـه ــر ب ــه ح ـس ــب ال ـم ـهــن
الغالبة فيه؛ ومن هذه األســواق:
ســوق الـتـ ّـجــار ،الـســوق الداخلي،
ّ
ســوق المناخ ،ســوق ال ــزل ،سوق
ال ـ ِـم ـ ْـع ـج ــل ،س ــوق ال ــذه ــب ،ســوق
الـ ـخـ ـض ــار ،سـ ــوق ال ـل ـح ــم ،س ــوق
ال ـ ـس ـ ـمـ ــك ،س ـ ـ ــوق واق ـ ـ ـ ـ ــف ،س ــوق
المقاصيص ،ســوق الصراريف،
ّ
سـ ــاحـ ــة ال ـ ـصـ ـ ّـراف ـ ـيـ ــن ،سـ ــكـ ــة بــن
الماي (الماء) ،سوق
دعيج ،سوق
ّ
الـصـفــافـيــر (ال ـص ــف ــاري ــن) ،ســوق
الـ ـس ــاح ــل ،س ـ ــوق الـ ـتـ ـم ــر ،س ــوق
ال ـ ـخـ ــراريـ ــز (الـ ـ ـخ ـ ــرازي ـ ــن) ،س ــوق
ّ
ال ـ ـ ّـده ـ ــن ،س ــك ــة الـ ـشـ ـي ــوخ ،س ــوق
ّ
الجديد ،سكة
الغربللي ،الشارع ّ
بــن عــامــر ،س ــوق الـتــنــاكــه ،ســوق
ال ـخ ـبــز ،ال ـ ِّـس ـي ــف ،شـ ــارع األم ـيــر،
سوق الحلوى.
وكان الحال في األسواق أسوأ
م ـمــا ه ــو ف ــي ال ـط ــرق ــات األخـ ــرى
أوق ــات هـطــول األم ـطــار ألن أكثر
ً
األســواق كان مسقوفا بالبواري
ً
اتقاء لحرارة الصيف
أو الشينكو
ولكثرة المترددين على األسواق
لشراء حاجياتهم اليومية.
ه ــذا ه ــو واقـ ــع ح ــال ال ـع ـمــران
في الكويت للفترة القريبة التي

مدينة الكويت كما بدت من الجو خالل الثالثينيات ...بيوت متراصة وفرجان وأزقة ضيقة

بعد اطالعه على
ما تقدمه بلدية
المنامة من خدمات
كتب الشيخ يوسف
ً
القناعي مقاال في
«مجلة الكويت»
تبلورت معه فكرة
إنشاء البلدية

األحوال المعيشية

بعض طرق «فريج
سعود» وهو أحد
أقدم أحياء الكويت
لم يكن عرضه يزيد
على متر واحد

ً
قطع أرض في السالمية وحولي بـ  150فلسا
بعد إنـشــائـهــا ،كــانــت بلدية الكويت
تـهــب قـطـعــة األرض مـقــابــل رس ــم ق ــدره
روب ـي ـتــان يـحـصــل ال ـمــواطــن بموجبها
ً
ً
على مئة ذراع طوال ومائة ذراع عرضا،
ّ
ف ــي م ـنــاطــق ح ــول ــي وال ـن ـق ــرة والــدم ـنــة
(السالمية) وغيرها من المناطق.
وم ــع ذل ــك تـجــد أن ع ــدد المتقدمين
لـلـبـلــديــة لــاسـتـفــادة مــن ه ــذه الـخــدمــة
ً
ضئيل ج ــدا ألن الغالبية العظمى من

األهالي لم يكن لديهم مثل هذا المبلغ،
ً
ال ــذي ال ي ـت ـجــاوز  150فـلـســا بعملتنا
الـيــوم؛ وإن توافر لــدى بعضهم فليس
لديه إمكانيات إنشاء بيت آخر ،ولهذا
لم يستفد من هذا المشروع إال القليل
خصوصا الذين لديهم امكانيات مادية
ُ ّ
تمكنهم من إقامة بيت أليام الربيع ،ولم
ّ
يتحسن الوضع إال بعد ظهور النفط.
ومما سمعت من المفارقات والطرائف

في هذا المجال أن مدير البلدية المرحوم
سلطان إبراهيم الكليب (1942-1940م)
ط ـل ــب م ــن أحـ ــد س ــائ ـق ــي ال ـت ــاك ـس ــي فــي
ذلــك الــوقــت  -الحــظ أن البلدية ال تملك
سـيــارة حتى سنة 1946م -إيصاله مع
أحد المتقدمين للبلدية للحصول على
ّ
أرض في حولي.
ّ
كان المتقدم للحصول على قطعة
األرض كفيف البصر ،وذهب معه مدير

سبقت إنشاء بلدية الكويت عام
1930م؛ وأج ـ ــزم أن ه ــذا ال ــواق ــع
ً
ال ُيـ ـع ـ ّـد تـ ـط ــورا ل ــواق ــع كـ ــان أقــل
مستوى منه ،بل إن أكثر المباني
هي من البساطة بحيث ال يوجد
أبـســط منها وأبـســط مــن الـمــواد
ُ
والــوســائــل ال ـتــي اســتـعـمـلــت في
إن ـش ــائ ـه ــا .أردت ف ـي ـمــا أوردتـ ـ ــه
ً
سابقا أن أصور الحالة في مدينة
الكويت وال شــك أن هــذا الوضع
ً
كـ ــان مـ ــوجـ ــودا ب ـش ـكــل أو بــآخــر
ف ــي مـعـظــم ال ـب ـل ــدان ق ـبــل إن ـشــاء
البلديات ،وقد جاء االهتمام فيما
سبق بوصف الوضع العمراني
العام ألنه يمثل جوانب رئيسية
من القصور والخلل التي من أجل
تالفيها تأسست بلدية الكويت.

الـبـلــديــة لـيـحــدد األرض ال ـتــي يــرغــب
ال ـم ــواط ــن ف ــي ش ــرائ ـه ــا ،وب ـع ــد أن تـ ّـم
تحديدها بمعرفة مدير البلدية نفسه،
ومعه مراقب المنطقة في ذلك الوقت،
ّ
ولعله المرحوم إبــداح الياسين ،قال
"سنحدد لك مساحة
لصاحب التاكسي ُ
 100×100ذراع ب ــدل أ ْجـ ــرة الـسـيــارة"
فـ ّـرد عليه أنــه بحاجة الــى الروبيتين
ال إلى األرض.

ك ــان ــت ال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـيــة ال ـتــي
سبقت نشأة البلدية وتلتها  -أي
ط ــوال األع ـ ــوام مــن  1922وحـتــى
1936م عـ ـصـ ـيـ ـب ــة ا قـ ـتـ ـص ــاد ي ــا
الخليج
ع ـلــى ال ـكــويــت ومـنـطـقــة ُ
والجزيرة العربية ،وكانت ف َرص
العمل الرئيسية المتوفرة وقتها
ف ــي ال ـكــويــت ال ت ـت ـعـ ّـدى الـغــوص
عـلــى الـلــؤلــؤ ،وق ــد ان ـهــارت مهنة
ً
الـغــوص (ب ــدءا مــن عــام 1926م)،
وتـ ّـسـبــب تــوافــر الـلــؤلــؤ الياباني
الـ ـم ــزروع بــالـقـضــاء عـلـيـهــا ،كما
أن تجارة السفر (الترانزيت) قد
تــأثــرت سلبا بـظـهــور الـسـيــارات
وك ـ ــادت تـنـتـهــي ،وك ــذل ــك بسبب
منع المسابلة مع نجد منذ عام
1922م.

المشهد الثقافي
بـ ـ ـ ـ ــرزت فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـط ـلــع
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن م ـج ـمــو ّعــة مــن
ّ
الـشـبــاب الـمـتـعــلـمـيــن المثقفين،
وق ــد يـ ّـســر ت ــواف ــر وس ــائ ــل الـنـقــل

أحد الطرق القديمة

 ال ـتــي ب ــدأت وســائـلـهــا تـتـطــور،والسـيـمــا الـبــريــد المنتظم الــذي
كان الوسيلة الوحيدة المتوافرة
من وسائل االتصال بالعالم عن
طــريــق ال ـمــراس ـلــة ،وكـ ــان الـبــريــد
يصل بواسطة البواخر القادمة
من الهند وبلدان ساحل الخليج
العربي بما فيها مدينة البصرة،
مما ّ
سهل حصول الشباب على
الـ ـمـ ـج ــات والـ ـصـ ـح ــف وال ـك ـت ــب
الـعــربـيــة الـحــديـثــة ،وســاعــد ذلــك
على انتشار الوعي بينهم.
وق ــد أط ـل ــق ال ـن ــاس ع ـلــى هــذه
ال ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب لـقــب
«الـمـتـنـ ّـوريــن» ،وقــد كــان الشباب
يسمعون األخـبــار التي تناقلها
ال ـن ــاس ،وي ـق ــرؤون فــي الـمـجــات
أخبار البالد العربية ،وخصوصا
مصر والشام والعراق ،وما يحدث
ّ
ف ـي ـه ــا مـ ــن ت ـط ــل ـع ــات ت ـع ـم ــل فــي
سبيلها شعوب هذه البالد.
وب ـ ـ ـ ــدأ وج ـ ـ ـ ــود ه ـ ـ ــذه ال ـط ـب ـق ــة
م ــن «ال ـم ـت ـنـ ّـوريــن» ي ـفــرض آراءه
وانتقاداته ،ولعل ّ
أهمها ما كان
ّ
ّ ً
ـوجـ ـه ــا ن ـح ــو تـ ــدنـ ــي م ـس ـتــوى
مـ
الـنـظــافــة ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ــاد ،ألن
الكثيرين منهم قرأوا وسمعوا عن
مستوى النظافة الجيد ببعض
المدن ،بسبب وجود بلديات ،لذلك
فقد أصبح وجود بلدية للكويت
الم ّ
من الضرورات ُ
لحة.

فكـرة إنشـاء البلـدية
وف ــي ه ــذه األث ـن ــاء زار الشيخ
يـ ــوسـ ــف بـ ــن ع ـي ـس ــى ال ـق ـن ــاع ــي،
رحمه الله ،وهو من ّ
رواد الثقافة
والتعليم فــي الـكــويــت ،البحرين
واطلع على أعمال بلدية المنامة
وم ــا ت ـ ّ
ـؤدي ــه م ــن خ ــدم ــات مـقــابــل
ً
رسوم على األهالي ،وكتب مقاال
عن ذلك في "مجلة الكويت" التي
أصـ ــدرهـ ــا الـ ـ ـم ـ ـ ّ
ـؤرخ ع ـبــدال ـعــزيــز
الرشيد عام 1928م وحتى 1930م،
وه ـ ـكـ ــذا تـ ـبـ ـل ــورت فـ ـك ــرة إنـ ـش ــاء
البلدية.
وكان أمير البالد الراحل الشيخ
أح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ال ـص ـب ــاح ،رحـمــه
الـ ـل ــه ،بــال ـط ـبــع م ــن الـمـشـ ّـجـعـيــن
عـلــى إنـشــائـهــا والــداع ـم ـيــن لـهــا،
ُ
وت ـع ـ ُّـد ن ـشــأة بـلــديــة ال ـكــويــت من
أبرز اإلصالحات التي رأت النور
في عهده.
وكــان عهد حكم الشيخ أحمد
ً
الجابر الصباح حافال باألحداث
ّ
ال ـج ـســام فـيـمــا يـتـعــلــق ب ــأح ــداث
المنطقة السياسية ،لكنه استطاع
بفضل الله ثم حنكته السياسية
وق ــدرت ــه ع ـلــى ّوض ــع األم ـ ــور في
نصابها أن ُيجنب الكويت الكثير
م ــن الـمـخــاطــر م ــع ع ــدم الـتـفــريــط

باستقالل الكويت أو استقاللية
قرارها.
كان الشيخ أحمد الجابر ُيظهر
اعـتــزازه بأهل الكويت ويحرص
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـن ــارة ب ـ ـ ــآراء األكـ ـف ــاء
منهم وكانوا جميعهم يبادلونه
الثقة ،وقــد حدثت أحــداث أثبتت
مقدرة هذا الرجل ُ
وح ْسن تعامله
م ــع أه ـل ــه وش ـع ـب ــه وأظ ـ ـهـ ــرت مــا
يتمتع به من ُب ْعد نظر ،وال شك
أن الزيارات التي قام بها لكل من
لندن والقاهرة وفلسطين (في عام
1919م) قد تركتّ في نفسه شيئا
مما شاهده وتمنى أن يكون بلده
مثل ما رآه من بلدان.
بعد موافقة األمير على فكرة
إنـشــاء البلدية ّ
تمت الــدعــوة إلى
اجتماع في المدرسة المباركية،
واجـتـمــع مــا ال يـقــل عــن خمسين
من الشخصيات المعروفةّ ،
وتم
االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـت ــاري ــخ  14م ــن ذي
القعدة  1348هـ الموافق  9أبريل
ُ
1930م .وطرحت على المجتمعين
فكرة إنشاء بلدية تعتمد إدارتها
ّ
تحصله من األهالي من
على ما
ّ
رس ــوم أو تـبــرعــات .وت ــم فــي ذلك
االج ـت ـمــاع ان ـت ـخــاب أول مجلس
بلدي في تاريخ الكويت من اثني
ً
عشر عضوا.
وبدأت البلدية مزاولة أعمالها
ف ــي أول ع ـهــدهــا بـمـكـتــب واح ــد
ّ
فوق أحد المحلت في آخر سوق
الـ ـت ـ ّـج ــار مـ ــن ال ـج ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة
وموقعه دخل ضمن موقع سوق
ال ـت ـجــار ال ـحــالــي .وكـ ــان المكتب
عبارة عن غرفة صغيرة ال يزيد
طولها على ستة أمتار وعرضها
ع ـلــى ث ــاث ــة أمـ ـت ــار ،وت ـض ــم هــذه
ً
ال ـغــرفــة مـكـتــب الــرئ ـيــس ومـكـتـبــا
ً
صـغـيــرا للمدير الـعــام والـخــزانــة
ً
(ت ـج ــوري صـغـيــر) ،وت ـضــم ع ــددا
من الكراسي الخشبية تستعمل
الجتماعات المجلس بدون طاولة
ً
وتستعمل للمراجعين أيضا وال
وجود لسكرتارية أوغرفة أخرى،
وال شاي بل وال ماء للشرب.
ّ
ظلت هذه الغرفة هي مقر إدارة
الـبـلــديــة لبضع سـنــوات وإن زاد
ع ــدد الـمــوظـفـيــن وال ـعـ ّـمــال زي ــادة
نسبية ،وفي أواسط الثالثينيات
انتقلت البلدية إلى مكتب آخر هو
كشك سوق الخراريز (الخرازين)
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن غ ــرف ــة واح ـ ــدة
ً
أيضا إال أنها كانت أكبر مساحة
من المكتب القديم ،وبقيت هناك
إلى أواخر الثالثينيات؛ وانتقلت
وقـتـهــا إدارة الـبـلــديــة إل ــى مبنى
قبل مبناها الحالي ،وهو يقع في
نفس الشارع الذي يقع فيه مبنى
البلدية الحالي الذي تم االنتقال
إليه في أوائل الستينيات.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــاعـ ــب الـ ـت ــي
واجهها مسؤولو البلدية كثيرة
ولعل أولها عدم وفرة المال التي
ّ
يتطلبه كل ّ
تحرك .وبدأت البلدية
أع ـم ــال ـه ــا م ـع ـت ـم ــدة فـ ــي سـنـتـهــا
األول ـ ــى ع ـلــى ال ـت ـبــرع وال ـق ــروض
وال ــرس ــوم الـتــي حـصـلــوا عليها،
وخاصة من كبار ّ
التجار وبعض
أصـحــاب المحالت فــي األس ــواق؛
ألن الـغــالـبـيــة م ــن الـمــواطـنـيــن ال
يجدون ما يدفعونه مقابل رسوم
البلدية على ضآلتها.
ولـ ـه ــذا ن ــاح ــظ أن الـمـجـلــس
الـبـلــدي تـعــامــل مــع ال ـنــاس فيما
ي ـت ـع ـلــق ب ـج ـبــايــة الـ ــرسـ ــوم ال ـتــي
ً
فرضها تعامال لم يتسم بالحزم
ال ــذي تـعــامــل بــه مــع المخالفين
لـتـعـلـيـمــات ال ـب ـلــديــة ال ـت ــي تصل
إلى أسماع المواطنين عن طريق
اإلعالنات.

بضائع في الميناء

زوايا ورؤى
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العصيمي والصباغة...
عصور الرجال
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
أكاديمية الفنون واإلعالم للشباب التي أعلنت تأسيسها
ً
الهيئة العامة للشباب مؤخرا خطوة رائدة في دعم المشهد
الفني والثقافي الكويتي.
***
عاصرت عضوية النائب مشاري العصيمي في مجلس
األمة بحكم وظيفتي فيه في دورات نجاحه في االنتخابات
ً
أعــوام  ،1999 ،1996 ،1992وهو يحمل كثيرا من نقاط قوة
ً
ً
األداء في العمل السياسي لكونه إنسانا شريفا ونظيف اليد
ً
ً
ً
أوال ،وأقول أوال ألننا بدون شك نعاني تصحرا في أخالقيات
العمل في المجال السياسي اليوم.
ً
وثانيا بسبب نبوغه في القانون األمر الذي دعا المجلس
الختياره ممثال عنه أمام المحكمة الدستورية لتفسير المادة
 ٧١من الدستور والمتعلقة بالمراسيم األميرية ،وهــو من
المحامين المعروفين بذكائهم وفطنتهم ،وكان في فترات
ً
ً
رئيسا لجمعية المحامين وعضوا في تشريعية البرلمان
ولجنة حماية المال فيه.
ً
وثالثا ،لتميزه في العمل السياسي الذي دائما ما يتطلب
النزاهة والنباهة وحسن التدبير وعدم الخضوع للضغوط،
ً
ولقد كان الفقيد غير منتم سياسيا ألي تيار سياسي في
الساحة السياسية لكن حسه وأداء ه ومواقفه تقوده دون
تــردد نحو القوى الوطنية الفاعلة التي دفعت من حياتها
الكثير أجل الكويت والكويتيين.
مـجـلــس األم ــة بـحــاجــة لـمـثــل ه ــذه الـنــوعـيــة مــن ال ــرج ــال،
وأتمنى من القراء متابعة سيرته الوطنية الرائعة في برنامج
(الصندوق األسود) لمعده اإلعالمي الرائع عمار تقي حيث
غطى أكثر محطات الفقيد سخونة.
حينما كان يشارك العصيمي في استجوابات برلمانية
كانت قيمة الموضوع والمحاور تــزداد بسبب حذاقته في
القوانين إضافة إلى حنكته السياسية ،ولقد كانت مواقفه
صلبة وواضـحــة مــن عــدة قضايا ،منها دوره فــي تأسيس
التأمينات االجتماعية مع زميل دربه حمد الجوعان يرحمه
الله ،ودوره تجاه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن الغزو
العراقي ،حيث عارض صالحياتها وطالب بالمزيد لتطول
التحقيق ،واإليــداعــات النيابية ،واالسـتـثـمــارات الخارجية
وغيرها العديد.
مشاري العصيمي نجم في سماء العمل الوطني ،وأتمنى
من جمعية المحامين عمل شيء لتخليد ذكراه ألنه شخصية
نادرة.
الشخصية الثانية ا لـتــي ال تقل أهمية عــن أي سياسي
وطني هو العم استاد البحر المعروف علي جاسم بن علي
الصباغة ،وفــي ذكــر هــذا الرجل العصامي نحن أمــام تراث
عــريــض بـنــاه األجـ ــداد واآلبـ ــاء مـمــن امـتـهـنــوا أع ـمــال البحر
التي ساهمت في بناء الكويت صاحبة األسطول األشهر في
المنطقة في زمن ما قبل استخراج النفط.
ُ
اختير األستاذ الصباغة ،طيب الله ثراه ،لبناء بديل لبوم
المهلب الــذي أحــرقــه الـغــزاة العراقيون فعمل مــع مجموعة
من أمهر األســاتــذة والقالليف إلعادته في واجهة المتحف
الوطني ،وبرعاية من الشيخ جابر األحمد ،طيب الله ثراه.
هـ ــذه ال ـشـخـصـيــة ال ـت ــي أم ــام ـن ــا ام ـت ـه ـنــت حـ ــرف الـبـحــر
ومتطلباته من بناء السفن ،ويعد العم الصباغة أحد أبرز
الشخصيات التي ساهمت في فنون بناء السفن ،حيث كان
البحر بــوابــة الكويتيين لالتصال بــالـخــارج وكسب الــرزق
وم ـعــرفــة طـبــائــع ال ـش ـعــوب ،وم ــا أت ـم ـنــاه أن ت ـقــوم ديــوانـيــة
القالليف بعمل يليق بتخليد ذكرى هذا الرجل النادر.
رح ــم ال ـلــه م ـشــاري الـعـصـيـمــي ،وع ـلــي جــاســم الـصـبــاغــة،
فبرحيلهما فقدت الكويت اثنين من ألمع رجاالتها بسيرتهما
الغنية بالعطاء.

ةديرجلا
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المستشار شفيق إمام

كيف نواجه نتنياهو؟

ما قل ودل :الناس سواسية ...الدرس األول في الحج
م ــن ك ــل ح ــدب وص ـ ــوب ،وم ــن ك ــل فــج
عميق ،من مشارق األرض ومغاربها ،من
كل األجـنــاس واألطـيــاف واألل ــوان ،يقف
التائبون مــن ماليين البشر فــي الحرم
ال ـم ـك ــي ي ـط ــوف ــون وي ـس ـع ــون ف ــي ث ـيــاب
اإلحـ ـ ــرام ،ال ـكــل ف ــي ه ــذه ال ـث ـيــاب س ــواء،
كمن ولدته أ مــه ،ال ز خــرف وال زينة وال
عطر ،ثياب مجردة من الزهو والخيالء
في مكة وفي عرفة يوم التاسع من شهر
ذي الحجة بعد الشروق ،ليخرجوا من
ال ـمــزدل ـفــة ق ـبــل ال ـش ــروق إل ــى م ـنــى يــوم
عـيــد األض ـح ــى يـبـيـتــون فـيـهــا ويــرمــون
ا لـجـمــرات ،مكبرين عند كــل حـصــاة ،ثم
يـطــوفــون ط ــواف الـ ــوداع ،الـكــل فــي هــذه
الــرحـلــة الـشــاقــة فــي ضـعــف وذل ،وبـكــل
صدق وشوق يتضرع إلى واهب الحياة،
نصره ونوره وبركته وهداه ،ويعوذون
بالمولى عــز و جــل مــن شــر مــا خـلــق ،له
الـمـلــك ول ــه الـحـمــد وه ــو عـلــى كــل شــيء
قدير ،برحمته يستغيثون ،وبمغفرته
يلوذون ،ومن شرور أنفسهم يتعوذون،
ي ـســألــونــه ،ج ـلــت ق ــدرت ــه وع ـل ــت ،الـعـفــو
والعافية في دينهم ودنياهم وأوطانهم
وأموالهم ،وعقولهم وأبدانهم وسمعهم
وبـ ـص ــره ــم ،ويـ ـ ـع ـ ــوذون ب ــه م ــن ال ـع ـجــز
والجبن والبخل والقهر والكفر.
وفــي ثـيــاب اإلحـ ــرام ،وفــي كــل خطوة
تخطوها هذه الماليين ،للقيام بمناسك
ا لـحــج ،دروس مـسـتـفــادة ،تـعــود بعدها
هــذه الماليين إ لــى أو طــا نـهــا وبلدانها،
أمال في أن يثبت الله إيمانها وتوبتها،
إال أن بعض هذه الماليين تنسى الدرس
األول ا ل ـم ـس ـت ـف ــاد مـ ــن هـ ـ ــذه ا ل ـط ـق ــوس
والمناسك ،أال هو المساواة بين البشر
جميعا.

الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية
َ
َ َ َ
فــي قــولــه تـعــالــى"َ :ولــقـ ْـد كـ َّـر ْ َمــنــا َب ِني
َآد َم " ،و فــي قــو لــه سـبـحــا نــه" :إ َّن أ ْكـ َـر َمـ ُـكــمْ
ِ
َّ ُ
ْ َّ َ ْ َ ُ
عز وجل" :اتقوا
ِعن َد اللهِ أتقاك ْم"،
وقوله َ ْ
َ َّ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ ْ
َ
َ
احـَ ــد ٍة ُ"،
ـس و
ربــكــم ال ـ ِـذي خــلــقــكــم َ ِم ــن ْنــفـ َ ٍ
ِ ْ
خ ــل ــق
وق ــول ــه س ـب ـ ْح َــان ــه" :ومـ ـ ـ ــن آي ـ ــات ـ ــهِ
ِ ْ َ ُ َِ ْ َ ُ
ا لـ َّـسـ َـمـ َـو ِ َ ْ
ض َو اخـ ِـتــا ف أ ل ِسن ِتك ْم
ات َّو ال ر َ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َْ َ ُ ْ
ال ِمين ".
ات ِللع ِ
و أ لو ِانكم ِإ ن ِفي ذ ِلك لَي ٍ
وق ــد جـســد دس ـتــور ال ـكــويــت الـمـبــدأ
ال ـســامــي ال ـقــرآنــي فــي اس ـت ـهــال ال ـمــادة
( )29ألحكامها فيما نصت عليه من أن

"الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية".
وجدير بالذكر أنه عندما استضافت
ق ـن ــاة ف ـضــائ ـيــة م ـص ــري ــة أحـ ــد ال ـف ـق ـهــاء
الدستوريين المصريين ،للحديث عن
اال تـجــا هــات الحديثة فــي د سـتــور مصر
 ،2012ا ع ـت ـبــر ا ل ـنــص ا ل ـم ـقــا بــل ف ــي هــذا
ً
الــدس ـتــور لـلـنــص الـكــويـتــي إنـ ـج ــازا ،لم
يسبق إليه أحد إال الدستور األلماني،
و يـبــدو أ نــه لــم يقرأ ا لــد سـتــور الكويتي،
ألن ـ ــه ك ـ ــان األس ـ ـبـ ــق مـ ــن كـ ــل ال ــدس ــات ـي ــر
المعاصرة في تجسيد هذا المبدأ.

المساواة بين الناس
أعلى اإلسالم مبدأ المساواة في أكثر
سبحانه"َ :يا
كتاب الله ،يقول
من َّ ُ
من آية َّ
َ
ُ َّ
ََ َ ُ
الن ُ
وا َ َر َّبك ُم ْ ال ِذ ي خلقكم ِّمن
ق
ات
اس
أَّ ُّ ْي َها
َ َ ََ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ
احــد ٍة و خلق ِمنها ز و ج ُها و بث
سو
ن ْف ٍ
َّ
َِ ً َ ً َ َ ً َّ
اء َو اتقوا الل َه
ِمن ُه َما ِر جــاال ك ِثيرا وَ ِنس
َّ
َ ْ ْ َ َ َّ َّ َ َ
َ َ َُ َ
ام ِإن الل َه َّكان
اء لون ِبهِ والرح
ال ِذي تس
ً
ََْ ُ
َ
ْ
َ
سبحانه"ِ :إنما
وفي قوله
ْعلي ْكم ُ ر ِق َيبا ْ"َ َ ٌ .
َ َ َ ُ
ال ُم ُؤ ِمنون ِإخ َوة فأ ْص ِل ُحوا َب ْين أخ َو ْيك ْم
َّ َ َّ ُ ُ
َّ
َ
وفي ْ َقوله
َو اتقوا الل َه ل َعَلك ْم ت ْر َح ُمون "،
َّ ُ َّ َ َ
ُ
َ
ُّ
َ
اكمْ
خلقن
ـاس ِإ ُنــا ْ ُ
عز ْ وَ َجــل"ُ َ :يـ ْـا َأ يــهــاَ ا َلــنـ َ ْ َ
ً
شـ ُـعــوبــا
ـم
ـ
ـاك
ـ
ـن
ِمـ ـ َـن ذكـ ـ ـ ٍـر وأنـ ــثـ ـ ُـى وج ـ َـع ــل ـ
ْ
َّ
َّ ْ
ُ
ـائـ َـل ِلـ َـتـ َـعـ َ
َوقـ َـبـ
ـارفــوا ِإن َ أكـ َـر َمــكـ ْـم ِعــنـ َـد اللهِ
َ ْ َ ُ ِ ْ َّ َّ
َ
َ
ٌ
ٌ
أ تقاكم ِإ ن الله ع ِليم خ ِبير ".
وقـ ـ ــد جـ ـس ــد دسـ ـ ـت ـ ــور ال ـ ـكـ ــويـ ــت ه ــذه
المعاني جميعا فيما تنص عليه المادة
( )29من الدستور من أن الناس سواسية
فــي ال ـكــرامــة اإلن ـســان ـيــة ،هــم مـتـســاوون
لــدى الـقــانــون فــي الـحـقــوق والــواجـبــات
العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين.

المساواة جوهر العدل
ذلك أن العدل لغة يعني التسوية في
المعاملة ،لذلك فإن كل آيات القرآن الكريم
التي تدعو إلى العدل ،تعني في الوقت
ذات ــه الــدعــوة إلــى ال ـم ـســاواة بـيــن البشر
َّ َّ
ً
الل َه
الرحمن عز
وجل"َِ :إن َ َ
يقول ْ َ َ َ
جميعاَُّ ُ ْ َ .
ْ ُ
َ ٰ َ ْ
ات ِإلى أه ِلها و ِإذا
َيأ ُم ُرك ْم أن تؤد َّوا المان
ْ َ ْ َّ
َ َْ ُ ْ َْ َ
َ ْ َ ِْ ُ
ُ
اس أن تحكموا ِبالعد ِل ِإن
حكمتم بين
الن ُ ِ
َّ
ً
ُ
َّ َّ َ َ
الل َه ِن ِع َّما َي ِعظك ْم ِبهِ ِإن الل َُه كان ْ َس ِميعا
َ ْ
ً
ُ
َ
َ
تعالى" :و قــل آمــنــت َ ِبما
صيرا" .وقوله
َب
َ ِ َ َّ ُ ْ َ
َُ ْ ُ ْ َ َْ ُ
ُ
اب وأ ِمرت ألع ِدل بينكم".
أنـزل الله ِمن ِكت ٍ
ويـصــل الـعــدل غايته الـكـبــرى ،عندما

التسامح وإماطة األذى
في خطبة الجمعة
محمد أحمد المجرن الرومي
ً
أن تذهب لصالة الجمعة وتجد خطيبا يحدثك بلغة سلسة
وجــذابــة ،وأن يختار مــوضــوع الخطبة تماشيا مــع العصر وما
يحدث في المجتمع يوميا ،باإلضافة إلى أن تكون هذه الخطبة
ً
موجزة ومختصرة ،فإنك بال شك ستصغي جيدا وبكل حواسك
وجــوارحــك لـهــذه الكلمات الـتــي ينقلها لــك خطيب المسجد في
يوم الجمعة.
في األماكن التي أؤدي فيها مناسك الجمعة المباركة مسجد
الشيخ صباح األحمد في منطقة ميناء عبدالله الذي يخطب فيه
الشيخ د .سرور العجمي ،وكذلك في مسجد أبوبكر الصديق في
الشامية وخطيبه الشيخ عــود خميس الـفــزيــع ،وأيـضــا مسجد
المطير في ضاحية عبدالله السالم وخطيبه هو الشيخ د .وليد
المنيس.
وكل شخص من هؤالء له طريقته في الخطابة والتي أحترمها
وأقدرها وكذلك احترامهم للوقت ،جزاهم الله كل خير ،فقد اخترت
أحــد النماذج ألتحدث عنه ،وأتمنى أن أتحدث عن اآلخــريــن في
مناسبات أخرى ،د .سرور العجمي يخطب بأسلوب بسيط وسلس
وهدوء وانتقاء للمواضيع المتجددة ،فقد استمعت إليه في إحدى
الخطب وكان الموضوع عن التسامح بين الناس وإماطة األذى
عن الطريق وغيرها من األمور التي تحدث في حياتنا اليومية،
مثل التسامح في الطريق وفي أماكن العمل واألسواق وغيرها.
ً
وقــد أبــدى الشيخ ســرور ،جــزاه الله خـيــرا ،بعض األمثلة عن
ً
الـنــاس الــذيــن ال يتسامحون خـصــوصــا أثـنــاء قـيــادة المركبات،
فنجدهم يتسابقون وال يحترمون القانون ،وما ينتج عن ذلك من
مشاكل تصل أحيانا إلى حد االشتباك باأليدي أو بأشياء أخرى.
وقــد ذكــر د .ســرور العجمي بعض األشخاص الذين يذهبون
لصالة الجمعة ،وال يضعون أحذيتهم في األمــاكــن المخصصة
لذلك ،ويتركونها أمام باب المسجد مباشرة مما يسبب اإلزعاج
وإعاقة المصلين في الوصول إلى داخل المسجد ،إلى جانب أن
البعض يقومون بإيقاف مركباتهم في غير األماكن المخصصة
للوقوف ،وما يسببه ذلك من فوضى مرورية.
كما أن الشيخ الفاضل قد بين للمصلين أن الدين اإلسالمي
الحنيف يحثنا على التسامح والمحبة وإماطة األذى عن الطريق،
ولألسف فــإن البعض ال يستمعون وال يطبقون هــذه النصائح
المفيدة ،وبما أن بعض الخطباء األفاضل ال تنقل عنهم أجهزة
اإلعالم كاإلذاعة والتلفزيون ،فأقترح أن تقوم وزارة اإلعالم بنقل
صالة الجمعة من أكثر من مسجد ،وأال يقتصر النقل على عدد
محدود من المساجد في الكويت ،بل يشمل مساجد أخــرى في
جميع المحافظات لنكتشف العديد من الخطباء الذين يسايرون
ما يحدث في المجتمع ،وتصحيح بعض السلوكيات السيئة.
ونـصــح المصلين بــاتـبــاع تعاليم الــديــن اإلســامــي الحنيف
بلغة هــادئــة وسـلـســة لـيـخــرج الـمـصـلــون بـفــائــدة مــن حضورهم
لصالة الجمعة المباركة ،فبارك الله بجهود وزارة األوقاف وكذلك
بالخطباء المتميزين في صالة الجمعة وغيرها من الصلوات،
ووفقهم لما فيه صالح المسلمين.
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بالعدل حتى من
يأمر المولى عز وجل،
َ
َّ َ
سبحانه"َ :يا أ ُّي َها ال ِذين
ال ُتحبُ ،في َقوله
َ َّ ُ َ َ َ ْ
ُ
ط
د
ه
ش
ل
ل
ين
ام
َآمنوا كونوا ق َّو
هِ
ِ
اء ِب َال ِق ْ ُس ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ٰ َ َّ
ْ
ول يج ِرمن َك ْم شنآن ْقو ٍم على ُ أل تع ِدلوا
َّ
ْ ُ
َّ
َّ َّ
ُ
اع ِدل َوا ه َو أقـ َـر ُب ِللتق َو ٰى َواتقوا الل َه ِإن
َّ
ٌ َ َ ْ َُ َ
الل َه خ ِبير ِبما تعملون".
وإذا ك ــا ن ــت ا لـ ـ ـع ـ ــداوة ال ت ـج ـي ــز ت ــرك
أيضا ال تجيز ذ لــك ُفي
ا لـعــدل ،فالمودة
َ
َّ
َ
سـبـحــانــه"َ :ي ــا أ ُّي ـ َـه ـ ُـا ال ـ ِـذي ــن َآم ــن ــوا
قــو ُلــه
َّ
َ
َ ْ
ُ
ونوا َق َّ
ط ش َه َد َ َ ْاء ِللهِ َو ل ْو
ين ِبال ِق ْس
ام
و
ك
ِ
ِ
ََ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
على َأ نف ِس َكم َأ ِو الو َ ِالد ي ِنَ و ال قر ِبين َ ِإ ن
َّ
َ
َ
ً
ً
ُ ْ
يرا فالل ُه أ ْو لى ِب ِه َما فل
َيكن غن ّيا أ ْو فق
َ ْ َْ
َ َّ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ
ُ
َتــتـ ِـبــعــوا ُ ال ــه ـ َـوى أن تــعـ ِـدلــوا و ِإن تــلــووا
ُ
َ ُ َ
َّ َّ َ َ
أ َ ْو تـ ْـعـ ِـرضــوا ف ـ ِـإن الــلـ َـه كــان ِب َما ت ْع َملون
ً
خ ِبيرا".
وقد أعلى دستور الكويت مرتبة العدل
وقيمته بالنص فــي ا ل ـمــادة ( )162على
أن ال ـع ــدل أسـ ــاس ال ـم ـلــك ،وف ـي ـمــا نصت
عليه الـمــادة ( )7مــن أن الـعــدل والحرية
والـ ـمـ ـس ــاواة دع ــام ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ،وهــي
الدعامات التي ألزم الدستور في المادة
( )8الدولة بصونها.

ّ
المساواة في السنة النبوية

الله عليه وسلم-
ويقول الرسول -صلى
َّ
فــي حجة ال ــوداع ُّ
إن َّ
رب ْ
"أيـهــا الـ َّـنـ ُ
كم
ـاس:
َ َ
َّ
ٌ
ٌ
ْ
ٍّ
لعربي
واحد ،أال ال فضل
أباكم
واحد ،وإن
َ
َ
َ
جمي على ع ٍّ
ٍّ
ٍّ
ربي ،وال
جمي ،وال لع
على ع
أسو َ
َ
ألحمر على َ
َ
َ
أحمر،
ألسو َد على
وال
،
د
َّ ْ َ َ ُ ْ ْ
َّ
َّ
ْ ُ
َ
َ
ْ
إل بالتقوى ،إن أكرمكم ِعند اللهِ أتقاكم"،
و يـقــول -صلى الله عليه وسلم" :الناس
س ــواس ـي ــة ك ــأس ـن ــان الـ ـمـ ـش ــط" ،وي ـش ــرح
الــرســول الـعــدل باعتباره أسمى مبادئ
ا لـقــرآن ،فيقول صلى الله عليه وسلم" :
َّ
المقسطين عند اللهِ َ
يوم القيامةِ على
إن
ِ
َ
الرحمن ،وكلتا
يمين
نور عن
ِ
ِ
منابر من ٌ ٍ
َ
حكمهم،
يد يه يمين :
يعد لون في ً ِ
الذين ِ
َُ
وأهليهم وما ولوا" .ويقول أيضا" :وعدل
ساعة أفضل من عبادة ستين سنة :قيام
ليلها وصيام نهارها ،وجور ساعة أشد
وأعـظــم عـنــد الـلــه عــز وجــل مــن معاصي
سـتـيــن س ـن ــة" .وي ـق ــول ص ـلــى ال ـل ــه عليه
وسلم" :دعوة المظلوم يرفعها الله فوق
الغمام ،ويفتح لها أبواب السماء ،ويقول
الرب :وعزتي ألنصرنك ولو بعد حين".
ول ـل ـحــديــث ب ـق ـيــة إن كـ ــان ف ــي الـعـمــر
بقية.

د .مصطفى البرغوثي*
ترافقت الذكرى السادسة والعشرون لتوقيع اتفاق أوسلو مع
إع ــان نتنياهو نيته ضــم منطقة األغ ــوار الـتــي تشكل  %30من
مساحة الضفة الغربية ،ومع تصريحاته العنصرية الفاشية ،التي
ً
نساء
حاول الحقا سحبها "بأن العرب يريدون إبادة اإلسرائيليين
وأطفاال وشبابا".
هذه األمور الثالثة مترابطة ،وتصريحات نتنياهو لم تكن مجرد
دعاية انتخابية ،بل تعبر عن فهم شمولي للحركة الصهيونية بكل
مكوناتها سواء الليكود ،أو حزب غانتس أزرق أبيض ،أو ليبرمان
أو حتى حزب العمل.
الـنـهــج ال ــذي اعـتـمــدتــه ال ـحــركــة الـصـهـيــونـيــة ،ي ـقــوم أوال على
فكر عنصري تلمودي بــأن فلسطين لليهود فـقــط ،وأن الــوجــود
الفلسطيني مؤقت ويجب إنـهــاؤه ،بالتطهير العرقي المكشوف
كما جرى عام  ،1948أو الضغط االقتصادي واالجتماعي والتهجير
التدريجي كما يفعلون اليوم.
ويقوم ثانيا على استخدام المفاوضات واالتفاقيات كاتفاق
أوس ـلــو كـغـطــاء لعملية الـتـهــويــد وال ـض ــم ،وع ـلــى تعطيل تنفيذ
االتفاقيات التي تم إبرامها ،ومن ثم إلقاؤها في سلة المهمالت.
وخالصة هذا النهج أنه ال مجال لحل وسط مع الفلسطينيين،
ولم يعد هناك حاجة إلخفاء ذلك والتنكر بقناع "عملية السالم"
بعد أن أصبح ميزان القوى مختال لصالح إسرائيل ،ويقوم النهج
الصهيوني ثالثا على اعتماد نظام األبارتهايد العنصري ،وحشر
الفلسطينيين في غيتوات ومعازل ،إلى أن تتاح فرص استكمال
التطهير العرقي والتخلص منهم.
إعالن نتنياهو ليس مجرد وسيلة انتخابية كما يتوهم البعض،
بــل هــو اسـتـغــال لــانـتـخــابــات إلع ــان الـنــوايــا الحقيقية للخطة
اإلســرائـيـلـيــة المنسقة مــع مــا يسمى "صفقة ال ـقــرن" ،وهــي تأتي
في سياق عملية متواصلة إسرائيلية -أميركية بدأت باالعتراف
بـضــم ال ـقــدس ،وم ــن ثــم ال ـج ــوالن ،وبــالـهـجــوم عـلــى وكــالــة الـغــوث
وحــق الالجئين في الـعــودة ،وبتشجيع انفجار غير مسبوق في
التوسع االستيطاني ،وباإلعالن اإلسرائيلي المتكرر وعلى ألسنة
فريق ترامب بأن "حل الدولتين" قد انتهى ،وال مجال لقيام دولة
فلسطينية مستقلة.
ٓ
لم يوجد حتى االن قائد إسرائيلي عسكري أو سياسي جدي،
قبل أو يقبل بإنهاء االحتالل ،أو التخلي عن القدس العربية ،أو
الخروج من منطقة األغوار ،أو إزالة المستوطنات ،أو إقامة دولة
فلسطينية ذات سيادة.
كـلـهــم ي ـت ـحــدثــون ف ــي أح ـس ــن األحـ ـ ــوال ع ــن ح ـكــم ذاتـ ــي هــزيــل،
ويـشــددون على بقاء القدس "عاصمة" موحدة إلسرائيل وكلهم
يتمسكون بالمستوطنات وباألغوار.
والمساق الطبيعي لهذا النهج الذي حول االحتالل األطول في
التاريخ الحديث إلى نظام أبارتهايد عنصري ،هو الضم التدريجي
ٓ
لألراضي المحتلة ،بدؤوا بالقدس ،ثم الجوالن واالن األغوار وغدا
كل مناطق "ج" ،وبعدها ما تبقى من الضفة الغربية.
وهذا النهج لن توقفه بيانات اإلدانة واالستنكار واالستهجان،
فهي ال تؤثر فــي أحــد ،ولــن توقفه مواصلة الـمــرواحــة فــي أوهــام
الماضي واتفاقياته ،أو مواصلة الرهان على مفاوضات لن تحدث،
وإن حدثت فلن تثمر ،أو باالستمرار في االعتقاد بإمكانية الوصول
إلى حل وسط مع العنصرية اإلسرائيلية.
لن يوقف هذا المسار ولن يفشل أهدافه إال خمسة أمور مترابطة:
أوال ،صمود الفلسطينيين بكل مكوناتهم على أرض فلسطين
التاريخية في الداخل وفي األراضــي المحتلة ،ومواصلة الحفاظ
ع ـلــى ،ب ــل تـعـظـيــم ،الـعـنـصــر الــدي ـم ـغــرافــي ،وب ـعــد أن أص ـبــح عــدد
الفلسطينيين أكبر بقليل من عدد اليهود اإلسرائيليين على أرض
فلسطين التاريخية.
وثانيا ،بمقاومة المخطط الصهيوني ،وليس التفاوض معه،
وبتصعيد شامل وموحد للمقاومة الشعبية.
وثالثا ،بتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات والمقاطعة
على إسرائيل ومطالبة كل دولة ،وكل حزب ،وكل مؤسسة ،في العالم
تدعي تأييدها لحق الفلسطينيين ،بفرض المحاسبة والعقوبات
تبق قانونا دوليا دون أن تخرقه وتمس به.
على إسرائيل التي لم ِ
ورابعا بإنهاء االنقسام الداخلي فورا ومواجهة هذا المخطط
بقيادة وطنية موحدة وباستراتيجية وطنية موحدة ،واستعادة
دور منظمة التحرير الفلسطينية كإطار لتوحيد حركة التحرر
الوطني.
ٍّ
وخامسا وأخيرا ،بتبن فلسطيني شامل وموحد ،إلقامة دولة
ديمقراطية واحدة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات
على جميع أراضــي فلسطين التاريخية ،من خــال النضال ضد
نظام األبارتهايد العنصري ،بهدف إسقاطه بالكامل ،باعتبار ذلك
الهدف هو البديل الوحيد لتدمير إسرائيل المنهجي لفكرة إقامة
دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.
ي ـجــب أن يـفـهــم ك ــل إس ــرائ ـي ـل ــي ،وك ــل ح ـكــومــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،أن
الفلسطينيين لن يتخلوا عن وطنهم ،ولــن يتركوا أرضـهــم ،ولن
ينحنوا أبــدا لعبودية نظام األبارتهايد اإلسرائيلي العنصري،
مهما كان الثمن.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

أليسون فيديركا*

استراتيجية أميركية جديدة إلسقاط مادورو في فنزويال
يبدي مؤيدو مادورو
استعدادهم إلجراء
انتخابات رئاسية خالل
األشهر المقبلة ،شرط
ُ َ
أن ترفع العقوبات
االستحقاق
ويحصل
ً
االنتخابي تزامنا مع
الحكم
بقاء ّمادورو في
ً
وترشحه للرئاسة مجددا،
لكن الواليات المتحدة
والمعارضة الفنزويلية
ترفضان هذه الشروط.

حين فشل
رهان الواليات
المتحدة
على غوايدو
اضطرت
إلعادة النظر
باستراتيجيتها

بـعــد م ــرور أش ـهــر مــن دون إحـ ــراز ت ـقــدم مـلـحــوظ،
يبدو أن الواليات المتحدة تقترب من إزاحة نيكوالس
م ـ ــادورو م ــن الـسـلـطــة .حـتــى ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،كــانــت
واشـنـطــن تضغط إلس ـقــاط مـ ــادورو عـبــر دع ــم زعيم
الـمـعــارضــة خ ــوان غ ــواي ــدو ،عـلــى أم ــل أن يطلق هــذا
األخـيــر انتفاضة لإلطاحة بالرئيس ،لكن لــم تنجح
هذه االستراتيجية حتى اآلن .لذا وضعت واشنطن
خطة جديدة :التفاوض حول المرحلة االنتقالية مع
ً
حكومة مادورو مباشرة ،كانت هذه الخطوة ممكنة ألن
العقوبات المفروضة على فنزويال أضعفت الحكومة
بما يكفي إلجبارها على التفاوض ،وأصبح رحيل
مادورو اآلن مسألة وقت!
ت ـبـ ّـيــن أن إسـ ـق ــاط م ـ ـ ــادورو أص ـع ــب م ـمــا تــوقـعــت
واشنطن في البداية ،فكانت استراتيجيتها األولية
تقضي ِب َحث المجتمع الدولي على دعم المعارضة
ً
ً
الفنزويلية واالعتراف بغوايدو رئيسا موقتا للبالد،
مما يؤدي إلى تجريد مادورو من الشرعية ،لكن توقف
َ
نجاح هذه االستراتيجية على شرطين:
ً
أوال ،كان يجب أن تكسب المعارضة تأييد الجيش،
ً
لكن رغم بذل أقصى جهود ممكنة ،بقي الجيش مواليا
للحكومة ألن عناصره يتكلون على االمتيازات التي
يمنحها لهم نظام المحسوبيات في فنزويال.
ً
ث ــان ـي ــا ،اح ـتــاجــت ال ـم ـعــارضــة إل ــى ال ـح ـفــاظ على
زخــم االحتجاجات الشعبية والتظاهرات المعادية
للحكومة ،فنجحت في تحقيق هذا الهدف لفترة ،لكن
قرر عدد كبير من الفنزويليين في النهاية الهرب من
البلد أو التركيز على نجاته بدل تمضية الوقت في
المسيرات.
طرح هذان الشرطان مخاطر كبرى على المشاركين،
ً
ً
ولم تكسب المعارضة ثقة الناس كي تقنع عددا كافيا
منهم بأن أخذ المجازفة يستحق العناء.
مــع ذل ــك ،أص ـ ّـرت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى إسـقــاط
م ــادورو وإنـهــاء األزم ــة الفنزويلية .بنظر واشنطن،
ال تقتصر األزمـ ــة عـلــى ف ـنــزويــا ،فـقــد ه ــرب ماليين
الـفـنــزويـلـيـيــن م ــن الـبـلــد وط ـل ـبــوا ال ـل ـجــوء ف ــي بـلــدان
ً
أخــرى من أميركا الجنوبية ،مما طــرح تهديدا على

استقرار أجزاء كبرى من القارة ،كذلك ،جذبت األزمة
َ
العبين آخرين من خارج األميركتين واستفادوا من
بث الخالفات بطريقة أو بأخرى.
ّ
قدم حلفاء فنزويال التاريخيون ،على غرار روسيا
والصين ،وبدرجة أقل تركيا ،بعض الدعم لحكومة
مادورو ،في حين ّ
عبرت البلدان األوروبية عن تأييدها
لـلـمـعــارضــة ،أم ــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فتعتبر الـقــارة
ً
ّ
تتحمل
األميركية كلها جــزء ا من نطاق نفوذها وال
ً
ً
أن تفرض قوى خارجية حضورا طاغيا هناك ،حتى
ُ ّ
أنها تركز على تغيير النظام إلعــادة ضبط عالقات
فنزويال الدولية وتقليص الهجرة والسماح للشركات
األميركية بالمشاركة في إعادة اإلعمار.
ل ـكــن ح ـيــن ف ـشــل ال ــره ــان ع ـلــى غ ــواي ــدو ،اض ـطــرت
واش ـن ـطــن إلع ـ ــادة الـنـظــر بــاسـتــراتـيـجـيـتـهــا .ل ــم يكن
ً
ً
التدخل العسكري واردا ،نظرا إلــى تكاليفه المالية
ً
ً
والسياسية الهائلة ،محليا وخارجيا ،وكان مادورو
وكــابـيـلــو ووزيـ ــر ال ــدف ــاع فــاديـمـيــر بــادري ـنــو لوبيز
يسيطرون على الحكومة ،ويتطلب أي اتفاق إلطالق
ً
عملية انتقالية دعمهم جميعا  .كــا نــت المحادثات
ّ
بشكل أساسي إلى مناقشة استراتيجية تنحي
تهدف
ٍ
مادورو وداعميه ،وبعد فترة قصيرة ،اعترف مادورو
وترامب بأن َ
بلديهما خاضا محادثات مباشرة وأن
العمل يجري على تنظيم اجتماع آخــر .وفــي أواخــر
شـهــر أغـسـطــس أع ـلــن الـمـبـعــوث األم ـيــركــي الـخــاص
إلــى فنزويال ،إيليوت أبــرامــز ،أن الــواليــات المتحدة
وفـنــزويــا تتناقشان حــول العملية االنـتـقــالـيــة ،وال
يريد األميركيون محاكمة مادورو بل يدعمون رحيله
بطريقة محترمة.
اليوم ،يشعر حلفاء فنزويال التاريخيون بالقلق
على أعمالهم هناك ،فقد أيدت روسيا والصين وتركيا
ً
ً
نظام مادورو ،لكن لم يقدم ٌّ
أي منها دعما كافيا لحل
أزمــة البلد االقتصادية أو تجديد الثقة بالحكومة.
بــاتــت ه ــذه الـ ــدول ب ــدوره ــا مقتنعة بــاق ـتــراب رحيل
مادورو .طالما تحافظ على مصالحها التجارية وال
بقرار من الخارج ،لن تعارض
يسقط مادورو بالقوة،
ٍ
إطالق مرحلة انتقالية.

لكن يحتاج أي اتفاق بشأن المرحلة المرتقبة إلى
دعــم شريك أساسي آخــر :كوبا! أيــدت كوبا فنزويال
وجهازها األمني ألكثر من  20سنة ،وال يمكن إطالق
أي عملية انتقالية من دون موافقتها .يبدو أن كندا،
ً
ً
عضو في مجموعة "ليما" ،تؤدي دورا محوريا في هذا
بطرق
المجال ألن أوتــاوا تستطيع التحرك في كوبا
ٍ
تعجز عنها واشنطن .في أواخر أغسطس زارت وزيرة
الشؤون الخارجية الكندية ،كريستيا فريالند ،كوبا
لمناقشة الوضع في فنزويال ،بعد أسبوع على لقائها
مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو لمناقشة
األزمة الفنزويلية .إنها المرة الثالثة التي يلتقي فيها
ً
مسؤولون من كندا وكوبا شخصيا منذ مايو ،وبعد
حل المسائل الدبلوماسية ،قد تتمحور المحادثات
حول طريقة التعامل مع الجيش الفنزويلي باعتباره
ً
ً
ً
عنصرا أساسيا من العملية االنتقالية ومسؤوال عن
حماية الحكومة المقبلة والدفاع عنها .من المتوقع
أن يستفيد عناصر الجيش من عفو عــام ،فقد سبق
أن عرضت المعارضة العفو عن بعض العناصر إذا
وافقوا على تأييدها.
ً
أخيرا ،تحتاج مسألة أساسية أخرى إلى حل قبل
االتفاق على العملية االنتقالية :توقيت االنتخابات
والقانون االنتخابي .يبدي مؤيدو مادورو استعدادهم
إلجراء انتخابات رئاسية خالل األشهر المقبلة ،شرط
ُ َ
االستحقاق االنتخابي
أن ترفع العقوبات ويحصل
ّ
ً
تزامنا مع بقاء مادورو في الحكم وترشحه للرئاسة
ً
مجددا ،لكن الواليات المتحدة والمعارضة الفنزويلية
الشروط .ال يريد األميركيون أن ُيعاد
ترفضان هذه
ّ
انتخاب مادورو ،وتفضل المعارضة إجراء االنتخابات
في وقت أبكر وتدعو إلى إصالح المجلس االنتخابي
والمحكمة العليا .في مطلق األح ــوال ،يمكن اعتبار
تركيز المفاوضات الراهنة على تفاصيل االنتخابات
ً
مؤشرا على حصول تقدم ملحوظ.
* "جي بي إف"

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.251

5.745

٤.761

2.630 2.969 3.288

«الحسابات المجمعة»« ...التقاص» إلى جانب الصفقات والتسوية
«البورصة» :نموذج مطبق ومعمول به في أسواق متقدمة ال ناشئة والفترة المقبلة ستشهد اختبارات موسعة
عيسى عبالسالم

تدشين نموذج
الحسابات المجمعة
وتقابل الحسابات
خالل الموعد
المحدد للترقية
نهاية نوفمبر
المقبل

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن شــركــة بــورصــة
الكويت لألوراق المالية استقرت
على اختيار « »model1من بين
ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـم ـقــدمــة ل ـن ـمــاذج
ال ـح ـس ــاب ــات الـمـجـمـعــة وت ـقــابــل
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ،الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـط ــرح
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األجـ ــانـ ــب وي ـتــم
الـتـعــامــل بـهــا فــي ال ـســوق خــال
الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ،إن النموذج
األول ،الذي تم التوافق عليه بعد
ع ــرض ــه يـقـضــي ب ــإج ــراء تنفيذ
ال ـص ـف ـق ــات م ــن خـ ــال ال ـح ـســاب
المجمع ،وإنـهــاء كــل العمليات
الـمـتـعـلـقــة ب ـه ــا ،وهـ ــي ال ـت ـقــاص
والـتـســويــة ،الفـتــة إلــى الـنـمــوذج
الـ ـم ــزم ــع ت ــدش ـي ـن ــه ق ـب ــل ن ـهــايــة
نــوفـمـبــر الـمـقـبــل ،وه ــو الـمــوعــد
المحدد للترقية المشروطة من
مؤسسة «مورغان ستانلي» ،يتم
تطبيقه فــي األس ــواق المتقدمة
ال ال ـنــاش ـئــة ،إذ تـقـتـصــر عملية
ال ـت ـط ـب ـيــق ف ــي ب ـع ــض األسـ ـ ــواق
الـ ـمـ ـج ــاورة ع ـلــى إجـ ـ ــراء عملية
التقاص فقط كالنموذج المعمول
به في البورصة المصرية.
وذكرت المصادر ،أن النموذج
الـ ــذي ت ــم ال ـتــوافــق عـلـيــه يتولى

دمج أوامر العمالء المستفيدين
وت ــوح ـي ــد أسـ ـع ــار الـتـنـفـيــذ بما
يـحـقــق مـصــالــح الـمـسـتـفـيــديــن ،
وتحقيق مبدأ سرية التعامالت
من خالل عدم ظهور اسم المالك
الحقيقي إال في سجالت المالك
المسجل وشركة اإليــداع والقيد
ال ـم ــرك ــزي ف ـق ــط ،م ـمــا ي ــدف ــع إلــى

 40.8مليون دينار سقف غرامات
تأخير «الوقود البيئي» لكل حزمة

«التجارة» تلغي  9أنشطة من دليل
التصنيف الخليجي وتعدل 8

على مقاولي المشروع المسؤولين عن التنفيذ
●

أشرف عجمي

عقب إعالنها تدشين أول وحدة إنتاجية بمشروع
الوقود البيئي ،وهي وحدة إنتاج الديزل (يو– )216
في مصفاة ميناء عبدالله وفق أحــدث المواصفات
العالمية وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو  73ألف برميل
ً
ديزل يوميا ،علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع
ً
أن شركة البترول الوطنية الكويتية تعكف حاليا على
متابعة سير باقي األعمال الخاصة بمشروع الوقود
ً
البيئي ،في إطار االنتهاء من مراحل المشروع رسميا.
ووفق المصدر ،يتولى المسؤولون عن المشروع
في الشركة المتابعة الحثيثة مع المقاولين المعنيين
بالتنفيذ بغية التأكد من سير المشروع وتعجيل
ً
االنتهاء منه وتشغيله في الوقت المحدد؛ فضال عن
ّ
ً
تجنب مزيدا من التأخير.
ولـفــت إلــى أن مــا أمـكــن تـقــديــره مــن األرب ــاح غير
المحققة وخسائر اإلنتاج بلغ نحو  819.82مليون
دي ـنــار نتيجة الـتــأخــر فــي تشغيل الـمـشــروع وفــق

تسهيل وتبسيط اإلجراءات التي
ت ـق ــوم ب ـهــا ال ـج ـهــات ال ـت ــي تنفذ
عمليات لمصلحة المستثمرين
فــي األوراق المالية ،وتخفيض
تكلفة تنفيذ العمليات ،وتحقيق
مشاركة األغلبية في اجتماعات
ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـهــات
المصدرة ألوراق مالية ،من خالل

ّ
تمثيل الملك المسجلين للمالك
المستفيدين في هذه الجمعيات.
وأوضحت المصادر أن شركة
ً
الـ ـب ــورص ــة ت ـع ـم ــل ح ــالـ ـي ــا عـلــى
إعداد األطر التنظيمية المتعلقة
بــا لـحـســا بــات المجمعة وتقابل
الحسابات خالل األيــام المقبلة،
ً
حـ ــرصـ ــا ع ـل ــى ت ـل ـب ـيــة ال ـط ـل ـبــات

الـخـطــة وع ــدم تحقيق الـتــدفـقــات الـنـقــديــة الـمـقــدرة
بـ ــدراسـ ــة اسـ ـتـ ـش ــاري الـ ـمـ ـش ــروع ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
.2019/2018
وأفاد المصدر بأن المسؤولين في الشركة يعقدون
اجتماعات أسبوعية وشهرية لمتابعة سير األعمال
ووضع الحلول المناسبة ألي عقبات تواجه المشروع
ً
حاليا ،كما يتم عقد ورش عمل للتشغيل المبدئي له.
وذك ــر أن الـشــركــة تـتــولــى كــذلــك دراسـ ــة غــرامــات
المناسب لتطبيقها على
التأخير لتحديد الــوقــت
ّ
المقاول حسب بنود العقد لتجنب أي عقبات يمكن
أن تواجه المشروع عند تطبيق هذه الغرامات.
وبين أن الشركة بذلت أقصى جهدها للسيطرة
على أسعار العطاءات خالل مرحلة التقديم للمشروع
من خالل تحديد قيم معقولة لبعض العناصر التي
تؤثر على سعر العطاء مثل ضمان األداء ( 5في المئة
من سعر العقد  53.553مليون ديـنــار) وتــم تحديد
سقف غــرامــات التأخير لكل حزمة (الحد االقصى
 40.800مليون دينار).

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ،بإلغاء تسعة
أنشطة وتعديل ثمانية في الدليل الموحد لتصنيف
األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة بـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية.
وقالت «التجارة» ،في بيان صحافي ،إن القرار الذي
يحمل رقــم  357لسنة  2019يـنــص عـلــى إلـغــاء تسعة
أنشطة خاصة بحاضنات األعمال في مجاالت« :المواد
الغذائية والـمـطــاعــم»« ،الـعـلــوم واالبـتـكــار والموهبة»،
«الصحي والطبي»« ،القانوني»« ،المشاريع االجتماعية
غير الربحية»« ،الخدمية والتسويقية»« ،التجارية»،
«اإلداري» ،و»مسرعات األعمال».
وأوضحت أن القرار نص أيضا على تعديل ثمانية
أن ـش ـط ــة خ ــاص ــة ب ـح ــاض ـن ــات األع ـ ـمـ ــال فـ ــي مـ ـج ــاالت:
«التجاري واإلداري والتسويقي»« ،الحرفي»« ،الصناعي»،
«اإلعــامــي» ،إضــافــة إلــى «االت ـصــاالت والتكنولوجيا»،
«الـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ـث ـ ــروة الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة»« ،ال ـب ـي ـئ ــة وال ـط ــاق ــة
المتجددة» ،و«تأجير المركبات الترفيهية لغير األماكن
العامة».

ً
الخاصة بهذين الشرطين كليا
قبل حلول نوفمبر المقبل وهو
ال ـم ــوع ــد ال ـم ـح ــدد م ــن مــؤسـســة
«مـ ـ ــورغـ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي» ل ــإع ــان
الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ــن ت ــرقـ ـي ــة ب ــورص ــة
الكويت ضمن مؤشراتها.
وأضــافــت أن ــه ج ــرى الـتـشــاور
م ــع  155ج ـهــة ،قــدمــت  15منها

وجهة نظرها بخصوص النماذج
ال ـم ـقــدمــة م ــن ش ــرك ــة ال ـبــورصــة،
الفتة إلــى أن  5منها هــي إحــدى
أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
المتخصصة فــي إدارة األصــول
وشركات الوساطة و 7عبارة عن
أمـنــاء للحفظ الـمــركــزي ،إضافة
إلــى االستعانة بإحدى الجهات
المتخصصة فــي ه ــذا الـمـجــال،
كما تمت استشارة بعض أعضاء
منظمة اإليسكو ،من أجل ضمان
اختيار النموذج الــذي يتماشى
مع أفضل الممارسات العالمية.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
ال ـن ـم ــوذج الـ ــذي سـيـتــم تطبيقه
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي
ب ـم ــواص ـف ــات عــال ـم ـيــة ت ـع ـمــل به
األسواق المتقدمة ،مشيرة إلى أن
البنية التحتية الخاصة بتطبيق
جار
عملية الحسابات المجمعة ٍ
إع ــداده ــا واالن ـت ـه ــاء مـنـهــا على
قدم وساق مع الشركة الكويتية
للمقاصة.
و ل ـ ـف ـ ـت ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ن ـ ـم ـ ــوذج
ال ـح ـس ــاب ــات الـم ـجـم ـعــة وت ـقــابــل
الحسابات سيتيح التوزيع اآللي
للعمليات من الحساب المجمع
إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة
ويـمـكــن تـعــديــل كـمـيــة أي عميل

ً
بدال من التوزيع اليدوي ،إضافة
إلى استحداث طرق لتخصيص
نتيجة البيع والشراء حسب رغبة
ً
كل عميل ،وذلــك بــدال من طريقة
ً
وحيدة ،فضال عن وضع ضوابط
وإجراءات لحل أي مشكلة تواجه
ً
ً
العميل جــذريــا ،ب ــدال مــن إيقاف
العميل.
وأك ــدت الـمـصــادر أن بورصة
ال ـكــويــت ج ــاه ــزة ل ـطــرح نـمــوذج
عمل الحسابات المجمعة وتقابل
الحسابات للمستثمرين األجانب،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ـه ــا م ـع ـمــول بها
ومطبقة للمستثمرين المحليين،
رغبة في تبسيط إجراءات حجز
و ت ـخ ـص ـي ــص األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة
م ــن ال ـح ـس ــاب ــات ال ـم ـج ـم ـعــة إلــى
الحسابات األصلية.
وأف ــادت المصادر بــأن الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة س ـت ـش ـه ــد اخـ ـتـ ـب ــارات
مــوسـعــة م ــع ش ــرك ــات الــوســاطــة
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـ ـس ــوق ،الفـتــة
إل ــى أن جـمـيــع اإلج ـ ـ ــراءات الـتــي
ً
يـتــم اتـخــاذهــا حــالـيــا بالتعاون
مــع الـشــركــة الكويتية للمقاصة
وهيئة أســواق المال تهدف إلى
تيسير اإلجراءات وزيادة أحجام
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت بـ ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت
لألوراق المالية.

نموذج أوروبي لمحطات السيارات
الكهربائية في الكويت
●

جراح الناصر

بدأت عدة جهات حكومية مشاركة باللجنة
الفنية الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية
طلب نـمــاذج وبـيــانــات لــدراســة تـجــارب الــدول
األوروب ـيــة فــي تطبيق إنـشــاء البنية التحتية
للسيارات الكهربائية والمحطات الخاصة بها
ً
تمهيدا لنقل التجربة إلى الكويت.
وبينت المصادر لـ «الجريدة» أن مسؤولين
ات ـص ـل ــوا ب ـع ــدة مــوظ ـف ـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج لطلب
م ـع ـل ــوم ــات ت ـت ـع ـلــق بـكـيـفـيــة س ـي ــر ال ـس ـي ــارات
الكهربائية ومدى نجاحها وكيفية البدء فيها،
مضيفة أن تلك الــدول سبقت الكويت في هذه
التجربة وستتم دراسة كيفية نقلها إلى الداخل.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة س ـ ـت ـ ـضـ ــع ق ــائـ ـم ــة
بــالـمــواصـفــات العالمية الـخــاصــة بالسيارات
الكهربائية وبنيتها التحتية ،مع أهمية وضع
االشتراطات الفنية الخاصة بالسالمة واألمن
في محطات الشحن ،مع وضع خريطة خاصة
باألماكن التي ستنشأ فيها محطات الشحن

سواء في محطات الوقود أو قرب المجتمعات
التجارية.
وأف ـ ــادت ب ــأن الـمـســؤولـيــن س ـيــراعــون تـجــاوز
ال ـم ـثــالــب ال ـخــاصــة بـتـلــك ال ـت ـج ــارب ال ـخــارج ـيــة،
م ــع م ــراع ــاة ج ــان ــب ال ـط ـقــس ودرج ـ ـ ــات ال ـح ــرارة
وال ـجــانــب الـبـيـئــي وال ـف ـنــي ،مــوضـحــة أن إح ــدى
الـجـهــات الـمـشــاركــة طلبت أدق التفاصيل فيما
يتعلق بالسيارات الكهربائية الخاصة بتخفيض
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـن ـفــط ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تخفيض
التلوث.
وذكرت أن هناك اجتماعات تمت على مستوى
دول مجلس التعاون لإلسراع في تدشين سير
ال ـس ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة،
ً
مبينة أن وكالء السيارات أيضا مدوا يد التعاون
للمشاركة في المشروع.
يــذ كــر أ ن ــه تــم تشكيل لجنة فنية متخصصة
بموضوع شواحن السيارات الكهربائية ،بمشاركة
مسؤولي  14جهة حكومية ومن القطاع الخاص،
بغية العمل على وضع الشروط الالزمة وتوفير
محطات الشحن الكهربائي في جميع المناطق.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع معظم المؤشرات بقيادة «الكويتي» والمكاسب في قطر ومسقط

ً
خسائر محدودة في أبوظبي والمنامة ودبي ونمو مؤشرات األسواق األميركية أعاد الهدوء مؤقتا
تكبدت بورصة الكويت
أكبر خسائر يومية لها منذ
إطالق ًمؤشراتها الحالية
خصوصا مؤشر السوق
األول الذي خسر 4.5
في المئة خالل األسبوع
الماضي ،وهي كذلك أكبر
خسارة أسبوعية له منذ
قبل عام ونصف
إطالقه ً
العام تقريبا.

●

علي العنزي

م ــال ــت ح ـص ـي ـلــة األسـ ـب ــوع
ال ـث ــان ــي م ــن هـ ــذا ال ـش ـه ــر فــي
مؤشرات أسواق دول مجلس
التعاون المالية إلى التراجع
وزادت رقعة اللون األحمر إذ
خـ ـس ــرت  5مـ ــؤشـ ــرات مـقــابــل
ارتـ ـف ــاع مــؤشــريــن ف ـقــط كــانــا
متفاوتين فــي قـطــر ومسقط
إذ ر بـ ـ ــح األول ن ـس ـب ــة  2فــي
ال ـم ـئ ــة ،بـيـنـمــا ارتـ ـف ــع مــؤشــر
مسقط بنسبة أقــل كانت 0.6
في المئة.
وان ـق ـس ــم الـ ـخ ــاس ــرون إلــى
خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـكــويــت
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة كـ ـ ــانـ ـ ــت ع ـل ــى
الـتــوالــي  3.5و 2.8فــي المئة،
ب ـي ـن ـم ــا ت ــراجـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات
أب ــوظـ ـب ــي والـ ـمـ ـن ــام ــة ودب ـ ــي
بنسبة محدودة كانت  0.4في
مؤشر سوق أبوظبي وتراجع
م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ب ـن ـس ـبــة
 0.3بينما ا سـتـقــر د ب ــي على

ً
خسارة محدودة جدا بنسبة
 0.1في المئة.

خسائر كبيرة في بورصتي
الكويت والسعودية
تـ ـكـ ـب ــدت ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
أك ـبــر خـســائــر يــومـيــة لـهــا منذ
اطـ ـ ـ ــاق م ــؤش ــراتـ ـه ــا ال ـح ــال ـي ــة
ً
خصوصا مؤشر السوق األول
الــذي خسر  4.5في المئة خالل
األسـبــوع الماضي ،وهــي كذلك
أكبر خـســارة أسبوعية لــه منذ
إطــاقــه قبل عــام ونصف العام
ً
تـقــريـبــا لـيـتــراجــع إل ــى مستوى
 6251نقطة بعد أن حــذف 296
نقطة دفعة واحدة ،بينما تراجع
مؤشر السوق العام بنسبة 3.5
فــي المئة تـعــادل  209.89نقاط
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5745.6
نـقـطــة ،وك ــان ــت خـســائــر مــؤشــر
ال ـس ــوق الــرئـيـســي ف ــي بــورصــة
ال ـكــويــت أق ــل ول ــم ت ـت ـجــاوز 0.7
فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة هـ ــي  31.54نـقـطــة

ليقفل على مستوى  4762نقطة
ً
تقريبا.
ونـ ـ ـم ـ ــت أح ـ ـ ـجـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــول ــة
ً
ب ـن ـس ـبــة  52ف ــي ال ـم ـئ ــة ق ـيــاســا
على األس ـبــوع الـســابــق وكانت
معظمها سيولة بيعية تركزت
على األسهم القيادية في السوق
األول ،في المقابل نما النشاط
بدرجة أقل وبنسبة  16في المئة
وزاد عدد الصفقات بنسبة 26
في المئة وبالرغم من محاولة
التماسك فــي بعض الجلسات
ف ــإن ا ل ـب ـيــع ازداد ف ــي نهايتها
وت ــراج ـع ــت األسـ ـع ــار بــوضــوح
م ـمــا ق ــد ي ـش ـكــل فـ ــرص جــديــدة
ً
لالستثمار والدخول خصوصا
عـلــى األ س ـهــم التشغيلية التي
س ـج ـل ــت نـ ـت ــائ ــج ج ـ ـيـ ــدة خ ــال
الــربــع الـمــاضــي وبانتظار أداء
جيدة للربع الثالث من هذا العام
وقبيل دخــول سيولة مؤشرات
األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة داو جــونــز
بتاريخ  23سبتمبر الجاري.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ـ ــم يـكــن
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ً
أداء ال ـســوق الـمــالــي بـعـيــدا عن
بورصة الكويت عدا أن األخيرة
تنزف من مكاسب كبيرة كانت
م ـ ـت ـ ـصـ ــدرة م ـش ـه ــد الـ ـب ــورص ــة
ً
خليجيا على مستوى مؤشريها
األول والعام إذ تنازل األخير عن
الصدارة لمصلحة مؤشر سوق
ً
البحرين وحل ثانيا سوق دبي،
فيما محا مؤشر «تاسي» جميع
مكاسب هذا العام واستقر حول
نقطة األساس لهذا العام بعد أن
ً
كان رابحا حوالي  15في المئة
في بداية الربع الثاني .وكانت
نهاية مكاسبه خــال األسبوع
الماضي التي فقد خاللها نسبة
 2.8ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل 222.95
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
ً
 7831.8نـقـطــة م ــؤك ــدا اتـجــاهــه
ً
ال ـه ــاب ــط مـ ــرة أخ ـ ــرى وم ـب ـت ـعــدا
ً
كثيرا عن مستوى  8آالف نقطة
ً
ومنتظرا أداء أسعار النفط التي
تراجعت بنهاية األسبوع وكذلك
حــال أداء شركاته القيادية في
الربع الثالث من هذا العام التي

ً
يبدو أنها لن تتغير كثيرا عن
أداء الربع الثاني.

خسائر محدودة
وسط تغيرات يومية محدودة
وتـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ب ـس ـي ــول ــة م ـتــدن ـيــة
س ـج ـلــت  3م ــؤ ش ــرات خليجية
خـســائــر مـتـقــاربــة وه ــي مــؤشــرا
سوقي اإلم ــارات ومؤشر سوق
ال ـب ـحــريــن والـ ـ ــذي ي ـتــأثــر بـ ــأداء
أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة في
ً
بورصة الكويت ودبي خصوصا
أسهم مثل األهلي المتحد وجي
ً
إف إتــش واألول ي ـتــداول كثيرا
عـ ـل ــى وق ـ ــع أخـ ـ ـب ـ ــار اسـ ـتـ ـح ــواذ
«بيتك» عليه بعد انتهاء الفحص
النافي للجهالة خالل األسبوع
الماضي وإع ــان سعر التبادل
في األسهم وتأكيد بيتك عليها
وهي  2.3سهم من أهلي متحد
مـقــابــل سـهــم مــن بـيـتــك ،وخسر
م ــؤش ــر سـ ــوق ال ـب ـحــريــن نسبة
محدودة كانت ثلث نقطة مئوية

ً
تقريبا تعادل  4.45نقاط ليقفل
على مستوى  1546.63نقطة.
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــر س ــوق دبــي
وبعد نمو كبير خالل األسبوع
األول ع ـلــى م ـس ـتــوى 2888.39
ً
نـقـطــة ب ـخ ـســارة م ـح ــدودة ج ــدا
كانت ُعشر نقطة مئوية تعادل
 2.53نقطة فيما يشبه عمليات
ج ـنــي األرب ـ ـ ــاح والـ ـت ــي ق ــد تـبــدأ
خــال األسـبــوع الـجــاري ،بينما
زادت خـ ـس ــا ئ ــر مـ ــؤ شـ ــر س ــوق
أبــوظـبــي وبلغت  0.4فــي المئة
أي  18نقطة ليقفل على مستوى
 5096.09نقطة.

مكاسب متفاوتة
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت مـ ـك ــاس ــب م ــؤش ــر
سـ ــوق ق ـط ــر ،وتـ ـح ــول أداء هــذا
الـعــام إلــى اإليجابية بنمو بلغ
 1.5في المئة بعد أن ربح خالل
األس ـبــوع الـمــاضــي  2فــي المئة
ت ـ ـعـ ــادل  208.46نـ ـق ــاط لـيـبـلــغ
مستوى  10461.65نقطة وذلك

بعد ارتفاع مؤشرات األسواق
األميركية ،إذ تداول مؤشر داو
جــونــز فــوق مستوى  27ألف
نقطة للمرة األولــى منذ أكثر
م ــن ش ـهــريــن ،كــذلــك اسـتـقــرار
أس ـعــار الـنـفــط الـتــي حافظت
ً
ع ـلــى م ـس ـتــو يــات  60دوالرا
للبرميل.
وعــاد مؤشر سوق مسقط
واسـ ـتـ ـع ــاد م ـس ـت ــوى  4آالف
ن ـق ـط ــة بـ ـع ــد أن فـ ـق ــده خ ــال
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي واسـتـقــر
فوق مستوى  4020.16نقطة
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد أن ج ـم ــع نـسـبــة
 0.6في المئة وبــأداء مخالف
ل ـم ـع ـظــم مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـ ــواق
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ف ـ ــي دول م ـج ـلــس
التعاون إذ استطاع أن يجمع
ً
 22.41نقطة مـنـتـظــرا نتائج
الــربــع ال ـثــالــث مــن ه ــذا الـعــام
التي ستحدد اتجاهه بشكل
أدق وبعد فترة عصيبة كانت
الخسائر مستمرة في مؤشر
سوق السلطنة.

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2019/09/12

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

األسبوع

2019/09/05
2019/09/12
الفرق
التغير ()%

5.955.49
5.745.6
 209.89%3.5 -

8.054.75
7.831.80
 222.95%2.8 -

10.253.19
10.461.65
208.46
%2

3.997.75
4.020.16
22.41
%0.6

1.551.08
1.546.63
 4.45%0.3 -

5.114.09
5.096.09
 18%0.4 -

2.890.92
2.888.39
 2.53%0.1 -

2019/09/05
2019/09/12
الفرق
التغير ()%

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة عـدد الصـفـقـات إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر عـدد جـلـسـات
الـتــداول
الرئيسي
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«بوبيان» األفضل في الشرق األوسط بالخدمات المصرفية اإللكترونية
منحته «غلوبل فاينانس»  ٤جوائز أخرى في حفل تكريمه بدبي
قال عبدالله التويجري ،إن
تكريم «بوبيان» يؤكد أن
رؤيته واستراتيجيته التي
انطلق منها قبل سنوات
كانت صحيحة من خالل ضخ
االستثمارات في التكنولوجيا
وتطويعها من أجل خدمة
عمالئه.

أك ــد بـنــك بــوبـيــان م ــرة أخــرى
ت ــرب ـ ـع ــه عـ ـلـ ــى ق ـ ـم ــة ال ـ ـخـ ــدم ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـ ــن خ ـ ــال ح ـصــولــه
على جــائــزة «غلوبل فاينانس»
كأفضل بنك إسالمي في الشرق
األوس ــط بالخدمات المصرفية
اإللكترونية للعام الثاني على
التوالي.
وقال البنك ،في بيان صحافي
أمـ ــس ،إن ــه ت ــم تـكــريــم الـبـنــك في
الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة
في دبي ،إذ فاز البنك باإلضافة
إلــى هــذه الجائزة بــأربــع جوائز
هــي جــائــزة أفضل بنك إسالمي
في الكويت بالخدمات المصرفية
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وجـ ــائـ ــزة أف ـضــل
تطبيق للهواتف الذكية وجائزة
ً
ً
ال ـب ـنــك األك ـث ــر اب ـت ـك ــارا واب ــداع ــا
ً
وج ـ ــائ ـ ــزة األف ـ ـضـ ــل ابـ ـ ــداعـ ـ ــا فــي
تقنيات «.»IMAl
وقال نائب الرئيس التنفيذي
في البنك عبدالله التويجري ،إن
«مثل هذا التقدير من مؤسسات
عالمية مشهود لها بالحيادية
والـمـصــداقـيــة يــؤكــد أن رؤيـتـنــا
واستراتيجيتنا ا لـتــي انطلقنا
سنوات كانت صحيحة
منها قبل ّ
من خالل ضخ االستثمارات في

التكنولوجيا وتطويعها لخدمة
عمالئنا».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـج ـ ــري أن
التكنولوجيا لــم تعد رفاهية أو
ً
شيئا يبحث عنه البعض فقط ،بل
ً
ً
أصبحت جــزءا مهما في حياتنا
الـيــومـيــة ،السـيـمــا مــع الـتـطــورات
ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـ ـي ـ ــرة ب ــالـ ـمـ ـج ــاالت ال ـم ــال ـي ــة
ً
والمصرفية ،حتى باتت جــزءا ال
يمكن االستغناء عنه لإلنسان».
وأكـ ــد أن «ب ــوب ـي ــان» ن ـجــح في
أن يـكــون ج ــزء مــن حـيــاة العميل
اليومية وبعبارة أخ ــرى ،فــإن ما
يقدمه البنك لم يعد مجرد خدمة
أو منتج بل أسلوب حياة يتضمن
ك ــل الـتـفــاصـيــل ال ـتــي تـسـعــى ألن
تكون حياة العمالء أكثر سهولة
وراحة وتختصر الكثير من وقتهم
الــذي كــان يضيع في السابق في
إجراء المعامالت المصرفية.

َلم تفوق بوبيان؟
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة «غـ ـل ــوب ــل
ف ــايـ ـن ــان ــس» أكـ ـ ــدت فـ ــي م ـعــرض
اخ ـت ـي ــاره ــا ل ـبــوب ـيــان ول ـس ـنــوات
عدة باعتباره األفضل في الكويت
لألسباب التالية:

 مدى قوة االستراتيجية التىي ـض ـع ـهــا ال ـب ـن ــك ل ـج ــذب وخ ــدم ــة
الـعـمــاء الــراغـبـيــن فــي الحصول
على خدمات مصرفية إلكترونية.
 تحفيز وترغيب العمالء فيالتحول إلــى استخدام الخدمات
المصرفية اإللكترونية.
 ن ـمــو ق ــاع ــدة ال ـع ـمــاء الــذيــنيستخدمون الخدمات المصرفية
اإللكترونية بكافة قنواتها سواء
عبر اإلنترنت أو الهواتف الذكية.
 اإلب ــداع واالبـتـكــار فــي تقديمخدمات مصرفية وغير مصرفية
مميزة عبر القنوات اإللكترونية.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أفـ ـ ـ ــاد
الـتــويـجــري بــأن األع ــوام األخـيــرة
ً
شهدت ارتفاعا غير مسبوق في
قــاعــدة عمالء بنك بوبيان الذين
يستخدمون الحلول المصرفية
اإللكترونية سواء عبر موقع البنك
اإللكتروني على اإلنترنت أو من
خ ــال خ ــدم ــات بــوب ـيــان مــوبــايــل
بانكنغ.
وأضاف أن ذلك ارتبط بالنمو
الكبير في عدد العمالء ،بالتالي
ف ــإن ع ــدد الـعـمـلـيــات الـمـصــرفـيــة
باستخدام كل القنوات تضاعف
خــال الـسـنــوات األخ ـيــرة مقارنة
ب ـن ـس ــب نـ ـم ــو م ـع ـت ــدل ــة ل ـل ـب ـنــوك

اإلدارة التنفيذية بـ «البنك» تحتفل بالجوائز
األخـ ــرى ،وهــو تـحـ ّـد آخــر يضاف
إلى التحديات التي واجهت البنك.
وأشار إلى أن اإلدارة التنفيذية
ك ــان ــت ع ـل ــى دراي ـ ـ ــة ك ــام ـل ــة ب ـهــذه
الـ ـتـ ـح ــدي ــات لـ ــذلـ ــك ك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــرار
بــاالس ـت ـث ـمــار ب ـق ــوة ف ــي مختلف
ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـت ــواك ــب
التطورات التى تشهدها الخدمات
والمنتجات.

اختيار الشباب األول
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال

الـتــويـجــري إن الـبـنــك سـعــى منذ
س ـنــوات ألن يـكــون الـخـيــار األول
للشباب الكويتيين لــذا استثمر
الـكـثـيــر فــي مـجــال التكنولوجيا
المصرفية وهــو ما أهله بالفعل
ليكون الـخـيــار األفـضــل للشباب
ً
انطالقا من الخدمات والمنتجات
التي يقدمها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك يـ ــركـ ــز،
بــاإلضــافــة إلــى شريحة الشباب،
على العمالء ذوي المالءة المالية
الجيدة من المواطنين ،مما أدى
إلى ارتفاع نسبة الكويتيين الذين

يـحــولــون رواتـبـهــم عـلــى بوبيان
ب ــدرج ــة ك ـب ـيــرة خـ ــال ال ـس ـنــوات
األ خ ـيــرة فاألغلبية العظمى من
عـمــاء الـبـنــك هــم مــن الكويتيين
من مختلف األعمار والقطاعات.
وأك ــد الـتــويـجــري أن مــا حققه
البنك مــن نمو فــي أربــاحــه يأتي
ً
تــأكـيــدا على نجاح استراتيجية
الـ ـبـ ـن ــك وخـ ـطـ ـط ــه ف ـ ــي الـ ـت ــوس ــع
بالسوق المحلي إذ نجح «بوبيان»
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ــداف ـ ــه ل ـي ـحــافــظ
عـ ـل ــى نـ ـف ــس مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـن ـمــو
ف ــي ال ــرب ـح ـي ــة ،ال ـت ــي حـقـقـهــا في

السنوات الماضية ،وهو مستمر
على نفس االستراتيجية وخططه
في التوسع في السوق الكويتي،
وزيـ ـ ـ ــادة ح ـص ـتــه ال ـس ــوق ـي ــة عـبــر
المنتجات والخدمات المصرفية
المبتكرة التي يقدمها للعمالء.
وأش ــار إلــى أن رفــع تصنيفات
الـبـنــك الـمـخـتـلـفــة وتـقـيـيـمـهــا من
ً
قبل المؤسسات المختصة عالميا
يــؤكــد ن ـجــاح الـبـنــك فــي الـتــوســع
ً
ً
محليا ،مما انعكس إيجابا على
إيـ ــراداتـ ــه الـتـشـغـيـلـيــة وم ـع ــدالت
ربحيته.

«التجاري» يستقبل فريق الفحوصات الطبية «الوطني» يمنح فرصة الفوز بسيارة «»GAC
لمستشفى المواساة الجديد

الشيخ أحمد الدعيج وإلهام محفوظ وأماني الورع مع فريق عمل مستشفى المواساة
استقبل البنك التجاري الكويتي فريق
ال ـف ـحــوصــات الـطـبـيــة ال ـتــابــع لمستشفى
المواساة الجديد في مبنى البنك الرئيسي،
إلج ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـيــة ال ـســري ـعــة
لموظفيه أثناء الدوام الرسمي ،بمشاركة
وح ـضــور رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الشيخ
أحمد الدعيج ،ورئيسة الجهاز التنفيذي
إلهام محفوظ.
وجاء ت هذه الخطوة لتؤكد من جديد
مسؤولية البنك االجتماعية تجاه موظفيه.

وبهذه المناسبة ،قالت نائبة المدير
ال ـ ـعـ ــام – قـ ـط ــاع الـ ـت ــواص ــل ال ـم ــؤس ـس ــي،
أماني الــورع ،إن استضافة البنك لفريق
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـمـ ــواسـ ــاة الـ ـج ــدي ــد جـ ــاءت
بهدف توفير الخدمات الطبية السريعة
لـمــو ظـفــي ا لـبـنــك ،وتمكينهم مــن معرفة
مستوى ضغط الدم ونسبة السكر بالدم
واالسـتـشــارات الصحية األخ ــرى ،وكذلك
االطمئنان على صحة البدن بشكل عام
وال ــوزن المثالي .وأش ــارت إلــى أن البنك

«الخليج» :أماني وحيد تفوز في
السحب الشهري الثامن لـ «الراتب»

ي ـحــرص عـلــى اسـتـضــافــة ال ـف ــرق الطبية
من المستشفيات والعيادات المختلفة،
في إطار خدمات التوعية الصحية التي
ً
يقدمها لموظفيه ،إيمانا منه بأن الوقاية
خير من العالج.
وفــي ختام الــزيــارة ،توجه «التجاري»
بالشكر لفريق الفحوصات الطبية التابع
لمستشفى المواساة الجديد ،لتعاونهم
فــي إجـ ــراء الـفـحــوصــات الـطـبـيــة الــازمــة
وراق.
لموظفي البنك بمستوى مهني
ٍ

«برقان» يطور حساب الثريا للراتب
لتوفير مجموعة جديدة من الخيارات والميزات
أعـلــن بـنــك ب ــرق ــان ،أخ ـي ــرا ،تـطــويــر حـســاب الثريا
للراتب ،الــذي يوفر للعمالء عــروضــا قيمة ومفيدة،
إضافة إلى السحب الشهري على جائزة نقدية للعمالء
الجدد والحاليين الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى
«برقان» وفرصة الفوز بمبلغ  10.000دينار شهريا.
ويــأتــي ذل ــك فــي إط ــار ال ـتــزام الـبـنــك بـتــزويــد عمالئه
بمزايا وعروض متنوعة .كما صمم البنك باقة خاصة
لحديثي الـتــوظــف ،الـتــي تسمح للعمالء المؤهلين
باالختيار بين هدية نقدية بقيمة  250دينارا ،أو قرض
بدون فوائد يصل إلى  12.000دينار.
وقال ناصر القيسي ،رئيس الخدمات المصرفية
الشخصية فــي «بــرقــان»« :نحن فــي البنك نؤمن بأن

الفائزة تتسلم الجائزة
أعلن بنك الخليج الفائز فــي السحب الشهري الثامن
لحساب الراتب لهذا العام .وكانت الفائزة هي أماني وحيد
عبدالله ،الموظفة في وزارة التربية ،حيث فــازت بجائزة
نقدية تصل إلى  12ضعف الراتب .وتم إجراء السحب في
إذاعــة نبض الكويت ( FM88.8برنامج ديوانية الياقوت
واألنـصــاري) ،بحضور وإشــراف ممثل من وزارة التجارة
والصناعة.
وفي تعليقها على الفوز ،قالت أماني« :أشعر بسعادة
غامرة ،لكوني الفائزة المحظوظة لهذا الشهر ،ويشرفني
أن أكون من عمالء (الخليج) .أود أن أشكر الموظفين على
االستقبال ُ
وحسن الضيافة في مقر البنك».
ويوفر عرض حساب الراتب لعام  2019لجميع العمالء
الكويتيين ال ـجــدد مـمــن يـقــومــون بتحويل رواتـبـهــم إلــى
«الخليج» فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات الشهرية
والفوز بـ  12ضعف الراتب ،وفي السحب السنوي على أكبر
جائزة لحساب الراتب في الكويت ،وهي  100ضعف الراتب.
ويـمـنــح حـســاب ال ــرات ــب الـعـمــاء ال ـجــدد مـمــن يقومون
بتحويل رواتبهم إلى «الخليج» فرصة الحصول على جائزة
نقدية فورية قدرها  100دينار ،أو قرض بدون فوائد حتى
 10.000دينار ،شرط أال يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى
البنك عن  500دينار.
وبــإمـكــان الـعـمــاء الـجــدد الـحـصــول على بـطــاقــات فيزا
وماستركارد االئتمانية من دون رسوم سنوية في العام
األول ،مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى
 70.000دي ـنــار ،وتـســديــده خ ــال م ــدة  15سـنــة ،أو قــرض
استهالكي تصل قيمته إلى  25.000دينار.

أط ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
حملة جديدة بالتعاون مع شركة
الـمـطــوع والـقــاضــي وكـيــل شركة
«جـ ـ ــي أيـ ـ ــه سـ ــي م ـ ــوت ـ ــور» لـمـنــح
العمالء فرصة الدخول في السحب
والفوز بسيارة جديدة طراز «GAC
 »GS3أو « »GAC GA4عند تحميل
واستخدام برنامج خدمة «الوطني
عبر الموبايل».
وق ـ ـ ـ ــال «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمس ،إن الحملة الجديدة
تأتي في إطار حرص البنك على
مـكــافــأة عمالئه مــن خــال تقديم
السحوبات المميزة واالستثنائية
وال ـس ـع ــي إلـ ــى تـشـجـيـعـهــم على
ً
إتـمــام معامالتهم إلكترونيا من
خالل برنامج خدمة «الوطني عبر
الموبايل».
وتمنح الحملة فرصة الدخول
في السحب لمستخدمي برنامج
تـلــك ال ـخــدمــة م ــن ال ـع ـمــاء الــذيــن
قـ ــامـ ــوا ب ـت ـح ــوي ــل رواتـ ـبـ ـه ــم إل ــى
«الوطني» أو لغير عمالء تحويل
الراتب الذين لديهم مبلغ محدد
في حساباتهم ،إذ يحصل العمالء
ال ــذي ــن ق ــام ــوا بـتـحــويــل رواتـبـهــم
عـلــى فــرصـتـيــن ل ــدخ ــول السحب
ع ـنــد ال ـق ـيــام بـمـعــامـلــة مـصــرفـيــة
باستخدام برنامج خدمة الوطني
عـبــر ال ـمــوبــايــل ،أو عـنــد تحديث
بيانات رقم الهاتف عبر البرنامج
ً
وأيضا عند تحديث بيانات البريد
اإللكتروني.

ب ـي ـن ـم ــا ي ـح ـص ــل غـ ـي ــر ع ـم ــاء
تحويل الراتب على فرصة واحدة
ل ـ ــدخ ـ ــول الـ ـسـ ـح ــب عـ ـن ــد ال ـق ـي ــام
بمعاملة مصرفية عبر برنامج
خدمة الوطني عبر الموبايل أو
عند تحديث بيانات رقم الهاتف،
كذلك عند تحديث بيانات البريد
اإللكتروني.
وسوف يتم في نهاية الحملة
اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن ال ــرابـ ـحـ ـي ــن ال ــذي ــن
يـمـكـنـهــم االخ ـت ـي ــار ب ـيــن س ـيــارة
« »GAC GS3أو «.»GAC GA4
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال أحمد
القناعي من مجموعة الخدمات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ف ــي
«الــوطـنــي»« ،إننا سعداء بإطالق
هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
شــركــة الـمـطــوع والـقــاضــي وكيل
شركة جــي أيــه ســي مــوتــور التي
تــأتــي ضمن استراتيجية البنك
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـك ــاف ــأة ع ـمــائــه
م ــن خ ــال ت ـقــديــم ب ــاق ــة مـتـنــوعــة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات وال ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز
االستثنائية».
وأض ــاف القناعي ،أن الحملة
تـهــدف إل ــى تشجيع عـمــاء بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى إت ـم ــام
ً
معامالتهم إلكترونيا باستخدام
ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
الموبايل ،كذلك تعريف العمالء
بالمزايا المتنوعة والتحديثات
التي يتم إدخالها على البرنامج
باستمرار بهدف توفير معامالت

ابـتـكــار الـحـلــول المصرفية المناسبة هــو المفتاح
األس ــاس ــي لتلبية احـتـيــاجــات عـمــائـنــا الـمـتـنــوعــة.
من خــال عروضنا الحصرية المصممة خصوصا
لعمالئنا ،يهدف (برقان) إلى االرتقاء بمستوى تجارب
الـعـمــاء ،والـحـفــاظ على مكانته ،كــواحــد مــن أفضل
مزودي الخدمات في المنطقة».
وأوضـ ــح الـقـيـســي أن ــه يمكن فـتــح حـســاب الثريا
للراتب ،بالدينار الكويتي ،أو غيره من العمالت ،وأنه
يمنح صاحبه العديد من المميزات ،منها الحصول
على قــرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته،
إضــافــة إلــى االسـتـفــادة مــن ال ـعــروض والخصومات
على مدار العام.

ناصر القيسي

«المتحد» يعلن فائزي «الحصاد» األسبوعي
ك ـش ــف ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ف ــي 11
سبتمبر الـجــاري عن أسماء الرابحين في
السحب األسـبــوعــي على جــوائــز الحصاد
اإلس ــام ــي ،حـســاب الـسـحــب عـلــى الـجــوائــز
اإلسالمي األول في الكويت ،الذي استطاع
أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحين من
سعداء الحظ.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس،
إن ه ــذا الـسـحــب يـقــدم لـعـمــائــه أكـبــر عــدد
من فــرص للفوز على مــدار العام من خالل
ً
مــا يــزيــد على  850جــائــزة سـنــويــا ،وأسفر
السحب عن حصول راما محمد عبدالحميد
عـلــى ال ـجــائــزة األسـبــوعـيــة الـكـبــرى بقيمة
 10000دينار.
ً
كما أسفر عن حصول  20فائزا على 1000
دينار لكل رابح وهم :زكريا عبدالله الرويح،
ومرفت أحمد مصطفى ،وحسن جابر غلوم،
وفيصل رضا محمد ،ومحمد حسين علي
ك ــوث ــري ،وع ـ ــوض س ـع ـيــد ح ـم ـيــد ،وأح ـمــد
عاصم محمد ،وفيصل إبراهيم العوضي،
وأحمد رويشد العازمي ،وفيرونيكا باتريك
ميلز ،وأمـيــر صاحب سيد س ــاالر ،وأحمد
ي ــوس ــف ال ـ ـحـ ــواج ،وع ـص ــام مـحـمــد أح ـمــد،
وعـبــدالـغـنــي عبدالنبي عـبــدالـلــه ،ومــانــوج
نافين ميجشيني ،وعقيل جعفر منصور،

وك ــوث ــر ب ـي ـكــام م ـح ـمــد ،وم ـح ـمــد عـبــدالـلــه
مـحـمــد ،وفـتـحــي محسن حـبـيــب ،ولطيفة
خليفة مبارك.
وبهذه المناسبة ،يتقدم «األهلي المتحد
ً
«بخالص التهنئة لعمالئه الرابحين مؤكدا
أن هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما
زالت بانتظارهم.
ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء
في األهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين
بناء على خطة السحب ،وفي أيام األعياد
أو العطالت الرسمية يتم تأجيل السحب
ليوم العمل التالي.
ويـتـيــح حـســاب الـحـصــاد اإلســامــي
لعمالء البنك الدخول في السحب على
جــوائــز ربــع سنوية كبرى بقيمة 250000
دي ـنــار ل ـلــرابــح ،وال ـتــي تمكنه مــن تحقيق
أح ــام ــه وت ـط ـل ـعــاتــه .إض ــاف ــة إل ــى الـسـحــب
الشهري على جائزة بقيمة  100000دينار.
ولعل أحــد أبــرز المميزات التي يقدمها
برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي لعمالئه
هي السحب على جوائز العيدين لعمالئه
الــذيــن يـسـعــدون بــالـفــوز فــي كــل مــن عيدي
الفطر واألضحى ،إذ يحظى الرابحون من
عمالء المتحد بجائزة بقيمة  100000دينار
في كل من العيدين.

وإض ــاف ــة إل ــى مــا سـبــق تتضمن جــوائــز
الـحـصــاد اإلس ــام ــي  21جــائــزة أسبوعية
تتكون من جائزة كبرى بقيمة  10000دينار،
إضافة إلى  20جائزة قيمة كل منها 1000
دينار ،وإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة،
يحصل عمالء الحصاد اإلسالمي على أرباح
سنوية متوقعة على أســاس عقد الوكالة،
م ـم ــا ي ـج ـعــل ح ـس ــاب ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي
ً
ً
مفيدا لألسرة والمدخرين عموما من خالل
تحقيقه الـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ،مما يلقى
تقدير العمالء الجدد و الحاليين.

مصرفية أكثر سهولة وسرعة مع
مراعاة أعلى معايير األمان.
وأكد حرص البنك على تطوير
ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة «ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
الـمــوبــايــل» بـهــدف تقديم تجربة
ً
م ـصــرف ـيــة أك ـث ــر ت ـ ـطـ ــورا ف ــي ظــل
م ــا ي ــوف ــره ال ـبــرنــامــج م ــن طريقة
سـهـلــة وســري ـعــة إلج ـ ــراء الـعــديــد
م ــن ال ـم ـع ــام ــات ال ـم ـصــرف ـيــة في
أي وقـ ـ ــت وحـ ـت ــى خـ ـ ــال ال ـس ـفــر
واإلجــازات ،إضافة إلى ما يوفره
البرنامج من طريقة سهلة إلدارة
ً
الـ ـمـ ـص ــاري ــف وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـعــد
الخدمات والتحديثات التي تمت
ً
إضافتها للبرنامج أخ ـيــرا التي
القت استحسان واهتمام العمالء.
ويـعـمــد «الــوط ـنــي» بــاسـتـمــرار
إل ــى تـطــويــر خــدمــة الــوطـنــي عبر
ال ـمــوبــايــل لـتـمـكـيــن ال ـع ـم ــاء من
القيام بخدمات مصرفية محددة
بكل سهولة وراحة وفي أي وقت
ومنها إدارة البطاقات أثناء السفر،
وزيادة الحد الشهري للتحويالت

أحمد القناعي

المصرفية ،وفتح حساب جديد،
واالطـ ــاع عـلــى الـمـعــامــات التي
تـمــت عـلــى الـحـســاب والـبـطــاقــات
االئتمانية ،واالطالع على مجموع
نـ ـق ــاط م ــاي ـل ــز ال ــوطـ ـن ــي ،ون ـق ــاط
برنامج مكافآت الوطني ،وسداد
م ـس ـت ـح ـق ــات بـ ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي
االئتمانية ،وتحديد مواقع فروع
الوطني ومواقع أجهزة الوطني
لـلـسـحــب اآللـ ــي وأج ـه ــزة اإليـ ــداع
النقدي في الكويت.

«بيت التمويل» يعلن الفائز بالسحب
الثاني لحملة «مفتاح بيتك بأوروبا»
قــال بيت التمويل الكويتي
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» إن ال ـع ـم ـي ـل ــة ه ــاج ــر
ج ــاس ــم أح ـم ــد ال ـج ــاس ــم ف ــازت
بتملك عقار مــن اختيارها في
أوروب ــا ،ضمن السحب الثاني
لـحـمـلــة «ب ـطــاقــات بـيـتــكVisa -
مفتاح بيتك في أوروبــا» ،الذي
أجري بإشراف ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـح ـم ـلــة
الـجــديــدة تمنح عـمــاء «بيتك»
تـجــربــة غـيــر مـسـبــوقــة وفــريــدة
مــن نــو عـهــا ،إذ تعتبر الحملة
سابقة على الساحة المصرفية،
وي ـم ـك ــن أن ي ـح ـقــق اس ـت ـخ ــدام
بطاقة  – Visaبيتك في الكويت
أو ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ب ــدي ـن ــار عـلــى
األق ـ ـ ــل ،ح ـل ــم امـ ـت ــاك ع ـق ــار فــي
أوروبا ،مما يعكس مدى اهتمام
«بيتك» بعمالئه والحرص على
مكافأتهم بشكل مميز.
وتـ ـمـ ـت ــد ال ـح ـم ـل ــة حـ ـت ــى 16
س ـب ـت ـم ـبــر ال ـ ـج ـ ــاري ،إذ تـتـيــح
فرصة الفوز لثالثة عمالء على
م ـ ــدى ث ــاث ــة أشـ ـه ــر مـ ــن خ ــال
ثالثة سحوبات ،يفوز كل عميل
بجائزة نقدية تخصص لشراء
ممتلكات عقارية مــن اختياره
في أوروبا.
وي ـ ـق ـ ــدم «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ت ــذك ــرت ــي
سفر فئة رجــال األعمال للفائز
وم ــراف ــق ل ــه ،إل ــى جــانــب إقــامــة
ـال ف ــي فـنــدق
مــدتـهــا خـمــس ل ـي ـ ٍ
خـ ـ ـم ـ ــس ن ـ ـ ـجـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــة
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـش ـتــري
ال ـع ـم ـيــل ال ـف ــائ ــز ال ـع ـق ــار فـيـهــا،
إضافة إلى منحة نقدية بقيمة
 1000دينار.
وتتميز الحملة عــاوة على
جوائزها ،بجانب آخر هو مبلغ
اإلن ـف ــاق الـمـطـلــوب بــاسـتـخــدام
الـبـطــاقــة ،ال ــذي يـبــدأ مــن دينار

واح ــد ،فبمجرد إن ـفــاق حامل
البطاقة لدينار كحد أدنى على
إجمالي عمليات الشراء خالل
مـ ــدة ال ـح ـم ـلــة ي ـتــأهــل لــدخــول
السحب النهائي بمعدل فرصة
م ـقــابــل ك ــل ديـ ـن ــار مـشـتــريــات
داخ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وفــرص ـت ـيــن
م ـقــابــل ك ــل ديـ ـن ــار مـشـتــريــات
خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،والـ ـعـ ـم ــاء
ال ـمــؤه ـلــون ل ـلــدخــول ف ــي هــذه
الحملة هم مستخدمو بطاقات
« Visaبيتك».
ويساهم طرح الحملة خالل
مــوســم الـسـفــر وال ـع ـطــات في
منح العمالء تجربة مصرفية
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة وف ـ ـ ـ ـ ــرص ف ـ ـ ـ ــوز لـ ــدى
اس ـت ـخــدام ـهــم ب ـطــاقــات «Visa
بـيـتــك» ،كـمــا أن رب ــط الـجــائــزة
ب ــإمـ ـك ــان االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام داخ ـ ــل
الكويت أو خارجها ينطلق من
الرغبة فــي تشجيع استخدام
البطاقات في السوق المحلي،
وت ـن ـش ـيــط م ـب ـي ـعــات ال ـت ـج ــار،
وتحقيق الـعــدالــة فــي الـفــرص
بين العمالء.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ع ـلــى
مــواصـلــة ج ـهــود ال ـت ـعــاون مع
شركة  Visaلتخطيط وتنفيذ
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــات ،لـمــا
لـهــا مــن مـ ــردود إيـجــابــي على
مستوى رضا العمالء ومعدالت
االسـتـخــدام وتوسيع الحصة
الـســوقـيــة ل ـ «بـيـتــك» فــي مجال
البطاقات بأنواعها المختلفة.
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الميزانية العامة ستبلغ  33مليار دينار بعد  3سنوات
إذا استمر نموها بنفس نسبة ارتفاعها في الحساب الختامي للسنة الفائتة
إذا استمر نمو النفقات العامة
الفعلية بنفس نسبة ارتفاعها
في الحساب الختامي للسنة
المالية الفائتة ،فسوف تبلغ
النفقات العامة بعد ثالث
سنوات نحو  33مليار دينار.

أف ـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر "الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال"
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي األس ـ ـبـ ــوعـ ــي
ب ــأن ســامــة ن ـظــام الـتــأمـيــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ت ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ألثـ ـ ـ ــر ك ــل
سياسة أو قــرار مــا لــي على
تـ ـ ــوازن ال ـت ــدف ـق ــات ال ـمــال ـيــة
الـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــة،
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــر ،واأله ـ ـ ـ ـ ــم
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،وت ـ ـ ـ ــزداد
حـســاسـيــة تـلــك الـسـيــاســات
وال ـقــرارات فــي الـكــويــت ،ألن
تـ ــوازن تـلــك ال ـص ـنــاديــق في
الحاضر والمستقبل يعتمد
بدرجة طاغية على أوضاع
المالية العامة.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،وبـيـنـمــا
ً
تشمل مظلة التقاعد حاليا
نحو  135ألف مواطن ،يبلغ
عدد العاملين في الحكومة
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ن ـحــو 335
ألـ ــف ع ــام ــل ،ي ـض ــاف إلـيـهــم
نحو  100ألف مواطن عامل
في القطاع الخاص ،ويبلغ
عــدد المرشحين إ لــى سوق
العمل من المواطنين حتى
عـ ــام  2035ن ـحــو  420أ لــف
مـ ـ ــواطـ ـ ــن ،وم ـ ـ ــن ه ـ ــم خ ـ ــارج
ً
المظلة حاليا  ،هم مستقبل
متطلبات واستقرار النظام.
وتوازن صناديق التقاعد
يعني ضرورة قدرتها على
زي ـ ـ ــادة ت ــدف ـق ــات ـه ــا ال ـمــال ـيــة
الداخلة لتتمكن على الدوام
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــاق ـ ـ ــاة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات

ال ــزي ــادة ل ـتــدف ـقــات الـعـمــالــة
إل ـ ـ ــى مـ ـظـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد ،مــع
اح ـت ـم ــال ارت ـ ـفـ ــاع ت ـعــويــض
المتقاعد بين فترة وأخرى
ك ـ ـل ـ ـمـ ــا ارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت مـ ـ ـع ـ ــدالت
التضخم.
وضبط التوازن في جانب
الـتــدفـقــات الـمــالـيــة الــداخـلــة
يــأتــي مــن مـصــدريــن ،األول،
هـ ــو اش ـ ـتـ ــراكـ ــات ال ـعــام ـل ـيــن
وم ـ ـ ـع ـ ـ ـظـ ـ ــم مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدره ـ ـ ــا ف ــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
ً
ولـ ـ ـي ـ ــس دخ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن نـ ـش ــاط
اقتصادي مستدام ،والثاني،
هـ ـ ـ ــو دخ ـ ـ ـ ـ ــل اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات
ص ـ ـ ـنـ ـ ــادي ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ال
يفترض أن يقل عن معدل 6
ً
في المئة سنويا .
وضبط التوازن في جانب
ال ـتــدف ـقــات ال ـخــارجــة ،يــأتــي
م ــن الـ ـح ــرص ع ـلــى ال ـعــدالــة
ب ـي ــن األجـ ـ ـي ـ ــال ،ب ـم ـع ـنــى أال
ينحاز التعويض لمصلحة
جيل ألن لديه سلطة اتخاذ
ً
قرار بما يسبب عجزا يدفع
ً
ثـ ـمـ ـن ــه ب ـ ــاهـ ـ ـظ ـ ــا مـ ـتـ ـق ــاع ــدو
المستقبل.
ونظام التأمينات الحالي
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــاب مــن
أك ـثــر مــن م ـصــدر ،فــالـمــالـيــة
العامة منهكة بسبب سوء
إدارة ا ل ـج ـيــل ا ل ـحــا لــي لـهــا،
ودخل استثمارات صناديق
الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات ضـ ـعـ ـي ــف ب ـلــغ
 5.68فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ل ـل ـس ـن ــة

المالية  ،2018/2017وهبط
إ لــى  3.97فــي ا لـمـئــة للسنة
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة

 ،2019 /2018إ لـ ـ ــى ج ــا ن ــب
فـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاده ـ ـ ــا ال ـ ـ ـض ـ ـ ـخـ ـ ــم ف ــي
الـمــاضــي ال ـقــريــب .ولـعـقــاب
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات
ع ـل ــى ذ ل ـ ــك األداء ،ا ن ـف ـل ـتــت
س ـيــاســات شـعـبــويــة لـشــراء
الود السياسي لمتقاعدي
الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــالـ ــي ب ـمــا
يـبـيــع اس ـت ـقــرار وأم ــان
كل متقاعدي المستقبل،
وس ـي ـكــون ذل ــك الـعـقــاب
ً
ً
قاسيا وسريعا لهم،
إن لــم يـصـلــح حــال
المالية العامة.
وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــر
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـع ـ ـجـ ــز ال ـ ـك ـ ـتـ ــواري
وال ـ ــذي قـ ــدم األسـ ـب ــوع قـبــل
ال ـف ــائ ــت وال ـم ـع ــد م ــن جـهــة
م ـس ـت ـق ـل ــة ،ق ـ ــدر حـ ـج ــم ذل ــك
ا ل ـع ـجــز بـنـحــو  17.4مـلـيــار
دينار ،أو نحو  11في المئة
من قيمة احتياطي األجيال
القادمة ،ولعل ما هو صادم
تـلــك الـطـفــرة فــي حـجــم ذلــك
العجز البالغة نحو  90في
المئة ،أو  8مليارات دينار،
وفي ثالث سنوات فقط.
وحال المصدر الرديف أو
ا لــدا عــم ،أي المالية العامة،
ل ـي ــس أفـ ـض ــل ب ـع ــد إص ــاب ــة
أ سـعــار النفط بما يفترض
ب ـ ــأ ن ـ ــه و ه ـ ـ ــن دا ئـ ـ ـ ـ ــم ،وألول
ً
مــرة مـنــذ ر بــع قــرن تقريبا ،
ي ـصــدر ال ـح ـســاب الـخـتــامــي
للسنة المالية 2019/2018
ب ـم ـص ــروف ــات ف ـع ـل ـيــة أع ـلــى
ب ـن ـحــو  13.5فـ ــي ا ل ـم ـئــة
ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـه ــا.
ولـ ـمـ ـج ــرد

ا لـ ـتـ ـح ــذ ي ــر ،ح ـت ــى وإن ك ــان
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل ت ـح ـق ـق ــه
عـ ـ ـل ـ ــى أرض ا ل ـ ـ ـ ــوا ق ـ ـ ـ ــع ،ل ــو
ح ـق ـق ــت ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـث ــاث
ال ـق ــادم ــة زي ـ ــادة ف ــي الـعـجــز
االكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواري م ـ ـمـ ــاث ـ ـلـ ــة ل ـم ــا
تحقق في السنوات المالية
ا ل ـثــاث ا لـفــا ئـتــة ،أي  90في
ال ـم ـئــة ،س ــوف يـبـلــغ الـعـجــز
اإلكتواري  33مليار دينار.
ولو استمر نمو النفقات
العامة الفعلية بنفس نسبة
ارتـ ـ ـف ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب
ال ـخ ـت ــام ــي ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــائ ـ ـ ـتـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـسـ ـ ــوف ت ـب ـل ــغ
الـنـفـقــات الـعــامــة بـعــد ثــاث
سـ ـ ـن ـ ــوات ن ـ ـحـ ــو  33م ـل ـي ــار
دينار ،ذلك فقط مؤشر على
كوارث المستقبل المحتملة،
ً
وذلــك ليس تــآمــرا مــن أحــد،
وإن ـ ـمـ ــا ص ـن ــاع ــة مــؤس ـس ـيــة
م ـح ـل ـي ــة ،أب ـط ــال ـه ــا ج ـنــاحــا
اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة ،ا لـتـنـفـيــذي
والتشريعي.
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات فـ ــي ن ـهــايــة
المطاف ال يصنعها ويحقق
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا مـ ـبـ ـن ــى وه ـي ـك ــل
تنظيمي وموازنة،
وإنما يصنعها
بشر مخلصون
ـاق
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ب ـ ـعـ ــدهـ ــم ،ت ـح ـكــم
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ع ـ ــام ـ ــة
نبيلة.

م ــا ص ـنــع م ــن الـمــؤس ـســة
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات
اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ال ـمــاضــي
مثال يحتذى ،ليس ضخامة
ال ـم ـكــونــات ال ـثــاثــة األول ــى،
أي مبنى و هـيـكــل تنظيمي
ومـ ـ ـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـل ــك
النوعية المميزة من البشر
الـ ـ ـت ـ ــي أسـ ـسـ ـتـ ـه ــا وح ـك ـم ــت
نـظـمـهــا وقـيـمـهــا ،رح ــم الـلــه
"حمد الجوعان" و"مشاري
العصيمي" ،كم نفتقدهما.

انخفاض كبير لسيولة سوق العقار في أغسطس خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
« »Brexitله بعدان غير مباشرين
بسبب العطالت والصيف وضعف أداء البورصة
ذكر تقرير "الشال" أن آخر البيانات المتوفرة في
وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-
بـعــد اسـتـبـعــاد كــل مــن الـنـشــاط الـحــرفــي ونـظــام
ً
ً
الـشــريــط الـســاحـلــي ،تظهر انـخـفــاضــا كـبـيــرا في
سيولة ســوق العقار في أغسطس  2019مقارنة
ب ـس ـيــولــة يــول ـيــو  2019رب ـم ــا ب ـس ـبــب ال ـع ـطــات
والصيف وضعف أداء البورصة.
ووفـ ــق ال ـت ـقــريــر ،بـلـغــت جـمـلــة قـيـمــة تـ ــداوالت
الـعـقــود والــوكــاالت لشهر أغسطس نحو 144.4
مـلـيــون دي ـن ــار ،وه ــي أدن ــى بـمــا نـسـبـتــه  -66في
المئة عــن مستوى سيولة يوليو  2019البالغة
نحو  425.3مليون دينار ،لكنها أعلى بما نسبته
 6.5في المئة مقارنة مع سيولة أغسطس ،2018
ً
عندما بلغت السيولة آنذاك نحو  135.6مليونا.
وتوزعت تداوالت أغسطس  2019ما بين نحو
ً
 139.9مليون ديـنــار ع ـقــودا ،ونـحــو  4.5ماليين
وكاالت.
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 331
ً
صفقة ،توزعت ما بين  321عـقــودا و 10وكــاالت،
وح ـ ـصـ ــدت م ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـمـ ــدي أعـ ـل ــى ع ـ ــدد مــن
الصفقات بـ  163صفقة ممثلة بنحو  49.2في المئة
من إجمالي عدد الصفقات العقارية ،تليها محافظة
حولي بـ  55صفقة تمثل نحو  16.6في المئة ،في
حـيــن حظيت محافظة الـجـهــراء بــأدنــى ع ــدد من
الصفقات بـ  12صفقة ممثلة بنحو  3.6في المئة.
وبلغت قيمة ت ــداوالت نشاط السكن الخاص
نحو  70.3مليون دينار كويتي ،منخفضة بنحو
 -57.4فــي المئة مقارنة مــع يوليو  2019عندما
بلغت نحو  165.1مليون دينار ،في حين ارتفعت
نسبة مساهمتها إ لــى نحو  48.7فــي المئة من
جملة قيمة ت ــداوالت العقار مقارنة بما نسبته
 38.8في المئة في يوليو .2019
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تــداوالت السكن
ً
الخاص خالل آخر  12شهرا نحو  127.6مليون

دينار ،أي إن قيمة تداوالت أغسطس  2019أدنى
بما نسبتـه  -44.9في المئة مقارنة بالمعدل.
وانخفض عــدد الصفقات لهذا النشاط إلى
 217صفقة مقارنة بـ  498صفقة في يوليو ،2019
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط
الـسـكــن ال ـخــاص نـحــو  324أل ــف دي ـنــار مقارنة
ً
بنحو  331ألفا فـي يوليو  ،2019أي بانخفاض
بحدود  -2.2في المئة.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن االستثماري
نحو  54.2مليـون دينار أي بانخفاض بنحو -65.1
فــي الـمـئــة مـقــارنــة مــع يــولـيــو  2019حـيــن بلغت
ً
نحو  155.4مليون ديـنــار ،بينما ارتفعت قليال
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو  37.6في
المئة مقارنة بما نسبته  36.5في المئة.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تــداوالت نشاط
ً
السكن االستثماري خالل  12شهرا نحو 119.4
مـلـيــون دي ـنــار ،أي ان قيمة تـ ــداوالت أغسطس
أدنى بما نسبته  -54.6في المئة مقارنة بمعدل
ً
آخر  12شهرا.
وانخفض عدد صفقاته إلى  67صفقة مقارنة بـ
 163صفقة في يوليو  ،2019وبذلك بلغ معدل قيمة
الصفقة الواحدة لنشاط السكن االستثماري نحو
ً
 810آالف دينار مقارنة بنحو  953ألفا فـي يوليو
 ،2019أي بانخفاض بحدود  -15.1في المئة.
وانخفضت قيمة تــداوالت النشاط التجاري
إلى نحو  18.4مليون دينار كويتي ،أي انخفضت
بنحو  -82في المئة مقارنة مع يوليو  2019حين
بلغت نـحــو  102.3مـلـيــون دي ـنــار ،وانخفضت
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو  12.7في
المئة مقارنة بما نسبته  24في المئة.
وبلغ معدل قيمة تــداوالت النشاط التجاري
ً
خالل  12شهرا نحو  52.4مليون دينار كويتي،
أي أن قيمة تــداوالت أغسطس أدنــى بنحو -65
ً
في المئة عن متوسط آخر  12شهرا.

وبـلــغ عــدد صفقاته  46صفقة مـقــارنــة ب ـ 73
صفقة لشهر يوليو الماضي ،وبذلك بلغ معدل
قيمة الصفقة الواحدة لشهر أغسطس الماضي
ن ـحــو  399أل ــف دي ـن ــار م ـقــارنــة ب ـم ـعــدل يــولـيــو
ال ـمــاضــي ال ـبــالــغ ن ـحــو  1.4مـلـيـ ــون ديـ ـن ــار ،أي
بانخفاض بحدود  -71.5في المئة.
كما تمت صفقة واحدة على نشاط المخازن
ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ك ــويـ ـت ــي ،م ـق ــارن ــة
بصفقتين بلغت قيمتهما نحو  2.6مليون دينار
في يوليو .2019
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر أغسطس
بـمـثـيـلـتـهــا لـلـشـهــر ن ـف ـســه م ــن ال ـس ـنــة الـفــائـتــة
ً
(أغسطس  )2018نالحظ أنها حققت ارتفاعا من
نحو  135.6مليون دينار إلى نحو  144.4مليون
دينار ،أي بما نسبته  6.5في المئة كما أسلفنا.
وشمل االرتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة
 143.2في المئة وسيولة نشاط السكن الخاص
بنسبة  8.2فــي ا لـمـئــة ،بينما انخفضت سيولة
نشاط السكن االستثماري بنسبة  -14في المئة.
وعند مقارنة جملة قيمة التداوالت منذ بداية
ال ـعــام الـحــالــي حـتــى شـهــر أغـسـطــس  ،2019أي
األشهر الثمانية األولى من العام بمثيلتها من
ً
عام  ،2018نالحظ انخفاضا في إجمالي سيولة
السوق العقاري من نحو  2.298مليار دينار إلى
نحو  2.271مليار دي ـنــار ،أي بما نسبته -1.2
في المئة.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خالل
مــا تبقى مــن الـسـنــة ( 4أش ـهــر) عـنــد المستوى
ً
ذاته ،فسوف تبلغ قيمة تداوالت السوق (عقودا
ووكاالت) نحو  3.406مليارات دينار ،وهي أدنى
بما قيمته  225.2مليون دينار عن مجموع السنة
الماضية ،أي انخفاض بما نسبته  -6.2في المئة
عــن مـسـتــوى ع ــام  ،2018إذ بـلــغ إجـمــالــي قيمة
تداوالت عام  2018نحو  3.631مليارات دينار.

تكاليف الخروج غير المنظم ستكون باهظة على المملكة المتحدة
ّ
ف ـ ـ ــن ـ ـ ــد ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــال
االق ـت ـص ــادي خـ ــروج بــريـطــانـيــا من
ً
االتحاد األوروبي " "Brexitموضحا
أننا لسنا معنيين بموضوع خروج
بريطانيا المنظم أو غير المنظم من
االتحاد األوروبــي سوى في بعدين
غ ـيــر م ـبــاشــريــن ،األول واأله ـ ــم هو
التركيز فــي الـخــاف فــي الموقفين
حــول مصير االقـتـصــاد البريطاني
وعمالته في المستقبل نتيجة ما قد
يحدث ،والثاني ،أثره على اضطراب
بيئة االقتصاد العالمي بما يتركه
من ضغوط على سوق النفط.
ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ومـ ــع إق ـ ـ ــرار كــل
أطراف النزاع الداخلي في بريطانيا
على ض ــرورة احـتــرام خيار الشعب
الـبــريـطــانــي ف ــي االس ـت ـف ـتــاء عندما
صــوت لمصلحة ال ـخــروج بأغلبية
 52في المئة مقابل  48في المئة ،أي
بفارق  4في المئة ،رغم أنها أغلبية
ً
ضـئـيـلــة ،وخ ــاف ــا ل ـمــا ن ـصــت عليه
نظم إنشاء االتـحــاد األوروب ــي على
إع ــادة االستفتاء بعد سنة إن كان
الـفــارق دون  5في المئة ،كما حدث
في تصويت الشعب الدنماركي على
ات ـف ــاق "مــاس ـتــري ـخــت" حـيــن أنـقــذت
اإلعادة االتحاد األوروبي عام ،1992
ذلك الشرط غير متوافر في استفتاء
بريطانيا ،لذلك بقي السالح الرئيس
لمن ما زالــوا يدعمون الخروج ،هو
االنتصار للديمقراطية.
و قـ ـ ـ ــدرت " "UNCTADفـ ــي م ـقــال
مـنـشــور فــي  2019/9/3أن تكاليف

الخروج غير المنظم ستكون باهظة
عـ ـل ــى ب ــري ـط ــان ـي ــا وهـ ـ ــي فـ ــي وض ــع
ً
اقتصادي صعب حاليا فإلى جانب
غــرامــة الـخــروج الضخمة ،تستفيد
ً
ً
ب ــري ـط ــان ـي ــا ح ــالـ ـي ــا م ــن  40ات ـف ــاق ــا
ً
تجاريا مــن أصــل  70دولــة تربطها
مع االتحاد األوروبي شروط تجارية
تفضيلية.
واأله ـ ـ ــم أنـ ــه م ــن أصـ ــل ص ـ ــادرات
سلعية بريطانية بحدود  450مليار
دوالر ،نـصـيــب بضائعها المعفاة
الـمـصــدرة لــاتـحــاد األوروب ــي يبلغ
حوالي نصفها.
وف ــي أف ـضــل سـيـنــاريــو لـلـخــروج
غير المنظم ،سوف تفقد بريطانيا
ن ـح ــو  7فـ ــي ال ـم ـئ ــة م ـن ـهــا أو نـحــو
 16م ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي .وضـمــن
صـ ــادرات بريطانيا الـحــالـيــة لــدول
لديها اتفاقات تجارية مع االتحاد
األوروبي وتستفيد منها بريطانيا،
نحو  17في المئة من تلك االتفاقات
هناك شكوك حــول اسـتـمــرارهــا ،أي
اح ـت ـم ــال ت ـعــرض ـهــا ل ـم ـخــاطــر ،ذلــك
إضــافــة إل ــى نـحــو  10فــي الـمـئــة من
ص ــادرات بريطانيا مــع دول لديها
ا ت ـفــا قــات مـعــا مـلــة تفضيلية معها،
مــازالــت لــم تحسم قــرار تجديد تلك
االتفاقات ،وتظل في موقع المخاطر
المحتملة.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى أن مـعـظــم
خ ـســائــر بــريـطــانـيــا س ــوف تتحقق
م ـ ــن ق ـ ـطـ ــاعـ ــات حـ ـس ــاس ــة الرت ـ ـفـ ــاع
أسعارها بسبب الرسوم الجمركية،

مثل الـسـيــارات واألغــذيــة المصنعة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــوجـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة والـ ـجـ ـل ــود ،ك ـم ــا أن ـهــا
ق ــد ت ـخ ـســر م ـعــام ـلــة تـفـضـيـلـيــة مع
أسواق جديدة وصلت المفاوضات
معها مراحل متقدمة لعقد اتفاقات
تـفـضـيـلـيــة م ــع االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
صاحب القوة التفاوضية األكبر.
وال ـق ـلــق ال ـبــري ـطــانــي الـ ــذي يــأتــي
فــي زمــن وهــن اقـتـصــادي ،يكمن في
انطباقات تلك التداعيات على سوق
الـعـمــل ،وعـلــى التضخم بما يعنيه
م ــن خ ـف ــض م ـس ـت ــوي ــات الـمـعـيـشــة،
ً
خصوصا مع اختناقات محتملة في
المنافذ الجمركية ،وال يخلو القلق
مــن مخاطر على وح ــدة بريطانيا،
مـثــل احـتـمــال ع ــودة اسـكـتـلـنــدا إلــى
مـ ـش ــروع اإلنـ ـفـ ـص ــال ،أو ت ــداع ـي ــات
معضلة الحدود وهي حرية انتقال
ال ـب ـضــائــع ب ـيــن ج ـم ـهــوريــة أيــرل ـنــدا
الـ ـعـ ـض ــو ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
وأي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة .ت ـلــك ه ــي لغة
ال ـح ــوار خ ــال أك ـبــر أزم ــة سياسية
ت ـ ــواج ـ ــه ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا مـ ـن ــذ الـ ـح ــرب
العالمية الثانية ،كلها حول مصير
البلد و نـمــو اقتصادها وعمالتها،
ول ـي ـت ـهــا عـ ـ ــدوى ت ـن ـت ـقــل إلـ ــى إدارة
الكويت العامة ،حيث القلق يتمحور
فقط حول ديمومتها ،ولم تأخذ في
ح ـســابــات ـهــا آثـ ــار ت ـلــك األزم ـ ــات في
جانب الضغط السلبي على سوق
النفط أكثر مما هو مضغوط.

ً
ّ
إجمالي موجودات «الكويت الدولي» سجل ارتفاعا بـ %8.3
تشير البيانات المالية لبنك
إجمالي
الكويت الدولي إلى أن ً
الموجودات سجل ارتفاعا
بلغ  179مليون دينار ونسبته
 8.3في المئة ،ليصل إلى نحو
.2.348

تناول تقرير شركة الشال نتائج بنك الكويت الدولي
الــذي أعلن عن أعماله للنصف األول من العام الحالي،
وال ـت ــي تـشـيــر إل ــى أن ص ــاف ــي رب ــح ال ـب ـنــك (ب ـع ــد خصم
الضرائب) بلغ نحو  9.74ماليين دينار ،بانخفاض مقداره
 2.28مليون ،ونسبته  19في المئة ،مقارنة بنحو 12.02
مليونا للفترة ذاتها من عام .2018
ويعزى هذا االنخفاض في مستوى األرباح الصافية،
إلى ارتفاع إجمالي اإليــرادات التشغيلية بقيمة أقل من
ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وعليه ،انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.08
ً
مليون دينار وبنسبة  6.1في المئة ،وصــوال إلــى نحو
 16.74مليونا ،مقارنة بنحو  17.82مليونا.
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليــرادات التشغيلية
للبنك بنحو  522ألــف ديـنــار ،أو بنسبة  1.5في المئة،
ليصل إلى نحو  35.06مليونا ،مقارنة مع نحو 34.54
مليونا للفترة نفسها من عام .2018
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمار بنحو
ً
 1.01مليون دينار ،وصوال إلى نحو  2.53مليون ،مقارنة
بنحو  1.52مليون.
بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 767
ألف دينار ،أي بنسبة  2.8في المئة ،ليبلغ نحو 26.37
مليونا ،مقارنة بنحو  27.14مليونا.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى
مــن ارت ـفــاع إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات التشغيلية بنحو 1.60
ً
مليون دينار ،أو بنسبة  9.6في المئة ،وصوال إلى نحو

 18.32مليونا ،مقارنة مــع نحو  16.72مليونا للفترة
نفسها من عام  ،2018وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع جميع
بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــود الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
التشغيلية.
وارتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ج ـم ـل ــة
ال ـم ـخ ـص ـص ــات بـنـحــو
 1.32مليون أو ما نسبته
 25.2في المئة ،عندما بلغت
نحو  6.56ماليين مقارنة بنحو  5.24ماليين.
وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح ،حيث بلغ
نحو  27.8في المئة ،بعد أن بلغ نحو  34.8في المئة خالل
الفترة المماثلة من عام .2018
وت ـش ـيــر ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـلـبـنــك إلـ ــى أن إجـمــالــي
ً
الموجودات سجل ارتفاعا بلغ قدره  179مليونا ونسبته
 8.3في المئة ،ليصل إلى نحو  2.348مليار مقابل نحو
 2.169مليار في نهاية عام  ،2018وارتفع بنحو 266.4
مليونا ،أو ما نسبته  12.8في المئة عند المقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2018حين بلغ نحو  2.081مليار دينار.
وارتفع بند مدينو تمويل بنحو  115.1مليونا أي نحو
ً
 7.2في المئة ،وصــوال إلى نحو  1.721مليار ( 73.3في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بنحو 1.606
مليار ( 74في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية
عام  ،2018وارتفع بنحو  13.1في المئة أو نحو 199.8
مليونا ،مقارنة بنحو  1.521مليار ( 73.1في المئة من

إجمالي الموجودات) في الفترة
نفسها من عام .2018
وبلغت نسبة إجمالي
مـ ــدي ـ ـنـ ــو ت ـ ـمـ ــويـ ــل إلـ ــى
إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــودائ ـ ـ ـ ــع
ن ـحــو  89.2ف ــي الـمـئــة،
مقارنة بنحو  86.2في
ً
المئة .وارتـفــع أيـضــا ،بند
المستحق مــن الـبـنــوك بنحو
 79.5مليونا أو بنحو  25.2في
ً
المئة ،وصــوال إلى نحو  395.1مليونا ( 16.8في المئة
من إجمالي الموجودات) ،مقارنة مع نحو  315.7مليونا
( 14.6في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام
.2018
وارتفع بنحو  12.9في المئة ،أي نحو  45.1مليونا
مقارنة بالفترة نفسها مــن عــام  ،2018حين بلغ نحو
 350.1مليونا ( 16.8في المئة من إجمالي الموجودات).
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــك (م ــن غير
اح ـت ـســاب ح ـقــوق الـمـلـكـيــة) ق ــد سـجـلــت ارت ـفــاعــا بلغت
قيمته  87.5مليونا ،أي ما نسبته  4.6في المئة ،لتصل
إلى نحو  1.980مليار دينار ،مقارنة بنحو  1.892مليار
بنهاية عام .2018
ً
وحققت ارتفاعا بنحو  165.7مليون دينار ،أي بنسبة
نـمــو  9.1ف ــي الـمـئــة عـنــد ال ـم ـقــارنــة بـمــا ك ــان عـلـيــه ذلــك
اإلجمالي في نهاية النصف األول من العام الفائت ،حين

بلغت جملة المطلوبات نحو  1.814مليار .وبلغت نسبة
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.3
في المئة ،مقارنة بنحو  87.2في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة
على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك
سجلت انخفاضا مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2018
إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين
الخاص بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو  7في المئة،
مقارنة بنحو  9.1في المئة ،وانخفض مؤشر العائد على
مـعــدل رأسـمــال البنك ( )ROCإلــى نحو  18.4فــي المئة،
ً
مقارنة بنحو  23.2في المئة ،وانخفض أيـضــا ،مؤشر
العائد على معدل موجودات البنك ( )ROAإلى نحو 0.9
في المئة ،مقارنة مع نحو  1.2في المئة .ومعهم انخفضت
ربحية السهم ( ،)EPSحيث بلغت  9.89فلوس مقارنة
بنحو  12.32فلسا.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /الربحية ( )P/Eنحو 13.9
ضعفا مقارنة مع نحو  9.1أضعاف ،تحقق ذلك نتيجة
ارتـفــاع السعر السوقي للسهم بنسبة  21.8فــي المئة،
مقابل انخفاض ربحية السهم الواحد ( )EPSعن مستواها
فــي نهاية يونيو  2018وبنحو  19.7فــي الـمـئــة .وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو 0.8
مرة ،مقارنة مع  0.9مرة للفترة نفسها من العام السابق.
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«الوطني» :اضطراب األسواق المالية وسط النفط ينهي األسبوع على خسائر
بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب
التجارية
الحرب
تصاعد
من
مخاوف
ً
ً

استمر االقتصاد األميركي في
إظهار إشارات متباينة ،إذ
أشارت إلى وجود اضطرابات
في قطاع الصناعات التحويلية
مقابل بيانات القطاع
االستهالكي ًالتي ال تزال في
وضع جيد جدا.

«الغرفة» :وقف
قبول الدفع
النقدي للخدمات
ّ
ذكرت غرفة تجارة وصناعة
الـ ـك ــوي ــت أعـ ـض ــاء ئـ ـه ــا أن ـه ــا
ً
ستتوقف اعتبارا من اليوم عن
قبول الدفع النقدي لمختلف
الـخــدمــات الـتــي تقدمها لهم،
وستقتصر وســائــل استيفاء
الرسوم لديها فقط على الدفع
اآللي ""PAYMENT ONLINE
وبواسطة البطاقات البنكية
س ـ ــواء ال ـخ ـصــم ال ـم ـبــاشــر "K
 "-netأو البطاقات اإلئتمانية
" "creditإض ــاف ــة إل ــى الــدفــع
بالشيكات المصدقة كما هو
معتاد.
وق ــال ــت ال ـغ ــرف ــة ،ف ــي بـيــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،إن ـه ــا سـبــق
ً
أن ل ـف ـتــت إل ـ ــى ذل ـ ــك اع ـت ـب ــارا
مـ ــن شـ ـه ــر ي ــولـ ـي ــو ال ـم ــاض ــي
بـمـخـتـلــف وس ــائ ــل الـتــواصــل
مع أعضائها ،ووزعــت نشره
ت ـعــري ـف ـيــة "بـ ـ ــروشـ ـ ــور" ب ـهــذا
المضمون على المراجعين،
ً
وك ـش ـفــت ع ــن ذل ــك أخـ ـي ــرا في
مختلف الصحف المحلية ،في
حين يأتي هذا التوجه يأتي
فــي س ـيــاق تـطــويــر الـخــدمــات
التي تقدمها لألعضاء.

قال الموجز االقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني،
إن التوترات الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية استمرت
وسط إعالن الواليات المتحدة والصين زيادة جديدة في
الرسوم الجمركية ،إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن
النمو العالمي ،ما أدى إلى اضطراب األســواق المالية في
أغسطس.
وحسب الموجز ،انخفضت مؤشرات األســواق الرئيسية
لألسهم وتراوحت ما بين  1و  5في المئة خالل الشهر وسط
تقلبات عنيفة ،وشهدت أسواق السندات تحركات أوسع ،إذ
انخفض عائد سندات الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات
بأكثر من  50نقطة أســاس إلــى أقــل من  1.5في المئة ،وسط
توقعات تشير إلى استمرار االحتياطي الفدرالي األميركي
 الــذي تتبعه البنوك المركزية األخــرى – في خفض أسعارالفائدة لمواجهة حالة عدم اليقين.
فــي الـتـفــاصـيــل ،لــم تـنــج أس ــواق الـنـفــط مــن االض ـطــرابــات،
إذ هبطت أسعار مزيج خــام برنت بنسبة  7في المئة على
خلفية حالة التشاؤم بشأن آفاق الطلب ،هذا إضافة إلى أن
تخمة المعروض ما تزال موجودة على الرغم من امتثال دول
المنظمة فــي خفض إنتاجها بنسب أ كـثــر مــن المستويات
المستهدفة.
واستمر االقتصاد األميركي في إظهار إشارات متباينة ،إذ
لفتت إلى وجود اضطرابات في قطاع الصناعات التحويلية
مقابل بـيــانــات الـقـطــاع االستهالكي الـتــي ال ت ــزال فــي وضع
ً
جيد ج ــدا .فعلى سبيل المثال ،بلغت ق ــراء ة مؤشر مديري
المشتريات لقطاع التصنيع  50.3نقطة في أغسطس فيما
يعد أدنــى مستوياته المسجلة منذ عقد مــن الــزمــن نتيجة
لتدهور الطلب على الـسـيــارات وتــراجــع طلبيات التصدير
على خلفية الـتــوتــرات الناتجة عــن الـحــرب التجارية ورفــع
الرسوم الجمركية.
من جهة أخرى ،أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي

البرميل الكويتي ينخفض  94سنتا ليبلغ  59.59دوالرا

الصادر عن معهد إدارة التوريدات ( )ISMإشارة صريحة على
انكماش نشاط القطاع.
وعلى الرغم من ذلك ،ارتفع اإلنفاق االستهالكي بنسبة 4.1
في المئة على أساس سنوي في يوليو ،كما أن مستويات الثقة
ما زالت قوية مدعومة بقوة سوق العمل.
ً
وكانت هناك أيضا أنباء متفائلة حول البيانات المعدلة
للحسابات القومية للربع الثاني من عام  2019التي أظهرت
ً
ارتفاعا في نمو مؤشر االستهالك الشخصي إلى  4.7في المئة
على أساس سنوي ،وحوالي  4.3في المئة مقابل الربع السابق،
على الرغم من تخفيض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
من  2.1في المئة إلى  2.0في المئة.
ً
ونظرا إلى أن اإلنفاق االستهالكي ما زال يتمتع بوضع جيد
ويمثل  70في المئة من االقتصاد ،فمن غير المتوقع حتى اآلن
أن يتباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي بشدة في الربع الثالث
من العام ،إذ يتوقع أن يتراوح ما بين  1.5و  2.0في المئة.
لـكــن الـتـحــدي ال ــذي يــواجــه االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي أصبح
أكثر صعوبة .فبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار  25نقطة
أســاس في شهر يوليو ،يتعرض الفدرالي لضغوط من كل
من األسواق المالية والرئيس دونالد ترامب التباع سياسات
نقدية توسعية خالل األشهر المقبلة.

انـ ـخـ ـف ــض سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـف ــط
ً
الكويتي  94سنتا في تــداوالت أمس
ً
األول ل ـي ـب ـلــغ  59.59دوالرا مـقــا بــل
ً
 60.53دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت
ً
يــوم الخميس الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،أنهت عقود
خ ــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي مــزيــج بــرنــت
ً
جلسة التداول منخفضة  16سنتا إلى
ً
 60.22دوالرا للبرميل في حين هبطت
ع ـقــود خ ــام ال ـق ـيــاس األم ـيــركــي غــرب
ً
تكساس الوسيط  24سنتا لتغلق عند
ً
 54.85دوالرا للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط أمس األول،
وأنهت األسبوع على خسائر بينما
ط ـغــت ال ـم ـخ ــاوف م ــن ت ـبــاطــؤ الـنـمــو
االقتصادي العالمي على تلميحات
إل ــى ت ـقــدم ف ــي ال ـن ــزاع ال ـت ـجــاري بين
الواليات المتحدة والصين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي
مزيج برنت جلسة التداول منخفضة
ً
ً
 16سنتا إلى  60.22دوالرا للبرميل،
فــي حين هبطت عـقــود خــام القياس
األمـ ـي ــرك ــي غـ ــرب ت ـك ـس ــاس الــوس ـيــط
ً
ً
 24سـنـتــا لتغلق عـنــد  54.85دوالرا
للبرميل.
وينهي برنت األسبوع على خسارة
قدرها  2.1في المئة ،هي األولــى في

خمسة أسابيع .وهبط الخام األميركي
حوالي  3في المئة على مدار األسبوع
في أول خسارة في ثالثة أسابيع.
وي ـس ـت ـع ــد أكـ ـب ــر اقـ ـتـ ـص ــادي ــن فــي
العالم لمحادثات جــديــدة ويرسالن
لفتات تصالحية قبل أحدث جولة في
المفاوضات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة
"شـ ـيـ ـنـ ـخ ــوا" ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،إن ال ـص ـيــن
ستستثني بعض المنتجات الزراعية
م ــن رسـ ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة إض ــاف ـي ــة عـلــى
بضائع أميركية.
ل ـك ــن أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ت ـب ـقــى تـحــت
ض ـغ ــط مـ ــن ال ـق ـل ــق بـ ـش ــأن ت ــوق ـع ــات
أضعف للطلب على الخام قد تؤدي
إلى وفرة محتملة في المعروض.
وقـ ــالـ ــت كـ ــل مـ ــن م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
الـمـصــدرة للبترول "أوب ــك" والــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية هذا األسبوع
إن أسواق النفط قد ينتهي بها الحال
إلى فائض في المعروض العام القادم
على الرغم من اتفاقية أوبك وحلفائها
لتقييد اإلمـ ـ ـ ــدادات .لـكــن نـمــو إنـتــاج
النفط األميركي غطى إلــى حد كبير
على تلك تخفيضات اإلمدادات.
وصـ ـع ــدت أسـ ـع ــار ب ــرن ــت ح ــوال ــي
 12فــي المئة منذ بــدايــة  2019بدعم
من اتفاقية أوبــك وحلفائها لخفض

اإلنـ ـت ــاج ب ــواق ــع  1.2م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
يوميا.
ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـع ـم ـل ـيــات خفضت
شركات الطاقة األميركية عدد حفارات
ال ـن ـفــط ال ـعــام ـلــة ل ــراب ــع أس ـب ــوع على
التوالي مع تقليص بعض المنتجين
اإلنفاق ،مما يؤدي إلى نمو أبطأ في
إنتاج الخام.
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات
الطاقة في تقريرها األسبوعي الذي
يحظى بمتابعة و ثـيـقــة ،إن شركات
الحفر أوقفت تشغيل خمس حفارات
نـفـطـيــة ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـم ـن ـت ـهــي في
الـ ـث ــال ــث ع ـش ــر مـ ــن س ـب ـت ـم ـبــر أي ـل ــول
لـيـنـخـفــض إج ـمــالــي ع ــدد ال ـح ـفــارات
النشيطة إلى  733وهو أدنى مستوى
منذ نوفمبر .2017
وفــي األسـبــوع ذاتــه قبل عــام ،كان
هناك  867حفارة نفطية قيد التشغيل
في الواليات المتحدة.
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ع ـ ـ ــدد ح ـ ـ ـفـ ـ ــارات ال ـن ـف ــط
النشيطة ،وهو مؤشر أولــي لإلنتاج
ً
مستقبال ،على مدار تسعة أشهر مع
قـيــام شــركــات مستقلة لالستكشاف
واإلنتاج بخفض اإلنفاق على عمليات
الـحـفــر ال ـجــديــدة بينما تــركــز بشكل
ً
أكبر على نمو األرباح بدال من زيادة
اإلنتاج.

ً
ً
«أبيكس» تمنح «التركية» لقب «شركة الطيران  VIVAتطلق عرضا ًجديدا على خدمة
 5Gمع باقة  35دينارا
العالمية بتصنيف  5نجوم »2020
ح ـص ـل ــت الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ت ــوف ــر إم ـكــان ـيــة
ً
اكـتـشــاف  126بـلــدا حــول العالم
ل ـم ـســافــري ـهــا ،ع ـلــى ل ـقــب "شــركــة
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ت ـص ـن ـيــف
 ٥نـ ـج ــوم لـ ـع ــام  ،"2020ضـمــن
جوائز "أبيكس" (جمعية تجارب
مسافري الخطوط الجوية) ،التي
تعد إحدى أكثر منظمات الطيران
ال ـمــرمــوقــة ف ــي ال ـع ــال ــم .وت ــم من
خالل هذه الجائزة التصديق من
قبل "أبيكس" على التزام "التركية"
برضا المسافرين ،وتوفير أفضل
الخدمات في رحالتها الجوية.
والتقى خبراء قطاع السفر في
مركز لــوس أنجلس للمؤتمرات
ف ــي  9سـبـتـمـبــر ل ـتــوزيــع جــوائــز
"أبـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــس" وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــارب
ال ـط ـي ــران ال ــدول ـي ــة ( ،)IFSAوتــم
إعـ ـ ـ ـ ــان تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات "أب ـ ـي ـ ـكـ ــس"
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـش ــرك ــات الـ ـطـ ـي ــران.
وكـ ــان ال ـم ـســافــرون قـ َّـي ـمــوا أكـثــر
مــن مليون ر حـلــة َّ
سيرتها نحو
 600خط جوي حول العالم بين
يوليو  2018ويونيو  ،2019وتم
الحكم على مختلف الفئات عبر
مقياس مؤلف من خمس نجوم

خالل تسلم الجائزة
ضمن خمس فئات فرعية :راحة
ال ـم ـقــاعــد ،خ ــدم ــات ال ـم ـق ـصــورة،
الطعام والشراب ،الترفيه ،وخدمة
الواي فاي.
وبعد مراجعة اآلراء المقدمة،
حـصــل ال ـنــاقــل الــوط ـنــي الـتــركــي
على تصنيف خمس نجوم للسنة
الثالثة على التوالي.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد إل ـ ـكـ ــر أيـ ـج ــي،
ر ئـيــس مجلس اإلدارة واللجنة
التنفيذية في "التركية"" :نسعى

إلــى تقديم الكمال لضيوفنا في
مـخـتـلــف ن ــواح ــي س ـفــرهــم .ومــع
درجـ ـ ــة األع ـ ـمـ ــال الـ ـج ــدي ــدة عـلــى
(ط ــائ ــرة األح ـ ــام) ال ـخــاصــة بـنــا،
ً
وأسلوب السفر الجديد كليا في
مقرنا الجديد بمطار إسطنبول،
وال ـخ ــدم ــات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة الـتــي
نقدمها على متن رحالتنا ،فإننا
نمر بتغيير كبير ،ويسعدنا أن
يكافئنا ركابنا على هذا التغيير
بخمس نجوم ،ونشكر (أبيكس)

وك ــل مـســافــريـنــا عـلــى تـقــديــرهــم
لجهودنا ومنحنا هذه الجائزة
االستثنائية للمرة الثالثة على
التوالي".
وتميز "أبيكس" نفسها كأول
برنامج تقييم يعتمد فقط على
آراء ال ـم ـس ــاف ــري ــن ض ـم ــن ف ـئــات
فــرعـيــة ،مـثــل :الـخــدمــة والـتــرفـيــه
وراحـ ــة الـمـقــاعــد وخ ــدم ــة ال ــواي
فـ ـ ــاي ،أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـمــراج ـعــة
الخاصة بها.

الذهب يسجل
ثالث أسبوع
من الخسائر
ت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار
ال ــذه ــب أم ــس ،وسـجـلــت
ث ــال ــث ه ـب ــوط أس ـبــوعــي
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ب ـع ــد أن
دفعت بيانات إيجابية
ل ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وآمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
بـ ــان ـ ـح ـ ـسـ ــار ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
التجارية بين الواليات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة والـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن
أسواق األسهم وعوائد
السندات للصعود.
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض ال ـ ــذه ـ ــب
فــي الـمـعــامــات الفورية
 0.7ف ــي ا ل ـم ـئــة ليختتم
جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول ع ـنــد
ً
 1488.45دوالرا لألوقية
ً
"األون ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة" ،مـ ـنـ ـهـ ـي ــا
األسـ ـب ــوع ع ـلــى خ ـســارة
تزيد عن  1في المئة.
وت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت الـ ـعـ ـق ــود
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـلــذهــب 0.5
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـت ـب ـل ــغ عـنــد
ً
التسوية  1499.50دوالرا
لألوقية.
وينتظر المستثمرون
اجـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاع مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
االح ـت ـي ــاط ــي االتـ ـح ــادي
"الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي" األسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم وال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
ي ـخ ـفــض س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
الـ ـقـ ـي ــاس ــي ب ـ ـم ـ ـقـ ــدار 25
نقطة أ ســاس على األقل
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
التوالي.
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن الـ ـمـ ـع ــادن
النفيسة األخرى هبطت
الفضة  3.7في المئة إلى
ً
 17.43دوالرا لــأو قـيــة
بينما تــرا جــع البالتين
 0.3فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـئـ ـ ــة إ لـ ـ ــى
ً
 948.15دوالرا لألوقية.

أطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة
االت ـ ـصـ ــاالت الـكــويـتـيــة
ً
ً
 VIVAع ــرض ــا ج ــدي ــدا
عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــة  5Gمــع
ً
باقة  35دي ـنــارا للدفع
اآلجل ،في جميع فروع
 ،VIVAوتطبيق VIVA
وع ـبــر مــوقــع الـشــركــة
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي www.
 .viva.com.kwويأتي
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ضـمــن
ح ـ ــزم ـ ــة ع ـ ــروض ـ ــات
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أطـ ـلـ ـقـ ـتـ ـه ــا
 VIVAحــول باقات ال ــ 5Gمصممة
ً
خـ ـص ــوص ــا إلرض ـ ـ ـ ــاء مـتـطـلـبــات
العمالء.
ويمنح هذا العرض عمالء VIVA
ف ــرص ــة ال ـت ـم ـتــع ب ـخــدمــة إنـتــرنــت
ســري ـعــة ،م ــع إم ـكــان ـيــة الـحـصــول
على راوتر مجاني عند االشتراك،
و GB 500سعة إنترنت ،إضافة إلى
تشكيلة متنوعة من األجهزة.
وفــي هــذا الـصــدد ،قالت حنين
الفليج ،الرئيسة التنفيذية لقطاع
مبيعات األف ــراد فــي " :VIVAنحن
ً
نحرص دائما في  VIVAعلى طرح
عـ ـ ــروض ف ــري ــدة وجـ ــديـ ــدة لمنح
عـمــائـنــا فــرصــة الـتـمـتــع بــأحــدث

الخدمات وتلبية احتياجاتهم ،لذا
أطلقنا هذا العرض المميز للتمتع
بـخــدمــة  5Gالـتــي تمنحهم سعة
اس ـت ـخ ــدام إن ـت ــرن ــت ،وس ــرع ــة في
التحميل ،والبث المباشر وألعاب
الفيديو ،للعديد من المستخدمين
في نفس الوقت ،إضافة إلى جهاز
من اختيارهم".
وت ـع ـت ـب ــر  5Gش ـب ـك ــة ال ـج ـيــل
الخامس من تكنولوجيا النطاق
الـعــريــض الالسلكية الـقــادمــة في
عالم االتصاالت بعد الجيل الرابع
 .LTEوت ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ق ـ ـ ــدرة أع ـلــى
واسـتـجــابــة أفـضــل مــن شبكة 4G
الحالية والتي سينتج عنها زيادة

حنين الفليج

عدد مستخدمي النطاق العريض
ً
الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن تــوف ـيــر
س ــرع ــات ت ـصــل إلـ ــى  1غـيـغــابــت/
ثانية في مختلف مناطق الكويت،
مما يسمح لمستخدمي األجهزة
الذكية بالدخول في حقبة جديدة
من تكنولوجيا المعلومات ،إضافة
إلى تطبيق إنترنت األشياء بصورة
أفضل .واستثمرت  VIVAفي بناء
ً
شبكة ال ـ  5Gاألكـثــر ت ـطــورا ،حتى
باتت الشركة الوحيدة التي لديها
أكثر من  1100موقع مغطى بخدمة
الـ  5Gفي الكويت الشرق األوسط.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات
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مسك وعنبر
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لفت تقرير لمجلة فايننشل
تايمز إلى أن إنشاء المراكز
الثقافية ّ
جدد آمال الطبقة
اإلبداعية في الكويت.

١٤

شاركت مؤسسة عبدالعزيز
البابطين الثقافية في منتدى
حول ثقافة السالم عقدته
الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،أمس األول.

١٨
مسك وعنبر

أكد اإلعالمي مهند يوسف
رحيله عن إذاعة الـ «مارينا
إف.إم» ،بعد مشوار دام
ً
 12عاما في رحاب العمل
اإلذاعي.

١٨

تخللت أمسية رابطة األدباء،
قراءات متنوعة من قصائد
الشاعر القدير بدر بورسلي
وعن تعاونه مع الفنانين.

عفوية ابنة كايلي جينر تحرجها في برنامج تلفزيوني
ستورمي اعتبرت أن والدها يحبها أكثر
ـع
ت ـعــرضــت ن ـج ـمــة ت ـل ـفــزيــون ال ــواق ـ 
كــايـلــي جينر إل ــى مــوقــف مـحــرج على
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،خـ ـ ــال اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ضـمــن
برنامج "ألين دي جينيريس" ،وكانت
تصطحب معها ابنتها "ستورمي" ،من
والدها مغني الرابترافيس سكوت.
وبينما كانت جينر تحتضن ابنتها،
ســألـتـهــا "م ــن يـحـبــك أك ـث ــر؟" ،فــأجــابــت
ً
ستورمي فــورا "بابا" ،مما دفع كايلي
للتجاهل والنظر إلى الكاميرا ،والقول
بابتسامة عــريـضــة" :فــي كــل مــرة هذه
إجابتها".
من جهة أخرى ،احتفلتكايلي جينر
بعيدها الثاني والعشرين في إيطاليا،
على متن يخت فخم استأجرته من أجل
هذه المناسبة.
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر حـ ـ ـف ـ ــل عـ ـ ـي ـ ــده ـ ــا كـ ـ ـ ــل م ــن
صديقتها صوفيا ريتشي مع سكوت
ديـ ـس ــك ،ووال ــدتـ ـه ــا ك ــري ــس ج ـي ـنــر مع
كــوري غامبل ،وهنأت ابنتها في عيد
ميالدها عبر حسابها الخاص قائلة:
"عيد ميالد سعيد لطفلتي كايلي ،ال
أصـ ّـدق أنــك بلغتي الثانية والعشرين
مــن ع ـمــرك ،إنـنــي سـعـيــدة لمشاهدتك
وأنــت تتحولين إلــى ام ــرأة جميلة من
الداخل والخارج".
ك ـمــا ل ـفــت األنـ ـظ ــار ب ـيــن الـمــدعــويــن
حضور صديق كايلي ،ترافيس سكوت،
ً
ً
الذي أهداها عقدا ضخما من األلماس

كايلي مع ابنتها ستورمي
على شكل شـعــار عالمتها التجارية،
فارتدته مع فستان قصير من الريش
الـنــاعــم مــن مجموعة"  ،"Atticoبلغت
قيمته  3144جنيه إسترليني ،بينما
ك ــان ــت حــاف ـيــة ال ـقــدم ـيــن وهـ ــي تلتقط
صورة إلى جانب مجموعة من الورود
على شكل رقم "."22
وحول زفافها من سكوت  ،شوهدت
جينر فــي بوسيتانو فــي إيطاليا مع
سـكــوت وابـنـتـهـمــا س ـتــورمــي ،وانـضــم
إليهما ديسك وريتشي ،باإلضافة إلى
كريس جينر وغامبل.
وف ــور وص ــول كــايـلــي إل ــى الـمــديـنــة

ّ
تتجول بين المقاهي المواجهة
راحت
لـلـشــاطــىء والـمـتــاجــر ،وه ــي تحتضن
ابنتها الصغيرة "ستورمي".
وبعدها ّ
تو جهت عائلة جينر إلى
قارب صغير لالستمتاع بنزهة قصيرة
على متنه ،ومشاهدة المعالم السياحية
في إيطاليا.
وك ــان ــت ان ـت ـشــرت ال ـشــائ ـعــات حــول
احتمال وجــود حفل زفــاف تحضر له
ً
كايلي وترافيس قريبا ،بعد أن شوهد
فستان زفاف أبيض ضخم في الطائرة
الخاصة بكايلي.
ً
وسبق لكايلي أن استأجرت يختا

ً
فاخرا يبلغ طوله  300قدم تقدر كلفة
ً
إيجاره بـ  1.2مليون دوالر أسبوعيا،
ً
علما أن سعر اليخت نفسه يقدر
ب ـ ـ  250م ـل ـيــون دوالر ،وي ـم ـك ـنــه أن
ً
يستوعب  22فردا من الضيوف.
واليخت مزود بـ  10كبائن ،وساونا،
ومهبط للمروحيات ،وصالون تجميل،
ومـ ـس ــرح ،وغ ــرف ــة بـ ـخ ــار ،وج ــاك ــوزي،
وحمام سباحة مزود بأضواء من أسفل.
وك ــان ــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة عــالـمـيــة
ك ـش ـف ــت أن ج ـي ـن ــر أص ـب ـح ــت "أص ـغ ــر
مـ ـلـ ـي ــاردي ــرة ع ـصــام ـيــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ"
ب ـح ـســب ت ـص ـن ـيــف م ـج ـلــة "فـ ــوربـ ــس"،
إذ حـصــدت اللقب متفوقة على مــارك
زوكربرغ بعدما جمعت أول مليار دوالر
ً
لها وهي في عمر  21عاما فقط ،بينما
زوكربرغ حصد نفس المبلغ وهو في
عمر الـ  23في عام .2008

كايلي جينر

رحيل مغني موسيقى الروك والبوب إيدي ماني

ً
عن  70عاما بعد صراع مع سرطان المريء

قـ ـ ــالـ ـ ــت ع ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة الـ ـمـ ـغـ ـن ــي
والموسيقي إيدي ماني ،في
ب ـيــان ن ـشــرتــه وس ــائ ــل إع ــام
أميركية ،إنه توفي أمس األول
عن عمر  70عاما.
َّ
وشــك ـلــت أغ ـن ـيــات الــراحــل
جـ ـ ــزءا م ــن ث ـق ــاف ــة مــوسـيـقــى
ال ـ ــروك والـ ـب ــوب ف ــي نـهــايــات
الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات وأوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،وم ـ ــن أش ـهــر
أغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــه" :ت ـ ـ ــو ت ـي ـك ـت ــس تــو
بـ ـ ـ ــارادايـ ـ ـ ــز" (ت ـ ــذك ـ ــرت ـ ــان إل ــى
الـجـنــة) ،و"بـيـبــي هــولــد أون"
(انتظري يا حبيبتي).
وق ــال ال ـب ـيــان" :ب ـكــل أس ــى،
تعلن عائلة ماني وفاة إيدي
في سالم".
وأعلن ماني في أغسطس
الماضي أنه مصاب بسرطان
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــريء خـ ـ ـ ــال حـ ـلـ ـق ــة مــن

إيدي ماني

برنامج لتلفزيون الواقع عنه
وع ـ ــن أس ــرت ــه ي ـس ـمــى "ري ـي ــل
ماني" ،أو "ماني الحقيقي".
وقال وقتها في البرنامج:
"اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدت أن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ذاه ـ ـ ـ ــب
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـضـ ــوع ل ـ ـف ـ ـحـ ــص ط ـب ــي
اعتيادي ،ثم أبلغني (الطبيب)
أنـ ـن ــي مـ ـص ــاب ب ــال ـس ــرط ــان"،
مـشـيــرا إل ــى أن الـنـبــأ صدمه
كثيرا.
وأض ـ ــاف أن ــه ق ــرر الـكـشــف
عن ذلــك ،ألنه "يريد أن يكون
صريحا مع الجميع".
وت ــاب ــع" :ال ي ـم ــوت ك ــل من
يـصــاب بــالـســرطــان كـمــا كــان
ي ـ ـحـ ــدث ف ـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
والـسـتـيـنـيــات .ه ــل سأعيش
ل ـ ــوق ـ ــت طـ ـ ــويـ ـ ــل؟ مـ ـ ــن ي ـع ـل ــم؟
األمر بيد الله .لكن أتعلمون؟
ســأح ـت ـفــي ب ـك ــل يـ ــوم أح ـظــى

دار سونيا ريكيل تغلق أبوابها
عقب تكبدها خسائر كبيرة

بــه .كــل يــوم فــوق األرض هو
يوم جيد".
ُو لـ ـ ـ ـ ـ ــد إدوارد ج ـ ــوز ي ـ ــف
ماهوني في  21مارس 1949
فـ ــي ب ــروكـ ـلـ ـي ــن بـ ـنـ ـي ــوي ــورك،
وعمل شرطيا لعامين ،قبل أن
يقرر بدء مسيرته الموسيقية
عام  ،1968وانتقل إلى بيركلي
في كاليفورنيا ،حيث بدأ في
ـاه ليلية محلية،
ا لـغـنــاء ب ـمـ ٍ
وفقا لسيرته المنشورة على
موقعه اإللكتروني الرسمي.
َّ
وغير اسمه في عام 1976
إلـ ـ ــى إيـ ـ ـ ــدي م ـ ــان ـ ــي ،وأصـ ـ ــدر
أول ألبوماته في عــام ،1977
وباعت ألبوماته في المجمل
 28مليون نسخة.
(رويترز)

سونيا ريكيل

فيليستي هوفمان

ريهانا

إيد شيران

ً
حكم بالسجن  14يوما
على فيليستي هوفمان

ريهانا :بشرتي داكنة
وسأنجب امرأة سوداء

ً
إيد شيران يبني ملعبا
بـ  37مليون دوالر

أصدرت محكمة أميركية ،أمس األول ،حكما بالسجن
 14يوما على الممثلة األميركية فيليستي هوفمان،
لتصبح أول ولــي أمــر يتلقى حكما في فضيحة غش
لاللتحاق بالجامعات في الواليات المتحدة.
وصدر ُ
الحكم ،بعد أن أقـ َّـرت هوفمان بالذنب بدفع
مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها في الجامعة.
واعتذرت هوفمان عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم،
ال ــذي شمل تغريمها  30ألــف دوالر مــع بقائها عاما
تحت المراقبة.

صرحت النجمة ريهانا ،بأنها امرأة ذات بشرة
داك ـنــة ،وسـتـنـجــب فـتــاة ب ــذات ال ـلــون ،وقــالــت" :أنــا
امرأة سوداء ،لقد جئت من امرأة سوداء ،جاء ت من
امرأة سوداء ،والتي جاء ت أيضا من امرأة سوداء،
وأنا سوف أنجب امرأة سوداء".
وأض ـ ــافـ ـ ــت" :وال ـ ــدت ـ ــي مـ ـث ــال ل ـك ـي ـف ـيــة م ــواج ـه ــة
الـعـقـبــات والـمـشــاكــل فــي الـحـيــاة ،وأن ــا مـتــأكــدة أن
والــدت ـهــا عـلـمـتـهــا ذل ــك ،ن ـحــن ال تـشــوبـنــا شــائـبــة،
نحن مميزون".

أفادت تقارير إعالمية عالمية ،بأن النجم البريطاني
إيد شيرا ن قرر بناء ملعب كرة قدم في منزله بمدينة
سوفولك البريطانية ،تبلغ تكاليفه نحو  37مليون
دوالر.
وقـ ــال ش ـي ــران إن ــه سيطفئ إض ـ ــاءة ال ـمــاعــب في
منتصف الليل كي ال يزعج جيرانه.
ُيذكر أن شيران قرر أخيرا االعتزال بشكل جزئي،
وسيبتعد عن األض ــواء ويتفرغ لحياته مع عروسه
الجديدة شيري سيبون.

أعلنت دار األز ي ــاء الفرنسية الشهيرة
ســون ـيــا ري ـك ـي ــل ،ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـم ـثــل روح
ا لـتـمــرد فــي عــا لــم األز ي ــاء فــي الستينيات،
إغالق أبوابها وعرضت أصولها للتصفية
بعد وفاتها.
ويــأتــي هــذا ال ـقــرار بـعــد فـشــل ال ــدار في
مشتر جــد يــد يعيد إيقافها
ا لـعـثــور على
ٍ
ع ـلــى قــدم ـي ـهــا ب ـعــد ت ـعــرض ـهــا ل ـخ ـســارات
تجارية مستمرة.
وك ــان ــت س ــون ـي ــا ري ـك ـي ــل الـ ـت ــي أط ـل ـقــت
مــاركـتـهــا ال ـخــاصــة فــي عــالــم األزيـ ــاء عــام
 ،1958ت ـ ـعـ ــرف ب ـل ـق ــب " مـ ـلـ ـك ــة ا ل ـم ــا ب ــس
ُ
المحاكة" منذ نجاحها في تصميم بلوزة
ُ
مقلمة حيكت من خيوط الصوف ،انتشرت
بشكل كبير مطلع الستينيات وسمحت
للنساء بالخروج عن األ نـمــاط التقليدية
لألزياء النسائية.

فـيـكـتــور ووي ـل ـيــام فــونــغ ،إط ــاق الـمــاركــة
ال ـت ـج ــاري ــة لــري ـك ـيــل م ـس ـت ـث ـمــريــن مــايـيــن
الدوالرات فيها ،بيد أن الدار ظلت تخسر
ً
تجاريا .
وت ــرك ــت رئ ـي ـســة الـمـصـمـمـيــن ف ــي ال ــدار
جولي دو لـيـبــران ،العمل فــي الشركة في
مـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،وف ــي أب ــري ــل ال ـمــاضــي،
وضعت الشركة تحت الحراسة القضائية،
وأغلقت مخازنها في نيويورك ولندن.
وم ـ ــن مـ ـمـ ـي ــزات ريـ ـكـ ـي ــل أنـ ـه ــا اب ـت ـك ــرت
ل ـم ـس ـت ـهــا وأس ـل ــوب ـه ــا الـ ـخ ــاص ف ــي عــالــم
األز يــاء ،وكانت بلوزاتها المقلمة خطوة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن ت ـص ـم ـي ـم ــات
الفساتين التقليدية لـلـنـســاء ،وتوسعت
ً
ريكيل الحقا في عملها لتقدم تصميمات
ً
م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ـل ــرج ــال واألطـ ـ ـف ـ ــال فـ ـض ــا عــن
اإلكسسوارات والعطور.

أودري هيبورن

بصمة واضحة

وألـهـمــت تـصـمـيـمــات ريـكـيــل الـمـتـمــردة
ً
وغـ ـ ـي ـ ــر الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة الح ـ ـ ـقـ ـ ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـم ـص ـم ـم ـي ــن الـ ـم ـ ـعـ ــروفـ ـيـ ــن .واشـ ـتـ ـه ــرت
بلوزتها الصوفية "بور بوي سويتر" أو
(ب ـل ــوزة الـصـبــي الـفـقـيــر) عـنــدمــا ارتــدتـهــا
ا ل ـن ـج ـمــة ا ل ـس ـي ـن ـمــا ئ ـيــة ا ل ـش ـه ـي ــرة أودري
هيبورن.
كـمــا ار ت ــدى ع ــدد مــن نـجـمــات السينما
تصميماتها كما هي الحال مع بريجيت
بــاردو وكاترين دو نــوف .وتوفيت ريكيل
ً
قبل عامين عن عمر  86عاما بعد معاناة
مع مرض باركنسون "الشلل االرتعاشي".

وت ـع ـت ـب ــر س ــونـ ـي ــا ريـ ـكـ ـي ــل واحـ ـ ـ ــدة مــن
أ شـهــر مصممات األز ي ــاء فــى ا لـعــا لــم التي
اسـتـطــاعــت أن ت ـتــرك بـصـمــة واض ـحــة في
عــالــم األزي ــاء وال ـمــوضــة ،إذ ص ــدم الـعــالــم
ب ـع ــد إعـ ـ ــان عــائ ـل ـت ـهــا خ ـب ــر وف ــاتـ ـه ــا فــي
باريس.
و ش ـ ــار ك ـ ــت ر يـ ـكـ ـي ــل فـ ــي ف ـي ـل ــم "Prêt à
 "porterا ل ـ ـ ــذي أ خـ ــر جـ ــه و ق ـ ـ ــام ب ـتــأ ل ـي ـفــه
رو ب ـي ــرت ا ل ـت ـمــان ،و ظ ـه ــرت بشخصيتها
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ك ـم ـص ـم ـمــة أزي ـ ـ ــاء م ـم ــا جـعــل
الـكـثـيــر يــن يــؤكــدون أن إ بــدا ع ـهــا فــي عالم
ً
تـصـمـيــم األزي ـ ــاء يـجـعـلـهــا دائ ـم ــا بـمـنــزلــة
"أيقونة".
ً
و عـمـلــت ر يـكـيــل أ ي ـضــا خــال مسيرتها
الطويلة ،على تأليف عدد كبير من الكتب
الخاصة باألزياء والموضة من أهمها " A
 ،"to Z of fashionباإلضافة إلى عدد من
كتب األطفال.

نيويورك ولندن
ُ
وبيعت الدار التي أنشأتها ريكيل إلى
مجموعة "فيرست هيريتج براندز".
وأعادت المجموعة االستثمارية ،التي
يــدع ـم ـهــا ال ـم ـل ـيــون ـيــران م ــن ه ــون ــغ كــونــغ
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جابر يسعى السترجاع
مركز
:
تايمز»
«فايننشل
ً
مكانة الكويت الرائدة ثقافيا بالخليج

حصاد

البابطين لتعبئة عالمية لتدريس
مناهج السالم

●«المراكز الثقافية الحديثة ّ
جددت آمال الطبقة اإلبداعية في البالد»
●خاجة :نملك كل ما يلزم لنهضة فنية من إرث وقيم ومبدعين
أحمد العمران *

لفت تقرير لمجلة
فايننشل تايمز إلى أن
إنشاء المراكز الثقافية
ّ
جدد آمال الطبقة
اإلبداعية في الكويت.

تقديم أعمال
مبتكرة ذات قيمة
فنية عالية تالئم
ذائقة الشباب أحد
تحديات المركز

أكــد تقرير لمجلة فايننشل
تــايـمــز أن ال ـكــويــت كــانــت دولــة
رائدة في مجال الفنون والثقافة
ً
ً
بالخليج وتحمل تاريخا طويال
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـث ـقــاف ـيــة منذ
ً
منتصف القرن العشرين ،الفتا
ً
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـج ــان ــب ت ـحــديــدا
هــو ال ــذي سـمــح لـهــا باكتساب
نفوذ هائل.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،عـ ـم ــدت
حـكــومــات اإلم ـ ــارات وق ـطــر إلــى
ت ـك ـث ـيــف اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ل ـب ـنــاء
ال ـم ـت ــاح ــف ون ـش ــر ال ـف ـن ــون فــي
الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــي وق ــت
ت ـع ـه ــدت ال ـك ــوي ــت بــاس ـتــرجــاع
م ـكــان ـت ـهــا ك ـم ـع ـقــل ث ـق ــاف ــي فــي
المنطقة عبر مشروع "المراكز
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـل ــدي ــوان
األمـ ـي ــري" ،وال ـ ــذي يـشـمــل أكـبــر
مركز ثقافي في الشرق األوسط،
وهو مركز الشيخ جابر األحمد،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـت ــاح ــف وم ـس ــارح
وم ـ ـعـ ــارض ع ـل ــى ط ـ ــول ســاحــل
الخليج.
ولـفــت إلــى أن مـبــادرة إنشاء
المراكز الثقافية ،التي انطلقت
تحت إشــراف الــديــوان األميري
ً
م ـبــاشــرة ،جـ ـ ّـددت آم ــال الطبقة
اإلبداعية في الكويت ،غير أنها
طرحت في الوقت نفسه أسئلة
صعبة عــن الـمـيــزانـيــة وطريقة
التنفيذ.
وأوضح أن الموسم الماضي
ـال م ـه ـم ــة،
شـ ـه ــد ع ـ ـ ــرض أع ـ ـ ـمـ ـ ـ ٍ
على غــرار المسرحية الغنائية
"م ــذك ــرات ب ـحــار" ال ـتــي تـتـنــاول
حياة ّ
غواصي اللؤلؤ الكويتيين
في الماضي ،وهي مقتبسة من
مسلسل إذاعي عام  ،1962ومن
أوبــريــت غنائي تــم تنفيذه في
سبعينيات القرن الماضي ،إلى
جانب استمرار بعض العروض
الناجحة األخ ــرى مــن المواسم
ال ـس ــاب ـق ــة ،والـ ـت ــي ُع ـ ِـرض ــت في
الـسـعــوديــة وقـطــر ،مثل "عــرض
الثمانينات".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أن أح ـ ــد
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ــواج ـه ـه ــا
ال ـم ـس ــؤول ــون ف ــي م ــرك ــز جــابــر
يـتـعـلــق بـكـيـفـيــة ت ـقــديــم أع ـمــال
مبتكرة ذات قيمة فنية وثقافية
عالية ،بحيث تالئم ذوق الجيل
الـ ـ ـش ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــاب ــع أح ـ ــدث
أف ــام هــولـيــوود ومسلسالتها

ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،وي ـس ـت ـف ـيــد مــن
منصات مثل "نتفلكس".

إرث وقيم
وفي هذا الصدد ،نقل التقرير
عن المدير العام للمركز فيصل
خ ــاج ــة قـ ــولـ ــه" :أريـ ـ ـ ــد أن يـ ــدرك
الناس أهمية موسيقانا وإرثنا
العريق ،لكن يجب أن ّ
نقدم هذه
األعمال بطريقة معاصرة لتالئم
ذائ ـ ـقـ ــة الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد .نـحــن
ً
نبني حركة جــديــدة" ،مــؤكــدا أن
"ال ـكــويــت تملك كــل مــا يـلــزم من
مــوس ـي ـق ـي ـيــن ،وت ـس ــام ــح ،وإرث
ّ
وقيم ،ومبدعين ...لكن يجب أن
ً
يتحسن الوضع طبيعيا وبشكل
تدريجي ،والبد من مرور الوقت
الالزم لتحقيق طموحنا".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـنـ ـهـ ـض ــة
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ت ـت ـط ـلــب ك ــذل ــك أخ ــذ
مجازفات إبداعية رغم العوائق
ال ـت ــي تـفــرضـهــا عـقـلـيــة الــرقــابــة
ال ـقــانــون ـيــة أو الـمـجـتـمـعـيــة ،إذ
يعارض بعض المحافظين في
البرلمان الكويتي ،على سبيل
ً
ال ـم ـثــال ،م ــا يـعـتـبــرونــه ان ـه ـيــارا
للقيم التقليدية عن طريق الفنون
والثقافة.
وفــي هــذا السياق ،تــرى أبــرار

الشمري ،وهي مستشارة ثقافية
ً
تـ ـخ ـ ّـرج ــت ح ــديـ ـث ــا فـ ــي جــام ـعــة
"ج ـ ــورج ت ـ ــاون" األم ـيــرك ـيــة بعد
ّ
نيلها شـهــادة ماجستير ركــزت
أطــروحـتـهــا فيها عـلــى الـصــراع
ب ـي ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن والـ ــدولـ ــة فــي
ال ـم ـجــال الـثـقــافــي اإلب ــداع ــي ،أن
تفكير الرقابة مبني على استباق
المشاكل ،موضحة أن "ال ــوزراء
يتخذون هذه الخطوات لتجنب
ردود أفعال النواب .لذا يفضلون
تبني مواقف آمنة وحظر الكتب
بـ ـ ــدل أن ي ـس ـت ـجــوب ـهــم الـ ـن ــواب
بسبب كتاب مثير للجدل".
ووفق التقرير ،يعني ارتباط
م ـ ـشـ ــروع "ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـث ـق ــاف ـي ــة"
ً
بـ ــالـ ــديـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري م ـب ــاش ــرة
تـطــور الـمـشــروع بسرعة ومنح
ً
المسؤولين نــوعــا مــن الحماية
السياسية.
وت ـط ــرق الـتـقــريــر إل ــى عــرض
"راب ـطــة األدب ــاء الكويتيين" في
ً
ً
قاعتها الصغيرة فيلما محليا
ً
ق ـ ـص ـ ـيـ ــرا بـ ــاألب ـ ـيـ ــض واألسـ ـ ـ ــود
مــن إن ـتــاج ع ــام  ،1974وتــألـيــف
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـس ــري ــع ،وبـطــولــة
الفنانين صقر الرشود ،وسعاد
عبدالله ،ويحمل عنوان "كلمات
م ـت ـقــاط ـعــة" ،وت ـت ـم ـحــور قصته
ح ــول اضـ ـط ــراب ح ـي ــاة َ
زوج ـي ــن

عبدالعزيز البابطين

فيصل خاجة
َ
جديدين ،فتجد الزوجة صعوبة
في االلتزام بشروط اتفاق وافقت
عليه قبل الزواج ويفرض عليها
مالزمة المنزل بدل العمل.
وقالت الفنانة سعاد عبدالله،
ال ـتــي ت ــؤدي دور زوج ــة الـفـنــان
صقر الــرشــود ،وكــانــت مــن بين

حـ ـض ــور ال ـف ـي ـل ــم وقـ ـ ــد ش ـع ــرت
بــالـحـنـيــن إل ــى ذل ــك ال ــزم ــن" :ال
سـقــف لـلـمــواضـيــع الـمـطــروحــة
حينها .كنا نستطيع مناقشة أي
موضوع اجتماعي بكل حرية".
* محرر مجلة «فايننشل
تايمز»  ١٠سبتمبر ٢٠١٩

من عرض «مذكرات بحار» في مركز جابر

كوثر التابعي :أكتب بعفوية وأهتم بالمهمشين
يتنوع إبداعها بين الشعر والقصة القصيرة والرواية .لغتها تغازل روح القارئ ،سواء حين تكتب
ً
نصا باللغة العربية أو األلمانية ،وموضوعاتها تلتحم باإلنسان واألرض ،وتفتش عن الجوانب
اإلنسانية في عوالم المهمشين والمقهورين .وفي حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة،
قالت األديبة التونسية كوثر التابعي إنها تكتب بعفوية ،وال تندم على شيء ،الفتة إلى أن
اللغة العربية أضحت وطنها ،في ظل منفاها االختياري بألمانيا .واعتبرت أن ثمة أخطاء يمكن
ُ
التغاضي عنها في النص اإلبداعي ،وأخرى ال تغتفر .وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ثمة أخطاء يمكن
التغاضي عنها
في النص اإلبداعي
ُ
وأخرى ال تغتفر

● قضايا ال ـمــرأة ...هــل تشكل
المنطلق الرئيس لكتاباتك ،أم ثمة
قضايا أخرى تشغلك؟
 قضيتي هــي اإلنـســان عامة.طبعا يهمني أمر المرأة ،وأمقت
الـ ـعـ ـن ــف وال ـ ـج ـ ــور مـ ـن ــذ ن ـعــومــة
أظـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاري ،لـ ـك ــن ل ـي ـس ــت ال ـ ـمـ ــرأة
وحدها ما يعنيني .يهمني شأن
الـ ـمـ ـقـ ـه ــوري ــن وال ـم ـس ـت ـض ـع ـف ـيــن
والمهمشين في كل أنحاء العالم،
ك ـمــا يـهـمـنــي ش ــأن ه ــذه األرض،
وش ـجــرهــا وب ـحــارهــا وه ــواء ه ــا،
ال ـتــي لـ َّـوث ـهــا خـلـيـفــة ال ـلــه بشتى
أنواع قاذوراته وصلفه وجشعه.
ً
● أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ك ـ ـت ـ ـبـ ــا ب ــال ـل ـغ ــة
األلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ...عـ ـل ــى أي أس ـ ــاس
تحددين اللغة التي تستخدمينها
لقلمك؟
قبل إطالق العنان
ِ
 عالقتي باللغة العربية كانتوث ـي ـقــة م ـنــذ ال ـص ـغــر .بـقـيــت هي
األقـ ــرب ،رغ ــم شـغـفــي باأللمانية
وال ـفــرن ـس ـيــة ،لـكــن ل ــم أك ــن أتــوقــع
ً
يوما أن أكتب بلغة غير العربية.
ال ـط ــري ــف أن ـن ــي الـ ـي ــوم ال أخ ـتــار
وال أحتار في تحديد اللغة التي
أكتب بها .النص؛ ســواء قصيدة
أم قصة قصيرة ،هو نفسه الذي
يختار اللغة الـتــي يــريــد أن يرى
فيها ضوء الوجود .آخر ما كنت
ً
أتــوقـعــه أن أكـتــب يــومــا مــا شعرا
باأللمانية .اللغة العربية كائن
جـمـيــل ،كـمــا يـقــول الـكــاتــب رفيق
شامي ،وهذا الكائن الجميل صار
بالنسبة لي في منفاي االختياري
ً
وطنا.

● أيهما تهتمين به أكثر :اللغة
أم التقنية؟
 تكويني األكــاديـمــي وعمليتقني بـحــت (هـنــدســة حــاســوب).
لم أدرس في يوم تقنية ما بشأن
الكتابة .أكتب بعفوية ،وأعلم أن
م ــا أك ـت ـبــه ه ــو ل ــوح ــة فـسـيـفـســاء
أديــن بها لفكر كــل َمــن قــرأت لهم
ف ــي ح ـيــاتــي .ال ـغ ــوص ف ــي الـلـغــة
ً
يستهويني جدا ،لكن التماسك في
ً
النص اإلبداعي مهم أيضا ،وهناك
أخطاء يمكن التغاضي عنها في
ُ
نص إبداعي ،وأخرى ال تغتفر.
● ماذا تعني الكتابة بالنسبة
إليك؟
ً
 الـكـتــابــة تعني ل ــدي أحـيــانــاك ـ ــوة أرى مـ ــن خ ــال ـه ــا ال ـع ــال ــم،
ً
ً
وأحـ ـي ــان ــا مـ ـ ـ ــاذا م ــن وط ـ ــأة أل ــم
ً ً
حاد ،وأحيانا ألما في حد ذاتها،
وأح ـي ــان ــا ال ـ ُـب ـع ــد ال ـخ ــام ــس بعد
الطول والعرض والعمق والزمن
في هذا الوجود.
● رحـ ـلـ ـت ــك مـ ـ ــن تـ ــونـ ــس إل ــى
ألمانيا كانت لـلــدراســة والبحث
عن حرية الفكر ...كيف تحقق لك
ً
ما تمنيت بعد حوالي  ٢٠عاما من
اإلقامة في ميونيخ؟
 ه ـكــذا ب ــدأت الــرح ـلــة :حملتبـ ـن ــت الـ ـت ــاس ـع ــة عـ ـش ــرة حـقـيـبــة
مستعارة ،وركبت الطائرة ألول
مــرة فــي حياتها .خمس أو ست
سـ ـ ـن ـ ــوات ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة ف ـ ــي إح ـ ــدى
ج ــام ـع ــات أل ـمــان ـيــا ال ـع ــري ـق ــة ،ثم

ت ـع ــود ل ـت ـس ـهــم ف ــي ب ـن ــاء ال ــوط ــن
ورد ال ـج ـم ـيــل .إتـ ـق ــان ل ـغــة غــوتــه
وشيلر ،وقراءة دورنمات وهايني
وتوماس مان ونيتشه وهايدغر
في اللغة األصــل .فك طلسم الفكر
الـغــربــي وسـبــب االخ ـتــاف بيننا
وبينهم ،وكذلك تقصي سر نهوض
ألمانيا من تحت أنقاض الحرب
كــي تصير وفــي مــدة وجـيــزة قوة
عالمية مجددا.
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذلـ ـ ــك كـ ــانـ ــت فــي
أعماقي رغبة فطرية لإلفالت من
رقابة الوالدين وخوض التجربة
اإلس ــام ـي ــة ع ـلــى وجـ ــه صـحـيــح،
بــارتــداء الحجاب والـغــوص فيما
كنا نسميه يومها "اإلسـ ــام هو
الـ ـح ــل" ،وذل ـ ــك ف ــي ق ـلــب أوروب ـ ــا.
كانت هذه هي دوافعي التي كنت
واعـ ـي ــة ب ـه ــا .ك ـنــت مـتـعـطـشــة في
تلك الـســن بكل جــوارحــي لكل ما
ستفتحه لي نافذة هذه التجربة،
ً
ولــم يكن يخطر فــي بالي أب ــدا أن
تستمر الــرحـلــة إلــى ال ـيــوم .لست
أدري إن كــان هــدفــي تحقق أم ال.
ً
ربما لم يكن ضروريا أن أخوض
ً
تـجــربــة الـهـجــرة كــي أج ــد سبيال
لتحرير فـكــري مــن قـيــود الــوراثــة
وبيئة الـنـشــأة .لــي أصــدقــاء بقوا
داخل الوطن ،ومع ذلك لنا مسيرة
ف ـك ــري ــة م ـت ـشــاب ـهــة .ال ـه ـج ــرة لها
ضريبتها الباهظة ،ومع ذلك أنا
مـبــدئــي فــي الـحـيــاة مطلع أغنية
ال ـف ـنــانــة ال ـفــرن ـس ـيــة إدي ـ ــت بـيــاف
" Edith piafال .ال أن ــدم عـلــى أي
شيء" .Non, je ne regrette rien
كانت في يومها رغبة جامحة في
مـعــانـقــة ال ـكــون واك ـت ـشــاف اآلخــر
والذات .وكنت أحدس بحكم ولهي
بالرياضيات وعلم المنطق أننا ما
المتناه
نحن إال واح ــدة مــن عــدد
ٍ
من اإلمكانيات األخــرى ،والرحلة
مستمرة.
● نشأت في بيت مهتم باألدب،
ً
وكان والدك أديبا ...كيف أسهمت
ه ـ ــذه األج ـ ـ ـ ــواء ف ــي بـ ـل ــورة ف ـكــرك
ً
وصقل موهبتك اإلبداعية الحقا؟

شاركت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في
منتدى رفـيــع المستوى حــول ثقافة الـســام عقدته الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،أمس األول ،في مقرها بنيويورك ،بدعوة
من رئيس الجمعية ماريا فرناندا إسبينوسا.
ويــأتــي هــذا المنتدى بمناسبة الــذكــرى العشرين العتماد
اإلعالن وبرنامج العمل حول ثقافة السالم .وتمثلت مشاركة
المؤسسة فــي كلمة لرئيسها عبدالعزيز سـعــود البابطين،
ألقاها نيابة عنه المدير العام د .تهامي العبدولي ،بحضور
ممثلي الــدول األعـضــاء في الجمعية .وانصب االهتمام هذا
العام على موضوع "ثقافة السالم :تمكين اإلنسانية وتغييرها
بما يعكس القيمة المستدامة لثقافة السالم من أجــل أجندة
التغيير لسنة ."2030
وتناولت كلمة البابطين قضايا السالم الـعــادل ،من خالل
مناهج لتدريس ثقافة السالم وضعتها المؤسسة من الحضانة
وحتى الجامعة .وجاء في الكلمة:
"قدمت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية إلى
الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع تعليم ثقافة السالم
من أجل أمن األجيال القادمة ،ثم انتقلت المؤسسة إلى مرحلة
جديدة نعتبرها خطوة مهمة إلى األمام في تاريخ مؤسستنا
وتــاريــخ ثقافة الـســام .والـيــوم وقــد أنجز مشروع إعــداد كتب
ل ـتــدريــس ثـقــافــة ال ـس ــام الـ ـع ــادل ،نـشـعــر بــالــراحــة والـسـكـيـنــة
والسعادة ،ألننا حققنا هذا االلتزام اإلنساني ،وسوف تكتمل
سعادتنا إذا علمنا هذه األجيال حقا وبجد وبصفة عقالنية
ثقافة السالم العادل".
وورد في كلمة البابطين" :إن المعركة العادلة ليست معركة
ف ــي ســاحــة الـ ـح ــرب ،لـكـنـهــا م ـعــركــة م ــن أج ــل ال ـس ــام ال ـع ــادل.
س ــوف تستخدم الـكـتــب مــن ال ـطــاب تـحــت إش ــراف المعلمين
وتوجيهاتهم ،وقد جعلنا ذلك في كتابين للمستويين األول
والثاني الخاصين بــريــاض األطـفــال الــذيــن تـتــراوح أعمارهم
بين  4و 6سنوات ،تليها المرحلة االبتدائية ،وهي في كتابين
للمستويين األول والـثــانــي ،لألعمار التي تـتــراوح بين  6و8
سنوات ،وأنجزنا  4كتب لبقية مستويات المدرسة االبتدائية،
و 3كتب للمرحلة اإلعدادية ،و 3كتب لمرحلة للتعليم الثانوي.
أما بالنسبة للجامعة ،فقد أفردنا  4كتب ذات طابع أكاديمي
تجريدي وعملي".
وأوض ـحــت الكلمة أن "ه ــذه الـمــؤلـفــات نـتــاج لتفكير العقل
البشري الذي يوحدنا ،وان المبادرة عربية كويتية ،وساهم في
تحقيقها أفضل الخبراء من العالم ،تحت إشراف لجنة دولية
تم اختيارها من أكثر من  20دولة في العالم يمثلون ثقافات
متعددة ،ويتقن كل منهم لغتين أو أكثر من اللغات على األقل.
إن هذه الكتب خالصة ألفضل برامج التدريس المتاحة ،وقد
اعتمدت أفضل وسائل االتصال للتربية االجتماعية ،حتى يمكن
لكل دولة في العالم أن تقدم وتضيف إليها ما يناسب ثقافتها".
ودعت كلمة البابطين إلى تعبئة عالمية ،من خالل تضافر
الجهود ،لنشر هــذه الكتب في جميع أنحاء العالم وتدريس
ثقافة السالم.
ُيذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها دعوة رئيس
المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للتحدث حــول ثقافة
السالم في الجمعية العامة لألمم المتحدة.

معرض سبأ بدار األوبرا
المصرية

كوثر التابعي
 أب ـ ــي م ـح ـمــد الـ ــواثـ ــق بــالـلــهالـتــابـعــي (رح ـم ــه ال ـل ــه) نـشــر في
ً
ً
حياته كتابا واح ــدا ،وهــو كتاب
لألطفال عنوانه "الطائر المهاجر".
وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــن م ـ ـفـ ــارقـ ــات الـ ـحـ ـي ــاة،
لكنها كانت رؤيا منه لمصيري.
بالتأكيد أثر أبي على مسيرتي،
رغم أن عالقتي به كانت معقدة.
ً
ً
كانت خليطا مربكا من المحبة
واأللم ،ومع ذلك كنت أجيب معلم
العربية حين يسألني مــاذا أريد
أن أك ــون عندما أكـبــر" :أدب ـيــة أو
ً
عالمة" .أذكر أن أبي كان حريصا
ع ـلــى ت ــزوي ــدي بــال ـعــدد الـجــديــد
مــن مجلة األطـفــال "عــرفــان" ومن
"المغامرون الخمسة" وسلسلة
"الناجحون" .وأول كتب األساطير
والـخــرافــات التونسية والعربية
والعالمية كانت هــدايــا مــن أبــي.
وال ــداي أصيال واحــة "نفطة" في
ج ـن ــوب غـ ــرب ت ــون ــس ،وتـسـمــى
"الـ ـ ـك ـ ــوف ـ ــة ال ـ ـص ـ ـغ ـ ــرى" ،ل ـش ـغــف
أهلها منذ القدم باللغة واألدب.
وت ــرب ـط ـن ــي ق ــراب ــة ب ـ ــآل خ ــري ــف،
ومنهم الــروائــي البشير خريف،

والشاعر مصطفى خريف .نشأت
فــي عــالــم فـيــه الـكـتــب والصحف
والمجالت كالماء وال ـهــواء ،كما
ً
أذكر جيدا كيف كان والدي يتأبط
ً
دائما إما جريدة الصباح اليومية
أو مجلة من المجالت مثل "آخر
ساعة" المصرية ،التي كان يحبها
بشكل خــاص ورئيس تحريرها
المتميز محمد التابعي (رحمه
الله) .جدتي لألم كذلك كانت تقول
الـشـعــر الـشـعـبــي ف ــي لـهـجــة أهــل
الجريد القريبة للفصحى.
● مــا ال ـم ـشــروع األدبـ ــي الــذي
ً
تعكفين عليه حاليا؟
 أن ــا ب ـصــدد مــراج ـعــة دي ــوانشعري بالعربية وآخر باللغتين
األل ـمــان ـيــة وال ـعــرب ـيــة ،أتـمـنــى أن
ً
يــريــا ن ــور الــوجــود قــريـبــا .كذلك
مخطوط رواية بالعربية ،وأخرى
بــاأللـمــانـيــة م ــوج ــودان ف ــي درج
مكتبي .بقيت عالقتي بالكراس
والقلم حميمة في خطوات اإلبداع
األولـ ــى ،رغ ــم الـحــاســوب ولــوحــة
المفاتيح.

من أعمال محمد سبأ

●

محمد الصادق

نظمت دار األوبرا المصرية معرضا تشكيليا للفنان اليمني
محمد سبأ بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بعنوان "في
حب مصر واليمن".
ضم المعرض  ٤٠لوحة فنية ،مستخدما األلوان الزيتية ،تدور
جلها حول الرغبة في البقاء والتغلب على آالم الحرب ،إلى جانب
العديد من المناظر الطبيعية الجميلة المستلهمة من البيئة
والتراث الحضاري في مصر واليمن ،كما في تصويره لألهرامات
وأبوالهول ،ومن خصائص وطبيعة القرى اليمنية.
وسبق أن أقــام سبأ معرضا بأكاديمية الفنون فــي القاهرة
بـعـنــوان "مـقـتـطـفــات يـمـنـيــة" ،وض ــم أكـثــر مــن  30لــوحــة تعكس
البيئة وال ـتــراث الـحـضــاري فــي الـيـمــن ،ومستلهمة مــن طبيعة
القرى اليمنية والمدرجات الجبلية والزراعية ،والتنوع الثقافي
في هذه البيئة.
ُيذكر أن الفنان محمد سبأ باحث وحاصل على ماجستير
فــي الـتــراث والثقافة الشعبية مــن أكاديمية الفنون بالقاهرة،
وأقام الكثير من المعارض الشخصية في مصر واليمن ،وشارك
في معارض داخل البالد وخارجها ،كما حصل على العديد من
الجوائز الفنية المهمة.
ويقيم سبأ في مصر منذ أربع سنوات ،وتأثر بالحياة فيها،
فرسم لوحات تحكي عن الحضارة الفرعونية ،وأشهرها لوحة
لتمثال أبي الهول ،حظيت بإعجاب كثيرين.

توابل ةديرجلا
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سيارات

الهيبة بشحمها
ولحمها

متوافرة بـ  ٤طرازات والظهور األول لكل من « »Elevationو«»AT4
يوسف العبدالله

insta: @Yousfalabdullah

ال يمكن وصف «جي إم سي» سييرا الجديدة إال بالهيبة التي سرعان ما تخطف العيون فور مرورها بتفاصيل الفتة ،والظهور األول
لطرازي « »Elevationو« »AT4الجديدين وسط تغييرات جذرية في عالم مركبات البيك-أب .و«الجريدة» تسلط
الضوء اليوم عليها من خالل صفحة السيارات األسبوعية للحديث عنها بعد تجربة قيادتها بدعوة خاصة من
شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني الوكيل الحصري لعالمة «جي إم سي» في الكويت.
ج ـ ـ ـ ـ ــاءت أس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات
األميركية "جــي إم ســي" فــي مركبة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــك-أب خ ـف ـي ـفــة الـ ـ ـ ــوزن س ـي ـيــرا
ً
 2019ال ـج ــدي ــدة ك ـل ـي ــا ،ال ـت ــي أعـيــد
تصميمها كاملة بمقصورة كبيرة
م ــن ص ـف ــي م ـق ــاع ــد وأرب ـ ـعـ ــة أبـ ــواب
"" ،""Crew Cabكما تتوفر بقمارة
واحدة وبابين " "Regular Cabوهي
ّ
تتضمن ط ــرازات مختلفة كل منها
يعبر ّ
ّ
بقوة عن المزايا التصميمية
الرائعة والقدرات العالية وخصائص
ّ
ّ
يضمها.
المتطورة التي
االتصال
ويشهد الجيل الجديد من عائلة
"س ـ ـي ـ ـيـ ــرا" طـ ـ ــرح ف ـئ ـت ــي ت ـج ـه ـي ــزات
جديدتين ّ
تكمالن مجموعة الطرازات
ضمن فئات تجهيزات SLE Sierra
ودينالي الراقية.
ويستهدف طراز " "AT4العمالء
الذين يعيشون حياة نشيطة،
وهو ُي ّ
عد األول من نوعه من
ّ
"سييرا" إذ يتمتع بإمكانات

ذكـيــة وتـقـنـيــات مبتكرة مــع ق ــدرات
عالية للسير على ال ــدروب الــوعــرة
دون أي مساومة.
أم ــا ط ــراز " "Elevationالـجــديــد،
الـ ـ ــذي ي ـت ــوف ــر ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة لـلـمــرة
األولى ،فيحمل المزايا التي تشتهر
بـ ـه ــا "س ـ ـي ـ ـيـ ــرا" وي ـج ـم ـع ـه ــا ض ـمــن
تصميم بمظهر أنيق وحديث.
ً
وتأتي "سييرا" الجديدة كليا وفق
خيارات أنظمة توليد الحركة لتجمع
بين الطاقة والـقــدرة بعد تزويدها
ب ـم ـح ـ ّـرك " "V8م ــن ال ـج ـيــل ال ـجــديــد
بسعة  5.3ليترات مع نظام "اإلدارة
الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة ل ـل ــوق ــود Dynamic
 ،"Fuel Managementيـتـصــل مع
أنظمة نقل حركة أوتوماتيكية من 8

تجربة ةديرجلا.
ل ــم ت ـس ـت ـطــع الـ ــرمـ ــال ال ـن ــاع ـم ــة هــزيـمــة
األسطورة األميركية "جي إم سي سييرا"
ً
ال ـج ــدي ــدة ك ـل ـيــا ب ـعــد ت ـجــربــة الف ـتــة كــانــت
بقيادة "الجريدة" في أحد المواقع الصعبة
المجاورة لمدينة الكويت.
وشـ ـه ــدت ال ـت ـج ــرب ــة ت ـفــاص ـيــل تـعـكــس
تجهيزات "جي إم سي  "2019بدعوة خاصة
م ــن شــركــة مـحـمــد صــالــح ورضـ ــا يــوســف
بهبهاني الوكيل الحصري لعالمة "جي إم
سي" في الكويت التي أثبتت أنها قوية على
الطرق الوعرة وثابتة على الطرق.
الحديث عن "سييرا" الجديد وإمكاناته
الكبيرة على الطرق طويل لكن الحديث عن
استخدام هذه المركبة كمركبة لالستخدام

سـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــات ،ك ـ ـمـ ــا أنـ ـه ــا
ً
مـتــوافــرة اختياريا في
ط ـ ـ ــراز "سـ ـيـ ـي ــرا ‘"AT4
ف ــي نـسـخــة ج ــدي ــدة من
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـر ك "  "V8ب ـس ـعــة
 6.2لـ ـت ــرات ال ـ ــذي بــرهــن
فعاليته ،بينما
ي ــأ ت ــي كتجهيز
ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي فـ ــي
ط ــراز " "Denaliويتصل
ّ
المحرك سعة  6.2لترات بنظام نقل
حركة أوتوماتيكي من  10سرعات،
ويشمل تقنية اإل ي ـقــاف  /التشغيل
ً
ً
ونظاما جديدا لإلدارة الديناميكية
ّ
ّ
ل ـلــوقــود تـمــكــن الـمـحــرك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
إل ـ ـ ـ ــى
العمل عبر اثنتين
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان ـ ـ ــات،
ً
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ل ـل ـط ـلــب ،بـ ـه ــدف تـعــزيــز
مستويات الطاقة والكفاءة.
وج ــرى تطوير ط ــرازات "سييرا"
ً
الجديدة كليا بتصميم جديد لعام
 2019ب ـه ــدف تـلَّـبـيــة االح ـت ـيــاجــات
والخيارات المفضلة لعمالء "جي إم
ّ
سي" كثيري المتطلبات ،وتأتي مع
ّ
ميزة الدفع بالعجالت األربع 4WD
وصندوق خلفي واسع بجحم خمس
أقدام وثماني بوصات.
وخـ ـضـ ـع ــت "س ـ ـي ـ ـيـ ــرا" الـ ـج ــدي ــدة
ّ ً
كليا لعملية إعــادة تصميم كاملة،
وأصبحت اآلن أكبر من كل النواحي،
وهــذا يشمل قاعدة عجالت أطول
وجسم أطول بنمط ""Crew Cab
ذي صفي مقاعد وأربـعــة أبــواب
لـلـمـقـصــورة ،مـمــا ي ـقـ ّـدم حــوالــي
ّ
 8سنتيمترات إضافية لركاب
المقعد الخلفي لوضع أرجلهم
براحة ،وذلك مقارنة مع الطراز
السابق.
أمــا مظهرها المهيب فيرتكز
ع ـلــى أس ــس ب ـ ــارزة تـشـمــل الـهـيـكــل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن رفـ ـ ـ ــارف

م ـص ـ ّق ــول ــة وغـ ـط ــاء طــويــل
ّ
ّ
المقدمة
للمحرك يحوي في
ومؤثر
ً
شبكا أكبر وأكثر جرأة من "سييرا"
السابقة.
ويـ ـق ـ ّـدم ط ـ ــراز " "Denaliاألرقـ ــى
ضمن المجموعة تقنيات هي األولى
ض ـمــن فـئـتـهــا م ـثــل ال ـب ــاب الـخـلـفــي
َ
المبتكر  MultiPro Tailgateومرآة
الـكــامـيــرا الخلفية "Rear Camera
 ،"Mirrorإ ضـ ــا فـ ــة إ ل ـ ــى ت ـع ــز ي ــزات
ّ
ح ـصــريــة ل ـل ـشــاس ـيــه م ـثــل الـتـحــكــم
ال ـم ـت ـكـ ّـي ــف ب ــال ــرك ــوب "Adaptive
 "Ride Controlوعناصر تصميمية
وداخلية حصرية راقية.
ّ
يتميز عن
أمــا طــراز " "AT4الــذي
غـيــره عبر مظهره الـفــريــد ،والقائم
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـم ـ ـسـ ــات خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة داك ـ ـنـ ــة
وت ـفــاص ـيــل ع ـص ــري ــة ،ف ـيــوفــر بثقة
قدرات حقيقية للسير على الدروب
ً
الوعرة نظرا إلــى باقة الخصائص
ّ
يتضمنها ،شاملة رافعة لنظام
التي
ال ـت ـع ـل ـيــق ب ـ ـحـ ــدود ب ــوص ـت ـي ــن يـتــم
تركيبها في المصنع مباشرة لزيادة

الخلوص األرضي أكثرّ ،
وميزة الدفع
بالعجالت األربع مع علبة نقل حركة
ّ
وممتصات صدمات
مــن سرعتين،
َّ
أحادية األنبوب نوع  Ranchoمعدلة
ل ـل ــدروب ال ــوع ــرة ،وت ــرس تفاضلي
َ
خـلـفــي قــابــل لـلـقـفــل ،ون ـظــام مبتكر
الختيار نمط الجر "Traction Select
."System
ويضع طراز " "Elevationالجديد
نفسه على مسافة من باقي أشقائه
فــي عائلة "سـيـيــرا" عبر مستويات
ّ
ال ـت ـطـ ّـور الـمـثـيــرة ال ـتــي يـتـمــتــع بها
ومظهره القوي الالفت ،وهذا يشمل
ّ
ومصدات وإطار شبك
مسكات أبواب
ّ
ّ
بميزة اللون األحادي ،وتعزز مظهره
أكثر إضافات خارجية سوداء شاملة
الشبك ووصــات القطر وتجهيزات
النوافذ الجانبية وعجالت األلمنيوم
االخـتـيــاريــة بــالـلــون األس ــود الالمع
ح ـ ـجـ ــم  20ب ـ ـ ــوص ـ ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا يـ ـت ــوف ــر
ً
قياسيا نظام اختيار مستوى الجر
"."Traction Select System
وت ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه مـ ـ ــواص ـ ـ ـفـ ـ ــات ط ـ ـ ــراز

 SLEمـ ـ ــع طـ ـ ــراز
" "E l e v a t i o n
الجديد ،وهي ّ
تقدم
بــاقــة مــن الـمــزايــا الـبــارزة
ّ
مثل التحكم بالسرعة ،كاميرا رؤية
خلفية و نـظــام معلوماتي ترفيهي
َّ
م ـعــزز مــن "ج ــي إم س ــي" مــع شاشة
م ــائ ـل ــة قـ ـي ــاس  8ب ــوص ــات ج ــاه ــزة
لتقنية " "™Android Autoومتوافقة
مع تقنية."™Apple CarPlay" .
وتجمع طرازات القمارة الواحدة
بين االبـتـكــار واألداء العملي وهي
م ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـزودة ب ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـ ـب ـ ــاب ال ـخ ـل ـفــي
" "MultiPro Tailgateمــن "ج ــي إم
سي" ،وهو األول من نوعه في قطاع
ال ـس ـي ــارات وال ـب ــاب الـخـلـفــي األكـثــر
ً
ابـتـكــارا ضمن فئة الشاحنات على
اإلطالق.
وي ـس ـت ـف ـيــد طـ ـ ــرازا ""Elevation
و" "AT4م ــن ال ـت ـق ـن ـيــات الـمـبـتـكــرة
وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات
الـ ـمـ ـحـ ـسـ ـن ــة ،وسـ ـيـ ـت ــم ت ـقــدي ـم ـه ـمــا
ً
حصريا في منطقة الشرق األوسط
إلى جانب طراز سييرا  SLEبهيكل
 Cabال ـع ــادي لتلبية االحـتـيــاجــات
ال ـم ـت ـن ــوع ــة وال ـم ـت ـن ــام ـي ــة ل ـع ـمــاء
الشاحنة في المنطقة.

األحمر ما يغرز
اليومي وليست لألعمال الشاقة والنقل أمر
مهم ،إذ استطاعت "سييرا" أن تحول مفهوم
مــركـبــات "ال ـب ـي ــك-أب" إل ــى مــركـبــة شبابية
وعـمـلـيــة بـفـخــامــة الـتـفــاصـيــل والـتـقـنـيــات
ً
بعيدا عن العناء الموجود في تلك الفئة
من المركبات.
ففي "سييرا" مواصفات جميلة أبرزها
فتح الصندوق الخلفي "هيدروليك"
وتــوفـيــر عــدد كبير مــن مساحات
الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تــوف ـيــر
وص ــات للتشغيل مثل "الـبــاك"
ً
والـ  ،USBفضال عن توفير وصلة
 USB-Cالجديد " "Type Cمع ميزة
شـحــن األج ـه ــزة أس ــرع مــن اآلخــر

ً
بمراحل ،إلى جانب المقاعد المريحة جدا
ً
جدا ففي قيادتها وعلى مساحات طويلة
ً
ً
ل ــم ت ـق ــدم ال ـم ـقــاعــد شـ ـع ــورا ج ـم ـيــا يــؤثــر
بــاإليـجــاب على سير الـقـيــادة على عكس
بعض مركبات "البيك-أب" التي تضع مقاعد
قــاسـيــة دون االه ـت ـمــام ب ـقــائــدي الـمــركـبــة
والمسافات الطويلة.

(تصوير جورج ريجي)
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sudoku

من  6أحرف وهي اسم شبكة اجتماعية لنشر الصور.
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كلمات متقاطعة
بنترست

كلمة السر

 - 3عبر  -عاصمة دولــة
أوروبية.
 - 1احدى القارات  -صاح  - 4كثر شحمه ولحمه -
أشار بيده ّ -
التيس عند الهياج.
شد وألصق.
 - 2مــالــوا عــن الـطــريــق  - 5 -قلبوا الكالم  -ساطع
جزيرة ايطالية.
وزاه.
والمع ٍ

 - 6في القميص  -مدينة  -وقت الموت.
 - 9ع ـ ـ ـ ــرق ف ـ ـ ــي ا لـ ـعـ ـن ــق
ايطالية.
 - 7أر خ ـ ـب ـ ـيـ ــل ج ـن ــو ب ــي ينتفخ عند الغضب  -اله.
األر ج ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن  -بـ ـئ ــر  - 10تائب  -تركة وإرث.
باألجنبية.
 - 11فنانة مصرية.
 - 8رخاء العيش ونعيمه
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عموديا:

2

2

الحلول

1

 - 1فنان مصري  -دولة
عربية.
 - 2ف ـ ـ ـنـ ـ ــان ل ـ ـب ـ ـنـ ــا نـ ــي -
استمر.
 - 3أرجع  -نحاس  -أحد
أبراج الحظ.
 - 4نهار وليل  -حاكم -
طعم الحنظل.
 - 5تـ ــرأسـ ــوا ال ـج ـي ــش -
دفـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــت فـ ــي تـ ــراب
وهي حية.
 - 6ث ــرى  -وس ــط  -اســم
موصول.
 - 7دولة آسيوية  -هواء
شديد.
 - 8م ــن أع ـض ــاء الجسم
 س ـ ـنـ ــور  -وافـ ـ ـ ــق عـلــىالمعاهدة ووقعها.
 - 9ش ـ ـب ـ ـيـ ــه  -م ــد يـ ـن ــة
فرنسية  -أمر فظيع.
 - 10م ــد يـ ـن ــة ا م ـي ــر ك ـي ــة
عاصمة واليــة ايــداهــو -
األسد.

1
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5

6

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

8

7

فكرة
جمال
موقع
بحث

تجارة
تسجيل
ادارة
رغم

فشل
زراعة
ثقافة
صور
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يتحدث الزمالء عنك بإعجاب
ً
ً
كلما أنجزت عمال ناجحا.
ً
عاطفيا :تسعد باللقاء ات المزدوجة
وتذهب في مغامرات عاطفية مفرحة.
ً
اجتماعيا :صفحة اجتماعية جديدة
قد تنفتح لك اليوم فتسعد بها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـف ـتــح ع ـل ــى ج ـم ـي ــع األفـ ـك ــار
والعروض وتشعر بحماسة كبيرة للعمل.
ً
عاطفيا :يحدث ما كنت تحلم به وتلتقي
بالحبيب الذي تأمله.
ً
اجتماعيا :تجد نفسك أمــام شريحة من
الناس تتبادل معها األفكار واآلراء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :مهارتك المهنية جعلت سمعتك
ً
طيبة واإلقبال عليك كثيرا.
ً
عــاطـفـيــا :تتلقى مـســاعــدة مــن الحبيب
فترتاح أعصابك وترتفع معنوياتك.
ً
اجتماعيا :حافظ على دبلوماسيتك فقد
تواجه بعض العدائية اليوم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ً
مهنيا :قد تتولى مهمة تتطلب إرشادا
ً
لآلخرين وشرحا لبعض المواضيع.
ً
عاطفيا :على الصعيد العاطفي تصادف
ً
ً
ً
حبا قويا إن كنت خاليا.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل هذا اليوم وعودا معه
وذلك ال يعني عدم االنتباه والحذر.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
مهنيا :تنكب على عمل أو مهمة وتجد مهنيا :قد تولد شراكة جديدة تزيد من مهنيا :الوضع اليوم يستدعي الدقة في
التصرفات وعدم الخفة في أي مجال.
نسبة أرباحك.
صعوبة في التواصل مع الغير.
ً
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :تـمــارس سـحــرا محببا فتأسر عاطفيا :لو كنت ال تسعى إلى االرتباط عاطفيا :تشعر بالحرية واالستقاللية
بعدما قطعت عالقتك العاطفية.
فالحبيب لن يقطع األمل.
القلوب وتستقطب االهتمام.
ً
ً
ً
اجتماعيا :عالقتك العائلية في استقرار اجتماعيا :ال تغامر بالتعبير عن أفكارك اجـتـمــاعـيــا :األج ـ ــواء الـعــائـلـيــة سعيدة
والعالقات الشخصية في ازدهار.
الخاصة حيثما ال يجب.
وثبات والجميع يحترمونك.
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تتغلب عـلــى مـخــاوفــك السابقة مهنيا :يوم بناء بالنسبة إليك ولو كان مهنيا :يؤشر برجك اليوم على نجاح جديد
ً
واستثمار ناجح.
قاسيا على الكثيرين من حولك.
وتتخطى كل االعتبارات السلبية.
ّ
ً
ً
ً
ً
عاطفيا  :تلتقي شخصا يثير إعجابك عاطفيا :تحاول معاودة اللقاء بشخص عــاطـفـيــا :تـتـحــلــى بـجــاذبـيــة قـصــوى وتـنــال
ً
وعاطفتك وتحاول ّ
عقدت معه روابط عاطفية سابقا.
التقرب منه.
إعجاب الجنس اآلخر أينما حللت.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :معاكسة فلكية تجلب معها اجتماعيا  :ربما تصطدم باعتراضات اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـع ــرف ب ـع ــض ال ـم ـن ــاس ـب ــات
ً
على آرائك يجب أن تتخطاها بحنكة .االجتماعية التي تخفف الضغوط عن كاهلك.
نزاعات ومشاكل فكن حذرا.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :تــذهــب فــي م ـشــروع تـجــاري
ناجح أو في استثمار مضمون.
ً
عاطفيا :تباشر ربما عالقة جديدة في
ً
هذه الفترة قد تدوم طويال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـعـقــد ص ــداق ــات جــديــدة
خالل مناسبة ثقافية قد حضرتها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بعدم اللجوء إلى
ً
مجازفات خطيرة راهنا.
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـتــرك أثـ ــرا ك ـب ـيــرا ف ــي نفس
شخص من الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :تبدو معفيا من التأثيرات
السلبية ّ
وتمر بفترة سعيدة ومريحة.
رقم الحظ.22 :
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دار العثمان لحفظ القرآن تدشن دورتها التاسعة
للسنة التاسعة على التوالي ،تستأنف دار العثمان دورة المرحوم عبدالله
عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية ،المخصصة
للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة ،إضافة إلى فصل خاص للنساء ،حيث
ً
يـشــارك فيها أكثر مــن  100مشترك سنويا ،ويصاحبها عــدد مــن األنشطة
والفعاليات الـهــادفــة .وتعلن ال ــدار فتح بــاب التسجيل ل ـلــدورة ،التي بــدأت
مطلع سبتمبر الجاري ،في يومي األحد والثالثاء بالفترة المسائية لفصول
المرحلتين االبتدائية والمتوسطة ،واألربعاء للنساء ،ويتم قبول المشتركين
والمشتركات بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
ً
وإضافة إلى دروس التجويد وتحفيظ القرآن الكريم ،يتلقى الطالب دروسا
لتقوية الـلـغــة الـعــربـيــة ،ويـتــم تـقــديــم وج ـبــات صحية لــأطـفــال خ ــال فترة
االستراحة ،كما يصاحب الدروس أنشطة وفاعليات منوعة تساهم في تعزيز
األخالقيات واآلداب للطالب بطريقة مشوقة محببة.

مشتركات يتدربن على التجويد

جانب من الدورة التعليمية

17

مجتمع

مسك وعنبر
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بورسلي :الراشد هو األب الروحي لألغنية الكويتية الحديثة

في حديث ّ
ثري بذكريات الماضي الجميل احتضنه مقر رابطة األدباء
فصة المعيلي

تخللت أمسية رابطة األدباء،
قراءات متنوعة من قصائد
الشاعر القدير بدر بورسلي
والحديث عن بداياته في مجال
الكتابة وتعاونه مع الفنانين.

أقيمت في مقر رابطة األدباء
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن أم ـس ـيــة لـلـشــاعــر
القدير بــدر بورسلي بعنوان
"ن ـهــر م ــن ال ـع ـط ــاء ...ف ــي وطــن
ال ـ ـن ـ ـهـ ــار" ،ب ـح ـض ــور ال ـم ـل ـحــن
الكبير غنام الديكان ،والشيخ
دع ـ ـيـ ــج الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،واألدي ـ ـ ـ ــب
د .سليمان الـشـطــي ،ورئـيــس
مجلس إدارة شركة الخطوط
الـ ـج ــوي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ي ــوس ــف
ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ،وج ـ ـمـ ــع ك ـب ـي ــر مــن
األدبـ ـ ــاء والـمـثـقـفـيــن ومـحـبــي
ال ـشــاعــر ،حـيــث قـ ـ ّـدم األمـسـيــة
عضو رابـطــة األدبـ ــاء ،الكاتب
عـبــدالـعــزيــز ال ـتــوي ـجــري ،كما
أه ـ ـ ــدت ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة اب ـت ـس ــام
العصفور ،إلى بورسلي ،لوحة
بورتريه في ختام األمسية.

في البداية ،قدم التويجري
مقتطفات من مسيرة بورسلي،
م ــوضـ ـح ــا أن ش ـ ـعـ ــره يـتـمـيــز
بالسهل الممتنع ،وأ ب ــدع في
األغاني الوطنية ،ومن أبرزها
"وط ــن الـنـهــار" مــع عبدالكريم
عبدالقادر ،وأيضا األوبريتات
الوطنية التي تغنى بها كبار
المطربين.
من جانبه ،وصف بورسلي
رح ـ ـل ـ ـتـ ــه طـ ــوي ـ ـلـ ــة ق ـ ــائ ـ ــا إنـ ــه
كلما رجــع بــذاكــرتــه شعر أنه
محظوظ كثيرا بوجود أسرته
الـكـبـيــرة ،والـصـغـيــرة زوجـتــه
وأبنائه ،وقــال" :محظوظ بكم
وبـمـحـبـتـكــم ،ف ـمــا ك ـنــت أحـلــم
يـ ــومـ ــا أنـ ـ ــي أج ـ ـلـ ــس وأمـ ــامـ ــي
أســاتــذة فــي مـجــاالت مختلفة

بورسلي والعصفور

ف ــي اإلعـ ـ ــام وال ـش ـعــر واألدب
وجمهور متذوق رائع جميل".

ف ــي أوب ــري ــت صـغـيــر بـعـنــوان
"شدورين يا أم أحمد".

«يا رسول الزين»

«غريب»

وأوض ــح بــورسـلــي ،أنــه بدأ
ي ـف ـكــر ف ــي م ــوض ــوع األغ ــان ــي
وال ـش ـعــر م ـنــذ أن ك ــان يسكن
في منطقة جبلة ،وصادف أن
جارهم سعود الراشد (يرحمه
ال ـ ـلـ ــه) ،ح ـيــث وص ـف ــه ب ـ ـ "األب
ال ــروح ــي لــأغ ـن ـيــة الـكــويـتـيــة
الحديثة" ،وكان يرى الفنانين
ومنهم عوض الدوخي (يرحمه
الـ ـل ــه) ،وف ــي مـنـطـقــة الـشــامـيــة
التقى سعود الراشد ،وأيضا
خالد سعود الــزيــد ،والشاعر
المميز د .خليفة الوقيان.
وق ـ ـ ــال إن ب ــدايـ ـت ــه لـ ــم تـكــن
بكتابة الشعر ا لـغـنــا ئــي ،لكن
ب ـت ــرك ـي ــب ال ـ ـكـ ــام ع ـل ــى شـكــل
ألحان ،وأنه كانت هناك أغنية
ل ـس ـعــود ال ــراش ــد ب ـع ـنــوان "يــا
رســول الــزيــن" صــاغ كلماتها،
وكــانــت لشاعر غنائي حصل
ب ـي ـنــه وبـ ـي ــن الـ ــراشـ ــد خ ــاف،
ف ـ ــأصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت مـ ـ ـ ــن نـ ـصـ ـيـ ـب ــه،
موضحا أن األغنية ركبت على
أغنية أخرى.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع :ت ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــت عـ ـل ــى
عبدالرحمن البعيجان ،ورأيت
فيه شيئا مميزا فتعلمت منه
وم ــن إب ــراه ـي ــم ال ـص ــول ــة ،كما
تـ ـع ـ ّـرف ع ـل ــى غ ـن ــام ال ــدي ـك ــان،
ووصـفــه بــورسـلــى بــأنــه أثــرى
الكويت في األوبريتات وعرف
باألوبريتات الشعبية ،وأيضا
ت ـعــرف ع ـلــى الـمـلـحــن م ــرزوق
المرزوق ،وتعاون مع الديكان

وأوضـ ـ ــح أنـ ــه ف ــي ال ـف ـتــرات
السابقة لم يعرفه أحــد ،فكان
ي ـك ـت ــب ب ــاس ــم "ب ـ ـ ــدر ن ــاص ــر"،
وب ـع ــد ع ـشــر سـ ـن ــوات إلـ ــى أن
ج ــاء ت الـفــرصــة وكـتــب أغنية
بـعـنــوان "غــريــب" وق ــال عنها:
"لقد كتبتها بطريقة غير التي
ظهرت عليه ،فكانت بدايتها
غريب في ديرة الحلوين ،أدور
الحلوين" ،وطلب عبدالكريم
عبدالقادر ود .عبدالرب إدريس
مني تغيير كل الكلمات ،بحيث
تتناسب مع اللحن.

«وطن النهار»
وقـ ــال بــورس ـلــي إن ــه الـتـقــى
الـفـنــانـيــن عـبــدالـلــه الــرويـشــد،
ونـبـيــل شـعـيــل ،وك ـتــب أغنية
بعنوان "مسحور" ،التي غناها
ال ــرويـ ـش ــد ،مـ ـح ــاوال أن يضع
الجانب السامري فيها ،ومن
أج ــوائـ ـه ــا "م ـ ـس ـ ـحـ ــور ..وأنـ ــت
بعيونك لي وطن ..أنت المكان
أن ــت ال ــزم ــن ...الـلــي أح ــس فيه
بــاألمــان ...وينك يا عمري من
ّ
زم ـ ـ ـ ــان؟ ..ع ــزف ــي وأنـ ـ ــا الــل ـحــن
الـ ـمـ ـثـ ـي ــر ...نـ ـ ــادي ع ـل ــى دربـ ــك
أسير ...مسحور أنا".
وأضاف :واستمرت الحياة
ّ
إلى أن جاء الغزو ،وعلق على
ذلـ ـ ــك بـ ــال ـ ـقـ ــول" :رأي ـ ـ ـ ــت شـيـئــا
ال ـك ــل رآه ،ع ــاق ــة الـكــويـتـيـيــن
مـ ـ ــع بـ ـ ـع ـ ــض ،وشـ ـ ـف ـ ــت وجـ ـ ــوه

بدر بورسلي
أهـ ــل ال ـكــويــت ط ـ ــوال الـشـهــور
السبعة ،فكل واحد منهم وضع
الكويت في قلبه ،وذلك جعلني
واحـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـن ــدم ــا
أستقيظ في الصباح أكتب عن
الكويت ،وأصبح عن الكويت،
وأحـ ـ ـ ــس أن ك ـ ــل ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
كــانــوا يفعلون مـثـلــي" ،وختم
األمسية بكلمات أغنية "وطن
ال ـن ـه ــار" ال ـت ــي غ ـنــاهــا الـفـنــان
عبدالكريم عبدالقادر ،والتي
الق ـ ـ ـ ــت اس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــانـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا
وتصفيقا حارا من الحضور،
ّ
ووج ــه بورسلي تحية كبيرة
لإلعالمي الكبير عبدالرحمن
النجار ،وقــال" :هــذا الرجل له
فضل كبير ،ومشكور يا بوفهد
على كل الفرص التي عطتني
إياها".

تعرف إلى
عبدالرحمن
ّ
البعيجان وتعلم
منه ومن إبراهيم
الصولة

ّ
أعلن توقف البرنامج الرياضي «تاكتيكال الب»
أكد اإلعالمي مهند يوسف
رحيله عن إذاعة الـ "مارينا
إف.إم" ،بعد مشوار دام
ً
 12عاما في رحاب العمل
اإلذاعي.

كثيرون أثروا
وتأثروا
وآثروا ألكون
ما أنا عليه
في المجال
اإلعالمي

•

محمد جمعة

أعلن اإلعــامــي مهند يــوســف ،الشهير ب ـ "مايك
مبلتع" رحيله عن إذاعة "مارينا إف .إم" ،وبرنامج
"الديوانية" الذي كان يقدمه.
وق ــال مهند ،فــي اتـصــال هاتفي مــع "الـجــريــدة"،
بعد مشوار دام أكثر من  12سنة في رحاب اإلذاعة
تنقلت فيه بين أنـمــاط مختلفة مــن الـبــرامــج ،أجد
نفسي اليوم أمــام قــرار اختياري قد يكون مزعجا
للمحبين والمتابعين ،ولي شخصيا ،لكنه ضروري
للبحث عن جانب آخر من جوانب العمل اإلعالمي.
وأضاف" :حان وقت الراحة اإليجابية لالنطالق
بـمـشــاريــع أخـ ــرى ق ــد تـشـكــل اإلذاع ـ ــة والـتـلـفــزيــون
ً
ً
مستقبال ج ــزء ا منها وق ــد ال ت ـكــون ،ال أعـلــم مــاذا
سيأتي في الجانب اآلخر ،لكنني على يقين بأنني
أحظى بما يكفي من دعم ومساندة ومحبة تدفعني
نحو المغامرة بحثا عن شيء جديد ومختلف.
واستطرد" :وعلى مفترق التغيير واالستئذان
باالبتعاد ،ال يمكن إال أن أكــون شــاكــرا لعدد ممن
ك ــان ــوا ج ـ ـ ً
ـزء ا ف ــي م ـس ـيــرة ال ـن ـج ــاح ط ـ ــوال ال ـف ـتــرة
الماضية ،أثــروا وتــأثــروا وآث ــروا مــن أجــل أن أكــون
أنا كما أنا عليه في المجال اإلعالمي ،هؤالء الذين
رافـقــونــي خــال هــذه الـفـتــرة مــن مذيعين ومعدين
ومخرجين وطاقم عمل ،لهم مني المحبة والتقدير
والعرفان وما سأقوله بحقهم قليل مما يستحقون.
ً
وأوضـ ــح مـهـنــد" :ل ـكــن دعــونــي أق ــول أوال شـكــرا
كبيرة لإلدارة العليا في شركة "يونايتيد نيتوورك"،

هواجس المنافسة
وزاد" :كما أن هواجس المنافسة اإلذاعية فرضت
ع ـلـ ّـي تــوسـيــع األفـ ــق ،والـبـحــث عــن م ـصــادر أخــرى
لتطوير برنامج الديوانية ،فكان التعاقد مع الفنان

عبدالعزيز النصار واحدا من اإلضافات المهمة التي
منحت البرنامج بعدا إبــداعـيــا مختلفا مــن خالل
النكهة الكوميدية الـمـتـفــردة الـتــي تـمــازجــت فيها
كوميديا المسرح مع أثير اإلذاع ــة ،لنخرج بقالب
مختلف أفخر به ،وأتمنى له االستمرار في التألق
مع من سيخلفنا من الزمالء في برنامج الديوانية
هذا الموسم.

أعمدة أساسية
وأضاف" :بالطبع ،فإن كل هذا ال يمكن إال أن يقوم
على أعمدة اساسية تحملت كل الضغوط المتراكمة
لبناء النجاح المرجو ،ويأتي في مقدمة هذه األعمدة
معد البرنامج األخ العزيز صالح الدويخ ،هذا الرجل
الذي اعتبره حجر الزاوية والرقم واحد فيما تحقق،
كما ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر لزمالئي حمزة
الـتـيـلـجــي وف ـجــر الـحـســن فــويــس أوف ــر الـبــرنــامــج،
كما كانت لمسات المخرج ميرو والمخرجة روان
جحجاح.

استأذن المتابعين
واخـتـتــم مهند" :أخـيــرا ولـيــس آخ ــرا ،أجــد لزاما
أيضا أن أستأذن المتابعين في التلفزيون ،وتحديدا
متابعي برنامج "تاكتيكال الب" باالبتعاد في هذا
الموسم ،وذلــك إثر انتهاء التعاقد مع اإلدارة بعد
موسمين قدمنا فيهما شكال مختلفا للتحليل الفني
لمباريات ،بما يتوافق مع التطور التقني والفني
لكرة القدم وأدواتها ،وهي تجربة أعتز بها أضافت

شوق :أستعد للموسم
الدرامي بعد االستجمام
•

مهرجان اإلسكندرية
ِّ
يكرم محمود قابيل

أعلن مهرجان اإلسكندرية
السينمائي لدول البحر
املتوسط ،برئاسة الناقد
األمير أباظة ،تكريمه
للفنان محمود قابيل في
دورته الـ ،35التي تقام من
 8إلى  13أكتوبر املقبل،
حيث من املقرر أن ُيصدر
عنه املهرجان كتابا عن
مشواره من تأليف الكاتبة
الصحافية انتصار
درديري ،على أن ُيعرض له
فيلم "يوم الكرامة" للمخرج
علي عبدالخالق.
ُيشار إلى أن قابيل َّ
تخرج
في الكلية الحربية عام
 ،1964حيث عمل ضابطًا
في القوات املسلحة ،قبل أن
يتجه إلى الفن ،حيث َّ
تعرف
على املخرج يوسف شاهني،
الذي كان سببا في اتجاهه
إلى السينما والحصول
على أدوار البطولة ،ليصبح
واحدا من أملع نجوم الفن،
لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى
الواليات املتحدة األميركية،
ثم عاد مرة أخرى في
التسعينيات إلى السينما.

أمينة خليل رئيسة عصابة
في «لص بغداد»

مهند يوسف غادر «مارينا إف .إم» :حان وقت الراحة اإليجابية
ممثلة في رئيس مجلس اإلدارة األخ العزيز محمود
الصانع ،ونائبه األخ العزيز هشام أكبر ،لدعمهما
لنا في برنامج الديوانية بإذاعة "مارينا ،"FM 90.4
فمنذ عــودتــي لـل ـ "مــاريـنــا إف إم" ،وإش ــراف ــي على
برنامج الديوانية وعملنا من خــال استراتيجية
يتماهى فيها الطرح اإلعالمي المهني مع ضرورة
تحقيق العوائد المالية ،دون إغفال أو إهمال لهدف
اإلذاع ــة الرئيسي بــاالنـتـشــار مــن خــال استقطاب
مختلف الشرائح والتنويع في شخصيات الضيوف
باستهداف مختلف المجاالت ،وهو األمر الذي حقق
نجاحا ملموسا نفتخر به.
وق ــال مــايــك مبلتع" :ألنـنــي مــؤمــن بــأن الرسالة
اإلع ــامـ ـي ــة ال ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى سـ ــاح ال ـك ـل ـمــة ف ـقــط،
وإن ـم ــا عـلــى تــوسـيــع وت ـنــويــع ال ـســاحــة االعــامـيــة
فقد حرصت اثناء اشرافي على برنامج الديوانية
على تقديم وجــوه جديدة تستحق الحصول على
الفرصة التي حظيت أنا بها ذات يــوم ،ولذلك كان
الزميل ،عبدالمطلب نذر ،إضافة جميلة قدمتها في
برنامج الديوانية كوجه جديد ّقدم نفسه بامتياز،
وأصبح عنصرا فاعال ليفتح أمامه بابا آخر بعد
أن رأت إدارة الـ "مارينا" إمكانية استثمار كفاء ته
في برنامج جديد ،وهذا نجاح إضافي بالنسبة لي.

خبريات

مهند يوسف
لرصيدي اإلعالمي ،وال يسعني في هذا المقام إال أن
أشكر أصحاب الفضل وشركاء النجاح المتمثلين
بالمحللين ا لـعــز يــز يــن د .محمد ا لـمـشـعــان وعلي
العليوة ،اللذين قدما فكرا مختلفا خارج المألوف
فــي ش ــرح مـفــاهـيــم ك ــرة ال ـقــدم فــي ع ـيــون تكتيكية
مـخـتـلـفــة ،كــذلــك الـشـكــر مــوصــول لـمـعــد الـبــرنــامــج
لطفي حنون وإلى صاحب الفكرة والمخرج محمد
الطني ،وكل من ساهم في البرنامج ،وهو أمر لم يكن
ليتحقق لوال دعم الوزير محمد الجبري ،والوكيل
المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي ،ووكيلة
ال ــوزارة منيرة الـهــويــدي ومــديــر القناة الرياضية
عادل عطالله.

تشارك الفنانة أمينة
خليل في فيلمني هذا
ِّ
تجسد
العام ،ويبدو أنها
شخصيتني عكس بعض
تمامًا ،فاألول مع النجم
محمد إمام بفيلم «لص
بغداد» ،وتظهر فيه بدور
رئيسة عصابة وشريرة
في العراق ،وتعد محور
األحداث الرئيسة بالفيلم،
فهي شخصية شريرة
وقوية ومتسلطة ،وتترأس
عصابة كبيرة تكون بمنزلة
مافيا ،وتواجه الفنانني
محمد إمام وفتحي
عبدالوهاب.
ويشارك في بطولة «لص
بغداد» :فتحي عبدالوهاب،
ياسمني رئيس ،صالح
عبدالله ،أحمد رزق ،محمد
عبدالرحمن ،من تأليف
تامر إبراهيم ،وإنتاج
«سينرجي».
أما الفيلم الثاني الذي
تشارك فيه أمينة خليل،
فهو «صاحب املقام» ،مع
ِّ
وتجسد
النجمة يسرا،
فيه شخصية واحدة من
أولياء الله الصالحني
بجانب بطلة العمل ،وضمن
املجموعة الرئيسة للفيلم،
وتقوم بمعالجة األشخاص
خالل األحداث.

بلقيس تطرح «تعالى تشوف»

عزة إبراهيم

تعيش الفنانة شــوق فترة
م ــن االس ـت ـج ـم ــام ،ب ـع ـيــدا عن
أج ـ ـ ــواء ال ـت ـص ــوي ــر واألعـ ـم ــال
الــدرام ـيــة ،اس ـت ـعــدادا لموسم
درام ـ ـ ـ ــي قـ ـ ــوي خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة.
وفــي تصريح لــ"الـجــريــدة"،
قالت شوق إنها تلقت عرضين
للمشاركة في أعمال درامية؛
أحدهما لم تتسلم السيناريو
لـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى اآلن ،واآل خ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
تعكف عـلــى ق ــراء ت ــه ،لــدراســة
الشخصية واالستعداد للدور
المنوط بها.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ـ ـهـ ــا ت ـح ـت ــاج
إل ـ ــى فـ ـت ــرة مـ ــن "االسـ ـت ــرخ ــاء
واالستجمام الذهني" ،كأغلب
الـفـنــانـيــن الــذيــن يستمتعون
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ،بـ ـع ــد
االنتهاء من األعمال الدرامية
الــرمـضــانـيــة ،اس ـت ـعــدادا لبدء
الـتـصــويــر م ـجــددا مــع دخــول
م ــوس ــم الـ ـشـ ـت ــاء ،مـ ــؤكـ ــدة أن
عملية التصوير مرهقة جدا،
وتحتاج من الفنان إلى ذهن
صاف واستعداد نفسي وطاقة
ٍ
كبيرة ،وهو ما تستعد له اآلن
لدخول موسم درامي ناجح.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت شـ ـ ـ ــوق إلـ ـ ـ ــى أن
انـشـغــالـهــا ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة

بلقيس في كليب «تعالى تشوف»

شوق

كان بسبب الحملة اإلعالنية
ل ـ ـم ـ ــارك ـ ــة مـ ـ ــابـ ـ ــس ع ــالـ ـمـ ـي ــة
مــوجــودة بــالـكــويــت ،شاركها
فيها عدد كبير من نجوم الفن
واإلعــام ،مؤكدة أنها تجربة
مهمة بالنسبة لها ،وساعدتها
عـلــى الـتــواصــل مــع الجمهور
بطريقة جديدة وبشكل مكثف
عبر مواقع السوشيال ميديا.
وأوضحت أن عالم األزيــاء
وال ـ ـمـ ــوضـ ــة وم ـس ـت ـح ـض ــرات
التجميل أ صـبــح يهم الفنان
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ـ ـ ــت م ـض ــى،
الن ـ ـش ـ ـغـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس بـ ــأحـ ــدث
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـح ـ ــات ،وإحـ ــاط ـ ـت ـ ـهـ ــم
بالعديد من المستجدات في
هذا الجانب.

بحضور عدد كبير من أهل الصحافة واإلعالم
وال ـفــن ومـشــاهـيــر مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
(السوشيال ميديا) ،وفي حفل إطالق ضخم وكبير
ُعقد بمدينة كازبالنكا ،أمس األول ،وبحضورها
مــع فــر يــق العمل كــا مــا ،أطلقت الفنانة بلقيس
أحمد أولــى أغنياتها المنفردة باللون الغنائي
المغربي ،مصورة بطريقة الفيديو كليب بأسلوب
تقني عالمي ،بعنوان "تعالى تشوف".
واألغ ـن ـي ــة ك ـل ـمــات ال ـشــاعــر سـمـيــر ال ـم ـجــاري،
وأل ـح ــان م ـ ــروان أص ـي ــل ،وت ــوزي ــع رش ـيــد محمد
علي ،وإخراج عبدالرفيع عبديوي ،وتحت إشراف
ومتابعة عصام حميش ،الذي تابع جميع األمور
المتعلقة بــالـعـمــل ،بــدايــة مــن اللهجة واألودي ــو
والفيديو ،إلى لحظات إطالقه أمام الجمهور.
واس ـت ـغ ــرق تـجـهـيــز أغ ـن ـيــة "ت ـع ــال ــى ت ـشــوف"
وتنفيذها وتصويرها ستة أشـهــر ،حيث أكــدت
بـلـقـيــس أن ـه ــا س ـع ـيــدة لـقـيــامـهــا ب ـه ــذه الـخـطــوة
العربية الجديدة ،بعد أن التقت خــال زياراتها

المتعددة إلى المغرب الجمهور المغربي ،وطالبها
بتقديم أغنية من لونهم الموسيقي الغني ،فما
كــان منها إال أن قامت بالبحث عن أغنية تكون
فاتحة خير مع األغنية المغربية وأمام الجمهور
ً
المغربي ،مــؤكــدة أنها متفائلة جــدا بها ،ولهذا
أصـ ـ َّـرت عـلــى ح ـضــورهــا لـحـفــل إلطـ ــاق األغـنـيــة
بـنـفـسـهــا ،وح ـض ــور جـمـيــع طــاقــم عـمــل األوديـ ــو
والفيديو.
وتم تصوير أغنية "تعالى تشوف" على مدار
يومين في مدينة مراكش بالمغرب ،باالستعانة
ب ـط ــاق ــم ف ـن ــي مـ ــن ه ــولـ ـي ــوود إلن ـ ـجـ ــاز ال ـك ـل ـيــب،
مستخدمين تقنية "الموشين كنترول" ألول مرة
ً
ً
ً
في الوطن العربي ،ليكون عمال متكامال محترفا
ً
ً
ً
بنكهته العالمية المتميزة ،متضمنا عرضا راقصا
ً
مـمـيــزا ،وه ــو نفسه ال ــذي تــم عــرضــه خ ــال حفل
اإلطالق في كازبالنكا.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ّ
»ﻫﺠﻮم ﻣﺴﻴﺮات« ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻴﻦ ﻧﻔﻄﻴﺘﻴﻦ ﺳﻌﻮدﻳﺘﻴﻦ
• اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﺘﺒﻨﻰ اﺳﺘﻬﺪاف َ
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻘﻴﻖ وﺧﺮﻳﺺ • إداﻧﺎت ﻟﻼﻋﺘﺪاء ...وﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺸﻴﺪ

ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻦ إﺧﻤﺎد ﺣﺮﻳﻘﻴﻦ ﻧﺸﺒﺎ إﺛﺮ
ﻫﺠﻮم ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة
»درون« اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻌﻤﻠﻴﻦ
ﻧﻔﻄﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﻟﺖ ردود ﻓﻌﻞ
ﻣﻨﺪدة ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺔ »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻧﻔﺬﺗﻪ ﺑـ»ﻋﺸﺮ
ﻃﺎﺋﺮات« وأﺷﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﺋﺪ
»ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
وﻫﺎدي ﻳﻨﺴﻘﺎن
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﻌﺮض أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑﺒﻘﻴﻖ وﺣﻘﻞ
ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﻄـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﺮة ﺧـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺺ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ
ﻣ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮات ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة
ﺑ ــﺪون ﻃـﻴــﺎر »درون« ﻣـﻤــﺎ ﺗﺴﺒﺐ
ﻓــﻲ اﻧ ــﺪﻻع اﻟـﻨـﻴــﺮان ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺗﻴﻦ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ« أﻣﺲ.
وﻋــﺎدت اﻟﺤﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﺄﺗ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮة
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﺤــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ .وأﻛ ـ ــﺪ ﻣ ــﺮاﺳ ــﻞ ﻗـﻨــﺎة
»اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
أن ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرات ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ،ﻟﻜﻦ وﻛﺎﻟﺔ
ً
»روﻳﺘﺮز« ذﻛﺮت ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر
أن اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم ﺗ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻓـ ــﻲ ﺗـﻌـﻄــﻞ
اﻟﺼﺎدرات.
وﺻــﺮح ﻣﺘﺤﺪث أﻣﻨﻲ ﺑــﻮزارة
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،أﻧ ــﻪ »ﻋـﻨــﺪ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم،
ﺑ ــﺎﺷ ــﺮت ﻓـ ــﺮق اﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ
ﺑـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أراﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ ﺣ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻘﻴﻖ وﻫﺠﺮة ﺧﺮﻳﺺ
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﺳـﺘـﻬــﺪاﻓـﻬـﻤــﺎ ﺑ ـﻄــﺎﺋــﺮات
ﺑﺪون ﻃﻴﺎر ،وﺗﻤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮﻳﻘﻴﻦ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﻤﺎ«.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺴﺆول أن اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺤ ـ ّـﺪد ﻣـﺼــﺪر
ّ
اﻟﻤﺴﻴﺮة.
اﻧﻄﻼق اﻟﻄﺎﺋﺮات
و ﺗـﻘــﻊ ﺑﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ
ً
 60ﻛﻠﻴﻮﻣﺘﺮا ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻈﻬﺮان
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
أﻣﺎ ﺧﺮﻳﺺ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻧﺤﻮ 200
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻨــﻮب اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ،

ﺻﻮرة ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻈﻬﺮ دﺧﺎن اﻟﻨﻴﺮان ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻘﻴﻖ أﻣﺲ
ﻓـﺘـﻤـﺘـﻠــﻚ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺣ ـﻘ ــﻞ ﻧـﻔــﻂ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﻮم ﺑـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات
ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺑ ـﻠــﺪ ﻣ ـﺼـ ّـﺪر
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ
»أراﻣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮ« اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻄــﺮح ﻋ ــﺎم أوﻟ ــﻲ ﻟﺤﺼﺔ
ً
ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب ﻫﺠﻤﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ ﻧـﻔـﻄـﻴــﺔ ﺳ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ وﻋـﻠــﻰ
ﻧﺎﻗﻼت ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
وﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ،ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟـﺤــﺪود اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
وﻛــﺎن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﺳﺘﻬﺪﻓﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ــﺪﻣ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎورة ﻟـﺒـﻘـﻴــﻖ ،ﻏ ـﻴــﺮ أن
اﻟﻬﺠﻤﺎت وﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮارﻳﺦ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺠﻮم اﻷﻣﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ
ً
ﺗ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺪا ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻛـﻤـﻴــﺔ وﻗ ــﻮد
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ »اﻟﺪرون« ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺮورة
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺎت

اﻟﻌﺮاق ﻳﻨﻘﻞ أﺳﻠﺤﺔ »اﻟﺤﺸﺪ«
إﻟﻰ ﻣﺨﺎزن اﻟﺠﻴﺶ

ﱢ
»ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﺒﺎس« ﺗﺴﻠﻢ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ
ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أن
اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗــﺎم ﺑﻨﻘﻞ أﺳﻠﺤﺘﻪ إﻟﻰ
ﻣﺨﺎزن اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﺑـﻌــﺪ أن ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ
وﺳ ـ ــﻂ وﻏ ـ ـ ــﺮب اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق ﻟـ ـﻀ ــﺮﺑ ــﺎت ﺗـﻤــﺖ
ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﻮاء
اﻟ ـﻄ ـﻴــﺎر ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﺨـﻔــﺎﺟــﻲ إن اﻟ ـ ــﻮزارة
»أﻋـ ـﻄ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺨــﺎزﻧ ـﻬــﺎ ﻟﻠﺤﺸﺪ
ً
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ »ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع«.
وأﺷﺎر اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ اﻟﻰ أن »اﻟﻌﺮاق ﻳﻤﺘﻠﻚ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﻓــﺎع ﺟــﻮي ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ّ
اﻟﻤﻌﺪات«،
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺷﺮاء أﺟﻬﺰة وﺑﻌﺾ
ً
ﻣﺠﺪدا ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻣـﻘــﺎر »اﻟـﺤـﺸــﺪ« اﻗـﺘــﺮب ﻣﻦ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﻣــﺆﻛــﺪا »ﻋ ــﺪم اﺷ ـﺘــﺮاك اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ )ﺑﻘﻴﺎدة واﺷﻨﻄﻦ( ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﺷﺪد اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺤﺸﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن »ﻣﺨﺎزن
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺸﺪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻷي
ﻓﺼﻴﻞ أو ﻟﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺸﺪ ،وأي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ
ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻠﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن ﺣـ ـﺴ ــﻦ اﻟـ ـﻜـ ـﻌـ ـﺒ ــﻲ ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،أن
ً
ً
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﺗ ــﺮأس »اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣـﻬـﻤــﺎ« ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷﻣــﻦ واﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻓﻴﻪ
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ورﺋ ـﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳﺘﻬﺪاﻓﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻤﺨﺎزن اﻷﻋﺘﺪة
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات
اﻟﻤﺴﻴﺮة.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ،إﻧ ــﻪ »ﺟ ــﺮى
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮادث
اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎزن اﻷﻋﺘﺪة،
وﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ــﺬة ﻟـﻤـﻨــﻊ
ً
ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وإﻳﻘﺎف ﻛﻞ اﻟﺮﺧﺺ،
واﻹﺳ ـ ــﺮاع ﻓ ــﻲ ﻧـﻘــﻞ ﻣ ـﺨ ــﺎزن اﻟ ـﻌ ـﺘــﺎد إﻟــﻰ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ واﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻦ راﺷﺪ ﻳﻌﻠﻦ أﻓﻀﻞ
وأﺳﻮأ  ٥ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﻴﺔ

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ
ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ 600
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﻋﻠﻦ ﺑﻦ راﺷﺪ ،ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«،
أﻓﻀﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ وأﺳﻮأ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷﻓﻀﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﻴﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺮﻳﺪ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺨﺎن .ووﺟﻪ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮي أﺳﻮأ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
ً
ﻓﻮرا ،ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة
راﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

وأﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮﺛ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺣ ـﻘــﻞ
اﻟﺸﻴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻄﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻣﺤﻄﺘﻲ ﺿﺦ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .وأﺷﻌﻞ
اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮﻣ ــﺎن ﺣ ــﺮاﺋ ــﻖ ﻟـﻜـﻨـﻬـﻤــﺎ ﻟــﻢ
ﻳﺘﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻞ اﻹﻧﺘﺎج.

أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻹﻣﺎرات
ً
وﻻﺣـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎ ،داﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟـﻬـﺠــﻮم ،وﻗــﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض ﺟــﻮن أﺑﻲ

ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺟﻬﺔ اﻧﻄﻼق »اﻟﺪرون«
ﺛ ــﺎرت ﺷـﻜــﻮك ،أﻣ ــﺲ ،ﺣــﻮل ﻗ ــﺪرة ﺟﻤﺎﻋﺔ
»أﻧ ـ ـﺼـ ــﺎر اﻟـ ـﻠ ــﻪ« اﻟ ـﺤ ــﻮﺛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ــﺮدة ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة
ً
»درون« اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷراض اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ّ
رﺟ ــﺢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﻮن أن اﻟـﻬـﺠــﻮم ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ
»أراﻣﻜﻮ« ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻃﺆ
أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ
ً
إﻳــﺮان واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه
اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﻳﺮى ﻣﺘﺎﺑﻌﻮن أن اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻖ
اﻟــﻮاﻗ ـﻌــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻣ ــﻊ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﺷــﺮق

١٩

اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺎدﻳﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﻜﻌﺒﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺪري ،ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن» ،ﺿ ـ ـ ــﺮورة
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وإدارة أزﻣ ــﺔ اﻻﺳـﺘـﻬــﺪاف ﺑﻜﻞ
ً
ﺣ ـﻜ ـﻤــﺔ وﺷ ـﺠ ــﺎﻋ ــﺔ وﺗـ ـ ـ ـ ــﻮازن ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
ﺗـﻨـﺴـﻴــﻖ اﻟـ ـ ــﺮؤى أﻣ ـ ــﺎم ﻛ ــﻞ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺰازات
واﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻔﻆ اﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ«.
ودﻋـ ــﺎ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب إﻟـ ــﻰ »اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﺮاع ﺑ ــﺈﻋ ــﻼن ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻛﺸﻔﺖ أوﻟـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ أﻧﻬﺎ
أﻋﻤﺎل ﻣﺪﺑﺮة وﺧﺎرﺟﻴﺔ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ »ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﺒﺎس« اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺸﻤﺮي،
ﻹﻳﻜﺎل ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ.
وذﻛـ ــﺮت اﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺮﺑــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﻊ
اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻠــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺴـﺘــﺎﻧــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أن
»ﻗﻴﺎدة ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻠﻮاء 26
ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﻲ( ،زارت وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻧﺠﺎح
اﻟﺸﻤﺮي ،وﻋﻘﺪت ﻣﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻄﻮﻻ«،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق
إﻟـﻴــﻪ ﻫــﻮ اﺳـﺘـﺌــﺬان اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑــﺈﻳـﻜــﺎل ﻣﻬﻤﺔ
ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﻷﺣﺪ
ﺿ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ واﻟـ ـ ــﺬي ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،وﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎرك ﻋﺪة ،واﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺎﺑﻂ
اﻻرﺗ ـ ـﺒـ ــﺎط ﺑ ـﻴــﻦ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻔ ــﺮات
اﻷوﺳﻂ وﻗﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻗﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺗــﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ إدارة
ﻣﺮﻗﺪ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ
ﻛﺮﺑﻼء( واﻟ ــﻮزارة ﺑﻐﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺾ
ﺣ ــﺎﻻت ﺷ ـﻬــﺪاء اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺗﺄﺧﺮت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ«.

ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ .ورﻏﻢ
أن اﻟـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت اﻟـﺤــﻮﺛـﻴــﺔ ﻋ ــﺰت ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﺑــﺎﺳـﺘـﻬــﺪاف ﺷ ــﺮق اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ إﻟ ــﻰ »ﺗـﻌــﺎون
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ« ،ﻓﺈن ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮول ﻏﺮﺑﻲ
اﻟﺒﻼد ﻳﺮﺟﺢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻓــﺎدت
ﺑﺄن اﻋﺘﺪاء ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺮب اﻟﺤﺪود اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
وﺗﺒﻨﺘﻪ »أﻧ ـﺼــﺎر اﻟـﻠــﻪ« اﻧﻄﻠﻖ ﻣــﻦ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.

)روﻳﺘﺮز(

زﻳﺪ ،ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،إن »اﻟﻬﺠﻤﺎت
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄ ــﺮ ﺗـ ـﺼ ــﺮف ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒ ــﻮل،
ً
ً
وﺳـﺘـﻔـﻀــﻲ ﻋ ــﺎﺟ ــﻼ أم آﺟـ ــﻼ إﻟــﻰ
ﻓﻘﺪان أرواح ﺑﺮﻳﺌﺔ«.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻜـ ــﺮت اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ ﺑﺸﺪة اﻻﻋﺘﺪاء.

ﺗﺒﻦ وإﺷﺎدة
ٍ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﺖ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ
»أﻧـﺼــﺎر اﻟـﻠــﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم.
وﺗـ ــﻮﻋـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي
ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺳﺮﻳﻊ،
ﺑ ـﺘــﻮﺳ ـﻴــﻊ ﻧ ـﻄ ــﺎق اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وذﻛــﺮ ﺑﻴﺎن ﺻــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻘﻮات
ا ﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ،ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ،أن
»ﺳــﻼح اﻟﺠﻮ اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﻃﺎﺋﺮات
ﻣﺴﻴﺮة اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺼﻔﺎت ﺑﻘﻴﻖ
وﺧـ ــﺮﻳـ ــﺺ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
آراﻣ ـﻜ ــﻮ ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ دﻗﻴﻘﺔ
وﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة ،وﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮازن اﻟﺮدع اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.
وأﺿﺎف» :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺣﺪى

أﻛـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﻔــﺬﻫــﺎ
ﻗﻮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺴﻌﻮدي وﻗﺪ
أﺗ ــﺖ ﺑـﻌــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﺳـﺘـﺨـﺒــﺎراﺗـﻴــﺔ
دﻗﻴﻘﺔ ورﺻﺪ ﺳﺎﺑﻖ وﺗﻌﺎون ﻣﻦ
داﺧــﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ« .وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻧﻌﺪ أن
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ
ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺳﺘﻜﻮن أﺷــﺪ إﻳﻼﻣﺎ ﻣﻤﺎ
ﻣ ـﻀــﻰ ،وﻧ ــﺆﻛ ــﺪ أن ﺑـﻨــﻚ أﻫــﺪاﻓـﻨــﺎ
ً
ﻳﺘﺴﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم«.
وﻓﻲ رد ﻓﻌﻞ ﻧﺎدر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول
رﻓﻴﻊ ﺑﺒﻠﺪ ﻳﻨﻔﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ،أﺷ ـ ــﺎد ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ »ﻓ ـﻴ ـﻠــﻖ
اﻟﻘﺪس« ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻗ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ ﺳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـ ــ»ﺻ ـ ـﻤـ ــﻮد
اﻟ ـﺤــﻮﺛ ـﻴ ـﻴــﻦ« ﻋ ـﺒــﺮ ﺗ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻋﻠﻰ
»ﺗﻮﻳﺘﺮ«.

ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻫﺎدي
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺤﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺪرﺑ ــﻪ ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮر ﻫ ـ ــﺎدي ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻣ ــﻊ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن،
»ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك«.
وأﻓــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ »ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺄ« ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑ ــﺄن
اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،ﻛﺎن ﺑﺤﻀﻮر
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ.
وأﺷـ ـ ــﺎر ﻫ ـ ــﺎدي إﻟـ ــﻰ »اﻟ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ
اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ـ ــﻢ ﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗـﺠــﺎه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟـﻤـﺼـﻴــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟﺘﻤﺪد
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ودﻋــﻢ اﻟﻴﻤﻦ وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ
ووﺣﺪﺗﻪ وأﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره«.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﺟ ــﺪد ﺑ ــﻦ ﺳـﻠـﻤــﺎن
ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺜــﺎﺑــﺖ واﻟــﺪاﻋــﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻦ وﺷ ــﺮﻋ ـﻴ ـﺘ ــﻪ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ﻫ ـ ـ ــﺎدي .وأﺷ ـ ـ ــﺎد اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻫﺎدي ،وﺣﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻄﺎت.
وﺷـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ أن »أﻣـ ـ ــﻦ اﻟـﻴـﻤــﻦ
واﺳﺘﻘﺮاره ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ أﻣﻦ
واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺨﻠﻴﺞ«.
وﺟ ــﺎء ﻟ ـﻘــﺎء ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻒ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺮﻳﺎض إﻟﻰ ﻋﻘﺪ
ﺣــﻮار ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟــﺪة ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﻦ واﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن وﻋﺪة ﻣﺪن ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﻊ ﻗﻮات ﻫﺎدي.
)اﻟﺮﻳﺎض ،ﻋﺪن ـ أف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ً
ً
ﻟﺒﻨﺎن :ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺎﺧﻮري ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ

أﻓﻮرﻗﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ورﻓﺾ
ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺒﺸﻴﺮ

ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹرﻳﺘﺮي أﺳﻴﺎس
أﻓﻮرﻗﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق
ﻳﻮﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،أﻣﺲ،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن،
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت .إﻟﻰ ذﻟﻚ،
رﻓﺾ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮداﻧﻲ،
أﻣﺲ ،ﻃﻠﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺑﺈﻋﺎدة اﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺧﻴﺮ
وﺳﺤﺐ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ
ً
ﺑﺘﻠﻘﻴﻪ أﻣﻮاﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .وﺟﺎء
ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪاوﻻت اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ،
وﺳﻂ إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة،
ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم.

ﺣﻔﺘﺮ ﻳﺨﺴﺮ ﻗﺎﺋﺪﻳﻦ
ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻟـ»اﻟﻮﻓﺎق«

ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ِﻟ َﻤﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺎت »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
●

ﺑﻴﺮوت  -

•

ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ً
اﻟﻔﺎﺧﻮري ،اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻨﺼﺐ
ً
آﻣــﺮ ﻣﻌﺘﻘﻞ اﻟﺨﻴﺎم اﻟــﺬي ﻛــﺎت ﺗﺎﺑﻌﺎ
ﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ ﺧ ــﻼل اﺣـﺘــﻼﻟـﻬــﺎ ﻟﺠﻨﻮب
ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ،إﻟ ــﻰ ﺑـ ـﻴ ــﺮوت ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎرﻳــﻦ
ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ.
ً
وﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺎ ،ادﻋ ــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺧ ــﻮري ،أﻣ ــﺲ،
ﺑ ـﺠــﺮاﺋــﻢ ﻣـ ــﻮاد ﺗـﺼــﻞ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻓﻴﻬﺎ
إﻟــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـ ــﺪام ،ﺑﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪو وﻋ ـ ـﻤ ـ ــﻼﺋ ـ ــﻪ ،وﺗ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﺪ
أﺷ ـﺨ ـ ّـﺎص ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟ ـﻌــﺪو،
واﻟﺘﺠﻨﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌــﺪو ﺑﺼﻔﻮف
»ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻟﺤﺪ« ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ ﺟﻴﺶ
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة أﻧـ ـﻄ ــﻮان
ﻟـﺤــﺪ ،واﻻﺳـﺘـﺤـﺼــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﻘﺘﻞ وﺗﻌﺬﻳﺐ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.
وأﺣﺎﻟﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮف
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﻒ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ،وﺟ ـ ــﺮى ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﺟﻠﺴﺔ
اﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟ ـﻔــﺎﺧــﻮري ﻳ ــﻮم اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ إﻓﺎدﺗﻪ.
ً
وﺧﻀﻊ اﻟﻔﺎﺧﻮري أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺨــﺎﺑــﺮات اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟ ـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺖ
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻴﺎس ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺬي راﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت،

ﻓﺘﻴﺎت ﻣﻦ »ﻛﺸﺎﻓﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺮﻓﻌﻦ ﺻﻮر ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول
ﱠ
ّ
وﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أن ﺗﺼﺮف
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟ ــﺬي ﺟــﺮى ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ،
ً
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻛـ ــﺎن ﻓ ــﺮدﻳ ــﺎ وﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺑﻪ وراﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
واﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪا
ﻳﻈﻬﺮ أن ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﺎﺧــﻮري ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ورﺋﻴﺴﻪ ﺟﺒﺮان
ﺑﺎﺳﻴﻞ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
أﻣ ــﺲ ،إن »ﻓــﺎﺧــﻮري ﻧــﺎﺷــﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻓﺎﻋﻞ وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟ ـﺤــﺎل ﻗــﺮﻳــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏــﺎﺑــﻲ ﻋﻴﺴﻰ ،وﺷ ــﺎرك ﻓﻲ
ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻴﺎر ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ«.
إﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻼت اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌـ ّـﺮض ﻟـﻬــﺎ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺠـﻴــﺶ ﺟــﻮزﻳــﻒ
ﻋ ــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﺗ ـ ــﺪاول ﺻـ ــﻮرة ﻟﻪ
ﻣــﻊ اﻟ ـﻔــﺎﺧــﻮري ﻧـﺸــﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻴﺴﻰ
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«
ﺻ ـ ــﻮرة ﺟـﻤـﻌـﺘــﻪ ﻣ ــﻊ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ.
ّ
ً
وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة ،ﻗﺎﺋﻼ» :ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻮ

ﻇﻬﻮر »ﻗﺎﺗﻞ« ﻛﻤﺎل ﺟﻨﺒﻼط
أﺛﺎر ﻧﺸﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻮري اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟ ــﺪى اﻷردن اﻟ ـﻠــﻮاء ﺑﻬﺠﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺻ ــﻮرة ﺗﻈﻬﺮ رﺋـﻴــﺲ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات
اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ـﻠ ــﻮاء
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﺣﻮﻳﺠﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺎﻃــﺊ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺮﻳ ــﻒ اﻟ ــﻼذﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑــﻲ
ً
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺣﻮﻳﺠﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑــﺎﻏـﺘـﻴــﺎل اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ
اﻟ ــﺪرزي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎل ﺟﻨﺒﻼط ﻓﻲ
ً
 ،1977ﻇﻞ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﻐﻤﻮض ﺷﺪﻳﺪ،
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻮرﺗﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻮر ﻧﺪرة

ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ ،وﻇﻬﺮت
ﻟﻪ ﺻﻮرة وﺣﻴﺪة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات.
وأﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺴ ــﻮري ﺑـﺸــﺎر
اﻷﺳﺪ ،ﺣﻮﻳﺠﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ إدارة
اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرات اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ ،ﻋ ــﺎم ،2002
ً
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  15ﻋﺎﻣﺎ ،وﻋﺎد
اﺳﻤﻪ ﻟﻠﺘﺪاول ،ﻓﻲ أواﺋــﻞ ﻋــﺎم ،2017
ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﺑﻨﺘﻪ ﻛﻨﺎﻧﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣ ــﻮﻳ ـﺠ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻟﻘﺐ
»اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺮة« وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺬﻳﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﻣﻔﺎوض ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺳــﺪ ،ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺋﻞ
ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ،ﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﺗــﺮﺣـﻴـﻠـﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري ،أو ﻓﺮض اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻮد اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ.

)أ ف ب(

ﺻﻮﺗﻜﻢ ﻛﺘﻴﺮ ،ﻻ ﻧﻬﺎﺑﻜﻢ ،ﻋــﺪم اﻟــﺮد
ﻋﻠﻰ إﺷــﺎﻋــﺎﺗـﻜــﻢ وﺗﺤﺮﻳﻀﺎﺗﻜﻢ ﻫﻲ
ً
ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻻﻧﻬﻤﺎﻛﻨﺎ اﻟﻤﻀﻨﻲ ﻋﻬﺪا
ً
ً
ً
ً
ووزارة وﺟﻴﺸﺎ وﺳﻔﺎرة ﺻﻔﺎ واﺣﺪا
ً
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻓـﻌــﻼ« .وﺧﺘﻢ» :ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﺮح ﻣﺶ ﻓﺎﺿﻴﻴﻦ ﻟﺴﺨﺎﻓﺎﺗﻜﻢ«.
ﻓﻲ ﻣــﻮازاة ذﻟﻚ ،ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻏ ــﺪاة ﺗـﻠــﻮﻳــﺢ اﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت وﺑـﻴـﺌــﺎت ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ّ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺰب .وأﻛ ــﺪت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،أن أﺛﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ِﻟ َﻤﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ،ﻣﺎرﺷﺎل
ﺑﻴﻠﻠﻴﻨﻐﻠﺴﻴﺎ »اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ وﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺿﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ
ً ّ
ﺣــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ« ،ﻛــﺎﺷـﻔــﺎ أن »إﻳـ ــﺮان ﻛﺎﻧﺖ
ّ
ّ
ﺗﻤﻮل اﻟﺤﺰب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎل ﺗﺮﺳﺖ
ﺑﻨﻚ اﻟــﺬي ﻓﺮﺿﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ً
ﻋﻠﻴﻪ أﺧﻴﺮا«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ّﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ وﻋﺮﻗﻪ«.

ﻧﻌﺖ ﻗﻮات »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول 3 ،ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎدﻳﺎن،
ﻣﻤﻦ ﻗﻀﻮا ﻓﻲ ﻗﺼﻒ ﺟﻮي
ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻘﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ
»اﻟﻮﻓﺎق« ،ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ .وذﻛﺮت أن اﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻫﻢ آﻣﺮ اﻟﻠﻮاء اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﻘﺮي،
وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮة ُ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﻘﻴﺐ
ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻜﺎﻧﻲ ،واﻟﺠﻨﺪي
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻜﺎﻧﻲ« .وﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،ﻛﻠﻒ ﺣﻔﺘﺮ ،اﻟﻠﻮاء ﺣﺎﻣﺪ
ً
ً
اﻟﺰوﻏﻲ آﻣﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻮاء
اﻟﺘﺎﺳﻊ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮاﺗﻪ ﺑﻘﺼﻒ
ﻣﻄﺎر ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ وﻗﺎﻟﺖ
إن »اﻟﺪرون« اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻤﻘﺘﻞ
اﻟﻤﻘﺮي أﻗﻠﻌﺖ ﻣﻨﻪ.

إردوﻏﺎن :ﺳﺄﺑﺤﺚ ﻣﻊ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺷﺮاء»ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت«

ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﺤﺚ
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﺷﺮاء
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز
اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم
أﻧﻘﺮة ﺑﺸﺮاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻟﺮوﺳﻴﺔ »إس.«400
وﻗﺎل إردوﻏﺎن ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول» :ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺻﻔﻘﺔ إس  400اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﺘﺮي ﻣﻨﻜﻢ
ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻮارﻳﺦ
ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت«.
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دوﻟﻴﺎت
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ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺴﺎدس ...واﻟﺤﺴﻢ ﻣﺆﺟﻞ ﻟﺪورة ﺛﺎﻧﻴﺔ

• ﻣﻮرو ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﺒﺎءة »اﻟﻨﻬﻀﺔ« • اﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﺑﻴﺪي ...واﻟﻘﺮوي ﺑﺎق ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻊ اﻧﻄﻼق ﺣﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن
اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎدس
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت،
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻋﺪد
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻗﻄﺐ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺴﺠﻮن ورﺋﻴﺲ
وزراء ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ وأول
إﺳﻼﻣﻲ.

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ اﺗ ـﺴ ـﻤ ــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺪة
وﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻛ ــﻞ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗﺘﺮاع
ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﻴ ــﻮم أﻣ ـ ــﺎم اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ
ﻻﻧـﺘـﺨــﺎب رﺋﻴﺴﻬﻢ اﻟ ـﺴ ــﺎدس ،ﻓﻲ
دورة أوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎﻓــﺲ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ 26
ً
ﻣ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
رﺋﺎﺳﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  14أﻟﻒ
ﺻﻨﺪوق اﻗـﺘــﺮاع ﻋﻠﻰ  4564ﻣﺮﻛﺰ
اﻗـ ـﺘ ــﺮاع ﻓ ــﻲ  27داﺋـ ـ ــﺮة اﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ
ﻣ ـ ــﺪﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ،
دﻋـ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  5.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ
ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎم ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻔ ــﺮز ﻓــﻲ
ﻛــﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻗ ـﺘــﺮاع ،وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋﺪم
ﺣﺼﻮل أي ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ "50
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ زاﺋ ــﺪ واﺣ ــﺪ" ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ﺗ ـﺠــﺮى دورة ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ،وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺴﻔﺎرات
واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 386
أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﺗﻤﺖ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ  12اﻟﺠﺎري إﻟﻰ
 15ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﻴﻮم.

ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ

اﻧﻄﻼق ﺣﻤﻠﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ

ّ
وﺣﺬر رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻔﻮن ،ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻧﺸﻄﺔ
دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع
وﻋ ـ ـ ــﺪم رﻓ ـ ــﻊ ﺻ ـ ــﻮر اﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ،
ﻣﺆﻛﺪا ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
واﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﺣ ــﺰاب واﻟـﻔــﺎﻋـﻠـﻴــﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻬﻢ ،وﻣﻨﻊ
ﺑﺚ أو إﻋﺎدة ﺑﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ
أو ﺟــﺰﺋـﻴــﺔ وﻧـﺸــﺮ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ آراء ﻟﻬﺎ
ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وﻳﺨﻮض اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ 26
ً
ﻣﺮﺷﺤﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮزوﻗـ ــﻲ ورﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻬﺪي ﺟﻤﻌﺔ ،ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ــﺰﺑ ـﻴ ــﺪي ،واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي
اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﻮرو ،وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎدي اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻲ ،إﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﻗﻄﺐ اﻹﻋﻼم ﻧﺒﻴﻞ
اﻟﻘﺮوي ،اﻟﺬي ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻘﺘﻞ
ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻻدن

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ اﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ
ﻻدن ،ﻧﺠﻞ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن،
اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ
رأس ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﻘﺎﻋﺪة" ،وﻛﺎﻧﺖ
وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ
ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن:
"ﻗﺘﻞ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻻدن ،اﻟﻤﺴﺆول
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻧﺠﻞ
أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻴﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن".

ً
ﻛﻨﺪا ﺗﻌﺘﻘﻞ ﻣﺴﺆوﻻ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ
إﺷﺮاف ﻋﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺘﻮﻧﺲ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ﺣــﺎل ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة
اﻷوﻟ ـ ــﻰ وﻫـ ــﻮ ﻗ ــﺎﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺠــﻦ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ ،وأﺳﺘﺎذ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻗﻴﺲ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ.

اﻟﺰﺑﻴﺪي واﻟﻘﺮوي
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﺑـﻘــﻰ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻘﺮوي ﻣﺴﺠﻮﻧﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ
اﻷﻣــﻮال ،أﻛﺪ ﺣﺰب "ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻮﻧﺲ" اﻧﺴﺤﺎب ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻣﺤﺴﻦ
ﻣــﺮزوق ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ
ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ــﺰﺑ ـﻴ ــﺪي ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻏـ ــﺮار ﻗ ــﺮار
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ورﺟ ــﻞ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﺳﻠﻴﻢ
ً
اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎﺣ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼﺣـ ــﻖ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ
واﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮد ﺧـ ــﺎرج ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ أﻣــﺲ
اﻷول اﻧـﺴـﺤــﺎﺑــﻪ دﻋ ـﻤــﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ،
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻈــﻰ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﺻ ــﺮﻳ ــﺢ ﻣﻦ
ﺣﺰﺑﻲ "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" و"ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺪاء
ﺗــﻮﻧــﺲ" اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
"ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ" وﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.
ووﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺗـ ـﻘ ــﻮدﻫ ــﺎ
"اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻟ ـﺘ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ أﺻـ ـ ـ ـ ــﻮات ﻣـﻨـﺘـﺴـﺒـﻴـﻬــﺎ
ً
ﺣ ــﻮﻟ ــﻪ ﻣ ـﻨ ـﻌــﺎ ﻟـﺘـﺸـﺘــﺖ اﻷﺻـ ـ ــﻮات،
أﺷــﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻧﺒﺎء

ﻋــﻦ اﻧـﺴـﺤــﺎﺑــﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺰﺑ ـﻴــﺪي ،ﻣـﺜــﻞ ﺳﻠﻤﻰ
اﻟ ـﻠــﻮﻣــﻲ وﻧ ــﺎﺟ ــﻲ ﺟ ـﻠــﻮل وﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻳﺪي.

ﺷﺎرع اﻟﺜﻮرة
وﻋ ـﺸ ـﻴ ــﺔ دﺧ ـ ــﻮل اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲّ ،
ﺗﺤﻮل
ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ -اﻟﺴﺒﺖ ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﺎزار
ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ ،ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺣــﺰﺑ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ــﻮرو وﺣ ـ ــﺰب اﻟ ـﻘ ــﺮوي،
وﺣﻤﻠﺔ اﻟـﻴـﺴــﺎري ﺣﻤﺔ ّ
اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺷﺢ "اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ"
اﻟﻤﻨﺠﻲ اﻟﺮﺣﻮي.
وﻣﻊ اﻧﻄﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺸﻌﺒﻲ،
ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرو ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺮوج ﻣ ــﻦ
ﻋـﺒــﺎءة ﺣــﺰﺑــﻪ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻓــﻲ ﺣﺎل
ً
وﺻ ــﻮﻟ ــﻪ ﻟ ـﻘ ـﺼــﺮ ﻗ ــﺮﻃ ــﺎج رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ
ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ،واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻟﻌﺐ دور أﻛﺒﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻠﻴﺒﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ وﻗﻒ اﻟﻤﺌﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟـﺸــﺎرع اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑـ "ﺷ ــﺎرع اﻟﺜﻮرة"
أﻣﺎم ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺮوي،
ﺧ ـﺼــﺺ اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟــﺰﻳــﺎرة ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب اﺧـﺘـﺘــﺎم ﺣﻤﻠﺘﻪ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  23ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ،
ﻗــﺎل اﻟﺸﺎﻫﺪ" :ﻫﻨﺎك ﺛــﻼث ﻗﻮى
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ،ﻫﻨﺎك ﻣــﻮرو وﻗﻠﺐ
ﺗــﻮﻧــﺲ )ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻘــﺮوي( وﺗﺤﻴﺎ
ﺗﻮﻧﺲ .اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ.
ﻳﻮم اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻫﻮ
اﻟﻔﺎﺻﻞ".
ﻣﺮﺷﺤﻮن
ـﻪ
ـ
ﺟ
ـﻮ
ـ
ﺗ
ﺣﻴﻦ
وﻓــﻲ
ّ
آﺧ ــﺮون ﻟﺒﻌﺾ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت ،ﺣــﺬر
اﻟﺮﺣﻮي اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ "إﻋﺎدة
اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎب ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟـ ــﻮﺟـ ــﻮه اﻟ ـﺘــﻲ
ﻓـﺸـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫ ـ ــﺪاف اﻟـ ـﺜ ــﻮرة" ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﻟـﻬـﻤــﺎﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ إﺳﻘﺎط اﻟﺪﻳﻮن.

ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻻﺣـﺘـﻤــﺎﻻت.
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺜﻴﻼ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻋ ــﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ واﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮﺷﺢ وﻣﺘﻨﺎﻓﺲ.
ورﻏ ـ ــﻢ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣ ـﻠــﻒ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻹرﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻬـ ـﻤ ــﻮم

اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻤﻼت
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت وﺣ ـﻠــﻮﻻ
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟـ ــﻸزﻣـ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
واﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ  7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،
اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ ﻟ ـﻴــﻞ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ  -اﻟـﺴـﺒــﺖ
ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻣــﻮر ﻟﺪى
اﻟـﻨــﺎﺧـﺒـﻴــﻦ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أﻧﻬﺎ
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ــﺪورة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ أي
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات.
وﻗﺪﻣﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟــﻰ اﻟـﻴــﻮم ،إﺛﺮ
وﻓــﺎة اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ أول
ً
ر ﺋـﻴــﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﺛﻮرة  ،2011واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ
وزﻳ ــﻦ اﻟـﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑــﻦ ﻋـﻠــﻲ وﻓ ــﺆاد
اﻟﻤﺒﺰع واﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ.

أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ
ورأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

أن "ﺣ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاع اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ
ﺗﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ".
وﻟ ـﻜــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ﻫ ـﻨــﺎك "ﺧـﻄــﺮ
اﻻﻧ ـ ـﺤـ ــﺮاف ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎر" ،وذﻟ ــﻚ
ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺐ "أزﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ" ﻟ ـ ــﺪى
اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ ﺗ ـﺠــﺎه اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
وﺷﺮاﺳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
واﻻﻧـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﺎت ،اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻻ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺒــﺆ ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠـﺘـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ــﺪى ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻊ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻟــﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺤﺴﺐ
ﻧﻬﺞ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
وﻗﻀﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ،
وإﻧـﻤــﺎ ﺳﺘﺨﺘﺒﺮ أﻳـﻀــﺎ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ
وﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
ﺑﻬﺎ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﻨــﺎﺧـﺒــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ
اﻷﻓـﻜــﺎر ،ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻧﻄﺎق
اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎراﺗ ـﻬــﻢ ،ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺳـ ــﻮى ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ،
ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة رﺋـ ـﻴ ــﺲ وزراء
ﻳ ـﺨ ـﺘ ــﺎره اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ّ
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ«:
ﻛﺬب واﻓﺘﺮاء ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ إرادة اﻟﺸﻌﺐ

ً ً
ُ
»ﻣﺶ ﻫﺘﻘﻊ ﻣﺼﺮ إﻻ ﻟﻤﺎ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﻳﻘﻊ ...ودﻓﻌﻨﺎ ﺛﻤﻨﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ «٢٠١١
•

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﺒﺎب أﻣﺲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟﻘﺎﻫﺮة ـــ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣــﻦ اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت رﺟﻞ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻐﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎدات
ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،ﺷﺪد
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،أﻣــﺲ أن ﻣﺎ
ﺟﺮى ﻫﻮ "ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ واﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟـﻤـﺼــﺮي ،ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻄﻴﻢ
إرادة اﻟﺸﻌﺐ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺟﻤﻴﻊ اﺗﻬﺎﻣﺎت رﺟﻞ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎرب إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ "ﻛﺬب واﻓﺘﺮاء".
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻧﺼﺤﺘﻪ
وإذ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﺟﻬﺰة ّ
ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎرﺣﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة أﻣـ ـ ــﺲ" ،ﻛـ ــﻞ ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ ﻗ ـﻴ ـﻠــﺖ ﺧــﻼل
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻄﻴﻢ
إرادﺗﻜﻢ وﻓﻘﺪاﻧﻜﻢ اﻷﻣﻞ واﻟﺜﻘﺔ ،وﻳﺒﻘﻰ ﺧﻄﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ ...ﻛﻞ أم ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺘﺪﻋﻲ
وﻛ ــﻞ أب ﺑـﻴــﺪﻋــﻲ )أﻗـ ــﻮل ﻟـﻜــﻢ( اﺑـﻨـﻜــﻢ ﺷﺮﻳﻒ
وأﻣﻴﻦ وﻣﺨﻠﺺ".
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎء

ﻟﻘﺼﻮر رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ" :أﻳﻮه
ً
ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺼﻮر رﺋﺎﺳﺔ وﻫﺎﻋﻤﻞ" ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ":ﻫﻲ
ﻟﻴﺎ؟! أﻧﺎ ﺑﻌﻤﻞ دوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة .ﻻ أﻧﺎ أﻋﻤﻞ وأﻋﻤﻞ
وأﻋﻤﻞ ﻣﺶ ﻟﻴﺎ وﻣﺶ ﺑﺎﺳﻤﻲ ده ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺼﺮ".
وﻣــﺎزح اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻫــﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﺑﺲ؟!" ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ،
ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻻدﻋ ــﺎءات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺑﺎﺣﺘﻔﺎظ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑﺠﺜﻤﺎن واﻟــﺪﺗــﻪ ﻟﺤﻴﻦ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة  ،2015ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪﻓﻦ
واﻟﺪﺗﻪ ،وﻗﺎل" :ﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺪه
ﻓﻲ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ؟ واﻟﻠﻪ ﻫﺬا ﻛﺬب واﻓﺘﺮاء".

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ
وﻗـ ــﺎل اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ إن ﺟـﻴــﺶ ﻣـﺼــﺮ ﻫﻮ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺣــﺪﻫــﺎ ،ﺑﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،وأن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺳﺎء ة
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ إﺳﻘﺎط
ﻣﺼﺮ ﻛﻠﻬﺎ ،وأن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻹﺳﺎءة
ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻧﻘﻄﺔ واﺣ ــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ ،وﺷــﺪد

ُ
ﻋﻠﻰ أن "ﻣﺶ ﻫﺘﻘﻊ ﻣﺼﺮ إﻻ ﻟﻤﺎ ﺟﻴﺸﻬﺎ
ﻳﻘﻊ"ّ .
ً
وﺣــﺬر اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻧــﺪﻻع ﺛﻮرة ﻣﺠﺪدا،
وﻗﺎل":ﻫﻘﻮل ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻄﺔ واﺣــﺪة أو ﺗﻤﻦ
واﺣـ ــﺪ دﻓـﻌـﻨــﺎ ﺗـﻤـﻨــﻪ  ...2011ﻟ ــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺗﺒﻨﻰ
اﻟ ـﺴ ــﺪود ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻬــﺮ اﻟـﻨـﻴــﻞ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ )ﺛ ــﻮرة
 25ﻳﻨﺎﻳﺮ(  ،2011أﻧﺎ ﺑﻘﻮل ﻛﻼم ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ
اﻟـﺨـﻄــﻮرة ...واﻟـﻠــﻲ أﺧﻄﺮ ﻣﻨﻪ إﻧﻜﻢ ﺗﻜﺮروه
ﺗﺎﻧﻲ" ،واﺳﺘﻄﺮد" :ﺑﺘﻘﻮﻟﻮا :ﺣﻞ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﻲ
وﻫ ــﺎت ﻟﻨﺎ ّ
ﻣﻴﻪ )ﻣ ـﻴــﺎه( ،ﻃﻴﺐ ﻣــﺎ اﻧـﺘــﻮا اﻟﻠﻲ
ﻋﻤﻠﺘﻮا ﻛﺪه".
ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺴــﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗــﻪ ،وﻫﻮ اﻟﺴﺪ اﻟــﺬي ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ
ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻬﺮ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﻄﺎب
وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮاض إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻹرﻫـ ـ ــﺎب ،ﺷ ــﺪد اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ﻓﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ "ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ
ً
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻣﺤﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ"،
إﻟﻰ أن اﻹرﻫــﺎب اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺳﻮرﻳﺔ

ّ
»اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ« ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ

وﻟﻴﺒﻴﺎ ووﺳــﻂ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺼﺮ.
ّ
ووﺟــﻪ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺎب اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺎﺋﻼ" :اﻹرﻫــﺎب ﺟﺎء ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻞ اﻟـ
 55دوﻟ ــﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ دون ﺗـﻘـ ّـﺪم وﻳـﻜــﻮﻧــﻮا ﻓﻲ
ذﻳﻞ اﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﺧﺮاب ودﻣــﺎر ...ﻳﺎ ﺗﺮى اﻟﻨﺎس
ﺑﺘﺎﻋﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻳﻔﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋــﺪم اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ إزاي...
أﻧ ــﺖ ﻣ ــﺶ ﻣ ـﺼــﺪق إن أﻧ ــﺖ ﻣـﺘــﺄﺧــﺮ  700أو
 800ﺳـﻨــﺔ" ،ﻧﺎﻓﻴﺎ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣﻄﻠﺒﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ
ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻧﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ﺗﺼﻄﺪم ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻄﻮر.
ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧ ـﺒــﺎء اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
إن ﻗـ ــﻮات اﻷﻣـ ــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻗـﺘـﻠــﺖ ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺧﻼل ﻫﺠﻮم ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻌــﺮﻳــﺶ ﺷﻤﺎل
ﺳﻴﻨﺎء ،وأن اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
 3ﻣﻦ ﻗﻮات ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻜﻤﻴﻦ ،إذ ّ
ﺗﻌﺮض اﻟﻜﻤﻴﻦ
ﻟﻬﺠﻮم ﺑﻘﺬﻳﻔﺔ آر ﺑــﻲ ﺟــﻲ أﻋﻘﺒﻬﺎ ﻫﺠﻮم
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣﺪ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺴﺆول
اﺳﺘﺨﺒﺎري رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى،
ّ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺴﺮﻗﺔ وﺛﺎﺋﻖ ّ
ﺣﺴﺎﺳﺔ
ّ
أﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ
ُ
وﻳﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻣﻴﺮون أورﺗﻴﺲ
ُ
ﺧﻤﺲ ﺗﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﻨﺪي وﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
وأوﻗﻒ
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ِ
أورﺗﻴﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ّ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻓﻲ أوﺗﺎوا اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺣﻴﺚ ّ
ﻣﻘﺎر وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻦ
واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ،وأﺣﻴﻞ أﻣﺲ
اﻷول ،إﻟﻰ ﻗﺎض ّ
وﺟﻪ إﻟﻴﻪ
رﺳﻤﻴ ًﺎُ ،
ّ
ووﺿﻊ ﻗﻴﺪ
اﻟﺘﻬﻤﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ.

زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ّ
ﺗﻮدع ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ

اﺧﺘﺘﻤﺖ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي أﻣﺲ،
ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟﻠﺠﺪل روﺑﺮت ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ
"ﺑﻄﻞ" اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﺪ ﺗﺮﻛﻪ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺛﻲ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺒﺪاده ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺪة
 37ﻋﺎﻣﺎ .واﻋﺘﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻳﻤﺮﺳﻮن ﻣﻨﺎﻧﻐﺎﻏﻮا
اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻠﻔﺎ
ﻟﻤﻮﻏﺎﺑﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ،
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺎد
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﺮاري ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻢ
اﺳﺘﻤﺮت أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت.
وﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء رؤﺳﺎء ﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻴﺮﻳﻞ راﻣﺎﺑﻮزا،
وﻛﻴﻨﻴﺎ أوﻫﻮرو ﻛﻴﻨﻴﺎﺗﺎ،
وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻴﻮدورو
أوﺑﻴﺎﻧﻎ ﻧﻐﻴﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ،إذ إﻧﻪ
ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
وﺗﻮﻓﻲ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ﻓﻲ 6
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻦ  95ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﻛﺎن ﻳﺰوره ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻌﻼج.

ُّ
• ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﻬﻢ »أزرق أﺑﻴﺾ« ﺑﺎﻟﻔﺒﺮﻛﺔ • ﺑﺎراك :رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰن
ﺑ ـﻌ ــﺪ  20ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء أول وﻻﻳ ــﺔ
ﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺎﻣ ـﻴــﻦ ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ ﻓـ ــﻲ رﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ وزراء
إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞُ ،ﻳـﻜــﺎﻓــﺢ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟ ــﺬي ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻣ ـ ــﺆﻳ ـ ــﺪوه "اﻟـ ـﻤـ ـﻠ ــﻚ ﺑـ ـﻴـ ـﺒ ــﻲ" ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا ﻟ ـﻠ ـﻔــﻮز
ﺑﻔﺘﺮة وﻻ ﻳ ــﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﺳﻂ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،ﻛﺎن
آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ اﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت ﺑــﺎﻟـﺘـﺠـﺴــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻴــﺖ
اﻷﺑـﻴــﺾ ،اﻟــﺬي ﻗـ ّـﺪم "ﺳـﻴــﺪه" دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺻــﻚ ﺑ ــﺮاء ة ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،اﻟــﺬي
اﺗ ـﻬــﻢ ،ﺑـ ــﺪوره ،ﺣ ــﺰب "ﻛــﺎﺣــﻮل ﻻﻓ ــﺎن" )أزرق
أﺑﻴﺾ( اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻮﺳﻂ واﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﻫﺬا اﻻﺗﻬﺎم
ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔّ ،
ﺟﺪد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻧﻔﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ،إﻣﻜﺎن زرع إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺟﻬﺰة
ﺗﺠﺴﺲ ﻗــﺮب اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ ،واﺗـﻬــﻢ ﻳــﺆال

ﺑـﻨـﻨـﺴــﻮن ،ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر رﺋ ـﻴــﺲ "أزرق أﺑـﻴــﺾ"
اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺮال ﺑ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻏ ــﺎﻧ ـﺘ ــﺲ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
وراء ﻧﺸﺮ ﻫﺬه
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ُ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "اﻟﻜﺎذﺑﺔ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻣﺎ ﻧﺸﺮ "ﻓﺒﺮﻛﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ".
وﺣﺴﺐ ﻗﻨﺎة "ﻛﺎن" اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ﻗ ــﺎل ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ إن "ﻣـ ــﺎرك ﻟـﻴـﻔـﻴــﻦ اﻟـ ــﺬي ﻛــﺎن
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
أﺷﺎر ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻮﻛﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
إﻟــﻰ أن اﻟﻨﺸﺮ ﻳﻼﺋﻢ اﻷﻻﻋﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ
ﺑـﻨـﻨـﺴــﻮن ،ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر رﺋـﻴـﺴــﻲ أزرق أﺑـﻴــﺾ
ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ وﻳﺌﻴﺮ ﻟﺒﻴﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ً
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻟﺒﻴﺪ إن "ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
اﻧ ـﺤــﺮف ﻋــﻦ ﺟ ــﺎدة اﻟ ـﺼ ــﻮاب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻳﻬﻮد ﺑﺎراك ،اﻟﺬي
ً
ﻳﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﺴﺎر،
ﺑﺎﻟﻘﻮل" :أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺎدة أرﻛﺎن

ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻔ ـﺒــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ـﻀ ـﻴ ـﺤــﺔ ﺗ ـﺠ ـﺴــﺲ ﻫــﻮ
ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮازن" ،وأﺿﺎف" :ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟـ  25ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻟﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻛــﺎن ﻣﻮﻗﻊ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ" اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻧﺸﺮ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮا أﻛـ ــﺪ ﻓ ـﻴ ــﻪ أن
إﺳﺮاﺋﻴﻞ زرﻋــﺖ أﺟﻬﺰة ﺗﻨﺼﺖ ﻋﺪة ﺗﺴﻤﻰ
"ﺳﺘﻴﻨﻎ راي" ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ُ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋــﺎم  ،2017وذﻟــﻚ
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ.
وﻓــﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻻﺣـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ" ،ﻛﺘﺐ
ّ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أن "اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺧﺘﺮاق
ّ
ﻫﺎﺗﻒ ﻏﺎﻧﺘﺲ وﻳﺒﺘﺰوﻧﻪ .اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻳﻌﺮﻓﻮن
ﻣ ــﺎذا ﻳــﻮﺟــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﺗـﻔــﻪ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـ ــﺮأي اﻟـﻌــﺎم
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف".

ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻧـﻔــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
"ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ" ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻻ أﺻﺪق ذﻟﻚ" .وأﺿﺎف:
"ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻳﺘﺠﺴﺴﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ،
ﻳﺼﻌﺐ ّ
ﻋﻠﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ذﻟﻚ" ،ﻣﺆﻛﺪا ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
أن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻞ أﺑﻴﺐ "ﻣﻤﺘﺎزة".
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ،ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ إﻟ ــﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮل إن "اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
اﻟﻤﺰﻋﻮم ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ب" .وﺗﺎﺑﻊ:
"ﻣــﻊ وﺟ ــﻮد أﻓـﻀــﻞ ﺻــﺪﻳــﻖ إﻟــﻰ اﻷﺑ ــﺪ ﺿﻤﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ب ،ﻳﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻻ ﺗﺤﺘﺎج أﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟﻰ أي أﻋﺪاء".
ً
وﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﺮق ﻇﺮﻳﻒ إﻟــﻰ ﻣﻮﺿﻮع
"ﻓــﺮﻳــﻖ ب" اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺾ ﻹﻳـ ــﺮان ،اﻟ ــﺬي ﻳﻀﻢ،
ﺣﺴﺐ رأﻳــﻪ ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،وﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎل ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺑﺎ.
اﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻇـﻬــﺮ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﻘﻨﺎة  ١٣ﻓﻲ

ﻣﻠﺼﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻼق ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻳﺠﻤﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺗﺮاﻣﺐ )أ ف ب(
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،أﻛﺪت أﻧﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ
اﻗـﺘــﺮاع ﺑﻌﺪ ﻏــﺪ ،ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ٤٦
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮاﻳــﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻏﺎﻧﺘﺲ ﻋﻠﻰ  ٣١ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻛﺸﻔﺖ "ﻛﺎن" ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
ً
اﻷول ،ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ أﺟ ـﻬــﺰة اﻷﻣـ ــﻦ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
ﺟـﻬــﺎز "اﻟ ـﻤــﻮﺳــﺎد" ،ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻴﺘﻪ ﺿﻢ
ﻏﻮر اﻷردن ،وﺗﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي

اﻹﻳﺮاﻧﻲ .وﺗﻌﻘﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎدي اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺑﻐﻮر
اﻷردن اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻬــﺪ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﺑـﻀـﻤـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺣــﺎل ﻓــﻮزه ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺗﺤﺪﺛﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋــﻦ ﻣـﺨــﺎوف ﻣــﻦ إﻗ ــﺪام ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻋ ـﻠــﻰ إﻋ ـ ــﻼن ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺊ ﺧـ ــﻼل اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻓﻲ
ﺳ ـﻴــﺎق اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎورات اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﻗ ــﺪم
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺧﻴﺮا.
)اﻟﻘﺪس ،واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(
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٢١

رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺟﻮزاك
وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻘﻮدﻫﻢ

اﻟﺘﻴﺎر اﻷﺧﻀﺮ ﻳﺼﺪر ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻨﻜﺎر
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ

ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﺪرب اﻷزرق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ  ٣أﺳﻤﺎء
●

ﻳـﻘــﻮم رﺋـﻴــﺲ اﺗـﺤــﺎد اﻟـﻜــﺮة اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻴ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟـ ـﻴ ــﻮم رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺈﺑ ــﻼغ اﻟ ـﻤ ــﺪرب
اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ روﻣ ـﻴــﻮ ﺟـ ــﻮزاك ﺑــﺎﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻬﻤﺘﻪ
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻊ اﻷزرق ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺸﻬﺪ ﻗﺮار اﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت ،أو اﻹﻗﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺪه ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول،
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻜﺮوات ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺴﻨﻴﺔ.
وﻛ ـ ــﺎن اﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ
اﻟﻜﺮواﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻟﺘﻘﻮد اﻟﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺟﻮزاك ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي اﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
اﻟﻜﺮوات ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت.
وﺣﺴﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت وﻋﻀﻮ
اﻻﺗﺤﺎد ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي ،ﻓﺴﻴﺘﻢ إﺑﻼغ ﺟﻮزاك
ﺑـﺼــﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ﺑـﻘــﺮار اﻹﻗــﺎﻟــﺔ ،واﻟ ــﺬي أﻗــﺮه
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺸـﻤــﺮي ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" إن ﻗــﺮار
اﻹﻗ ــﺎﻟ ــﺔ ﻳـﺨــﺺ اﻟـﻄــﺎﻗــﻢ اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ اﻟــﺬي
ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺟــﻮزاك داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻜﺮوات

اﻟﻴﻮﺳﻒ وﺟﻮزاك ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﻧﺒﻲ

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ دﻳﻨﺠﺮ ﻳﻌﻮد
ﻟﻠﺠﻬﺮاء ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻏﻴﺎب ﺳﻠﻤﺒﺎ
●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

وﺻـ ـ ـ ــﻞ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻼد ﻓــﻲ
اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻓﺠﺮ
أﻣــﺲ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ
ً
دﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﺮ ،وذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺗـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻴ ــﺪا
ﻻﻧ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎﻣـ ــﻪ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻔ ــﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻛﻤﺤﺘﺮف
ﺧـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـ ـﻌـ ــﻮﺿـ ــﺎ ﻏـ ـﻴ ــﺎب
اﻟﺘﻨﺰاﻧﻲ ادم ﺳﻠﻤﺒﺎ ﺑﺪاﻋﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ّ
وﺳ ـﺒــﻖ ﻟــﺪﻳـﻨـﺠــﺮ أن ﻣــﺜــﻞ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﺘــﻢ اﻻﺳـﺘـﻐـﻨــﺎء ﻋﻦ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ـﻘــﺪه،
ً
وذﻟ ــﻚ ﺳـﻌـﻴــﺎ وراء اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ،وﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء
اﺿـ ـﻄ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣـﻌــﻪ
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺳـﻠـﻤـﺒــﺎ
ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓــﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻀﻠﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،وأﺛﺒﺘﺖ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
ﻃ ــﻮل ﻣ ــﺪة ﻏـﻴــﺎﺑــﻪ ﻟـﻴـﺘــﻢ رﻓــﻊ
اﺳـﻤــﻪ ﻣــﻦ ﻛـﺸــﻮﻓــﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻗﻴﺪ دﻳﻨﺠﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ اﻟﻤﻨﺴﻖ
اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء
ﺻـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ــﺎوي ﺛ ـﻘ ــﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻌــﺎن
ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﺘــﺰاﻧــﻲ ﺳﻠﻤﺒﺎ،
اﻟـ ــﺬي وﻗ ــﻊ ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﻣــﺪة
 5ﺳ ـﻨــﻮات ،وﻟـﻜــﻦ ﻃ ــﻮل ﻣــﺪة
اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ وﺣ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز
اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟ ــﺮأس ﺣــﺮﺑــﺔ ﺻــﺮﻳــﺢ
ﺟ ـ ـﻌـ ــﻼ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي ﻳـ ـﻔـ ـﻜ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺑﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﻓـﺘــﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.
وﺑ ـ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎوي أن
ً
اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺒﺪء
ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮاره ﻓ ـ ــﻲ دوري ﻓـﻴـﻔــﺎ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻴﻄﺎن اﻷر ﺑـﻌــﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻞ وﺑﺼﻔﻮف ﻣﻜﺘﻤﻠﻪ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﻀﻢ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ  5ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﻫ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮوﻧ ــﻲ
أرون وﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﻪ ﻻﻋ ــﺐ ﺧﻂ
اﻟﻮﺳﻂ روﺟﻴﻪ واﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺎن
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ اوﻟﺴﻦ واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
دﻳـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻠ ــﻲ واﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮوﻧـ ــﻲ
دﻳﻨﺠﺮ.

اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت.
وﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرب اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻗﺎل اﻟﺸﻤﺮي
ان اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺸﻬﺪ دراﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادات اﻷزرق ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻷردن ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ،2022وﻛﺄس آﺳﻴﺎ .2023
وﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ان اﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة ﺣﺪد اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻬﺎ
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻟﻌﺪة
اﺳﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺸﻐﺎل أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺑﺘﻌﺎد ﻋﺪد آﺧﺮ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﺟﻮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﻴـ ـﺤ ــﺎت ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳـﺨــﺺ ﻣ ــﺪرب اﻷزرق اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻗــﺪ اﺗﺴﻌﺖ،
ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺗﻴﺴﺘﻮﺗﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪرب اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﻏﺮوس ،واﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮل،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧ ــﺮج ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺒــﺎق اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣـﺤـﻤــﺪ إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ ،ﻻﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎده ،ﺣـﺴــﺐ اﺗـﺤــﺎد
اﻟـﻜــﺮة ،ﻋــﻦ أﺟ ــﻮاء اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

رﻏﻢ ﻧﻔﻰ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﻨﺎدي
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺆاد اﻟﻤﺰﻳﺪي ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إزاﻟــﺔ اﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺎد اﻟﻘﻠﻌﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮاء ،ﻓ ــﺈن اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﺣـ ــﺎول ﻧـﻔـﻴــﻪ،
ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻹزاﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ!
ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﺳﻢ "ﺻﺒﺎح
اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ" ﻓــﻲ وﺟ ــﺪان ﻛــﻞ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ
اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ "اﻟﺘﻴﺎر اﻷﺧﻀﺮ" ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ
ﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن اﺻ ــﺪره أﻣ ــﺲ ،ﻣﺴﺘﻨﻜﺮا ﻓﻴﻪ
ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﺳ ــﻢ ﻣـﻠـﻌــﺐ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻣــﻦ اﺳـﺘــﺎد
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﻫــﺬا اﻻﺳ ــﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻷﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ،
أﻣﻴﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺤﺒﺐ واﻷﻗﺮب ﻟﻘﻠﻮب
ﺟﻤﻴﻊ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻤﺎ
ﻟﻪ وأﺳﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم واﻟ ـﻨــﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ﻋﺒﺮ
ﺗﻮارث اﻷﺟﻴﺎل واﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ.
وﻗ ـ ــﺎل "اﻟ ـﺘ ـﻴ ــﺎر اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ":
ارﺗـﺒــﻂ اﺳــﻢ اﻷﻣـﻴــﺮ
اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﻢ
ارﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ــﺎ
وﺛـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
وﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻴ ـ ــﺎ

اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷزرق اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ »اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ«

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺧ ـﺴــﺮ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻷول ﻟـﻠـﻜــﺮة
اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺘﻰ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻃﻬﺮان ﺣﺘﻰ  21اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ
ﻳــﺪ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮري اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ  -3ﺻﻔﺮ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻰ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ اﻣ ــﺲ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻷﺷﻮاط ).(11-25 ،16-25 ،14-25

وﻛﺎن ازرق اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺧﺴﺮ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  3-1ﺑﻮاﻗﻊ أﺷﻮاط
)  (18-25 ،17-25 ،20-25 ،25-22ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺎز
ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﺷﻲء أﻣﺲ
اﻷول ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻼﺷﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻞ ﺑﺪون
رﺻﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ً
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﺪرﻫ ــﺎ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ

اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑـ 6ﻧﻘﺎط ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑـ 3ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ ﺑﺪون
رﺻﻴﺪ.
وﻳ ـﺨ ـﺘ ـﺘــﻢ أزرق اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة ﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاره ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻓ ــﻲ اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ) ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺑﻠﻘﺎء ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.

»ﻳﺪ« اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ دﺣﻞ ...وﻳﺠﺪد ﻟﺼﻴﻮان
ﻧ ـﺠــﺢ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻻﻋﺐ
ﺑﺮﻗﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻜﺮة
اﻟﻴﺪ ،ﻣﺒﺎرك دﺣــﻞ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮة ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺟـ ـ ــﺪدت إدارة اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ
اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎرة ﻧـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﻧـ ـ ـ ــﺎدي
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﻮان
وﺷ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﻪ ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﺑـﻌــﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﺑﻪ
اﻟﻼﻋﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ــﺎدي،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ،
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟـ  22ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ أﺑﻄﺎل
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔـﻬــﺎ

ﻣﺒﺎرك دﺣﻞ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻷﺧﻮﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ وﻳﻮﺳﻒ ﺻﻴﻮان
ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺳـ ـ ــﺎم ﺷـ ـ ــﻮك ﺑ ـﻜ ــﻮرﻳ ــﺎ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑﻴﻦ
 7وﺣﺘﻰ  17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ﻗـ ـ ــﺪ ﺟـ ــﺪد
ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻋ ـﻘــﺪ ﻣــﺪرﺑــﻪ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮﻓ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ــﻮرا ﻣــﺎﺟ ـﻴــﻚ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،

وﺳـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﺣ ـ ــﺮاس
ﻣــﺮﻣــﻰ ﺻ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﺑـ ــﺪأ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة إﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،وﺑـ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ
ﻳ ـﺴــﺎﻓــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ إﻟـ ــﻰ ﺻــﺮﺑـﻴــﺎ
ﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻫﻨﺎك
ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،
وﺳـ ـﻴـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻫ ـﻨ ــﺎك
اﻟـﻤــﺪرب اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﻣﺎﺟﻴﻚ،
ﻟ ـ ـ ــﻺﺷ ـ ـ ــﺮاف ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮ
وإﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎﺋـﻬــﺎ
ﻳـﻌــﻮد وﻓ ــﺪ اﻷﺧ ـﻀــﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺨﻮض اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ
دون اﻟﻤﺪرب ﻣﺎﺟﻴﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ
ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺮة
اﻟﻴﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺟﺎءت ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻟﺬﻛﺮى
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ  5ﻳﻨﺎﻳﺮ .1979
وارﺗﺒﻂ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ّﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا دﻓﺔ
رﺋــﺎﺳـﺘــﻪ ،وﻣــﺜـﻠــﻮه ﻛﻼﻋﺒﻴﻦ وﻛــﺄﻋـﻀــﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮوا أي ﻣﺠﻬﻮد ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎدي
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹرث اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻷﺑﻨﺎء أﺳﺮة آل اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻜﺮام.
وﻳﺸﺪد "اﻟﺘﻴﺎر اﻷﺧﻀﺮ" ﻋﻠﻰ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ
اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎدرة ﺧﻄﻴﺮة ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻄﻤﺲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﻤﺎء ورﻣﻮز ارﺗﺒﻄﺖ
ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﺼ ــﺮح اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ـﺴ ــﻪ ،وﻳ ـﺠــﺐ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ وﻟﻤﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ
وﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻧ ـﺤــﻮ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻫــﻮﻳــﺔ اﻟـﻘـﻠـﻌــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻀــﺮاء،
ً
ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ،واﺗﻀﺢ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ
ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺷﻄﺐ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ دون وﺟﻪ
ً
ﺣﻖ ،وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ اﻻﺳﺘﺎد ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
إﺑﻌﺎد اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﻧﺴﻒ ﺗﺎرﻳﺦ رﺟﺎﻻت اﻟﻨﺎدي
وداﻋﻤﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن
اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ.
و"اﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ" ﻳ ـﺤ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻻﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻛﺸﻮﻓﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ً
ﻫــﺬا اﻻﺳــﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺎد اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺟــﺰء ا
ً
ﻣـﺸــﺮﻗــﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﺷﻬﺪ
ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﻄﻼ ﻟﻜﺄس أﻣــﻢ آﺳﻴﺎ
 1980ﻛــﺄول ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻋﺮﺑﻲ.

ﻳﺨﺴﺮ
»اﻟﻴﺪ«
وﻣﻨﺘﺨﺐ
...
ً
أﻣﺎم ﻣﻴﺘﺎ ﻟﻮﻻﺳﺘﻜﺎ ودﻳﺎ
ﺧـﺴــﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻷول ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻴــﺪ أﻣ ــﺎم ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣﻴﺘﺎ
ﻟﻮﻻﺳﺘﻜﺎ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  31-28ﻓﻲ راﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،
ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺣﺘﻰ  19اﻟﺠﺎري،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ
 ،2020اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ  17إﻟﻰ  26أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛــﺎن ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻘﻖ ﻓﻮزﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻧﻮﻓﺎ ﺑﺎزار اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) 22-24اﻟﺸﻮط اﻷول  ،(11-12وﻓﺮﻳﻖ
رادﻧﻜﻲ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) 25-33اﻟﺸﻮط اﻷول  ،(13-13ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺴﺮ
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺎم ﺑﺎرﺗﻴﺰان اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .32-28
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﺮزوق،
ووﻓﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﺮﺑﻲ ،ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﻮﻓﺪ ﻧﺎدي ﺑﺮﻗﺎن
اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ ﺻــﺮﺑـﻴــﺎ ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷردن ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ،ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
وأﺣﻮال اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﻀﻢ أدﻳﻠﻢ
ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﱠ
وﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺧﺎﻟﺪ أدﻳﻠﻢ،
ُ
ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﻊ إﻏﻼق ﻓﺘﺮة ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
وﺿ ــﻢ ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ أدﻳ ـﻠ ــﻢ ﻟ ـﻤــﺪة ﻣــﻮﺳــﻢ واﺣـ ــﺪ ،وﺳـﺠـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ ﻓـﺘــﺮة
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺸـﻄــﻮﺑـﻴــﻦ ﻣﻦ
أﻧﺪﻳﺘﻬﻢُ .
وﻳﻌﺪ أدﻳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ
"اﻷﺧﻀﺮ" ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻳﺠﻴﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﻛﻤﻬﺎﺟﻢ وﺟﻨﺎح
أﻳﻤﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎت ﱠﺧﺎرج ﺣﺴﺎﺑﺎت "اﻷﺧﻀﺮ" ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺪرب
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻟﺬي ﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻇﻞ وﻓﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  5ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 8
ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ.

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ...واﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دوري »ﭬﻴﭭﺎ« اﻟﻤﻤﺘﺎز
●

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز
اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:35ﻣﺴﺎء ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دوري ﻓﻴﻔﺎ اﻟﻤﻤﺘﺎز،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻴﻮم ً
ﻟﻘﺎء آﺧﺮ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ .6:25
واﺳﺘﻌﺪ اﻷﺻﻔﺮ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ ،وﺧﺎض ﻫﻨﺎك
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺎض ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
وﺣﺪد اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺿﻤﺖ  30ﻻﻋﺒﺎ ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻐﺎﻧﻲ رﺷﻴﺪ ﺳﻮﻣﺎﻳﻼ ،واﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺟﻴﻤﺲ أوﻛــﻮاﺳــﻮ،
واﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺎن روﻧﻴﻨﻴﻮ وﻏﺎوﺗﺸﻴﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺻﻔﺮ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺪا اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﻌﺎن اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮ ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻻﻋﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻤﺪ أﻣﺎن ،وأﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺼﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻳﻌﻮل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻔ ـﻬــﺪ ،وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻣـ ــﺎوي ،وﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ،وأﺣـﻤــﺪ
اﻟﻈﻔﻴﺮي ،وﻓﻬﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،وﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻌﺘﻮق ،وﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ.
وﻳﺪرك اﻷﺻﻔﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب ﻓﺮاﻧﻜﻮ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ان ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺷـﻜــﻼ ﺟــﺪﻳــﺪا
ﻟﻠﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ
ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ  3ﻣﻮاﺳﻢ.

ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ ﻣﺪرب اﻟﺸﺒﺎب

ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻣﺪرب اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧ ــﺮ ﻳ ـﻌــﻮل أﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣــﺪرﺑـﻬــﻢ

اﻟﺼﺮﺑﻲ زﻳﻠﻜﻮ ﻣﺎرﻛﻮف ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻮﻳﺎ اﻟﻰ ﻋﻮدة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب اﻟﺼﺮﺑﻲ
رادي.
وﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﻴﻦ اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻫﺎﻧﺰ ،وﺟﻮﻟﻴﻮ ﻫﻴﺮم،
واﻟﻐﺎﻧﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺎدو ،واﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،واﻟﻌﺎﺟﻲ ﻫﻴﺮﻣﺎن ﻛﻮاو.
وﺗﺒﺪو اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺧــﺎض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
وﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺗﺒﺪو اﻟﻜﻔﺔ
ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﺑﻨﺎء ﻣﺸﺮف واﻷﺣﻤﺪي ،ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
اﻟﺠﺎدة ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وأﻗ ــﺎم اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك ﻣﻌﺴﻜﺮا ﺗﺪرﻳﺒﺒﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺮج
اﻟـﺸـﺒــﺎب إﻟــﻰ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،وﺧ ــﺎض ﻫـﻨــﺎك اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ.
وﻳﻌﻮل اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻊ ﻣﺪرﺑﻪ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ ﻋﻠﻰ  4ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﺟــﺪد ،ﻫﻢ اﻟﺘﻮﻏﻮﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ دوف واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﻴﻜﻮر واﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺟﻮزﻳﻒ ﻳﺎﻧﻴﻚ واﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﻓﺮاﻧﻚ
أوﺑﺎﻣﺒﻮ ،ﻣﻊ ﺗﺠﻴﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺳﺎم اﻹدرﻳﺴﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺪرب ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ ﻳﻌﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻲ ﻓﻨﺴﻨﺖ أﺗﻴﻨﻐﺎ ،واﻟﻐﺎﻣﺒﻲ
ﺳــﺎﻧ ـﺘــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨــﺪي واﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻐــﺎﻟــﻲ اﺑــﺮاﻫ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻏ ــﺎي،
واﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺎل ،واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ دوﻏﻼس
ﺳــﺎﻧـﺘــﺎﻧــﺎ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻬــﺎدي
ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،وزﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻧﻴﻔﺮ.

ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ ﻣﺪرب
اﻟﻴﺮﻣﻮك

زﻳ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﻮف
ﻣﺪرب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮد ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
دلبلا

•
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ّ
ﺣﻮل ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺗﺄﺧﺮه إﻟﻰ ﻓﻮز
 ١-٣ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول،
وﻫﺪف ﻣﺘﺄﺧﺮ ً ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺻﻼح
أﻣﺲ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

أﺑﺮاﻫﺎم ﻳﻘﻮد
ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ إﻟﻰ ﻓﻮز
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن

ﻗـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻐــﺎﻟــﻲ
ﺳــﺎدﻳــﻮ ﻣــﺎﻧــﻲ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
أﻣ ــﺲ ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ اﻧـﻄــﻼﻗـﺘــﻪ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻗﻠﺒﺎ ﺗــﺄ ﺧــﺮه
أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ،ﺛﻢ أﺿﺎف
إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ،١-٣ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ
ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻖ ﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل ﻓـ ـ ـ ــﻮزه
اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻓــﻲ ﺧـﻤــﺲ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ
اﻟﺼﺪارة اﻟﻰ  ١٥ﻧﻘﻄﺔ.
ورﻓــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺎﻧﻲ وﺻــﻼح
رﺻ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪه ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف ﻫـ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟـ ــﻰ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ ،وأﻋـ ـ ـ ّـﺪ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻔــﻮز
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﺪء
ً
ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋ ــﻦ ﻟـﻘـﺒــﻪ ﺑـﻄــﻼ
ﻟ ــﺪوري أﺑ ـﻄــﺎل أوروﺑـ ــﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳـ ـﺤ ــﻞ ﺿـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ
ﺑﺪأ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ
ﺑـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮ ،وأﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي
ﻳﺘﺮو وﻳﻠﻤﺰ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻨﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ) (٧ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ
اﺧ ـ ـﺘـ ــﺮﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺰاوﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺮى
ﻟﻤﺮﻣﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أدرﻳﺎن ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
راوغ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﻤﻦ
ﻟـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﺗـ ــﺮﻧـ ــﺖ أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻨ ــﺪر
أرﻧﻮﻟﺪ.
وﻗ ـ ــﺪم اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ
ا ﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻷول أداء ﻫـﺠــﻮ ﻣـﻴــﺎ
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ.
واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺮﺑـ ــﻮل ﺣ ـﺘــﻰ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ١٢ﻟﻴﺮد ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﺧــﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺸﺎﻣﺒﺮﻻﻳﻦ،
ﻣ ـ ــﺮت ﺑ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ اﻷﻳ ـﻤ ــﻦ
ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺎرس اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻜ ــﻲ ﻣ ــﺎرﺗ ــﻦ
دوﺑ ــﺮاﻓ ـﻜ ــﺎ ،أﺗـﺒـﻌـﻬــﺎ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
دﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﻮك أورﻳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺑ ــﺪأ

ً
أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ
روﺑ ــﺮﺗ ــﻮ ﻓ ـﻴــﺮﻣ ـﻴـﻨ ـﻴــﻮ ،ﺑــﺮأﺳ ـﻴــﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ).(٢٤
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻀﻴﻒ ّ
ﺑﺪل ﻣﻦ أداﺋﻪ،
وﺣﻘﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ
اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻬﺪف ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ،
اذ ﺟ ـ ــﺎء ﻫ ـ ــﺪف ﻣ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ أول
ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﺸﺒﺎت اﻟـﺜــﻼث ،وﺑﺘﺴﺪﻳﺪة
ﻗﻮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻰ ﻣـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة ﻋـﻨــﺪ
ﺣﺎﻓﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ
اﻷﻳ ـ ـﺴـ ــﺮ اﻻﺳ ـﻜ ـﺘ ـﻠ ـﻨ ــﺪي أﻧ ـ ــﺪرو
روﺑﺮﺗﺴﻮن ،ﻓﻬﻴﺄﻫﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﻇــﻞ ﺿـﻌــﻒ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋـﻴــﺔ،
وأودﻋـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﺰاوﻳـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻛ ـﺴــﺔ ﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ دوﺑ ــﺮاﻓ ـﻜ ــﺎ
).(٢٨

ﻣﺎﻧﻲ ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻗـ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻐــﺎﻟــﻲ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٤٠ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ
ـﺎن
ﻛ ـ ـﻠـ ــﻮب ،ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻫ ـ ــﺪف ﺛـ ـ ٍ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻛ ـ ــﺮة ﻗ ـﻄ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻓـﻴــﺮﻣـﻴـﻨـﻴــﻮ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ،
وﻣﺮرﻫﺎ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ
اﻟﻰ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻣﻊ ﺗﻘﺪم دوﺑﺮاﻓﻜﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮرة ،ارﺗ ـ ــﺪت
اﻟﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﺤــﺎرس واﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ ،ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
اﻷﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺳـ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ
اﻟﺨﺎﻟﻲ.
وأﺗ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف ﺑ ـﻌ ــﺪ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ
ﻣ ـﻌــﺪودة ﻣــﻦ دﺧ ــﻮل ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ
ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺿـﻄــﺮاري ،ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
أورﻳ ـﺠ ــﻲ اﻟ ــﺬي ﺑ ــﺪا أﻧ ــﻪ أﺻﻴﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺎﺣﻞ اﻷﻳﺴﺮ.
وﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺗﺒﺎدل
اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎوﻻت ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﻮﻟﻨﺪي ﺟﻮرﺟﻴﻨﻴﻮ
ﻓـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎﻟ ــﺪوم ﻣـ ــﻦ داﺧ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻓــﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ )،(٤٩
رد ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﻟـﻀـﻴــﻮف ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة

ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﺤﺮز اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮﻳﺪي إﻣﻴﻞ ﻛﺮاﻓﺚ
).(٥٥
وﻣ ــﺎﻟ ــﺖ اﻷﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺼــﺎﻟــﺢ
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ،
وﻫ ـ ـ ــﺪد ﻧ ـﻴ ــﻮﻛ ــﺎﺳ ــﻞ ﺑ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ دوﺑﺮاﻓﻜﺎ،
وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻷﻟﻜﺴﻨﺪر
أرﻧﻮﻟﺪ ) ،(٥٦ورأﺳﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ
أوﻗـ ـﻔـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻓ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ــﻦ )،(٦١
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ روﺑﺮﺗﺴﻮن
).(٦٣
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﺻ ـ ــﻼﺑ ـ ــﺔ دوﺑـ ـ ــﺮاﻓ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎ
اﺧﺘﺮﻗﺖ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٧٢ﺣﻴﻦ
ﺗﻤﻜﻦ ﺻﻼح ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻬﻮد ﻓــﺮدي ﺑﺪأ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﺑﺎﻟﻜﻌﺐ
ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ ،أودع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
اﻟـﻜــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻳـﺴــﺎر اﻟ ـﺤــﺎرس ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ.
وﺣــﺮﻣــﺖ راﻳ ــﺔ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﻣﺎﻧﻲ
اﻟ ــ"ﻫــﺎﺗــﺮﻳــﻚ" ،اذ أﻟـﻐــﺖ ﻫــﺪﻓــﺎ ﻟﻪ
ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﺮة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻟــﻮ ﺟــﻮد ﺗﺴﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮة اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ.

اﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺘﺮ
وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد "أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد"

ّ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ إﻟﻰ ﺳﻜﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻗﺒﻞ ﻗﻤﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻋﺎد ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ إﻟﻰ ﺳﻜﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻗﺒﻞ ﻗﻤﺘﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺿﺪ
ﺿﻴﻔﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ،
ّ
وذ ﻟــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺮ
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﻛــﻮزن -٤ﺻ ـﻔــﺮ أﻣ ــﺲ ﻓــﻲ إﺣــﺪى
ﻗﻤﺘﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺳـﺠــﻞ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑــﺎﻛــﻮ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ
)  (٢٨و ﻣـ ـ ــﺎر ﻛـ ـ ــﻮ رو ﻳ ـ ـ ـ ــﺲ )  ٥٠و (٩٠
واﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ راﻓ ــﺎﻳ ــﻞ ﻏ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺮو )(٨٣
اﻷﻫﺪاف.
و ﻋـ ّـﻮ ض دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ
ا ﻟـﻤــﻮ ﺳــﻢ ا ﻟـﻤــﺎ ﺿــﻲ ،ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺧﺴﺎرﺗﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎﺟـ ـﺌ ــﺔ أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم أوﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن ﺑ ــﺮﻟ ـﻴ ــﻦ
اﻟــﻮاﻓــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ إﻟــﻰ دوري اﻷﺿ ــﻮاء،
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ،وﺣ ـﻘ ــﻖ ﻓ ــﻮزا
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ّ
أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ،
ّ
وﺟ ــﻪ ﻋـﺒــﺮه إ ﻧ ــﺬارا ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺿﻴﻔﻪ
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻣـﻨــﺎ ﻓـﺴــﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا ﻟـﺴــﺎد ﺳــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﺮﻓﻊ رﺻـﻴــﺪه إﻟــﻰ  ٩ﻧﻘﺎط،
ﻓ ــﺎﻧ ـﺘ ــﺰع اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪارة ﺑـ ـﻔ ــﺎرق اﻷﻫـ ـ ــﺪاف
ﻣ ــﺆﻗ ـﺘ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻻﻳ ـﺒ ــﺰﻳ ــﻎ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺨــﻮض
ﻻﺣ ـﻘ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
أﻣـ ـ ــﺎم ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﻴ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺦ ﺑـﻄــﻞ
اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻣ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﻛ ــﻮزن ﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرﺗــﻪ اﻷوﻟـ ــﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ ٧
ﻧﻘﺎط ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ
اﻟﺴﺎدس.
وﺿﻐﻂ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
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رﻳﻮس ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن
وﺗ ـﺒــﺎدل اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت دون ﺧـﻄــﻮة ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن ﻳ ـﻨ ـﻘ ــﺬ ﺣـ ــﺎرس
اﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻔـﻨـﻠـﻨــﺪي ﻟــﻮﻛــﺎس
ﻫ ــﺮادﻳـ ـﺴـ ـﻜ ــﻲ ﺑـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﻛ ــﻮزن ﻣــﻦ

ﻫ ــﺪف ﻣـﺤـﻘــﻖ ﺑـﺘـﺼــﺪ ﻳــﻪ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺗﻴﻦ
ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ﻟــﺮوﻳــﺲ وﻳــﻮﻟـﻴــﺎن
ﺑﺮاﻧﺪت ).(٢٤
وﻧ ـ ـﺠـ ــﺢ دورﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻧـ ــﺪ ﻓـ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
أﺷﺮف ﺣﻜﻴﻤﻲ ﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ
ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ ﺑﻴﺴﺮاه ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(٢٨
وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻷﻟـﻜــﺎﺳـﻴــﺮ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﻠﺤﻖ ﺑﻤﻬﺎﺟﻢ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ
ﺗﻴﻤﻮ ﻓﻴﺮﻧﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻻﺋـﺤــﺔ اﻟـﻬــﺪاﻓـﻴــﻦ ﺑ ـﻔــﺎرق ﻫ ــﺪف ﺧﻠﻒ
ﻣـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن ﻣـ ـﻴ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺦ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ
اﻟ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي روﺑـ ـ ــﺮت ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜــﻲ
اﻟﻤﺘﺼﺪر.
وﻋـ ـ ــﺰز دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ ﻣـﻄـﻠــﻊ
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻮط اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ،ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻏــﺎ ﻳــﺪون ﺳﺎﻧﺸﻮ ﻛــﺮة ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﺮرﻫﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ زاﺣﻔﺔ
ﺗ ــﺮﻛ ـﻬ ــﺎ أﻟ ـﻜ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻪ ﺟ ـﺴــﺪي
ﻟــﺮوﻳــﺲ اﻟـﻘــﺎدم ﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،ﻓﺘﺎﺑﻌﻬﺎ
ﺑـﻴـﻤـﻨــﺎه زاﺣ ـﻔــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻳـﻤـﻴــﻦ اﻟ ـﺤــﺎرس
).(٥٠
ّ
ووﺟـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻷﻳـ ـﺴ ــﺮ ﻏ ـﻴــﺮﻳــﺮو
ا ﻟـﻀــﺮ ﺑــﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﺒﺎﻳﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن،
ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
اﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻞ ﻛـ ـ ــﺮة ﻣـ ــﺮﺗـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺤ ــﺎرس
ﻫ ــﺮادﻳـ ـﺴـ ـﻜ ــﻲ ،إﺛـ ــﺮ ﺗ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮة ﻋــﺮﺿـﻴــﺔ
ﻟ ـﺴ ــﺎﻧ ـﺸ ــﻮ ،ﻓ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﺎه داﺧ ــﻞ
ا ﻟـﻤــﺮ ﻣــﻰ ا ﻟـﺨــﺎ ﻟــﻲ ) ،(٨٣ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ
روﻳﺲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﻬﺪف راﺑﻊ ﺑﻴﺴﺮاه
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻳــﺎﻛــﻮب ﺑــﺮون
ﻻرﺳﻦ ).(٩٠

ﺑﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ،ﺗﻐﻠﺐ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻈـﻴــﺮه ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻬﺪف دون رد.
وﺳﺠﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي
اﻟﺸﺎب ﺗﺎﻣﻲ أﺑﺮاﻫﺎم ) ٢١ﻋﺎﻣﺎ(
ﺛﻼﺛﺔ أﻫــﺪاف )ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ( ﻟﻴﻘﻮد
ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز اﻟﻜﺒﻴﺮ ١ - ٤
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن،
ﻟـﻴــﺮﻓــﻊ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ رﺻ ـﻴــﺪه إﻟــﻰ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ،وﻳﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ
ووﻟـ ـﻔ ــﺮﻫ ــﺎﻣـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺛ ــﻼث
ﻧﻘﺎط.
وﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻠ ـﺴــﻲ ﺑــﺄرﺑ ـﻌــﺔ
أﻫﺪاف ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻓﻴﻜﺎﻳﻮ ﺗﻴﻤﻮري

ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ٣١وأﺑ ــﺮاﻫ ــﺎم ﻓﻲ
اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ  ٣٤و ٤١و ٥٥ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳﺤﺮز روﻣــﺎن ﺳﺎﺳﻲ وﺑﺎﺗﺮﻳﻚ
ﻛ ـ ــﻮﺗ ـ ــﺮوﻧ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺪﻓـ ــﻲ أﺻـ ـﺤ ــﺎب
اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  ٧٠و،٨٥
ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﺘﻢ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ أ ﻫــﺪاف
اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﺳﻮن ﻣﻮﻧﺖ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎراة.
وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ،ﺳﺠﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟـ ـﻜ ــﻮري اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ
ﻫـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻎ ﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـ ـ ــﻮن ﻫ ــﺪﻓ ـﻴ ــﻦ
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘـﺘـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﺷــﺮة و٢٣
واﻫـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺰت ﺷـ ـ ـﺒ ـ ــﺎك ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ــﺎل

ﺑـ ـ ـ ــﺎﻻس ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺮان
اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ أﺣـ ــﺮزه ﺑــﺎﺗــﺮﻳــﻚ ﻓــﺎن
اﻧﻬﻮﻟﺖ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ
ﻣــﺮﻣــﻰ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ٢١
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ إﻳــﺮﻳــﻚ
ﻻﻣﻴﻼ اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﻮﺗﻨﻬﺎم
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٤٢ﻟﻴﺤﺴﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮط
اﻷول.
ورﻓــﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم رﺻﻴﺪه إﻟﻰ
ﺛ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻧ ـﻘــﺎط وﺗ ـﺠ ـﻤــﺪ رﺻـﻴــﺪ
ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ــﺎل ﺑـ ـ ــﺎﻻس ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺳـﺒــﻊ
ﻧﻘﺎط.

ﻓﺎﺑﺮﻳﻐﺎس :ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻮدة
ﻧﻴﻤﺎر إﻟﻰ »اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ«
ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺳـ ـﻴـ ـﺴ ــﻚ ﻓ ــﺎﺑ ــﺮﻳـ ـﻐ ــﺎس،
ﻻﻋــﺐ وﺳــﻂ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
إﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ داﺋـ ًـﻤــﺎ أن ﻋــﻮدة
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر دا ﺳﻴﻠﻔﺎ ﻧﺠﻢ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن إﻟﻰ ﺻﻔﻮف
ً
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺑﺮزﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻣــﻮﻧــﺪو دﻳـﺒــﻮرﺗـﻴـﻔــﻮ" :اﻋـﺘـﻘــﺪت
داﺋـ ًـﻤــﺎ أن ﻋــﻮدﺗــﻪ إﻟــﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻻﻋ ـ ـ ــﺐ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ" :ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻷن اﻟ ـﺒ ــﺮﺷ ــﺎ
أو ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ أو ﺣ ـﺘــﻰ ﻧ ـﻴ ـﻤــﺎر ﻻ
ﻳ ــﺮﻳ ــﺪون اﺗـ ـﻤ ــﺎم ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﻗ ـ ــﺎم ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة،
وﺗـﻌــﺎﻗــﺪوا ﻣــﻊ ﻏــﺮﻳــﺰﻣــﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣـﺒـﻠــﻎ ﻛـﺒ ـﻴــﺮ ﺟ ـ ــﺪا ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ارﺗﻔﺎع رواﺗﺐ
ﻻﻋﺒﻴﻪ".
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ" :ﻧـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎر ﻫـ ــﻮ ﻧـﻔــﺲ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨـ ــﺺ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،ﻟ ـﻘــﺪ ﻟـﻌـﺒــﺖ ﻣ ـﻌ ــﻪ ،إﻧــﻪ
ﻣﺘﻮاﺿﻊ وذو ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة".
وﻓﺸﻞ ﻧﻴﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻮل ﺿﻤﻪ.

ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻟﻔﺎﺑﺮﻳﻐﺎس وﻧﻴﻤﺎر
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف دوﻏــﺎري،
ﻻﻋــﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻧ ـﻴ ـﻤ ــﺎر دا ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔــﺎ ،ﺑ ــﺎﻻﻋ ـﺘ ــﺬار
إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
ﺑـﻌــﺪ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ أﺣـ ــﺪاث اﻟﻤﻴﺮﻛﺎﺗﻮ
اﻟﺼﻴﻔﻲ.
وﻗﺎل دوﻏﺎري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
أﺑ ـ ــﺮزﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﺳـ ـﺒ ــﻮرت
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ" :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻤﺎر أن
ﻳﻌﺘﺬر إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن،
ً
ﻳﺒﻨﻐﻲ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣ ـﺜــﺎﻻ ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﺷﻲء ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،إﻧﻬﺎ

ً
ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ اﺣـ ـﺘ ــﺮام" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ" :ﻟــﻦ
أدﻋ ــﻪ ﻳـﻐــﺎدر ﺣﺘﻰ أرى ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ إذا
وﺿﻊ أي ﻧﺎد  250ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ دﻓﻊ راﺗﺒﻪ،
ﻓ ـﻔ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻣ ـﻜ ــﺎن
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ــﻊ  3أو  4ﺻـﻔـﻘــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة".

ُ
ﻔﻘﺪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أول ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﻳ ِ

ﻓﻘﺪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻄﻞ اﻷﻋــﻮام اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أول ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ،ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ
ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻣ ــﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓـﻴــﻮرﻧـﺘـﻴـﻨــﺎ ،ﺿـﻤــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺲ.
ورﻓﻊ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ــﻮزﻳـ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻷوﻟﻴﻴﻦ ،رﺻﻴﺪه اﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط.
وﻟ ــﻢ ﻳـﻨـﺠــﺢ ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻐــﻼل
ﻋﻮدة ﻣﺪرﺑﻪ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري اﻟﻰ دﻛﺔ
اﻟـﺒــﺪﻻء ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب رﺋــﻮي،
أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ
روﻧﺎﻟﺪو ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻬﺪاف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑــﺎ ) 25ﻫﺪﻓﺎ( ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺳﻮﺑﺮ ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ ) 4أﻫﺪاف( ﺿﺪ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع.
وﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟـ "ﺑﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي" أداء ﻣﻘﻨﻌﺎ
ﻃﻮال اﻟﻠﻘﺎء ،وﺳﻂ ﺗﺄﻟﻖ أﺻﺤﺎب اﻷرض
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﻧﻘﻄﺘﻬﻢ اﻷوﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓـﺸـﻠــﻮا ﻓــﻲ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ ﻓــﺮﺻـﻬــﻢ اﻟــﻰ
أﻫ ـ ــﺪاف ،وﺧ ــﺮﺟ ــﻮا دون اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط اﻟـﺜــﻼث
ﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺷـ ــﺎرك اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟـﻤـﺨـﻀــﺮم ﻓــﺮاﻧــﻚ
رﻳﺒﻴﺮي ،اﻟـﻘــﺎدم ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻣــﻦ ﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ أﺳﺎﺳﺴﻴﺎ
ﻣــﻊ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﺟ ــﺮى ﺳــﺎري
ً
واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻼ
ً
ﻓـ ــﻮزا ﻣـﺜـﻴـ ًـﺮا ﻋـﻠــﻰ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ً
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،4-3ﻣﺸﺮﻛﺎ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
داﻧﻴﻠﻮ ﻣﻜﺎن ﻣﺎﺗﻴﺎس دي ﺷﻴﻠﻴﻮ.
وﺷـﻬــﺪت اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﺗﺒﺪﻳﻼ اﺿـﻄـ ً
ـﺮارﻳــﺎ
ﺑــﺎﻛـ ًـﺮا ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣــﻊ ﺧــﺮوج اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
دوﻏـ ـ ــﻼس ﻛ ــﻮﺳ ـﺘ ــﺎ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻔﺨﺬه اﻟﻴﺴﺮى ،ودﺧﻮل
ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﺑﺮﻧﺎردﺳﻜﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ).(8
وﺑ ــﺪأ أﺻ ـﺤــﺎب اﻷرض ﺑ ـﻘــﻮة وﻛ ــﺎدوا
ﻳﻔﺘﺘﺤﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﺛﺮ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺤﺎرس
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻓﻮﻳﺴﻴﻴﺘﺶ ﺗﺸﻴﺴﻨﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺑﻌﺪ ﻛﺮة ارﺗﺪت ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ
ﻛﻴﻴﺰا اﻟﻤﻮﺟﻮد أﻣﺎم ﺧﻂ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻋﻠﺖ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(15
وﻛــﺎد اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣﺎﺗﻴﺲ دي
ﻟﻴﺨﺖ ﻳﻬﺪي اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻔﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻣﺮر ﻛﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﺘﺸﻴﺴﻨﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ
رﻳﺒﻴﺮي ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي أﻧﻘﺬ اﻟﻤﻮﻗﻒ ).(16
وواﺻ ــﻞ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺘﻮﺳﻜﺎﻧﻲ ﺿﻐﻄﻪ
وﻫﺪد رﻳﺒﻴﺮي ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻀﻴﻮف
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﻣﻦ ﻛﻴﻴﺰا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺎرس أرﺳﻨﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد ) .(19وﺳﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟـﻴــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻠﻴﺰ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﻴﺴﺮاه ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ،ﺗﺼﺪى
ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي اﻵﺧﺮ ﺑﺎرﺗﻠﻮﻣﻴﻲ
دراﻏﻮﻓﺴﻜﻲ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺸﻮط اﻷول اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﺸﺮب
اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺘــﻲ أﻗـﻴـﻤــﺖ ﻋﻠﻰ

ﻣﻠﻌﺐ أرﺗﻴﻤﻴﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺣﺮارة ﺑﻠﻐﺖ  33درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﺷﻬﺪ ﺧﺘﺎم اﻟﺸﻮط اﻷول ﺧﺮوج ﻻﻋﺐ
ﺧﻂ وﺳﻂ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﻣﻴﺮاﻟﻴﻢ
ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ـﻴ ـﺘ ــﺶ ﺑـ ــﺪاﻋـ ــﻲ اﻹﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ودﺧـ ـ ــﻮل
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ رودرﻳﻐﻮ ﺑﻨﺘﺎﻧﻜﻮر.
وﺣﺎﻓﻆ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻨﺎ اﻟﺬي أﻧﻬﻰ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ ،16ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺘﻪ
اﻟـﺠــﺰء اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻟﻴﺼﻄﺪم ﻣـﺠـ ً
ـﺪدا ﺑﺘﺄﻟﻖ
ﺗـﺸـﻴـﺴـﻨــﻲ اﻟـ ــﺬي أﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﻣﺘﻘﻨﺔ
ﻟﺪاﻟﺒﻴﺮت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ).(53
واﺿ ـﻄ ــﺮ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﻹﺟـ ــﺮاء
ﺗـ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ إﺛ ـ ـ ــﺮ إﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻈـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮ اﻷﻳـ ـﻤ ــﻦ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳ ـ ـﻠـ ــﻲ داﻧـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮ ﻟـ ـﻴ ــﺪﺧ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎح
اﻟﻜﻮﻟﻤﺒﻲ ﺧ ــﻮان ﻛ ـ ــﻮادرادو ) .(62وﻛــﺎد
اﻷ ﺧ ـﻴــﺮ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺼﻤﺘﻪ ﺳــﺮ ﻳـ ًـﻌــﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
وﺻـﻠـﺘــﻪ اﻟ ـﻜــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨــﻰ ﻣﻦ
ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة ﻣﺮرﻫﺎ اﻟﻰ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺬي
ﺳﺪدﻫﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺤﺎرس ).(64
وﺑـ ــﺪا اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻻﻋ ـﺒــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪرب ﺳ ــﺎري
ً
واﺿﺤﺎ ،وﻛﺎدوا
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺪة
ﻳﻔﺘﺘﺤﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻀﻴﺮة ﻛﺮة ﻣﺘﻘﻨﺔ اﻟﻰ روﻧﺎﻟﺪو،
أﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ
أﻣﺎم اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ).(74

ﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ﺑﻴﻦ روﻧﺎﻟﺪو وﻣﻴﻠﻴﻨﻜﻮﻓﻴﺘﺶ
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻳﺴﻄﻊ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﻘﻮد اﻟﺮﻳﺎل
ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ ﻓﻲ »اﻟﻠﻴﻐﺎ«
ً ً
ﺣﻘﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻧﺘﺼﺎرا ﺻﻌﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ  ٢-٣ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ دوري اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،واﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪت أول
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
إﻳﺪﻳﻦ ﻫﺎزارد.

ارﺗـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ
ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ ﺑ ـﻨــﺰﻳ ـﻤــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺎءة اﻹﺟـ ـ ــﺎدة
ﻣﺠﺪدا وﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻗﺎد ﺑﻬﻤﺎ
رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ إﻟــﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻐﻤﺔ
اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎرات
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻔﻮز
 2-3ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ اﻣﺲ ﻓﻲ
ﺛﻤﻴﻦ -3
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎد اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل اﺗ ــﺰاﻧ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎدﻟﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ
واﻧ ـ ـﺘ ـ ــﺰع ﻓـ ـ ـ ــﻮزا ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺎﻧ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﻴ ــﺮﻓ ــﻊ رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪه إﻟ ــﻰ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ إﻳﺪن ﻫﺎزارد اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ
ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻒ ﻗ ـ ــﺎدﻣ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.

ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزارد ﻧ ـﺠــﻢ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ أوﻣﺘﻴﺘﻲ أﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺻﺎﺑﺔ
اﻹ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إﺻــﺎﺑــﺔ
ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ
ً
أوﻣ ـﺘ ـﻴ ـﺘ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا وﻏ ـﻴ ــﺎﺑ ــﻪ ﻋــﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  5إﻟﻰ  6أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض أوﻣـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـ ِـﺸ ـﻌ ــﺮ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﻂ اﻟـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ ﺧــﻼل
ﺗ ـﻤ ــﺎرﻳ ـﻨ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ،
ﻓـﻐــﺎدر اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ دون
أن ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻮض ﻣ ـﺒــﺎراﺗــﻲ
ﺑﻼده أﻣﺎم أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ) (4-1وأﻧﺪورا
)3-ﺻ ـﻔ ــﺮ( ﺿـﻤــﻦ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛــﺄس
أوروﺑﺎ .2020
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ـﻄـ ــﻞ إﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﺑﺄﻧﻪ "ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻘﺪم
اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟــﻼﻋــﺐ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ،وﺑﻌﺪ
ﻓﺤﻮص ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ِﺷﻌﺮ
ﻓــﻲ ﻣﺸﻂ اﻟـﻘــﺪم ،اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺪرة
ﻟﻠﻐﻴﺎب ﺗـﺘــﺮاوح ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  5إﻟــﻰ 6
أﺳﺎﺑﻴﻊ".
وﺗ ـ ــﻼﺣ ـ ــﻖ ﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺔ اﻻﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت
ﺑﻄﻞ ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل روﺳـﻴــﺎ  2018ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ "اﻟﺪﻳﻮك" ،إذ ﺗﻌﺮض ﻗﺒﻞ
ً
ﻋ ــﺎم ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻛـﺒــﺔ

أوﻣﺘﻴﺘﻲ

اﻟﻴﺴﺮى ،ﻓﻘﺮر أن ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ دون
أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ .وﺑﻌﺪ
ﻋﻮدﺗﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 2018أﺻﻴﺐ وﻏــﺎب ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺧ ـﺴــﺮ ﻻﻋ ــﺐ ﻟ ـﻴــﻮن اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ،
ً
اﻟﺒﺎﻟﻎ  25ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﺮﻛﺰه اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓ ــﻲ دﻓـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻟ ـﻜــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻲ
وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ ﺑ ـ ـ ــﻼده ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻮاء
ﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ ﻣ ـ ــﻮاﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻪ ﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن
ﻟﻮﻧﻐﻠﻴﻪ.

ودﺧﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﻀﻐﻂ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻣﻜﺜﻒ وأﺳﻔﺮ
ﺿﻐﻄﻪ ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  25اﺛﺮ ﻫﺠﻤﺔ
ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺗﻤﺮﻳﺮة ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ
إﻟـ ــﻰ داﻧ ـ ــﻲ ﻛ ــﺎرﻓ ــﺎﺧ ــﺎل ﻟﻴﻠﻌﺒﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ارﺗﻘﻰ إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺎ وﻗــﺎﺑـﻠـﻬــﺎ ﺑﻀﺮﺑﺔ
رأس ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻟﺘﺴﻜﻦ اﻟﻜﺮة اﻟﻤﺮﻣﻰ
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﺤﺎرس.
وﺗﺨﻠﻰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎﺷﻪ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ وﺣﺎول ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻀﻴﻔﻪ
اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎت ،وﻧ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ
ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو ﻧﺠﻢ اﻟﺮﻳﺎل إﻧﺬارا ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  29ﻟﻠﺨﺸﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻮرﺧﺎ
ﻣﺎﻳﻮرال.

ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻧﺠﻢ اﻟﺮﻳﺎل ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺪ إﺣﺮاز ﻫﺪف ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻟ ـﻜــﻦ أداء ﻟـﻴـﻔــﺎﻧـﺘــﻲ ﺗـﺤـﺴــﻦ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ
ﻫﺠﻤﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮرة
وأﺳ ـﻔ ــﺮت ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺪف ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .49
وﺟﺎء اﻟﻬﺪف اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻟﻌﺒﻬﺎ
ﻛـ ــﺎرﻟـ ــﻮس ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺮك ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ
اﻟﻴﺴﺮى وﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻮرﺧﺎ ﻣﺎﻳﻮرال
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺪﻓــﻊ داﺧ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاء
ﺑـﺘـﺴــﺪﻳــﺪة ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑ ـﻴ ـﺴــﺮاه ﻣﻦ
وﺳ ــﻂ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاء ﻟـﺘـﺘـﻬــﺎدى
اﻟﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎرس.
وواﺻ ــﻞ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن ﻫﺠﻮﻣﻬﻤﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل وﺷ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ
ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ اﻵﺧﺮ
ﻟـ ـﻜ ــﻦ دون ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻷﻫﺪاف.

وﺗﻼﻋﺐ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﺑﺪﻓﺎع ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـ ــﺪود ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺰاء ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  57وﺳﺪد ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ ارﺗﺪت
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ وﻓﺸﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

زﻳﺪان ﻳﺸﺮك ﻫﺎزارد
وأﺟ ــﺮى اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ
زﻳ ـ ـ ـ ــﺪان اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﻦ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 60ﺣـﻴــﺚ ﻟـﻌــﺐ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ إﻳ ــﺪن
ﻫ ـ ـ ــﺎزارد اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎل
وإﻳﺪر ﻣﻴﻠﻴﺘﻮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو
وﺳﻴﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﺷ ـﻬ ــﺪت اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  62ﻓــﺮﺻــﺔ
ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺮة ﻟـ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎل ﺗـ ـﺼ ــﺪى ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟ ـﺤــﺎرس ودﻓ ــﺎع ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻷﻛﺜﺮ

ﻣﺎﻳﻮرال ﻳﻜﺸﻒ ﺳﺮ ﻋﺪم اﺣﺘﻔﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪف
ﻗﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮرﺧﺎ ﻣﺎﻳﻮرال،
اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ إﻟﻰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ،إﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺧـ ــﻼل ﻟ ـﻘ ــﺎء أﻣـ ــﺲ اﻟ ـ ــﺬي اﻧ ـﺘ ـﻬــﻰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـﻤــﺪرﻳــﺪي ) (2-3ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ ،اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎدي اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺬي
اﻋﺘﺒﺮه "ﺣﻴﺎﺗﻪ".
وﺻ ـ ـ ــﺮح ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮرال" :ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎذا ﻟـ ــﻢ أﺣ ـﺘ ـﻔــﻞ
ﺑﺎﻟﻬﺪف؟ ،رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻫﻮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﻟﻌﺒﺖ ﻫﻨﺎ
)ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ( ﻣﺪة  11ﻣﻮﺳﻤﺎ ،وﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﻬﺪف.
أﻧــﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﻮا ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺒﻴﻌﻲ
وﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﺮؤﻳﺔ زﻣﻼﺋﻲ".
وﻋ ــﻦ ﺗــﺄﺧــﺮ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﺑـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻗﺒﻞ
ّ
أن ﻳـﻌــﻮد وﻳﻘﻠﺺ اﻟ ـﻔــﺎرق ،ﻗــﺎل" :اﻷﻣ ــﺮ ﻛﺎن
ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ّ
ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل
واﻟﺨﺮوج ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ".
وﻫﻨﺄ ﻣﺎﻳﻮرال اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﺒﻮ
ﻛﻮرﺗﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻪ اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﻜﺮة روﺑﻦ ﻓﻴﺰو
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـﻤـﺤـﺘـﺴــﺐ ﺑ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀــﺎﺋــﻊ:
"اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻨﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن
ﺗﺼﺪﻳﺎ راﺋﻌﺎ .ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج
ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺮد ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ".

ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ
ﺗﺄﻫﻠﺖ اﻟﻼﻋﺒﺘﺎن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺘﺎن ﻧﺎو ﻫﻴﺒﻴﻨﻮ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
 91ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻣﻴﺴﺎﻛﻲ دوي ،أﻣــﺲ ،إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻨﺲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﺎت.
وﻧﺠﺤﺖ دوي ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  107ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻓــﻲ إﻃﺎﺣﺔ
اﻟﻼﻋﺒﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻴﺮوﻧﻴﻜﺎ ﻛﻮدﻳﺮﻣﻴﺘﻮﻓﺎ ،اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺐ ،ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ  4-6و 3-6ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺳﺘﻐﺮق
 88دﻗﻴﻘﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺎﻧﺖ ﻫﻴﺒﻴﻨﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻼ ﺑﻮرزارﻳﻨﺴﻜﻮ 6-4
و 0-6و 3-6ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺳﺘﻐﺮق ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺒﻴﻨﻮ أﻃﺎﺣﺖ ﻓﻲ اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻠﻘﺐ واﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻫﺴﻴﻪ ﺳﻮ وي.
)إﻓﻲ(

وأﺣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻂ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺰﻳ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺻـ ـﺤ ــﻮة
ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  31ﻟـﻴـﻜــﻮن
اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺟﺎء اﻟﻬﺪف اﺛﺮ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎل وﺗـﻤــﺮﻳــﺮة ﻃﻮﻟﻴﺔ
ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﺑﺮأﺳﻪ إﻟﻰ زﻣﻴﻠﻪ
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﺧﺎﻣﻴﺲ رودرﻳـﻐـﻴــﺰ
اﻟﺬي أﻋﺎدﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﺑﻴﻨﻴﺔ
ﻫ ــﺎدﺋ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺘــﻮﻏــﻞ ﺑ ـﻨــﺰﻳ ـﻤــﺔ وﺳــﻂ
ﻣــﺪا ﻓـﻌــﻲ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ داﺧ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪد اﻟﻜﺮة ﺑﻬﺪوء
إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻟﻠﻴﺄس
ﺑ ـ ـ ــﻞ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎول ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﻪ
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻟﻜﻦ ﻫﺠﻤﺎﺗﻪ ﻇﻠﺖ ﺑﻼ
ﺟﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﻳﻘﻈﺔ اﻟﺮﻳﺎل واﻷداء
اﻟﻘﻮي ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ.
واﺳﺘﻐﻞ اﻟﺮﻳﺎل ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  40ووﺻﻠﺖ
اﻟﻜﺮة إﻟــﻰ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺪﻓ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨــﻰ
ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻼ ﺛـ ــﻢ ﻣ ــﺮرﻫ ــﺎ
ﻋﺮﺿﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو
اﻟـﻤـﻨــﺪﻓــﻊ ﺑـ ــﺪون رﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓـﻠــﻢ ﻳﺠﺪ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ أي ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﻟ ـﻜ ــﺮة ﻣ ــﻦ وﺳ ــﻂ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺠــﺰاء
إﻟﻰ داﺧــﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻬﺪف
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻷول اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ
ﺑﺘﻘﺪم اﻟﺮﻳﺎل ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.
واﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟــﺮﻳــﺎل ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻓﻲ

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،أﻛـ ــﺪ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ﺗﻴﺒﻮ
ﻛﻮرﺗﻮا ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻮز رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪى ﻟﻜﺮة ﺧﻄﻴﺮة
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻠـﻘــﺎء ،أن ﻣﺪرﺑﻪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ زﻳ ــﺪان ﻟــﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
"ﺣــﺮﻓـﻴــﺎ" أن ﻳـﻜــﻮن ﻫــﻮ ﺣــﺎرﺳــﻪ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﺎدي ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻟﻔﻮﻧﺲ أرﻳﻮﻻ.
وﺻﺮح ﻛﻮرﺗﻮا ﻋﻘﺐ اﻟﻔﻮز وﺣﺼﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻣ ـﻨــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ ﻣ ــﻦ  4ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﺑﺎﻟﻠﻴﻐﺎ "ﻟﻴﺲ ﻫﻜﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮﻓﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻓﻲ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ أن ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺰه".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﻣ ــﻊ أرﻳ ـ ـ ــﻮﻻ ﺟ ـﻴ ــﺪة،
ﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،وﻫﺬا
أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻧﺤﺎء ،واﻟﻤﺪرب ﻳﻘﺮر
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ".
وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻪ إﻳﺪن ﻫﺎزارد
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻊ اﻟــﺮﻳــﺎل ،ﻗــﺎل" :ﻛــﺎد ﻳﺼﻨﻊ
ﻫﺪﻓﺎ ﻣــﻊ دﺧــﻮﻟــﻪ ،وﻫــﺬا ﻛــﺎن ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
إﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻬﺪوء ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
وﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاوﻏﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ،ﻟﺪﻳﻪ
رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻸﻣﺎم".
وأﺑﺪى اﻟﺤﺎرس اﻟﺪوﻟﻲ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄداء اﻟﻔﺮﻳﻖ
رﻏﻢ ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻷﻫﺪاف ،ورﻏﻢ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ

ﻣﻦ ﻛﺮة ﺣﺘﻰ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس
ﺟﻮﻧﻴﻮر ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ أوﻗﻒ
اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر ﻗ ـ ـ ــﺮار ﺣـﻜــﻢ
اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ )ﻓ ـ ــﺎر( ﺑـﺸــﺄن
ﺗﺴﻠﻞ ﺧــﺎﻣـﻴــﺲ ﺛــﻢ أﻟـﻐــﻰ اﻟـﻬــﺪف
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ.
وﺷ ـﻬ ــﺪت اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  71ﻫﺠﻤﺔ
ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮة أﺧ ـ ــﺮى ﻟ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎل أﻧ ـﻬــﺎﻫــﺎ
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ارﺗﻄﻤﺖ
ﺑﺎﻟﺤﺎرس وﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ رﻛﻨﻴﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ـﻤ ــﺮة ﻫـ ـﺠ ــﻮم اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎل،
ﺳ ـﺠ ــﻞ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧ ـﺘــﻲ ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻣـﺒــﺎﻏـﺘــﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  75اﺛــﺮ ﺿﺮﺑﺔ رﻛﻨﻴﺔ
ﺗـ ـﺒ ــﺎدل ﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ ﻻﻋ ـﺒ ــﻮ ﻟـﻴـﻔــﺎﻧـﺘــﻲ
اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﺴﺮى وﻟﻌﺐ
ﺳـﻴــﺮﺧـﻴــﻮ ﺑﻮﺳﺘﻴﺠﻮ رﻳــﺪوﻧــﺪو
اﻟﻜﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﺣﻠﻖ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻮ
ﻣﻴﻠﻴﺮو ﺑﻀﺮﺑﺔ رأس ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟـﻀـﻴـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ـﺴــﺎر اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮرﺗﻮا ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺮﻳﺎل
ﻣﺴﺠﻼ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻴﻔﺎﻧﺘﻲ.
وﻣـ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ
ﻟﻠﻴﻔﺎﻧﺘﻲ اﻟ ــﺬي ﻛـﺜــﻒ ﻣـﺤــﺎوﻻﺗــﻪ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل
وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎل اﺗ ـ ــﺰاﻧ ـ ــﻪ
وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻠﻌﺐ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻟﻜﻦ ﻣـﺤــﺎوﻻﺗــﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﺑــﺎء ت
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺸــﻞ ﻣـ ـﺠ ــﺪدا ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺷـﻜـﻠــﺖ
ﻣﺮﺗﺪات ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮرة
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻳﺎل.
)د ب أ(

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
4:00

ﺑﻮرﻧﻤﻮث  -اﻳﻔﺮﺗﻮن

beINSPORTS HD2

6:30

واﺗﻔﻮرد  -أرﺳﻨﺎل

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
1:00

اﻳﺒﺎر  -اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل

beINSPORTS HD3

3:00

دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ  -اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ

beINSPORTS HD3

7:30

ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ  -أوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ

beINSPORTS HD3

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻣﺎﻳﻮرال ﻻﻋﺐ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ
ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن "أﺛﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100%ﻓﻲ زﻣﻼﺋﻲ،
وﻛـﻤــﺎ ﺷــﺎﻫــﺪﻧــﺎ ،ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ وﻟـﻌــﺐ ﻣﻴﻠﻴﺘﺎو
وﻓـ ـ ــﺎران ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟ ـﻨــﺐ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﻟ ــﺰﺑ ــﻮرج،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺜﻖ ﺑﻬﻢ ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ".

1:30

ﺟﻨﻮى  -اﺗﺎﻻﻧﺘﺎ

beINSPORTS HD4

4:00

ﺳﺒﺎل  -ﻻﺗﺴﻴﻮ

beINSPORTS HD4

7:00

روﻣﺎ  -ﺳﺎﺳﻮﻟﻮ

beINSPORTS HD4

9:45

ﻓﻴﺮوﻧﺎ  -ﻣﻴﻼن

beINSPORTS HD4

اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
6:00

ﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺎن  -ﺗﻮﻟﻮز

beINSPORTS HD6

10:00

ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ  -ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ

beINSPORTS HD6

ﻓﺮح :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻣﺠﺮد رﻗﻢ

ﺑﻠﻴﺴﻜﻮﻓﺎ وﻣﺎرﺗﻴﺘﺶ ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﺸﻨﻐﺘﺸﻮ

أﻛﺪ ﻻﻋﺐ اﻟﺘﻨﺲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ روﺑﺮت ﻓﺮح ،اﻟﻤﺘﻮج أﺧﻴﺮا ﺑﻠﻘﺐ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟــﺰوﺟــﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺘﻲ وﻳـﻤـﺒـﻠــﺪون وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ً
ﻟﻠﺘﻨﺲ ،أﻣﺲ اﻷول ،أن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،اﻟــﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻫﻮ
وﻣﻮاﻃﻨﻪ ﺧﻮان ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻛﺎﺑﺎل "ﻫﻮ ﻣﺠﺮد رﻗﻢ ،وأﻣﺮ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ".
وﻗ ــﺎل ﻓــﺮح ﺧــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ" :ﻟـﻘــﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻗــﻮة ﻟﻨﺼﺒﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أﻧﻨﻲ أﺑﻨﻲ ﻛﻞ ﻧﺠﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻲ وﻻ أﻓﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮا
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ".
ُ
وﺗ ّﻮج اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺰوﺟﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ ﻋﻘﺐ ﻓﻮزﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﺟﺮاﻧﻮﻳﺮس واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻫﻮراﺳﻴﻮ زﻳﺒﺎﻟﻮس ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑــﻮاﻗــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ دون رد
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ﺗﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﺑﻠﻴﺴﻜﻮﻓﺎ واﻟﻜﺮواﺗﻴﺔ ﺑﺘﺮا
ﻣﺎرﺗﻴﺘﺶ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﺸﻨﻐﺘﺸﻮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ.
وﺗ ـ ـ ــﺄﻫـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔ،
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ،
ﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻋـﻘــﺐ ﻓــﻮزﻫــﺎ
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﻳــﻼ ﺗﻮﻣﻠﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ) (46ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 6-3
و 6-2ﻓﻲ  68دﻗﻴﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻋﺒﺮت ﻣﺎرﺗﻴﺘﺶ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ اﻟــ 23ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
وا ﻟـﻤــﺮ ﺷـﺤــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺐ ،ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗ ـﻐ ـﻠ ـﺒ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻛــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﺎ
ﻣﻼدﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺶ ) (49ﺑﻮاﻗﻊ  6-0و.6-3

ﺑﻴﻠﻴﺴﻜﻮﻓﺎ

اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺪاﻋﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺴﻠﺔ
ً
ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻗـﺒــﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻫــﺬه
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﺳـﻴـﺴــﺪل اﻟ ـﺴ ـﺘــﺎر اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﺑﻤﺒﺎراة ﻣﺜﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﺗﺠﺪد اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ وﻛﺎن
ﻣــﻦ أﺑ ــﺮز ﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺑــﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ  2006ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻖ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗ ــﻮج ﺑﻠﻘﺒﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ً
وﺑ ـﻌــﺪ  13ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟـﻤـﻠـﺤـﻤـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺳﻴﺼﻄﺪم اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن
ً
ﻏﺪا ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.
وﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻟـﻠـﻘــﺐ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﻮج ﻛــﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻣ ــﺮة واﺣ ــﺪة ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ إذ ﻓ ــﺎز اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑﻠﻘﺒﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﺎم  1950ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻟﻘﺐ  2006ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.

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

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

ً
وﺑﻌﺪ ﻣــﺮور  13ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
ﺳﺎﻳﺘﺎﻣﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻤﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺎرك ﺟﺎﺳﻮل ) 34ﻋﺎﻣﺎ( واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻜﻮﻻ
ً
ً
ً
) 39ﻋﺎﻣﺎ( إذ ﻟﻌﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺧﻼل اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻈﻞ اﻵﻣﺎل ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

ﺳﻜﻮﻻ واﺻﻞ ﺗﺄﻟﻘﻪ
وواﺻ ــﻞ ﺳﻜﻮﻻ ﺗﺄﻟﻘﻪ اﻟــﺮاﺋــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
وﺳـﺠــﻞ  28ﻧﻘﻄﺔ أﻣــﺲ اﻷول ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻟـﻴـﻘــﻮد اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
إﻟﻰ إﺣﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة واﻟﻔﻮز  66 / 80ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي أﻃﺎح ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺑــﺪا اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ رودي ﺟﻮﺑﻴﺮ
ﺑﻼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة  ،ﻧﺠﺢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻧﺎﻧﺪو دي ﻛﻮﻟﻮ اﻟﺴﻼح اﻟﺴﺮي ﻓﻲ أداء
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ إﻟــﻰ ﺗﻜﺮار ﻫــﺬا وﺑﺬل
ﺟﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺠﻮم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﻨﻴﺪ.
ً
ً
وﻛﺎن ﻣﺎرك ﺟﺎﺳﻮل ﺑﺬل ﺟﻬﺪا ﻛﺒﻴﺮا وﺳﺠﻞ  33ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،أﻣﺲ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻟﻖ زﻣﻴﻠﻪ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ ﻟﻴﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻴﻘﻮد
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻔﻮز . 88 / 95
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻼﻋﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ
رﻳﻜﻲ روﺑﻴﻮ  19ﻧﻘﻄﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﺒﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و 12ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وﻛ ــﺎن ﺟــﺎﺳــﻮل وﺳ ـﻜــﻮﻻ ﺿـﻤــﻦ ﺻ ـﻔــﻮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ  ،2006وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻴﻮم ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﻗ ــﺎل ﺟــﺎﺳــﻮل" :أﻋـﻠــﻢ ﻣــﺪى أﻫﻤﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎراة".
)د ب أ(

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / ٤٢١٩اﻷﺣﺪ  ١٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩م  ١٦ /اﳌﺤﺮم ١٤٤١ﻫـ
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ﺑﺪو اﻹﺳﻼم وﺣﻀﺮه!
ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان ،ﺑﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب.
اﻟ ـﺴــﺆال اﻟـﻤـ ّ
ـﻮﺟــﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮزان ،ﻛـ ــﺎن ﻋ ــﻦ ﺟ ـ ــﻮاز ﺷ ـﻬــﺎدة
اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪوي ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ ﻗـ ــﺮﻳـ ــﺔ،
واﻟﺠﻮاب ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﻮزان ،وﻫﻮ
أﺣـ ــﺪ ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ:
"ﻫ ــﺬا ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻧــﻊ اﻟـﺸـﻬــﺎدة! ﺷﻬﺎدة
اﻷﻋﺮاﺑﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺮي ،ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ".
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺻـ ــﻮت آﺧـ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻫ ـﻨــﺎك،
أو ﻗـ ــﻞ ﻓـ ـﺘ ــﻮى أﺧـ ـ ـ ــﺮى" :ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز
ﺗــﺰوﻳــﺞ اﻟﺒﻨﺖ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺰوج
ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻴﻞ .ﺣﺘﻰ وإن ّ
ﺗﺒﻴﻦ ذﻟﻚ
ﺑـﻌــﺪ أن ﺗــﺰوﺟــﺎ ُ
ورزﻗ ـ ــﺎ ﺑــﺎﻷﻃـﻔــﺎل،
ﻓﺎﻷﺻﻠﺢ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺮط
اﻹﺳﻼم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ!".
وﻳﺘﺤﺪث ﺛﺎﻟﺚ وراﺑــﻊ وﺧﺎﻣﺲ،
ﺑ ــﻞ ﻋـ ـﺸ ــﺮات وﻣ ـ ـﺌـ ــﺎت ،ﻣ ــﻦ "رﺟ ـ ــﺎل
اﻟﺪﻳﻦ" ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع ﻓﺘﺎواﻫﻢ ﺑﻼ
ﻧﻘﺎش وﻻ ﺟــﺪال! ﻓﺘﻐﺮق اﻷﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮذم واﻟﺸﻌﻮذات واﻟﻬﻠﻮﺳﺎت
واﻟ ـﺤ ــﺎل اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼـﻌــﺐ ﺣـﺘــﻰ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻋــﺪوﻫــﺎ .وإن ذﻛﺮﺗﻬﻢ ﺑــﺄن اﻹﺳــﻼم
دﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ،وأﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺑﻲ
وأﻋـ ـﺠـ ـﻤ ــﻲ إﻻ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻮى ،ﺗ ـﻌــﺎﻟــﺖ
ﺻﺮﺧﺎت اﻷﺗﺒﺎع واﻟﻐﻮﻏﺎء" :ﻣﺎذا
ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ )اﻟﻌﻠﻤﺎء(
وﺗﺠﺎدﻟﻬﻢ؟".
ﺛ ــﻢ ﻧ ـﺘ ـﺴــﺎء ل ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺑـﺒــﻼﻫــﺔ:
ﻟـﻤــﺎذا وﺻﻠﻨﺎ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺎل ﻣﻦ
اﻟﻀﻌﻒ؟ وﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺼﺤﻴﺢ.

اﻋﺮﺿﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ...اﺣﺴﻤﻮا اﻟﻘﻀﻴﺔ!
ﺗﺰداد ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أو ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ
ً
ﺑـ"اﻟﺒﺪون" ،ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺪا .وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم
دراﺳﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺼﺺ ﺣﺰﻳﻨﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻋــﻦ ﺻـﻌــﻮﺑــﺎت اﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑﻌﺾ أﺑـﻨــﺎء اﻟـﺒــﺪون
ﺑﺎﻟﻤﺪارس ،ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺤﺰن
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ أﺳﺮة اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻗﺼﺺ أﻃﻔﺎل اﻟﺒﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
اﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺪارس ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻘــﺎم اﻷول ،ﻷﻧـﻬــﺎ أﻫـﻤـﻠــﺖ ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﻋﺲ أو ﺗﺮﻓﺾ

اﻟﻨﺴﻮر ﺗﻘﺘﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺗ ــﻮﻓ ــﻲ ﻃ ـﻔ ــﻞ ﻓ ــﻲ إﺛ ـﻴ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎ إﺛ ــﺮ
ﻫﺠﻮم وﺣﺸﻲ ﻟﻨﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎﺷﺎﻣﻮ.
وﻋ ــﺎﻧ ــﻰ ﺳ ـﻜ ــﺎن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻫﺠﻤﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﺮ،
وأﺻﻴﺐ ﻃﻔﻼن آﺧﺮان ﺑﺠﺮوح ﺑﻌﺪ
ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻚ
اﻹﺧﺒﺎري ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ إﻟﻰ
اﻵن ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن اﻟـﻄـﻔــﻞ ﻗــﺪ ﺗﻮﻓﻲ
ﺟﺮاء اﻟﻬﺠﻤﺎت أو إﺛﺮ اﻹﺻﺎﺑﺎت،
وﻗﺎﻟﺖ أم أﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ،
إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺣﻴﻦ ﺳﻤﻌﺖ
ﺻﺮاخ اﺑﻨﻬﺎ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻷم ﻣ ــﻮﻧ ــﻮ ﺷ ــﻮاﻳ ــﺐ:
"ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ،ورأﻳﺖ
اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻳﻤﺴﻚ اﺑﻨﻲ وﻳﻌﻀﻪ ،ﻓﻘﻤﺖ
ﺑﻀﺮب اﻟﻨﺴﺮ ﺑﻌﺼﺎ".
وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
إﻃ ــﻼق ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻻﺻ ـﻄ ـﻴــﺎد اﻟـﻄــﺎﺋــﺮ
ً
وﻗﺘﻠﻪ ،وﻣﺎزال اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﺎرﻳﺎ.
وﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﻮاﺿـ ـ ـ ــﺢ ﺳ ـﺒ ــﺐ
ﻣـ ـﻬ ــﺎﺟـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺮ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺪاف
اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوف أن
اﻟﻨﺴﻮر ﻗﺪ أﺧﻄﺄت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺣﺴﺒﺖ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺮاﺋﺴﻬﺎ.

اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟــﺮاء ات ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺠﺎزﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة
ً
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺑﺬل ﺟﻬﻮدا ﺟﺒﺎرة ﺧﻼل
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪون.
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﻒ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟـﺒــﺪون أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ،وإذا ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﻗﺎﻧﻮن
اﻛﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺪون ،ﻣﻊ ﺣﻔﻆ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻄﺮح
ً
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻮرا ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﻘﺎش
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن أول اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻄــﺮح ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﻲ دور اﻻﻧـﻌـﻘــﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،وﻧـﺤــﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٤٠
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
دون ﺗﻮﺗﺮ وﺿﺠﻴﺞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ــﺮ ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،وﻳـ ـﺠ ــﺐ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻬﺔ أو
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دو ﻟـﻴــﺔ ﻹﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،واﻷﻏـ ـﻠ ــﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ،
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬه
ً
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ دون ﺣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻬﺎ.

وﻓﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﺔ ٩/١٣
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﺎن

ً
 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ،ق ،4ش ،40م ،7دﻳﻮان اﻟﺤﺴﻴﻨﺎن،
اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪﻳــﺔ ،ق ،4ش ،42م ،14ت،99601566 ،95555051 :
.69996590 ،66212966

ﻫﺎﻧﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬوﻳﺦ

ً
 49ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ق ،1ش ،2ج ،6م ،13اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺰﻫﺮاء،
ق ،2ش ،227م ،31ت.98009290 :

زﻳﺪ ﻓﻼح ﺳﻌﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي

ً
 74ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ،ق ،6ش ،1ج ،3م ،60ﻗﺮب ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺴﻼم ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺑﻴﺎن ،ق ،12اﻟﺸﺎرع اﻷول ،ج ،3م ،35ت،96959696 :
.97808038

اﻟﺴﺒﺖ ٩/١٤
ﺷﻴﺨﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻐﺎﻧﻢ أرﻣﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﺎن اﻟﺼﺒﺎح
 71ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان أﺳﺮة آل اﻟﺼﺒﺎح ،ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ،ق ،1ش ،14م ،5ت99810000 ،25398888 :

ﺣﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﻮع

 57ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﻣﺸﺮف ،ق ،3اﻟﺸﺎرع اﻷول ،م) ،62اﻟﻌﺰاء ﻋﺼﺮا ﻓﻘﻂ( ،ت،55531255 :
99419910

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻴﺎف

 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ق ،2ش ،20م ،1اﻟﻨﺴﺎء :ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ق،2
ش ،4م ،8ت25343700 ،99050600 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻔﺠﺮ

04:12

اﻟﺸﺮوق

05:32

اﻟﻈﻬﺮ

11:43

اﻟﻌﺼﺮ

03:13

اﻟﻤﻐﺮب

05:54

اﻟﻌﺸﺎء

07:12

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻰ 42
اﻟﺼﻐﺮى 25
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  00:57ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 12:29ﻇ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺮا
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  06:44ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 07:23ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

أﻳﻦ اﻟﺮأس؟

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

ﺧﺒﺮ "ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ" اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪه
وﻧﺒﺶ ﻣﺎ وراء ه ،ﻟﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺪرﻛﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﻳﺎء ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺴﺎد ﻻ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن ﻫﻨﺎك َﻣﻦ
ً
ﻳﻘﻒ وﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻪ أو ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ ،ﻣﺎدام اﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﺣﺎﻣﻴﻬﺎ
ﺣﺮاﻣﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﺧﺒﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺬﻛﺮ أن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب "ﻋﺘﻴﺞ اﻟﻤﺴﻴﺎن" ﻓﻲ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" اﻟﺬي ﻛﺎن )رﺑﻤﺎ( ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ،اﻋﺘﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ
ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻦ دون ﺗﻔﻜﻴﺮ
ً
ً
زاﺋﺪ ﻳﻈﻬﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﺎدﻳﺎ ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ "ﻋﺘﻴﺞ اﻟﻤﺴﻴﺎن" ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺗﻐﺮﻳﺪات ردح ﺿﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻣـﺤــﺪدﻳــﻦ ﻳـﻨـﻔــﺬﻫــﺎ "اﻟـﻌـﺘـﻴــﺞ" ﺣـﺴــﺐ اﻷواﻣ ـ ــﺮ .اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ
اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟـﻘـﻴــﺎدي ،وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﻪ ،وأﺧـﻠــﺖ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،
ووزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺣــﺎل اﻟﻀﺎﺑﻂ إﻟــﻰ دﻳــﻮان اﻟ ــﻮزارة ﺑﻌﺪ إﻳﻘﺎﻓﻪ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺻــﺮاﺣــﺔ ،أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟـﻘـﻴــﺎدي ،وﻟﻌﻞ
ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺼﺪره اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ
ً
اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮارة وﺣﺴﺮة ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﻫﺬه ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ "وﻃﻨﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ
وﻃﻨﻲ اﻷﻛﺒﺮ" اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻃﻦ ﻳﺴﻮده ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ أﻣﺎم
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ً
ورﺑﻤﺎ ،أﻳﻀﺎ ،ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﺜﻮر أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ،ﻣﺎ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺿﺎﺑﻂ "ﻗـﻴــﺎدي" ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻮر اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻐــﺮد ﻣـﺴــﻲء إذا ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫـﻨــﺎك أي ﻋــﻼﻗــﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ؟ وﻫ ــﻞ ﻛ ــﺎن ﻓـﻌــﻞ "اﻟـﺘـﺴـﺘــﺮ" )أو رﺑـﻤــﺎ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑﻌﻤﻮﻻت
ﻟﻤﺨﺎﻟﺐ اﻟـﻘــﻂ( ﺑﻤﺒﺎدرة ذاﺗـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻘﻴﺎدي أم أن ﻫﺬا
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ؟
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ
ﻧﺮﻳﺪ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ– ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن -أن ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ وﻟﻮ ﻣﺮة واﺣﺪة
ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﺳﻴﻒ اﻻﺗﻬﺎم إﻟــﻰ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺘﺮﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺳﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻧﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟ ـﺠــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ،
وﺗﺘﺴﻊ داﺋﺮﺗﻬﺎ ﻟﺘﺼﻔﻲ رؤوس اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎم
ً
ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻟﻦ ﻧﻘﺘﻨﻊ أﺑﺪا
ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻴﺎدي ﻣﺘﻬﻢ "ﻳﺒﺎدر ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ" ﺑـ "اﻟﺘﺒﻠﻲ" ﻋﻠﻰ
أﻓﺮاد ﻣﺤﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب وﻫﻤﻲ.
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ "ﻋﺘﻴﺞ اﻟﻤﺴﻴﺎن" وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ
اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﻳﺮاد ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ
ﻗـﻀـﻴــﺔ أزﻣ ــﺔ ﻓ ـﺴــﺎد ﻛـﺒـﻴــﺮة وﺻـ ــﺮاع ﺳـﻠـﻄــﻮي ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓـﻴــﻪ أﺗﻔﻪ
وأﺳــﻮأ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻀﺮب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ،ﻓﻲ زﻣﻦ ﺗﺤﺎﺻﺮ
ٌ
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ،ﻓﻠﻤﺎذا
ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﺘﻢ إﻏــﺮاق وﻋــﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﻒ وﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﻗﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ...ﻛﻔﻰ.

