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اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻟﻘﺎدة اﻟﺠﻴﺶ :اﺗﺨﺬوا أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﺧﻄﺮ
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• ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ :ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﺒﺎﻧﺔ • اﻷﺳﻮاق ﺗﺤﺘﻮي ﺻﺪﻣﺔ »أراﻣﻜﻮ«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺼﺎم

●

ﺟﺮاج اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻧـ ـﻈ ــﻢ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
ً
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ا ﻋـﺘـﺼــﺎ ﻣــﺎ ﻣﺪﺗﻪ
ً
ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ؛ اﻋ ـﺘ ــﺮاﺿ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻘ ــﺮارات
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺻـ ـ ـ ــﺪرت ﻓ ـ ــﻲ أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وأﻓـﻀــﺖ إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ اﻟــﺪرﺟــﺎت
اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ واﻟـ ــﺮواﺗـ ــﺐ ﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧﺼﻒ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وأﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ أن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻤﺲ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ اﻟﻌﺒﺚ
ﺑ ـﻬ ــﺎ أو ﺑ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺎﺗ ـﻬــﻢ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـﻬــﻢ
ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﻮن وﻳـ ـﺠ ــﺐ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻋ ـﻨ ـﻬــﻢ ﺿــﺪ
ﺗـﻠــﻚ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ،واﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ،
ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أن اﻻﻋـﺘـﺼــﺎم ﻫﺪﻓﻪ 02

ﻻ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺰال اﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ــﺬي
َ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴــﻖ
و ﻫ ـﺠ ــﺮة ﺧــﺮ ﻳــﺺ اﻟﻨﻔﻄﻴﺘﻴﻦ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ ﺷﺮق
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـﺴـﺒــﺖ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاﻋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋـﻨــﻪ ،ﻳــﺮﺧـﻴــﺎن ﺑﻈﻼﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎق ،أﻫـ ــﺎب
ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ
ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ ﻟ ـﻠــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ
ا ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﺖ ﺿ ـ ـ ــﺪ أي ﻣـ ـﺨ ــﺎ ﻃ ــﺮ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻗﻴﺎدات اﻟﻘﻮات
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،دﻋﺎ اﻟﺨﺎﻟﺪ
إﻟـ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة »اﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذ أﻗ ـﺼــﻰ
درﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺬر واﻟـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻈ ــﺔ،
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺪاد ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ أي

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻗﻴﺎدات اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أﻣﺲ

»اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ«
ﻗﺼﺔ ﻧﺸﺄة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ )- ١٩٣٠
١٩٤٠م( )(٦-٤

E xtra
أﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﺗ ـ ـ ـ ــﺆدي إﻟ ـ ـ ــﻰ زﻋ ــﺰﻋ ــﺔ
اﻷﻣـ ــﻦ واﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻓ ــﻲ اﻟـﺒــﻼد
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
وﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدات
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ »ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
ﺟﻴﺸﻨﺎ اﻟﺒﺎﺳﻞ وﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺣ ـﻔــﻆ أﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﻼد واﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ أي 02

 :CNNاﻟﺼﻮارﻳﺦ و»اﻟﺪرون« ﻋﺒﺮت ﻓﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ
»أراﻣﻜﻮ« اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﻬﺠﻮم ﻟﻢ
ﻳﺄت ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻳﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺸﺮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ِ

ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻧﻘﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ  CNNاﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر
ﻣﻄﻠﻊ أن ُ اﻟﺘﻘﻴﻤﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ أن
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﺑﺼﻮارﻳﺦ ﻛﺮوز ﺣﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع 02

15
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮاء اﻟﺸﺆون
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ
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ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب

ً
ﺳﻤﻮه أﺟﺮى اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺤﻤﺪ واﻟﺤﺠﺮف وﺑﺎﺑﺎداﻛﻴﺲ واﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ
أﺟــﺮى ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺄﺧﻴﻪ وﻟﻲ

اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ :دﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
داﻧـ ـ ــﺖ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺸ ــﺪة أﻣـ ـ ــﺲ ،اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم اﻟ ــﺬي
اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﻧﻔﻂ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ«
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل ﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ً
ً
ﺣــﻮل اﻟﻴﻤﻦ» ،إن اﻟﻬﺠﻮم ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻧﺆﻛﺪ
دﻋﻤﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﺤﻔﻆ أﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﺳﻼﻣﺔ

أراﺿﻴﻬﺎ« .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات ﻣﺪﻋﺎة
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟـﻴـﻤــﻦ ،ﻋـ ّـﺒــﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣ ــﺪاث
ً
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟـ ــﺪؤوﺑـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة.

اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،أﻋﺮب ﻓﻴﻪ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ إداﻧﺔ واﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻬﺠﻮﻣﻴﻦ اﻟــﺬي ﻃــﺎﻻ ﻣﻨﺸﺄﺗﻴﻦ
ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أراﻣ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻘﻴﻖ وﻫﺠﺮة ﺧﺮﻳﺺ،
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﻛ ــﺪ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟـﺜــﺎﺑــﺖ واﻟ ــﺮاﻓ ــﺾ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻹرﻫ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻓ ــﻰ ﻣــﻊ
اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ،
واﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬه ﻣ ــﻦ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات ﻟﺤﻔﻆ
وﺳــﻼﻣــﺔ أﻣﻨﻬﺎ واﺳـﺘـﻘــﺮارﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻵﻓ ـ ــﺔ اﻟـﺒـﻐـﻴـﻀــﺔ،
ً
ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺤﻔﻆ
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻜ ــﺮوه وﺳ ــﻮء،
وأن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ
واﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎن واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻓ ـ ــﻲ ﻇــﻞ

اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻠ ــﻚ ﺳـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎن ﺑــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه،
ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ،وﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺮف ،وﺳﻔﻴﺮ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎن ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻧـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺎس ﺑـ ــﺎﺑـ ــﺎداﻛ ـ ـﻴـ ــﺲ ،وذﻟـ ــﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻔﻴﺮا
ﻟﺒﻼده.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺪ وﻃﺎرق
اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻫﺪﻳﺎ ﺳﻤﻮه
ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺤﻠﻢ
ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ« ،واﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺼــﺔ ﻧ ـﺸــﺄة ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻔﻂ ).(1940-1930

ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ أﻣﺲ

وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم :ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻳﻠﺘﻘﻲ  ٤ﺳﻔﺮاء

ً ً
اﻓﺘﺘﺢ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻋﺘﺒﺮه إﻧﺠﺎزا راﺋﺪا ﻳﻮاﻛﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼم
●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي
أن »اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ وﻓـ ــﻖ آﻟ ـﻴــﺔ
ﻣـ ـﺤ ــﺪدة وﺧـ ـﻄ ــﻂ ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز ﻋ ــﺪة
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
ً
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت« ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ أن
»اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻳـ ــﻮ اﻷﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر أﺣـ ـ ــﺪ أﻫ ــﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة«.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﺳ ـﺘــﺪﻳــﻮ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،إن
»اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ إﻧﺠﺎزات
وزارة اﻹﻋﻼم ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﺻﻤﻢ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺎع اﻷﺧﺒﺎر
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى
وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻷﺣﺪث
وﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻷﺧﺒﺎر
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ« ،ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ أن
ً
»ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ إﻧ ـﺠ ــﺎزا
ً
راﺋ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻳ ـ ــﻮاﻛ ـ ــﺐ اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻹﻋـ ــﻼم ﻓﻲ
ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮى ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻨﺸﺮات
اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف أن »ﻫ ــﺬا اﻻﺳـﺘــﺪﻳــﻮ
ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﻧ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت
ﺣـ ــﺪﻳ ـ ـﺜـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أﺳ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﺚ
اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧ ــﻲ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻠﻔﺰﻳﻮن

دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،إذ ﺗﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ و ﻓــﻖ أ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﺟﻮدة
اﻷداء واﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮى اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ«.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻷﺧـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎر واﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻹﻧ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎدل
اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ إن »اﺳـﺘــﺪﻳــﻮ اﻷﺧـﺒــﺎر
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ
ﻋـﻤــﻞ ﻗ ـﻄــﺎع اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر واﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ،إذ
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻧ ـﺸ ــﺮة اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر
واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة
ً
ﻣﻐﺎﻳﺮة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ«.

ً
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎل أﻣﺲ
اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أودوا وﺳﻔﻴﺮة ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن ﺣﺎﺟﺎ
ﻃﻮﻣﻮس وﺳﻔﻴﺮ ﻛﻮﺑﺎ ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺎدو ﻣﺎزا وﺳﻔﻴﺮ اﻟﺘﺸﻴﻚ ﻣﺎرﺗﻦ
دﻓﻮراك ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
وﺗ ــﻢ ﺧ ــﻼل ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎءات ﺑـﺤــﺚ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ أوﺟ ــﻪ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺑ ـﻠــﺪان ﻫ ــﺆﻻء اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮاء ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎءات ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻃﻼل اﻟﺸﻄﻲ.

اﻟﺠﺒﺮي أﺛﻨﺎء ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻳﻮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي :ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺸﺎرك ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﻤﻮم«
●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

أﻛ ــﺪ ﺳـﻔـﻴــﺮ ﺧ ــﺎدم اﻟـﺤــﺮﻣـﻴــﻦ اﻟـﺸــﺮﻳـﻔـﻴــﻦ ﻟــﺪى
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﺳـﻠـﻄــﺎن ﺑ ــﻦ ﺳـﻌــﺪ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻴﻬﺎ »واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﺔ
ً
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺖ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﻧﻔﻂ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ
ﻟﺸﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ« ﻓﻲ ﺑﻘﻴﻖ وﻫﺠﺮة ﺧﺮﻳﺺ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﺑ ــﻦ ﺳـﻌــﺪ ﻓ ــﻲ ردوده ﻋﻠﻰ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
أن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب
ً
ﺟﺎء ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دوﻟﻴﺎ إذ

ﻓﺮﺿﺖ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ» ،وﻫﺬه رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ
ً
ً
ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻹرﻫــﺎب وﻳﺮوﺟﻪ إﻋﻼﻣﻴﺎ أو ﻓﻌﻠﻴﺎ«،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪول ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻌﺎﻧﻲ
اﻹرﻫﺎب وﺗﺤﺎرﺑﻪ اﻵن.
وﺣﻮل ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ وﻣﻮﻋﺪ
اﺳﺘﺌﻨﺎف إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدي اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﺑﺪى
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﺮزه ﻫﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ً
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻹﻧﺘﺎج.

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ

ﺗﺸﺎرك اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﻓﺪ رﺳﻤﻲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿــﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﻳﻨﺲ
آﻳـ ــﺮس ،ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻋـﺒــﺮ أﻧﻈﻤﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻳﻀﻢ اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎرك
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺣﻮﻟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺪرة ،وﻣﺪﻳﺮ
إدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﺳﺮي.
واﻟﺘﻘﻲ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،واﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ دﺑ ــﻲ ،وﺑـﻌــﺾ اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ اﻟﻨﻮاب
اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ دﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون.

»اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻓﺘﺘﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـ  ٨٤ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ
أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺼـﻨــﺪوق
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﻮﻫـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪر،
ان ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت واﻟـ ـﺤ ــﺮوب
ﺿــﺮورة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺘﺒﺎب اﻻﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺪر
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟ ــﺪوري اﻟ ـ 84
ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
)ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت وﺻـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻮن
اﻟﻌﺮﺑﻲ( اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺪى ﺛـ ــﻼﺛـ ــﺔ اﻳ ـ ـ ـ ــﺎم ﻟـﺒـﺤــﺚ
اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان
اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗ ــﺎل »اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻣــﺎﻣـﻨــﺎ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺟ ــﻮة
وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻻﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺻﺮاﻋﺎت ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ

ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺒــﺪء ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة
اﻋﻤﺎرﻫﺎ«.
واﺿ ـ ـ ــﺎف ان اﻫ ـ ـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻟﻔﻴﺔ )(2015 - 2000
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل  17ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﺳ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﻔـﻘــﺮ
واﻟﺠﻮع وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد
ﻛﻞ اﻟﺪول واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
وذﻛـ ـ ــﺮ ان اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻫ ـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺸﻮرة واﻻﺳﻬﺎم
اﻟﻔﻨﻲ واﻻداري ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻗﻄﻌﺖ
أﺷ ـ ــﻮاﻃ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻻﻧـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻲ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﺪة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ ان اﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤــﻮاﺿ ـﻴــﻊ اﻟـﺘــﻲ
ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻫــﻮ ﺗﺒﺎدل
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ

اﻋﺘﺼﺎم ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ »اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت...
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق وإﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ
واﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ّ
وﺑﻴﻨﻮا أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ أو
ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ،ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻘــﺮارات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وإﻋــﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﺷﺆون
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار واﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻟﻔﺘﻮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻹﺟﺤﺎف ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ودرﺟــﺎﺗـﻬــﻢ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ  1300دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  300ﻓﻘﻂ ،وﺗﻢ
ﻇﻠﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ً
أن ﻛﺎدر اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﻠﻎ  60دﻳﻨﺎرا.
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎء ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ )ﻣﺆﻫﻠﻪ دﺑﻠﻮم( ﺑﺮاﺗﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺼﻞ
ً
إﻟﻰ  3500دﻳﻨﺎر ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وإﺣﺒﺎﻃﺎ
ً
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﺗﺨﺒﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗـﺒــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ
اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
واﺷــﺎر اﻟﺒﺪر اﻟﻰ ان اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ واﻻردن
وﻣ ـ ـﺼـ ــﺮ وﺗ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺲ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺧ ــﻼل اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ

ً
ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ ان ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ واﻻﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع .وﺗﻀﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت
وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺻ ـﻨ ــﺪوق أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ ،واﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـﺴـﻌــﻮدي
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺠﻬﺪ...
اﻋﺘﺪاءات أو ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ«.
وﻓﻲ ﺟﺪة ،أﻛﺪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي أﻣﺲ ،ﻗﺪرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ »اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﺒﺎﻧﺔ«.
وﻋ ـﻘــﺐ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،ﺷ ــﺪد ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ﻋـﻠــﻰ أن
»اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﺎ وﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ،وﺗﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻹﻳﻘﺎف اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺴﺎﻓﺮة«.
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ أن »اﻟ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺪوان اﻟـﺘـﺨــﺮﻳـﺒــﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺒﻮق اﻟ ــﺬي ﻳـﻬــﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣ ــﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣــﻮﺟــﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
ً
اﻷوﻟــﻰ ﻹﻣ ــﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧــﻪ »اﻣـﺘــﺪاد ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻀﺦ ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ«.
ودﻋﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ إداﻧﺔ
ﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراء ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺪاء ،واﻟﺘﺼﺪي ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻋﺼﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )أﺟﻔﻨﺪ(،
وﺻﻨﺪوق ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ووﻓﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع ﻛﻠﻰ ﻟﻔﺘﺎة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
أ ﻣ ــﺲ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع
ﻛﻠﻰ ﻟﻔﺘﺎة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  19ﺳﻨﺔ
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﺪﻫ ــﻮرت ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮر اﻟـﻜـﻠــﻮي
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ادارة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
د .ﻫـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ﻟـ ــ«ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ﺧـ ــﻼل زﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ
ﻟـﻠـﻔـﺘــﺎة ﺑ ـ ــﺮاء ة ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻬــﺎدي ،اﻟ ـﺘــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ
ﻟـﻬــﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ »أوﺗ ـﻴــﻞ دﻳــﻮ«
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،إن »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺮرت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ً
ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
وﺧـﻄــﻮرﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻴــﺎة اﻟـﻔـﺘــﺎة ﻣــﺎ ﺗﻄﻠﺐ
إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ«.
وأﻋـ ـ ــﺮب اﻟ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺑـﻨـﺠــﺎح
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻌــﺎﻧــﺎة ﻓـﺘــﺎة ﻓــﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ
ً
اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﺟﺮاء ﻏﺴﻞ اﻟﻜﻠﻰ ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺑﺠﻬﻮد اﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻜﻠﻰ ﻣﻦ واﻟﺪﻫﺎ
وزراﻋﺘﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ ﺗﻜﻔﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺑـ ـﻌ ــﻼج ﻋ ـﺸ ــﺮات

وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أﺷــﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
أﻣــﺲ اﻷول ،إﻟــﻰ اﻧـﺨـﻔــﺎض اﺣـﺘـﻤــﺎل ﺣـﺼــﻮل ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮي،
ً
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻮم،
وأن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪره.
وﻓــﻲ ﻃﻬﺮان ،ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﻬﺠﻮم،
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻮى
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﻮاد
ﻇﺮﻳﻒ.
وﻗﺎل ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ إن اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻫﻮ ﻋﻮدة واﺷﻨﻄﻦ
إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ،وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺛﻨﺎﺋﻲ.
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى آﺧ ــﺮ ،وﻣ ــﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧـﺴـﺒــﻲ ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ،ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﻮاق ﺑﺪأت ﺗﺤﺘﻮي آﺛﺎر اﻟﻬﺠﻮم ،أﺑﻠﻎ ﻣﺼﺪر
ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات »روﻳﺘﺮز« أن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي
ً
ً
ﺳﻴﻌﻮد ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﺳﺮع ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ
ﻋﻘﺐ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄﺗﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر إن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة  %70ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺪ
ً
ً
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺎﻟﻎ  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﻬﺠﻤﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ً
اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﻌﻮد ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ18 .

اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﻏﺴﻞ
اﻟﻜﻠﻰ اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻤﺎ
ﺗﺒﻨﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋــﻼج ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﻃـﻔــﺎل ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن إﺻﺎﺑﺎت
ً
وأﻣﺮاﺿﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ﺣــﺮص
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻃﺒﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ
ً
واﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺮأة
واﻟﻄﻔﻞ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺛﻤﻦ واﻟﺪ اﻟﻔﺘﺎة ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻣ ـﻤــﺎﺛــﻞ ﻟـ ــ«ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة
اﻻﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬ ــﻼل اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻣ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎ ﻋــﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ ﺳﺎرع
اﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺪاء وﻗﺪم اﻟﻌﻮن ﻻﺑﻨﺘﻲ ﺑﺮاء ة
وﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ«.

 :CNNاﻟﺼﻮارﻳﺦ و»اﻟﺪرون«...

ُﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر )درون( ،اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻗﺮب اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر إن اﻟﻤﺴﺎر ﻛﺎن ﻋﺒﺮ إرﺳﺎل اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﻌﺮاق
ً
ً
واﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄﺗﻴﻦ ﻹﺧﻔﺎء ﻣﺼﺪر إﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬه
ً
اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻴﻤﻦ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﺳﻘﻄﺖ
ً
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ وﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺟﻴﺪة
ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺻﻠﻬﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ إﻳﺮان ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
أن اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻨﻮا اﻟﻬﺠﻮم ،ﺳﻴﺒﺜﻮن ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻬﺠﻮم ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻔﺎﻳﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻨﺴﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬه.
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محليات
«الصحة» :أخطاؤنا الطبية أقل من أميركا والدول المجاورة
الصباح :إحالة قانون حماية حقوق المرضى إلى «الفتوى»
عادل سامي

أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة د .بــاســل
الصباح أن نسب األخطاء الطبية
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي الـ ـب ــاد أق ـ ــل مــن
مـثـيـلـتـهــا ف ــي أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة
والدول المجاورة والمحيطة.
وقـ ـ ــال ال ـص ـب ــاح ف ــي ت ـصــريــح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أم ـ ــس
ع ـلــى ه ــام ــش االح ـت ـف ــال بــال ـيــوم
العالمي لسالمة المرضى تحت
شـعــار "ســامــة الـمــرضــى لجميع
الـمـسـتــويــات" إن هـنــاك "بــوســت"
لمنظمة الصحة العالمية يبين
وج ـ ــود  5وف ـي ــات ف ــي ك ــل دقـيـقــة
ش ـم ــال الـ ـق ــارة األم ـيــرك ـيــة أو في
ال ـقــارة االوروب ـي ــة ،مــؤكــدا أن قلة
االخطاء الطبية في البالد مقارنة

بــالـنـســب الـعــالـمـيــة تــأتــي بفضل
وجـ ـ ــود إدارة ك ــامـ ـل ــة م ـس ــؤول ــة
عــن ال ـجــودة واالع ـت ـمــاد وبفضل
ال ـح ــرص ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال بــرامــج
االعتماد الكندي.
وك ـ ـشـ ــف وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة عــن
إحــالــة م ـشــروع الـقــانــون الجديد
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة وح ـم ــاي ــة
ح ـقــوق ال ـمــرضــى ،ال ــذي شــاركــت
في إعداده مع الوزارة  11مؤسسة
من منظمات المجتمع ،إلى إدارة
الفتوى والتشريع إلعداده ،تمهيدا
ل ـط ــرح ــه وال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـيــه فــي
مجلس األمــة ،مؤكدا أن ذلك يعد
خ ـط ــوة مـهـمــة ج ــدا ع ـلــى صعيد
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة وح ـم ــاي ــة

«دسمان» :ملتزمون بـ«سالمة المرضى»
شـ ــارك مـعـهــد دس ـم ــان لـلـسـكــري ،الـ ــذي أنـشــأتــه
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،المؤسسات الصحية
العالمية باالحتفال باليوم العالمي لسالمة المرضى،
والذي يصادف  17سبتمبر من كل عام ،حيث تطلق
منظمة الصحة العالمية حملة عالمية للتوعية
بسالمة المرضى ،وحث الجميع على إظهار التزامهم
بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية.
وق ــال الـمـعـهــد ،ف ــي ب ـيــان ل ــه ،أم ــس ،إن جميع
العاملين فيه يـظـهــرون الـتــزامــا بجميع جوانب
ســامــة ال ـمــرضــى ،م ــن خ ــال تـلـبـيــة الـمـمــارســات

التنظيمية المطلوبة في معايير االعتماد العالمية،
إضافة إلى أنشطة إدارة المخاطر المستمرة في
أقسام المعهد.
وأوضح أن العديد من أقسام المعهد المختلفة
ت ــواج ــدت ف ــي ب ـه ــوه ض ـمــن ال ـم ـعــرض ال ـتــوعــوي
المقام بهذه المناسبة ،حيث شارك قسم التمريض
واللياقة الطبية وعيادة القدمين ومنع العدوى
والـمـخـتـبــرات اإلكلينيكية ،والـصـيــدلــة واألشـعــة
التشخيصية لتقديم الشرح والمعلومات المهمة
للمرضى وتثقيفهم.

حقوق المرضى ،الفتا في السياق
ذاتـ ـ ــه إلـ ــى إنـ ـش ــاء إدارة ج ــدي ــدة
م ــؤخ ــرا وه ــي إدارة الـمـســؤولـيــة
الطبية وهــي مستقاه مــن قانون
المسؤولية الطبية وحماية حقوق
المرضى.
وتــزامـنــا مــع االحـتـفــال باليوم
العالمي لسالمة المرضى اشــار
الصباح الــى كثير من المشاريع
التي تطلقها وزارة الصحة وتتم
متابعتها بهذا الخصوص ومنها
 11برنامجا مميزا فائزا لسالمة
المرضى وتقليل االخـطــاء ســواء
في المستشفيات أو مراكز الرعاية
االول ـي ــة وأوض ـ ــح أن نـتــائــج تلك
ال ـبــرامــج مـبـهــرة وه ـن ــاك تحسن
واض ـ ــح ف ــي م ـس ـتــويــات ال ـخــدمــة
وسالمة المرضى.
وش ـه ــدت ف ـعــال ـيــات االح ـت ـفــال
باليوم العالمي لسالمة المرضى
افـتـتــاح مـعــرض "مـشــاريــع نجمة
ال ـ ـسـ ــامـ ــة" ال ـ ـفـ ــائـ ــزة فـ ــي جـمـيــع
المستشفيات والمراكز الصحية
التخصصية الحكومية ومــراكــز
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة األول ـ ـيـ ــة فــي
الكويت.

صرف األدوية
وفــي مــوضــوع منفصل ،أعلن
وك ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة الـمـســاعــد
لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية
د .عبدالله البدر عن وضع ضوابط

ً
مشاركا االحتفال باليوم العالمي لسالمة المرضى
وزير الصحة
ل ـ ـصـ ــرف وصـ ـ ـف ـ ــات األدوي ـ ـ ـ ـ ــة فــي
الصيدليات األهـلـيــة ،كاشفا عن
ً
إصدار وزير الصحة قــرارا بإلزام
األط ـب ــاء عـنــد تـحــريــر أي وصـفــة
ل ـص ـيــدل ـيــات أه ـل ـيــة أن تتضمن
ج ـم ـيــع ب ـي ــان ــات الـ ـ ـ ــدواء واالسـ ــم
الثالثي للمريض والرقم المدني
أو رقم الجواز للمرضى الزائرين،
والتشديد على الصيادلة بالتأكد
مــن هــويــة الـمــريــض ،وذل ــك لمنع
الــوص ـفــات ال ـم ــزورة وال ـتــأكــد من
هويات المرضى في حال وجود
شك بالوصفات المصروفة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـب ـ ــدر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس أن هذا القرار جاء
بعد الكشف عن بعض الوصفات
ال ـ ـمـ ــزورة وال ي ــوج ــد لـصــاحـبـهــا
بيانات في العيادات األهلية.
ف ــي م ـج ــال اخ ـ ــر ،أك ــد مـحــافــظ
األحـ ـم ــدي ال ـش ـيــخ ف ـ ــواز ال ـخــالــد
الحرص على التواصل المباشر

العازمي لزيادة مقاعد «اإلنكليزية» بالجامعة و«التطبيقي»
تسهيل إجراءات تعيين المواطنين خريجي «اآلداب» لسد النقص بالمدارس
وجه الوزير العازمي واضعي
خطط القبول بالجامعة
و«التطبيقي» لزيادة مقاعد
الطلبة دارسي اللغة
اإلنكليزية ،لسد النقص
العددي لمعلمي اللغة
بالمدارس الحكومية.

•

فهد الرمضان

أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي د .ح ــام ــد
ا لـعــاز مــي توجيهاته للقائمين
ع ـلــى وض ــع خ ـطــط ال ـق ـبــول في
جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
بزيادة عدد المقاعد المخصصة
للطلبة في كليات إعداد المعلم
فــي التخصصات ا لـتــي تعاني
"التربية" نقص الكوادر الوطنية
فيها.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاق ،عـ ـلـ ـم ــت
"ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادره ــا ،أن
الوزير العازمي وجه القائمين
ع ـلــى وض ــع خ ـطــط ال ـق ـبــول في
ال ـج ــام ـع ــة و"ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي" إل ــى
ضــرورة االهتمام بتوفير عدد
مقاعد أكبر للطلبة الكويتيين

الراغبين في دراسة تخصصات
تـعـلـيـمـيــة ض ـمــن االح ـت ـيــاجــات
ال ـت ــي حــددت ـهــا وزارة الـتــربـيــة
لألعوام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن من بين
التخصصات التي سيتم التوسع
فــي قـبــول الطلبة فيها تخصص
اللغة اإلنكليزية للذكور ،والتي ال
ت ــزال "الـتــربـيــة" تــواجــه نقصا في
عــدد معلميها مــن الكويتيين في
مدارسها.

آلية للتنسيق
وقالت إن الوزير العازمي وجه
أيضا مسؤولي "التربية" إلى زيادة
التنسيق بين الوزارة وكليات اعداد
المعلم في الجامعة و"التطبيقي"،
الفـتــة إل ــى أن ــه سيتم اعـتـمــاد آلية
مـبــاشــرة للتنسيق بين االط ــراف

الثالثة ،لتكون كليات إعداد المعلم
عـلــى اطـ ــاع دائـ ــم بــاالحـتـيــاجــات
الوظيفية من الهيئات التعليمية
التي تحتاج إليها مدارس الوزارة،
إضــافــة إلــى الـبــدء بتطبيق خطط
تعليمية واضحة ومكثفة لزيادة
عدد خريجي كليات إعداد المعلم
الكويتيين لسد حاجة سوق العمل.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه سيتم كذلك
تخفيف إجـ ــراءات وش ــروط قبول
الـطـلـبــة الــراغ ـب ـيــن ف ــي االنـضـمــام
إل ـ ـ ــى كـ ـلـ ـي ــات الـ ـت ــربـ ـي ــة ودراس ـ ـ ـ ــة
التخصصات الـتــي تحتاج اليها
الوزارة.
ولفتت المصادر إلى أن العازمي
وج ـ ــه مـ ـس ــؤول ــي "الـ ـت ــربـ ـي ــة" إل ــى
تخفيف اجـ ــراءات قـبــول خريجي
كلية اآلداب تخصص لغة انكليزية
م ــن الـكــويـتـيـيــن ب ـهــدف تعيينهم
ف ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس بــوظ ـي ـفــة معلمي

حامد العازمي

ل ـغ ــة ان ـك ـل ـي ــزي ــة ،ل ـل ـم ـســاه ـمــة في
تــوفـيــر ال ـك ــوادر الـبـشــريــة فــي هــذا
ال ـت ـخ ـصــص ،وت ـخ ـف ـيــف الـضـغــط
على معلمي هــذه ال ـمــادة وتقليل
أنصبتهم في المدارس.

مع قطاعات العمل واالنتاج في
محافظة االحمدي سواء الرسمية
او مؤسسات المجتمع المدني،
مؤكدا أهمية القطاع الصحي في
المحافظة الرتباطه بحياة وصحة
وسالمة المواطنين والمقيمين.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ــديـ ـ ــر م ـن ـط ـق ــة
االحمدي الصحية الدكتور احمد
الشطي ،ومدير مستشفى العدان
الدكتور عمار البارون وعددا من
المسؤولين الصحيين.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـش ـط ــي ان
الـ ـلـ ـق ــاء تـ ـط ــرق ال ـ ــى خـصــوصـيــة
االح ـ ـمـ ــدي ك ــأك ـب ــر ال ـم ـحــاف ـظــات
ح ـي ــث ت ـش ـك ــل ن ـح ــو  30بــال ـم ـئــة
مــن مـســاحــة الـكــويــت ،كـمــا ان 75
بالمئة من سكانها من المواطنين،
ً
وت ـضــم ن ـحــو  811س ــري ــرا طبيا
و 26مستوصفا ،الفـتــا الــى انها
الـمـحــافـظــة الــوح ـيــدة الـتــي تضم

 12مركزا تعمل خالل الـ  24ساعة
أسبوعيا مما يشكل جهدا على
الفريق الطبي.
ولفت الى وجود خطط حديثة
س ــواء على مستوى المستشفى
او عـلــى الـمــراكــز الـصـحـيــة ،الفتا
الى وجود مركز للطوارئ بمدينة
صباح االحمد السكنية للتعامل
مع كافة الحاالت التي تصل اليهم،
مـشـيــرا ال ــى ان منطقة االحـمــدي
الصحية تتعامل يوميا مع نحو
 2200حالة طوارئ ،وهو رقم كبير
يتطلب الكثير من الجهد.
وختم الشطي :هناك مشاريع
ج ـ ــدي ـ ــدة ن ـت ـط ـل ــع ال ـ ــى تـسـلـمـهــا
ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل م ـثــل مــركــز
االم ــوم ــة والـطـفــولــة ال ــذي يشمل
ك ــل م ــا ي ـخ ـتــص ب ـط ــب وج ــراح ــة
األطفال وأمراض النساء والوالدة
وال ـســرطــانــات وي ـضــم نـحــو 670
سريرا.

•

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى
العاملة ،متمثلة في قطاع العمالة الوطنية،
أحـ ــالـ ــت ،ق ـب ــل ي ــومـ ـي ــن ،م ـج ـم ــوع ــة ش ــرك ــات
إل ــى الـنـيــابــة الـعــامــة لـتــورطـهــا فــي التالعب
بدعم العمالة الوطنية والتوظيف الوهمي
للمواطنين.
ً
ووفقا لمصادر "الهيئة" فإن إدارة التفتيش
على العمالة الوطنية ،رصدت خالل جوالتها
الــدوريــة شــركــات تقوم بالتوظيف الوهمي
للعمالة الوطنية نظير الحصول على مبالغ
مــالـيــة مــن ه ــؤالء األش ـخ ــاص ،وتـمــت إحــالــة
الــواقـعــة إلــى الـشــؤون القانونية فــي الهيئة
التي بدورها أحالتها إلى النيابة العامة.
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر ،أن الـهـيـئــة نـجـحــت،
خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،فــي اس ـتــرداد جملة
م ــدي ــون ـي ــات م ــن غ ـي ــر الـمـسـتـحـقـيــن لـلــدعــم

بــالـطــرق الــوديــة ،الـتــي يتم خاللها تقسيط
ً
الـمـبــالــغ ش ـهــريــا ،مــوضـحــة أن ــه ت ــم تحريك
دعاوى قضائية عدة ضد أشخاص صرفوا
عدم عمالة دون وجه حق.
وش ـ ــددت ع ـلــى أن ال ـه ـي ـئــة م ـس ـت ـمــرة فــي
محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة
الوطنية بالقطاع الخاص ،عبر إدارة التفتيش
التي تقوم ،بصورة دوريــة ،بالتفتيش على
الشركات ومــواقــع العمل ،للتأكد من وجود
العمالة على رأس العمل ،ومن ثم ترفع تقريرا
بـنـتــائــج الـتـفـتـيــش إل ــى اإلدارة الـمـخـتـصــة
بالموافقة على صرف الدعم من عدمه.

قرار النسب الجديد
إل ــى ذل ــك ،كشفت ال ـم ـصــادر ،عــن تأجيل
تطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة
الــوطـنـيــة فــي الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،ال ــى مطلع
 ،2020نــاف ـيــة م ــا ي ـش ــاع م ــن أخـ ـب ــار حــول

•

تجاوزت اعداد المواطنين الراغبين في التخصيص على مشاريع
المؤسسة الـعــامــة للرعاية السكنية الـقــائـمــة ،حــاجــز الـ ـ  1500طلب
حتى مطلع االسبوع الجاري ضمن توزيعات السنة المالية الجارية
.2020/2019
وعلمت "الجريدة" من مصادر اسكانية مطلعة ان المؤسسة العامة
للرعاية السكنية استقبلت حتى االحد الماضي  1300مواطن تقدموا
للتخصيص على جنوب مدينة صباح االحمد السكنية في الوقت الذي
سجلت المؤسسة حتى اليوم ذاته  210طلبات للتخصيص على شقق
مدينة جابر االحمد السكنية الجديدة.
وذكرت المصادر ان اعداد الراغبين في التخصيص على مشاريع
المؤسسة في ازدياد وخاصة الشقق الجديدة في مدينة جابر االحمد
بعد ورود اولوية التخصيص عليها حتى نهاية  2013وما قبل من
اصحاب الطلبات االسكانية القائمة.
مــن جــانــب آخ ــر ،أف ــادت مـصــادر اسكانية مطلعة ب ــان المؤسسة
انتهت من استعداداتها الستئناف قرعات التوزيع على جنوب مدينة
صباح االحـمــد ابـتــداء مــن صباح غــد الخميس بعد انقطاع نحو 4
أشهر للتوزيعات بسبب موسم الصيف السنوي الــذي يترتب عليه
غياب المراجعين .وسيتم إجراء القرعة للدفعة السادسة المؤجلة من
ً
الضاحية  N10بجنوب مدينة صباح األحمد الساعة  9صباحا في
مسرح المؤسسة الكائن بجنوب السرة.

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لـشــؤون قطاع التعاون
باإلنابة في وزارة الشؤون االجتماعية حمد العنزي
عن إحالة واقعة اخراج بضائع من مخازن جمعية
مبارك الكبير والقرين التعاونية والمتسبب بها إلى
ً
القضاء ،مؤكدا حرص الوزارة على مراقبة الجمعيات
ً
واالت ـح ــادات وفـقــا ألحـكــام الـمــرســوم رقــم  50لسنة
 2017المعني باإلشراف على الجمعيات التعاونية
والرقابة والتفتيش على أنشطتها.
وقـ ــال ال ـع ـنــزي ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أمـ ــس ،إن
"ال ـ ــوزارة تــابـعــت مــا تــواتــر مــن أخ ـبــار عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي حول اخراج بضائع من مخازن
جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية ،وشكلت
لجنة للتحقيق في الواقعة ،وتم رفع تقرير مفصل
يوصي بإحالتها إلــى الجهات القضائية واإلدارة

«األشغال» :نظام آلي جديد لمتابعة الشكاوى
•

سيد القصاص

كشفت مديرة إدارة التخطيط في وزارة
األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة والـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
المهندسة إيمان العمر عن وضــع الــوزارة
آلية جــديــدة لمتابعة شـكــاوى المواطنين
والمقيمين ،من خــال نظام آلــي يمكن من
خالله وضع خريطة لتلك الشكاوى ،في كل
المحافظات ،والتعامل معها على الفور.
وقالت العمر ،في تصريح لـ"الجريدة" ،إن
تلك اآللية ستدشن قريبا ،وتهدف إلى حصر
إجمالي الشكاوى التي تصل إلى الــوزارة،
وتحديد أنواعها ،وكيفية التعامل معها،

والشكاوى التي لم تحل والجاري العمل بها
"الستعجال إنجازها" ،إضافة إلى تحديد
الشكاوى التي ال تختص "األشغال" بها.
وأضافت :يشمل النظام الجديد تفعيل
خ ــدم ــة االسـ ـتـ ـبـ ـي ــان ،ل ـق ـي ــاس مـ ـ ــدى رض ــا
المواطنين والمقيمين عن الخدمات التي
تقدمها الوزارة ،ومعرفة مدى أداء الموظفين
وسرعة االستجابة في حل المشكلة ،إضافة
إلى جودة المعالجة.
وبينت أن التقييم سيكون حول "استقبال
وتحويل الـشـكــوى ،وســرعــة حــل المشكلة،
وج ــودة الـمـعــالـجــة" ،وسـيـكــون التقييم ما
بين "سيئ ،وجيد ،وممتاز" ،الفتة إلى أنه

من خالل ذلك التقييم يمكن للوزارة أن تضع
خريطة لألعمال الخاصة بالصيانة ،ومن
خاللها تسبق الشكاوى في وضع الحلول
السريعة والمعالجة المطلوبة ،ومدى جودة
تلك األعمال.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـع ـم ــر أن "األش ـ ـ ـغـ ـ ــال" ت ـهــدف
مــن خ ــال تطبيق ه ــذا الـنـظــام إل ــى العمل
بـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،وس ـ ــرع ـ ــة إن ـ ـج ـ ــاز الـ ـشـ ـك ــاوى
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى رض ـ ــا ال ـم ــواط ـن ـي ــن عــن
الخدمات التي تقدمها.
ايمان العمر

أعلنت وزارة املواصالت نقل
مركز خالص األجرة من
منطقة الجابرية إلى منطقة
ً
إشبيلية تسهيال إلجراءات
العمل املتبعة وتقديم خدمة
أفضل للعمالء .وقالت الوزارة
في بيان صحافي أمس ،ان
قطاع البريد باشر نقل مركز
خالص األجرة املوجود في
الجابرية حاليًا إلى مركز
إشبيلية ،مبينة أنه سيتم
استقبال املراجعني ابتداء
من األحد املقبل .وأشارت
الوزارة الى أن هذه الخدمة
تقدم للشركات ودور النشر
والبنوك للتخليص على
بعائثهم بالجملة حيث
سيكون بإمكان املرخص لهم
طباعة مغلفات خاصة تحمل
عبارة خالص األجرة مع رقم
الترخيص دون الحاجة إلى
إلصاق الطوابع أو أختام
تخليص أخرى وذلك بهدف
اإلسراع في املعالجة البريدية.

المحري يسأل عن لجنة
تقصي الحقائق

يوسف العبداهلل

«التصدي بحزم لمحاوالت التعدي على أموال المساهمين»
•

«المواصالت» :نقل «خالص
األجرة» إلى إشبيلية

طلبات التخصيص على «جنوب
صباح األحمد» و«شقق جابر» تتزايد

ُ
«القوى العاملة» تحيل شركات متالعبة «الشؤون» :إحالة واقعة إخراج بضائع
من مخازن «تعاونية» مبارك إلى القضاء
بدعم العمالة إلى النيابة العامة
إلـغــائــه ووق ــف الـعـمــل ب ــه ،وال ـع ــودة للعمل
بالقرار القديم.
ً
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر ،أن ال ـق ــرار ك ــان م ـقــررا
تطبيقه في يوليو الماضي ،غير أنه بناء على
طلب بعض الجهات تم تأجيل التطبيق الى
مطلع العام الجديد ،موضحة أن الهدف من
التأجيل إدخال بعض التعديالت على القرار
التي تعود بالنفع على األطراف كافة المطبقة
ً
له ،خصوصا أن الجهات الراغبة في زيادة
نسب العمالة الوطنية لديها تحتاج إلى وقت
لتنفيذ ذلك بصورة مناسبة تحقق االستقرار
الوظيفي المطلوب.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ،أن ال ـن ـســب ال ـجــديــدة
الموضوعة تالمس الواقع العملي للسوق،
غير انها تحتاج إلى تعاون جاد بين األطراف
ً
المعنية كــافــة للتطبيق ،بـعـيــدا عــن ظاهرة
الـتــوظـيــف الــوهـمــي ،مـشــددة عـلــى أن أبــواب
الهيئة مفتوحة للتعاون بهذا الشأن.

سلة أخبار

العامة للتحقيقات ،وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال
ً
وحسابات الجمعية" ،مــؤكــدا استمرار ال ــوزارة في
التصدي ،بكل حزم ،ألي محاوالت تعد وتالعب وغش
تضر بأموال المساهمين.
وحــول دعم المشروعات الصغيرة ذكر العنزي،
ً
أن الوزارة تحرص على دعم أصحابها وفقا للوائح
القانون رقم  75لسنة  ،2019الفتا إلى أنه تم تشكيل
لجان من المبادرين ذوي الخبرة وممثلين عن قطاع
التعاون لبحث شكاوى أصحاب المشروعات بهدف
االرتقاء وضمان أداء مهامها وتذليل العقبات أمام
الـمـبــادريــن مــن الـشـبــاب الكويتي ليحققوا آمالهم
وتطلعاتهم.
إلى ذلــك ،كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية
في وزارة الشؤون االجتماعية منصور غريب ،عن
انـتـهــاء الـ ــوزارة مــن اجـ ــراءات الـبــدء فــي انـشــاء فرع
كهرباء وبنشر في جمعية سعد العبدالله التعاونية.

«األوقاف» تنفذ مشروع حافلتي
بالتعاون مع «التربية»
بدأت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ممثلة في إدارة التأهيل
والتقويم تنفيذ مشروع الحافلة التربوية المتنقلة (حافلتي) ،الذي
تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية.
وقالت ال ــوزارة في تصريح صحافي ،ان "المشروع يهدف إلى
تزويد طلبة وطالبات المدارس في المرحلتين االبتدائي المتوسطة
بالمعاني اإليجابية والقيم الرفيعة ونشر الوعي بأهمية األسرة
ودورهــا في الحفاظ على تماسك المجتمع ،وغــرس ثقافة أسرية
صحيحة لإلسهام في تعزيز النظرة اإليجابية لألسرة والطفل".
وأوضحت ،ان "فكرة مشروع الحافلة التربوية تعد أحد العناصر
الرئيسة للحملة اإلعالمية القيمية التي دشنتها اإلدارة (أســرة
مطمئنة ...وطــن آمــن) والتي تهدف إلــى تعزيز العالقات األسرية
وترسيخ قيم الرفق ونبذ العنف والحد من مظاهر التصدع.

وجه نائب رئيس املجلس
ً
البلدي عبدالله املحري سؤاال
إلى رئيس املجلس يتعلق
بلجنة تقصي الحقائق التي
ّ
شكلها وزير الدولة لشؤون
البلدية بشأن االستيالء
والتعدي على أمالك الدولة.
وقال املحري في سؤاله ،انه
استنادا الى املادة ( )72من
الالئحة الداخلية لتنظيم
أعمال املجلس البلدي "أطلب
استيضاح اآلتي :ما هي
نتائج وتوصيات اللجنة؟ مع
تزويدي باملستندات ،وما هي
الخطوات التي تم اتخاذها
بعد قرارات اللجنة؟ وما
اإلجراءات القانونية التي تم
اتخاذها ضد من تعدوا على
أمالك الدولة؟".

«زكاة العثمان» تستعد
إلطالق عمرة الجاليات

قال مدير لجنة زكاة العثمان
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية أحمد الكندري ،إن
اللجنة تعتزم اطالق رحلة
العمرة للجاليات بهدف
تحقيق امنياتهم برؤية
الكعبة ألول مرة في حياتهم.
وحث الكندري ،في تصريح
صحافي أمس ،املحسنني
على دعم ومساندة اللجنة
في هذا املشروع .وأضاف:
اننا هذا العام نستهدف
ارسال  100معتمر ،موضحا
أن تكلفة املعتمر الواحد 50
دينارا ،أو بكفالة قافلة كاملة
من الفقراء  50معتمرا بقيمة
 2500دينار.

الكويت تشارك في مؤتمر
االتحاد العالمي لمربي النحل
شاركت الكويت في مؤتمر
االتحاد العاملي ملربي
النحل (ابيمونديا) بهدف
االستفادة من أحدث
الدراسات املتعلقة بتربية
وصناعة عسل النحل .وقال
عضو مجلس ادارة جمعية
النحالني الكويتية النحال
سالم العومي لـ "كونا"
أمس ان مشاركة الكويت
في املؤتمر الذي عقد في
كندا خالل الفترة من  8الى
 12سبتمبر الجاري جاءت
بهدف التعرف على اخر
املستجدات في عالم النحل.

برلمانيات 4
إصدار إذن عمل لـ  20حالة رغم إدراجها على قائمة الممنوعين
ةديرجلا
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العقيل :ال صالحية ألي موظف برفع المنع بشكل مؤقت
محيي عامر

أكدت العقيل أن المادة 41
من قانون العمل في القطاع
األهلي حددت أحوال إنهاء
خدمة العامل أو فصله من قبل
صاحب العمل.

للعامل حق الطعن
في قرار فصله أمام
الدائرة العمالية

بـلــغ ع ــدد الـمـسـجـلـيــن على
قائمة الممنوعين من إصــدار
اذن عمل منذ عام  2016حتى
تــاريـخــه  231حــالــة ،فيما بلغ
عــدد ال ـحــاالت الـتــي صــدر لها
إذن عـمــل رغ ــم وج ــوده ــا على
قائمة الممنوعين  20حالة.
جاء ذلك في رد وزيرة الدولة
ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة مــريــم
الـعـقـيــل عـلــى س ــؤال برلماني
للنائب محمد هايف ،حصلت
"الجريدة" على نسخه منه.
وق ــال ــت ال ـع ـق ـي ــل :بــالـنـسـبــة
للشكاوى الـتــي تــم رفعها من
ارباب العمل الى الهيئة العامة
للقوى العاملة بـشــأن اصــدار
اذن عـمــل رغ ــم وج ــود الـعــامــل
على قائمة الممنوعين شكوى
واحدة تخص حالتين.
وحـ ـ ــول م ــا ت ــم ات ـ ـخـ ــاذه مــن
اجـ ـ ــراءات ،افـ ــادت الـعـقـيــل بــأن
صاحب العمل تقدم بشكواه،
وق ـ ـ ــام ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ـب ـح ـث ـه ــا
ب ــالـ ـنـ ـظ ــام اآللـ ـ ـ ــي ل ـل ـت ــأك ــد مــن
صحتها ،وتبين ان العاملين
م ـ ــازاال مـسـجـلـيــن عـلــى قائمة
الممنوعين ،ولــم يتم رفعهما
مــن ه ــذه الـقــائـمــة مطلقا منذ
تسجيلهما عليها ،كما قامت
إدارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ا ل ـق ــا ن ــو ن ـي ــة
بمخاطبة إدارة عالقات العمل
لإلفادة عن الواقعة ،الفتة الى
انـ ــه ت ـم ــت اإلفـ ـ ـ ــادة ب ـع ــدم رف ــع
العمالة من قائمة الممنوعين،
وأن إذن ا ل ـع ـمــل صـ ــادر لهما
بموجب وثائق سفر (جوازات)
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن وثـ ــائـ ــق ال ـس ـفــر
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـن ـه ــا إذن ال ـع ـم ــل
السابقة.
وأضافت انه تمت مخاطبة
إدارة ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ا لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة
ب ــاسـ ـت ــدع ــاء صـ ــاحـ ــب ال ـع ـمــل
ال ـجــديــد وال ـعــامــل إلل ـغــاء إذن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
إع ـ ــادتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـ ــى بـ ــاده ـ ـمـ ــا

مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
قـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ـي ــن عـ ـل ــى قــائ ـمــة
المنوعين ،موضحة ان قائمة
الممنوعين تستند الــى ارقــام
جـ ـ ــوازات س ــاري ــة وقـ ــت الـمـنــع
س ـ ــواء لـ ــدى ال ـه ـي ـئــة او وزارة
الداخلية.
وحول المعايير واالجراءات
الـ ـم ـتـ ـخ ــذة بـ ـش ــأن إضـ ــافـ ــة أو
إزالـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــل مــن
قائمة الممنوعين من اصــدار
اذن ال ـع ـمــل ،أكـ ــدت الـعـقـيــل ان
الـمـعــايـيــر م ـشــار الـيـهــا بنص
الـمــادة ( )42مــن الئحة قواعد
وإج ــراء ات منح اإلذن بالعمل
الصادر بموجب القرار اإلداري
رق ــم  552لـسـنــة  2018والـتــي
نـصــت عـلــى أن ــه" :او تحويله،
ك ـم ــا ان ل ـه ــا الـ ـح ــق ف ــي طـلــب
الغاء تصريح العمل او االذن
بالعمل ،وكذلك لها الحق في
حالة رفض صاحب العمل او
دون الــرجــوع اليه في تحويل
اإلذن بالعمل الصادر للعامل
الى صاحب عمل اخر .ويجوز
ل ـل ـه ـي ـئــة ح ــرم ــان ال ـع ــام ــل مــن
التصريح او اإلذن له بالعمل
ف ــي ال ـب ــاد م ــدة سـنـتـيــن على
األقل في حال ثبوت مخالفته
ألح ـكــام الـقــانــون رق ــم  6لسنة
 2010ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن ا لـ ـعـ ـم ــل فــي
القطاع األهلي او ألحكام عقد
العمل".
وذكـ ـ ــرت ان الـ ـم ــادة  41من
قانون العمل في القطاع األهلي
رقم  6لسنة  2010أشــارت الى
احــوال إنهاء خدمة العامل او
فصله من قبل صاحب العمل
حـ ـي ــث نـ ـص ــت عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه" :م ــع
مراعاة أحكام المادة ( )37من
هذا القانون.
أ -لصاحب العمل ان يفصل
العامل دون إخطار او تعويض
او مـكــافــأة اذا ارت ـكــب الـعــامــل
احد األفعال اآلتية:

مريم العقيل

 -1إذا ارت ـكــب الـعــامــل خطأ
نـتـجــت عـنــه خ ـس ــارة جسيمة
لصاحب العمل.
 -2اذا ث ـبــت ان ا ل ـع ــا م ــل قد
حصل على العمل نتيجة غش
او تدليس.
 -3اذا افشى العامل األسرار
الخاصة بالمنشأة مما تسبب
او ك ــان م ــن شــأنــه ان يتسبب
بخسارة محققه لها.
ب -ل ـصــاحــب ال ـع ـمــل فصل
ال ـع ــام ــل ف ــي إحـ ـ ــدى الـ ـح ــاالت
اآلتية:
 -1اذا ح ـك ــم ع ـل ـيــه نـهــا ئـيــا
ب ـجــري ـمــة م ــاس ــة ب ــال ـش ــرف او
االمانة او االخالق.
 -2اذا ار تـ ـك ــب ع ـمــا مخال
باآلداب العامة في مكان العمل.
 -3اذا وقع منه اعتداء على
اح ــد زم ــائ ــه او عـلــى صــاحــب
العمل اومــن ينوب عنه اثناء
العمل او بسببه.
 -4اذا اخــل او قصر فــي اي
من االلتزامات المفروضة عليه
بنصوص العقد وأحـكــام هذا
القانون.
 -5اذا ثـ ـبـ ـت ــت م ـخ ــا ل ـف ـت ــه
ا لـمـتـكــررة لتعليمات صاحب
العمل.
وفي هذه الحاالت ال يترتب

هيئة القوى العاملة
عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار الـ ـفـ ـص ــل ح ــرم ــان
الـ ـع ــام ــل م ـ ــن مـ ـك ــاف ــأة ن ـهــايــة
الخدمة.
ج -ل ـ ـل ـ ـعـ ــا مـ ــل ا لـ ـمـ ـفـ ـص ــول
إلح ـ ـ ــدى الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـم ــذك ــورة
ف ــي هـ ــذه الـ ـم ــادة ح ــق الـطـعــن
فــي ق ــرار الـفـصــل ام ــام الــدائــرة
ال ـع ـم ــال ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة وذلـ ــك
وفـقــا لــإجــراء ات المنصوص
عليها فــي ه ــذا ال ـقــانــون واذا
ثـ ـب ــت بـ ـم ــوج ــب حـ ـك ــم ن ـهــائــي
ان صــاحــب الـعـمــل قــد تعسف
ف ــي ف ـص ـلــه ل ـل ـعــامــل اس ـت ـحــق
االخير مكافأة نهاية الخدمة
وتـ ـع ــويـ ـض ــا عـ ـم ــا لـ ـحـ ـق ــه مــن

اض ـ ـ ــرار مـ ــاديـ ــة وادب ـ ـيـ ــة وف ــي
جميع االح ــوال يجب ان يبلغ
صــاحــب العمل الـ ــوزارة بقرار
الـ ـفـ ـص ــل واس ـ ـبـ ــابـ ــه وت ـت ــول ــى
الـ ـ ــوزارة وإب ـ ــاغ ج ـهــاز اع ــادة
هيكلة القوى العاملة".
وردا عـلــى هــل ال ــوزي ــر علم
ب ــالـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات واالج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
المتخذة حـيــال ذل ــك؟ اجــابــت:
ال يــوجــد ثـمــة مـخــالـفــات لــدى
الهيئة العامة للقوى العاملة،
في شأن موضوع هذا السؤال،
ح ـي ــث ي ــدخ ــل الـ ـع ــام ــل ال ـب ــاد
بـمــوجــب تـصــريــح عـمــل ويـتــم
إصـ ــدار إذن الـعـمــل ب ـنــاء على

ج ـ ـ ــواز الـ ـسـ ـف ــر ال ـ ـ ــذي يـحـمـلــه
ال ـ ـعـ ــامـ ــل ،وفـ ـ ــي ح ــال ــة وجـ ــود
جـ ـ ـ ـ ــواز س ـ ـفـ ــر ج ـ ــدي ـ ــد ي ـح ـمــل
رق ـم ــا م ـخــال ـفــا لـ ـج ــواز الـسـفــر
ال ــذي دخــل بــه الـبــاد اول مرة
وال ـم ـس ـج ــل ع ـل ـي ــه ال ـم ـن ــع مــن
إصـ ــدار إذن عـمــل ف ــإن الهيئة
تبادر إلــى حرمان العامل من
تجديد اذن عمله ويطلب من
صــاحــب العمل الـجــديــد إلغاء
اذن العمل للعامل واعادته الى
بالده ،وفي حالة عدم استجابة
صاحب العمل لهذه اإلجراءات
يتم إيقاف ملفه لحين مغادرة
العامل البالد.

وح ـ ـ ـ ــول وج ـ ـ ـ ــود م ــوظ ـف ـي ــن
يـ ـمـ ـلـ ـك ــون صـ ــاح ـ ـيـ ــات ل ــرف ــع
الـمـنــع مــن قــائـمــة الممنوعين
بشكل مــؤقــت ومــن ثــم إصــدار
إذن ع ـمــل م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون،
قالت :ال توجد صالحيات ألي
موظف برفع المنع من قائمة
الممنوعين بشكل مــؤ قــت ،اذ
البــد مــن إلـغــاء المنع ،ويظهر
ذلك بشاشة النظام (الملغى)،
وحتى يتم وضع العامل على
قائمة الممنوعين من إصــدار
إذن الـعـمــل الب ــد م ــن تسجيل
المنع من جديد بموجب سند
يتيح ذلك.

العدساني :إخفاقات الحكومة في األمن المويزري« :الدرون» تهديد هايف يسأل عن تفتيش شاحنات الصلبوخ
واالقتصاد ستواجه بسيل استجوابات
من الداخل أم من الخارج؟
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ـ ــاض
الـ ـع ــدس ــان ــي أن اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات
الحكومية شملت الجانبين
األمـ ـن ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،دون
م ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــات ح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة أو
إجراءات احترازية مع تجاهل
اإلصالحات االقتصادية التي
تقوم على أسس صحيحة.
وشدد العدساني ،في بيان
اص ـ ـ ــدره امـ ـ ــس ،ع ـل ــى أن ه ــذا
األمر "يستوجب من الحكومة
اتخاذ التدابير الالزمة وعدم
الـ ـتـ ـه ــاون أو الـ ـت ــراخ ــي ،وإال
فسيعرضها ذلك إلى سيل من
االستجوابات".
وأض ـ ــاف أن "مـســؤولـيـتـنــا
أم ـ ــام ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل ث ــم أم ــام
ال ـ ــوط ـ ــن والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـب ــر
ب ـق ـس ـم ـنــا ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ،ول ــن
ن ـت ـهــاون يــومــا ف ــي اسـتـخــدام
األدوات الدستورية ومحاسبة
أع ـضــاء الـحـكــومــة ورئيسها،
خصوصا مع ما تمر به البالد
من إخفاقات متتالية ،وأبرزها
اخـ ـ ـت ـ ــراق أجـ ــوائ ـ ـهـ ــا مـ ــن قـبــل
ط ــائ ــرة م ـس ـيــرة ،مـمــا يتطلب
م ــن ال ـح ـكــومــة إع ـ ــان نـتــائــج
التحقيق واإلجراءات المتخذة

رياض العدساني

بـ ـ ـك ـ ــل وضـ ـ ـ ـ ـ ــوح وش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة،
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـشـ ــديـ ــد
اإلج ـ ـ ــراء ات األم ـن ـيــة للحفاظ
على أمن دولة الكويت".
و ر أ ى أ ن م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــا و ال ت
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
"ات ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى االنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراف
بــاألداء واستمرار االختالالت
بالميزانية ،وا لـتــي انعكست
سـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
ً
ال ـخ ـتــام ـيــة" ،مـبـيـنــا أن ــه "ك ــان
األج ــدر بالحكومة والجهات
ذات الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات ال ـم ـل ـح ـقــة

والمستقلة وقــف ال ـهــدر ،وأن
ً
يـتــم ال ـصــرف وف ـقــا للقوانين
واللوائح والقرارات الصادرة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة،
والسعى إلى تحقيق تطلعات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وح ـس ــم قـضــايــا
الـ ـبـ ـل ــد ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة وإن ـ ـجـ ــاز
مشاريع الدولة".
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه "مـ ــن منطلق
استشعارنا بعظم المسؤولية
وثقل األمانة واالستحقاقات
الــوط ـن ـيــة وال ـق ـضــايــا الـعــامــة
وأهمها األمنية واالقتصادية
وم ــدى خطورتها وأبـعــادهــا،
فــإن على على الحكومة أخذ
ت ـلــك ال ـم ــواض ـي ــع الـمـصـيــريــة
عـلــى مـحـمــل ال ـجــد وال ـحــرص
على اتـخــاذ التدابير الــازمــة
وع ــدم ال ـت ـهــاون أو ال ـتــراخــي،
وإال فسيعرضها هذا إلى سيل
من االستجوابات".

شعيب المويزري
ّ
حمل النائب شعيب المويزري النائب األول لرئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ ناصر الصباح ،ونــائــب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المسؤولية
الكاملة فيما يتعلق بتحليق طائرة "درون" فوق قصر سمو
ً
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،داعيا إياهما إلى توضيح
كل الحقائق للشعب الكويتي.
وتـســاء ل الموزيري ،في تصريح لــه" :طــائــرة ال ــدرون على
قصر سـلــوى ،بيت سمو األم ـيــر ،هــل هــي رســالــة تهديد من
ً
الداخل أم من الخارج؟" ،مضيفا" :في كل األحوال ،هذا الحدث
ً
خطير ج ــدا ويتحمل وزي ــرا الــدفــاع والــداخـلـيــة المسؤولية
الكاملة في توضيح كل الحقائق للشعب".

وج ــه ال ـنــائــب مـحـمــد هايف
سؤاال الى وزير المالية د .نايف
الحجرف ،قال في مقدمته :تقع
عـلــى اإلدارة الـعــامــة للجمارك
مسؤولية حفظ جميع المنافذ
من دخول مواد محظورة وفقا
ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون ،وك ــان لــزامــا
عـلـيـهــا مــوا ك ـبــة التكنولوجيا
ال ـم ـت ـقــدمــة وال ـس ـعــي لتحقيق
ا فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل أداء ج ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــي م ــن
خ ــال اسـتــراتـيـجـيــة متكاملة
مـ ــدعـ ــومـ ــة ب ـ ـم ـ ـنـ ــاخ ت ـن ـظ ـي ـمــي
ح ـيــث ان ال ـم ـنــافــذ الـجـمــركـيــة
هــي الـبــوابــة الـتـجــاريــة للدولة
وذلــك يضع اإلدارة الجمركية
في مواجهة تحديات متعددة
وال س ـي ـمــا ال ـم ـنــافــذ الـبـحــريــة
حيث تعتبر الموانئ الشريان
ال ـح ـق ـي ـق ــي ل ـ ــدخ ـ ــول وخ ـ ـ ــروج
السلع المختلفة ،وأي تقصير
أو خلل في التعامل مع السلع
وال ـمــواد الهامة والـتــي تتعلق
ب ــال ـخ ـط ــط ال ـت ـن ـم ــوي ــة ل ـلــدولــة
خاصة مادة الصلبوخ او السلع
االستراتيجية المهمة للمواطن
م ـثــل مـ ــواد ال ـب ـنــاء م ـمــا ي ــؤدي
الــى زيــادة التكلفة على كاهله
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى ال ـتــأث ـيــر سلبا
على خطط الدولة التنموية.
وق ـ ـ ــال ه ــاي ــف فـ ــي س ــؤال ــه:
م ــا اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـمـسـتـخــدمــة

محمد هايف

لـ ـلـ ـكـ ـش ــف والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ع ـلــى
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
بالمواد السائبة والصلبوخ
وال ـك ــون ـت ـي ـن ــرات وال ـب ـضــائــع
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة؟ واطـ ـ ـل ـ ــب تـ ــزويـ ــدي
بـ ـ ـص ـ ــورة ض ــوئـ ـي ــة م ـ ــن ع ـقــد
المزايدة الساري حاليا بشأن
ت ـط ــوي ــر وت ـش ـغ ـي ــل وص ـيــانــة
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـســانــدة للعمل
الـ ـجـ ـم ــرك ــي بـ ـم ــراف ــق اإلدارة
العامة للجمارك.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب صـ ـ ـ ــورة
ضوئية من جميع التعليمات
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة م ـنــذ
تـ ــاريـ ــخ  2016حـ ـت ــى ت ــاري ــخ
ورود السؤال بشأن إصدارات

ال ـ ـحـ ــاسـ ــب اآلل ـ ـ ـ ــي وخ ـ ــدم ـ ــات
الـمـنــاولــة ألغ ــراض التفتيش
الـجـمــركــي وال ــرس ــوم الـمـقــررة
بـمـيـنــاء الـشـعـيـبــة ،وك ــم عــدد
ش ــاحـ ـن ــات الـ ـصـ ـلـ ـب ــوخ ال ـت ــي
تقوم اإلدارة العامة للجمارك
بتفتيشها عـلــى مـ ــدار ا لـيــوم
الـ ــواحـ ــد ب ـم ـي ـن ــاء ال ـش ـع ـي ـبــة؟
وك ــم اجـمــالــي ع ــدد الـسـيــارات
منذ تاريخ  2018/01/01حتى
تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان
اخـ ـت ــاف ال ــوق ــت الـمـسـتـغــرق
لتفتيش الشاحنة الواحدة في
تلك الفترة؟
واضاف :لما كان من أسباب
اتالف البنية التحتية للطرق
و ت ـ ـطـ ــا يـ ــر ا لـ ـحـ ـص ــى األوزان
ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة لـ ـش ــاحـ ـن ــات ال ـن ـق ــل
المختلفة ،فما هو المجموع
ال ـك ـلــي لـ ـل ــوزن ال ـم ـس ـمــوح به
لشاحنات الصلبوخ والمواد
السائبة للسير على الطرقات؟
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع شـ ـ ــاح ـ ـ ـنـ ـ ــات
الـصـلـبــوخ وال ـم ــواد السائبة
يتم وزنها قبل خروجها من
الميناء؟ مع بيان رسوم الوزن
وال ـت ـف ـت ـيــش ،وم ــا اإلجـ ـ ــراءات
المتخذة حيال مخالفة الوزن
المسموح به؟

الكندري :مطلوب رفع مستوى اإلجراءات األمنية وحماية حدود الدولة

َ
«الخارجية» البرلمانية تبحث تعزيز التعاون مع سفيري بريطانيا وتركيا
●

فهد التركي

كـ ـ ـش ـ ــف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
البرلمانية النائب د .عبدالكريم الكندري،
أن االخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـمـ ـت ــداول ــة فـ ــي ال ـص ـحــف
الـعــالـمـيــة والـتـحـلـيــات اإلخ ـب ــاري ــة ومــا
يترشح من معلومات مؤشر على خطورة
أوضاع المنطقة في ظل تسارع األحداث
ً
خصوصا بعد تعرض المملكة العربية
السعودية الشقيقة العتداء ات وهجمات
ضد المنشآت النفطية.

وق ــال الـكـنــدري فــي تصريح صحافي
أمس ،إن هذا األمر يستدعي من الحكومة
رفــع مستوى اإلج ــراء ات األمنية حماية
ً
لحدود الدولة وتأمينا للوضع الداخلي
والمنشآت الحيوية.
وطالب الحكومة بالتعامل مع الوضع
اإلقليمي بشفافية وإطالع اإلعالم المحلي
والشعب على التطورات وعدم ترك الساحة
عــرضــة لتناقل الـمـعـلــومــات والـشــائـعــات
أو ت ــرك الـمــواطـنـيــن رهـيـنــة تتبع األنـبــاء
واستقصاء عنها من اإلعالم الخارجي.

وأوضح أن الحكومة قد استعرضت في
نهاية دور االنعقاد السابق استعداداتها
لــازمــات وهــو مــا اليتماشى مــع حادثة
االخـ ـ ـت ـ ــراق األمـ ـن ــي الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت لـهــا
ً
البالد أخـيــرا والمتمثل بتحليق طائرة
بال طيار مقربة من قصر صاحب السمو
أمير البالد.
وأشـ ـ ــار الـ ـكـ ـن ــدري إلـ ــى أن م ـســؤول ـيــة
ال ـح ـك ــوم ــة ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ــدول ــة
وح ــدوده ــا وسـيــادتـهــا ويـجــب أن يضع
جـمـيــع الـ ـ ــوزراء نـصــب أعـيـنـهــم خـطــورة

الــوضــع ال ــذي تـمــر بــه الـمـنـطـقــة ،ويجب
أن تكون الخطط التي تــم عرضها على
ً
المجلس خططا عملية مطبقة على أرض
ً
ً
الواقع وليست استعراضا إعالميا فقط.
من جهة أخــرى ،استقبل الكندري في
َ
سفيري بريطانيا
مجلس األم ــة ،أم ــس،
وتركيا لــدى الكويت مايكل دافنبورت،
وعائشة كويتاك.
وجـ ـ ــرى خـ ــال ال ـل ـق ــاء ي ــن اس ـت ـع ــراض
عالقات التعاون بين الكويت والبلدين
الصديقين وسبل تعزيزها في المجال

ً
الكندري مستقبال السفير البريطاني
البرلماني ،إلــى جانب مناقشة عــدد من
الـمــوضــوعــات والـقـضــايــا ذات االهـتـمــام
ا لـمـشـتــرك ،ال سيما المتعلقة بالجانب

حماد :استقالة المالك استراحة محارب

اعتبر النائب سـعــدون حماد قبول استقالة الشيخ فيصل
الحمود المالك الصباح بمنزلة استراحة محارب.
وأثـ ـن ــى ح ـم ــاد ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي امـ ــس ع ـلــى ال ـج ـهــود
المشهودة والنشاط المميز وكذلك االخالص والتفاني في العمل
للشيخ فيصل المالك خالل مسيرتة المهنية وتقلده العديد من
المناصب.
ً
وقال حماد :الشيخ فيصل يعد نموذجا يحتذى به في خدمة
الــوطــن والـمــواطـنـيــن ،مــن خ ــال اخــاصــه فــي الـعـمــل ووج ــوده

الميداني المستمر بين المواطنين في كافة المناسبات ،واتباعه
لسياسة الـبــاب المفتوح ام ــام الجميع وتـحــركــه الـســريــع لحل
المشاكل التي يعانيها أهالي المحافظة.
وزاد حماد :لقد قدمت ما بوسعك يا بومالك لخدمة اهالي
المحافظة والــوطــن والمواطنين وبذلت قصارى جهدك اثناء
تــول ـيــك ل ـت ـلــك ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ،نـتـمـنــى ل ــك ال ـتــوف ـيــق ف ــي حـيــاتــك
المستقبلية.

الـعـقــاري والـصـعــوبــات والـمـشــاكــل التي
تواجه المواطنين.

الدقباسي للسماح بإقامة
الدواوين خارج السكن
ً
ق ـ ّـدم ال ـنــائــب عـلــي الــدق ـبــاســي اق ـت ــراح ــا بــرغـبــة "لـلـسـمــاح بــإقــامــة
ً
الديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص ،وفقا
ل ـل ـشــروط ال ـتــي تـضـعـهــا بـلــديــة ال ـكــويــت ،وبــالـتـنـسـيــق م ــع الـجـهــات
المختصة".
وقال الدقباسي ،في اقتراحه ،إن "الديوانية برلمان مصغر ال يمكن
ً
ً
االستغناء عنه ،وهي موجودة منذ نشأة الكويت ،وتعتبر عامال مهما
في تعزيز الوعي الثقافي والديني ،وتقوية الروابط االجتماعية".

ةديرجلا
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المنفوحي :حصر مخالفات الجليب ومقترحات لحلها
خالل ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المنطقة
محمد الجاسم

تراكم
المخالفات
في قطعتين
بالمنطقة
طغت
العشوائية
عليهما

عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـش ـتــركــة
ل ـم ـت ــاب ـع ــة األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـق ــائ ـم ــة
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ج ـ ـل ـ ـيـ ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ
اجتماعها األول ،صباح أمس،
بــرئــاســة ال ـمــديــر ال ـع ــام لبلدية
ال ـكــويــت م .أح ـمــد الـمـنـفــوخــي،
وح ـ ـ ـضـ ـ ــور مـ ـمـ ـثـ ـل ــي عـ ـ ـ ــدد مــن
الجهات المختصة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة ،خ ـ ــال
االجتماع ،تكليف كل جهة من
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـحـصــر
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـص ـهــا،
وت ـحــديــد أنــواع ـهــا ومــواقـعـهــا،
ل ـلــوقــوف ع ـلــى ح ـجــم وطـبـيـعــة
المخالفات التي تعانيها منطقة
جليب الشيوخ.
وش ــدد م .الـمـنـفــوحــي ،خــال
تــرؤســه االجـتـمــاع ،على أهمية
قيام كل جهة حكومية بحصر
الـمـخــالـفــات ال ـم ـســؤولــة عنها،
سـ ــواء ال ـب ـلــديــة أو االش ـغ ــال أو
الكهرباء أو الـقــوى العاملة أو
«الـبـيـئــة» وغـيــرهــا مــن الجهات
الممثلة في اللجنة المشتركة،
تمهيدا لمعرفة حجم المشكلة،
وتـحــديــد اإلجـ ــراء ات المطلوبة
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب اق ـ ـت ـ ــراح ال ـح ـل ــول
المناسبة لها.

ً
المنفوحي مترئسا اجتماع اللجنة المشتركة
وق ـ ـ ـ ــال م .الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي ،إن
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ت ــواج ــه
ص ـع ــوب ــات وم ـش ــاك ــل ف ــي أداء
ف ــرق ـه ــا لـعـمـلـهــا ف ــي قـطـعـتـيــن
ف ـ ــي ج ـل ـي ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ول ـي ــس
فــي كــل الـمـنـطـقــة ،مـمــا يتطلب
ت ـع ــاون ــا م ـش ـتــركــا ب ـيــن جميع
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة المعنية
إليـ ـج ــاد ال ـم ـع ــال ـج ــة ال ـج ــذري ــة
ل ـل ـم ـشــاكــل الــرئ ـي ـس ـيــة نـتـيـجــة
تــراكــم الـمـخــالـفــات فــي هاتين

ا لـ ـقـ ـطـ ـعـ ـتـ ـي ــن ا لـ ـ ـ ـ ــى أن ط ـغ ــت
العشوائية عليهما.
وأوضـ ــح أن أع ـضــاء اللجنة
المشتركة وافقوا على ضرورة
تـقــديــم كــل جـهــة معنية تقريرا
مفصال حول أنواع المخالفات،
سواء ما يتعلق بسرقة الكهرباء
او ال ـم ـح ــات غ ـي ــر ال ـمــرخ ـصــة
او مخالفات البناء او العمالة
ال ـهــام ـش ـيــة أو ط ـفــح ال ـم ـجــاري
او صـ ـي ــان ــة الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة

وغيرها من المخالفات وتحديد
مواقعها .وأشار المنفوحي إلى
أن دراس ــة األوض ــاع والمشاكل
التنظيمية تتطلب الوقوف على
حجم المشكلة ،وكيفية اتخاذ
اإلجــراء ات الكفيلة بمعالجتها
م ــن خ ــال ت ـع ــاون م ـيــدانــي من
جميع الجهات المعنية «حتى
نصل الى مرحلة اقتراح الحلول
الـمـنــاسـبــة ل ـمــا تـعــانـيــه بعض
القطع في جليب الشيوخ».

«الداخلية» تشارك
باجتماع حسم العقبان
شاركت وزارة الداخلية في
االجـتـمــاع الــرئـيـســي لتمرين
ح ـســم ال ـع ـق ـبــان  2020ال ــذي
تستضيفه الـكــويــت وتـنـفــذه
رئ ــاس ــة األرك ـ ــان ف ــي الـجـيــش
الكويتي بالتنسيق والتعاون
مع الحرس الوطني واإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء ووزارات
وه ـي ـئ ــات ال ـ ــدول الـعـسـكــريــة
والمدنية واألهلية في مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ودول
شقيقة وصديقة أخرى والذي
من المقرر انطالقه في مارس
من العام المقبل.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ـمـ ــريـ ــن ح ـســم
الـعـقـبــان م ــن أك ـبــر الـتـمــاريــن
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
االقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،ويـهــدف
إلــى تعزيز التعاون الدفاعي
اإلق ـل ـي ـمــي ب ـيــن دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
وال ــدول الشقيقة والصديقة،
ً
ف ـضــا ع ــن ت ـب ــادل واكـتـســاب
الـ ـخـ ـب ــرات فـ ــي مـ ـج ــال إدارة
العمليات المشتركة وتوحيد
الرؤى حول تنسيق التعاون
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت عـ ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا
مكافحة العمليات اإلرهابية
وأمن الحدود وإدارة األزمات
والكوارث.

٥

محليات

بورسلي بحث معوقات إتمام
اإلعالنات في المحاكم

ً
بورسلي مترئسا االجتماع

●

حسين العبدالله

اجتمع رئيس المحكمة الكلية المستشار د .عادل بورسلي،
أمس ،مع رؤساء أقسام اإلعالن في كل المحاكم ،وتم تدارس
المعوقات التي تعطل اتمام االعالنات على النحو المطلوب،
ومحاولة عالج المشكلة ووضع حلول تضمن اتمام االعالنات
في المواعيد المحددة ،والتقليل من لجوء المحاكم لفرض
جزاءات على المتقاضين بسبب عدم االعالن او صدور احكام
باعتبار الدعاوى كأن لم تكن.
وتم خالل االجتماع متابعة إجراءات التراسل اإللكتروني
وآل ـيــة الــوصــول ال ــى الـمــوطــن االص ـلــي أو الـمـخـتــار ،وكيفية
االعالن في مخافر الشرطة او النيابة العامة.

المرموقة «قانون اإلطفاء» أنهى االرتباط بديوان الخدمة
المؤسسات
مع
التعاون
الرفاعي:
ً
ً
المكراد :تعزيز التعاون اإلطفائي مع قطر
لالرتقاء
وأمنيا
عسكريا
«الحرس»
برجال
●
ً ً
التقى وفدا صينيا في معسكر الصمود وتفقد العملية التدريبية
أكـ ــد وك ـي ــل الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـه ـن ــدس هــاشــم
الرفاعي أن القيادة العليا للحرس
الــوطـنــي ممثلة فــي سمو رئيس
ال ـ ـحـ ــرس الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم ال ـع ـلــي
ون ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـش ـيــخ مشعل
األحـ ـم ــد ت ـح ــرص ع ـلــى ال ـت ـعــاون
وتبادل الخبرات مع المؤسسات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ــرم ــوق ــة لتحقيق
أقصى استفادة ممكنة في االرتقاء
برجال الحرس الوطني عسكريا
وأمنيا.
ج ــاء ذل ــك خ ــال جــولــة الفريق
ال ــرف ــاع ــي ف ــي مـعـسـكــر الـصـمــود
بمناسبة بــدء الموسم التدريبي
ل ـل ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ح ـي ــث الـتـقــى
الوفد الصيني الصديق الذي يقوم
بمهام تدريبية في إطار التعاون
وتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات ب ـيــن الـبـلــديــن
ال ـصــدي ـق ـيــن ل ـت ــدري ــب مـنـتـسـبــي
الحرس الوطني وقوات من وزارة
الداخلية.
ورحـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي بـ ــالـ ــوفـ ــد،
موضحا أن الوثيقة االستراتيجية
ل ـل ـحــرس ال ــوط ـن ــي « 2020األمـ ــن
أوال» تركز على المحاور المتعلقة
بــال ـت ـع ـل ـيــم وت ــذلـ ـي ــل ال ـم ـع ــوق ــات

أمــام ـهــا ،م ـش ــددا عـلــى اسـتـخــدام
األس ــال ـي ــب ال ـتــدري ـب ـيــة الـحــديـثــة
والمناهج العصرية التي تدرس
في أفضل المؤسسات العسكرية
الدولية وكذلك المنشآت المزودة
ب ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واألجهزة التشبيهية التي تساعد
المنتسبين على اتقان التمارين
وت ـس ـه ــم فـ ــي ت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ــداف
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة مـ ــن خـ ـط ــط ال ـت ـع ـل ـيــم
والتدريب.

كرمت «كونا» امس أربعة فائزين
بجائزة أفضل صورة في مسابقة
«ك ـل ـيــك» ع ــن أش ـهــر أب ــري ــل ومــايــو
ويونيو ويوليو التي خصصتها
الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة ف ـ ـ ــي زاويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «ص ـ ـ ـ ــورة
الـيــوم» على موقعها اإللكتروني
للمصورين الـهــواة والمحترفين
من داخل الكويت.
وأشـ ـ ـ ــاد ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـلــوكــالــة لـقـطــاع الـتـحــريــر رئيس
التحرير سعد العلي خالل تسليم
الجائزة للفائزين وهــم مصطفى
الـبــدر الفائز عــن أبــريــل ،ويوسف
الـ ـبـ ـط ــاش ــي عـ ــن مـ ــايـ ــو ،وم ـح ـمــد
الـ ـه ــده ــود ع ــن ي ــون ـي ــو ،وح ـس ــان
م ـح ـمــود ع ــن يــول ـيــو ،ب ـمــا حفلت
به الصور الفائزة من قيم ومعان

تعكس مختلف الجوانب اإلبداعية
والجمالية في الكويت وتعبر عن
روحها وهويتها األصيلة والفريدة
وتاريخها وغناها الفكري.
وقال العلي إن هذه الصور من
شأنها إب ــراز جــوانــب الـحـيــاة في
ال ـكــويــت اجـتـمــاعـيــا واق ـت ـصــاديــا
وثقافيا وعمرانيا وتتعدى ذلك إلى
أدق التفاصيل المرتبطة بالحياة
اليومية ومعالم الـبــاد الشاهدة
على تاريخها الحديث.
وأض ــاف أن مــن أبــرز مــا تتميز
به مسابقة «كليك» اإلقبال المطرد
شهرا بعد آخر عليها وانتشارها
الواسع بين المحترفين والمهتمين
وال ـه ــواة مــا يعني مضيها بــدأب
عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق ت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـه ــا

الرفاعي خالل الجولة
كما تفقد وكيل الحرس الوطني
قيادة الحماية والتعزيز حيث كان
في استقباله قائد الحماية العميد
الركن حمد أحمد ،وأكــد الرفاعي
ضــرورة استمرار خطط التأهيل
ورف ـ ــع ال ـجــاهــزيــة ال ـق ـتــال ـيــة لــدى
منتسبي ق ــوة ال ــواج ــب ليكونوا
على أهبة االستعداد في حماية
مقدرات البالد.
وق ـ ــام وك ـي ــل الـ ـح ــرس بـجــولــة
م ـي ــدان ـي ــة ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـف ـصــول

التدريبية والمنشآت التعليمية
ومـهــاجــع األغ ــرار ووج ــه الـكــوادر
التدريبية ببذل الجهود وتسخير
كافة االمكانيات المادية الالزمة
لـ ـصـ ـق ــل مـ ـ ـه ـ ــارات ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن
واالرتقاء بقدراتهم الفنية.

محمد الشرهان

أعاد قرار مجلس الوزراء ،بإقرار
مشروع قانون إنشاء قوة اإلطفاء
الـعــام وإحــالـتــه الــى مجلس األمــة
إلقراره ،االستقاللية التامة لجهاز
اإلطفاء ،الــذي ظل سنوات عديدة
ي ـت ـبــع دي ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة،
بالرغم من أن طبيعة عمل رجال
اإلطفاء عسكرية بحتة ،فضال عن
أن القانون الجديد ســاوى رجال
اإلطفاء بالجهات العسكرية الثالث
ف ــي ال ــرت ــب والـ ـب ــدالت واألوس ـم ــة
العسكرية ،إال أنهم ظلوا مرتبطين
بقانون الخدمة المدنية.
وتشير مصادر اإلطفاء إلى أن
الـقــانــون الـجــديــد ،المزمع عرضه
على مجلس األمــة بــدور االنعقاد
الـقــادم ينص على مـســاواة رجال
اإلطفاء برجال قوة الشرطة بالرتب
والمرتبات والمسميات الوظيفية
وال ـ ـعـ ــاج وال ـ ـبـ ــدالت واإلجـ ـ ـ ــازات
والـتـفــرغــات ،وعـلــى أن تتبع قــوة
اإلطفاء العام وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ـ ــوزراء ،ويـلـغــى مسمى
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة
لإلطفاء ،ويصبح المسمى الجديد
رئيس قــوة اإلطـفــاء العام بدرجة
وك ـيــل وزارة ،وتـنـهــي ارتـبــاطـهــا
بديوان الخدمة المدنية ،باستثناء
الموظفين المدنيين بالجهاز.

ِّ
«كونا» تكرم  4فائزين بمسابقة أفضل صورة

«األبحاث» :االتفاقية مع «الطاقة
الذرية» تخدم المشاريع الكويتية
أك ــدت مـســؤولــة كويتية ،أمــس األول ،ان الــوكــالــة الدولية
للطاقة الــذريــة تلعب دورا مهما فــي تعزيز االسـتـخــدامــات
السلمية للعلوم النووية.
وقالت المديرة العامة لمعهد الكويت لالبحاث العلمية
د .سميرة عمر في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع اتفاقية مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش مشاركتها في اعمال
الدورة الـ  63للمؤتمر العام للوكالة ،ان هذا التعاون الجديد
مــع الــوكــالــة على مــدى خمس سـنــوات سيكون لــه دور كبير
في تنفيذ عدة مشاريع تخدم الكويت في مختلف المجاالت.
وأوضحت ان االتفاقية ستكون في مجال تطوير العلوم
والتكنولوجيا النووية في مجاالت السالمة واألمن النووي
والغذاء والزراعة اضافة الى الصحة.
وأكدت ان معهد الكويت لالبحاث العلمية يواصل التعاون
مع الوكالة في اطــار برنامج التعاون التقني من خالل دعم
انشطة الوكالة االخرى في الكويت التي تغطي كافة الجوانب
المتعلقة بالسالمة النووية واالمن والضمانات التي تصب
فــي مصلحة الـكــويــت .وذك ــرت ان نسبة االنـجــاز العالية في
المشاريع القائمة بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية
القت استحسان وثناء ادارة التعاون التقني في الوكالة.
ومثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توقيع االتفاقية
نائب المدير العام لشؤون التعاون التقني دازو يانغ.

العلي مع الفائزين في مسابقة «كليك»
السيما تشجيع هؤالء على تطوير
قدراتهم.
وجدد حرص «كونا» على دعم

الـمـشــاركـيــن فيها مــن خ ــال نشر
أعـمــالـهــم واخـتـيــار أفضلها وفــق
ال ـم ـعــاي ـيــر الـمـهـنـيــة ال ـمــوضــوعــة

وتـكــريــم أصـحــابـهــا ،م ـشــددا على
الـ ـ ـت ـ ــزام ال ــوك ــال ــة ب ـم ـســؤول ـي ـت ـهــا
االجتماعية.

المكراد مع مدير األمن العام في قطر
وأعـ ــرب ال ـمــديــر ال ـعــام ل ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء ،ال ـف ــري ــق خــالــد
المكراد ،عن بالغ تقديره وعظيم
امتنانه لمجلس ال ــوزراء الموقر،
إلقراره مشروع قانون إنشاء قوة
اإلطفاء العام ،وإحالته الى مجلس
األمـ ــة لـيـحـقــق ف ــي ه ــذه الـخـطــوة
آم ــال رج ــال اإلط ـفــاء ومـســاواتـهــم
ب ـ ــإخ ـ ــوانـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
العسكرية األخرى.
وي ـك ـف ــل ل ـ ـ «اإلط ـ ـف ـ ــاء» تـحـقـيــق
غـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا ن ـ ـحـ ــو تـ ــوف ـ ـيـ ــر األم ـ ـ ــن
المجتمعي لكل طوائف المجتمع
مــن الـحــرائــق وال ـكــوارث وغيرها،
آملين أن تكلل هذه الجهود بإقرار

اتحاد الصيادين :خسائر كبيرة لعدم
فتح موسم صيد الروبيان
ش ــدد رئ ـيــس االت ـح ــاد الـكــويـتــي لـصـيــادي
األسماك ظاهر الصويان على ضــرورة زيادة
الدعم لقطاع الصيد ،الفتا إلى أنه متدن جدا
وال يوازي المصاريف التي يتكبدها أصحاب
رخص الصيد لتجهيز قواربهم ولنجاتهم قبل
الموسم لدخول البحر.
واستعرض الصويان في مؤتمر صحافي
التحديات التي تواجه الصيادين ومنها عدم
فتح موسم صيد الروبيان بالمياه االقليمية
الكويتية في موعده مطلع سبتمبر الجاري
رغم الموافقات السابقة ،ما تسبب في خسائر
كبيرة.
وأكـ ــد أن مـطــالـبــة وزارة ال ـت ـج ــارة لـلـقــوى

ً
بيت الزكاة يتسلم تبرعا من «كيفان التعاونية»

ً
ت ـس ـل ــم ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ش ـي ـكــا
ً
ً
بـمـبـلــغ  66689ديـ ـن ــارا تـبــرعــا
مــن جمعية كيفان التعاونية،
وجـ ـ ـ ــرى ت ـس ـل ــم الـ ـشـ ـي ــك خ ــال
زيـ ـ ــارة قـ ــام ب ـهــا وفـ ــد م ــن بيت
ً
الــزكــاة ضم كــا من مدير إدارة
تنمية الـمــوارد نايف الجيماز
ومراقب شؤون المراكز اإليرادية
عـبــدالـلـطـيــف ال ـب ـص ـيــرى لمقر
الجمعية ،وكان في استقبالهم
رئيس مجلس إدارة الجمعية
يوسف العيدان ،ونائب رئيس
مجلس اإلدارة مشاري خاجة،
وأم ـيــن ال ـســر يــوســف الـمـسـلــم،
وأم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق مـ ــاجـ ــد
المطيري.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاز خ ـ ــال
الزيارة عن بالغ شكره وتقديره
لدعم جمعية كيفان المستمر
وإخراجها لزكاة أموالها لدى
«الـ ـبـ ـي ــت» تـمـكـيـنــا ل ــه م ــن أداء
دوره وتنفيذه برامجه الساعية
لتحقيق الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي
بين أفراد المجتمع الكويتي.

رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان يسلم التبرع لمسؤول «الزكاة»
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب رئـيــس
مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة كـيـفــان
التعاونية يوسف العيدان خالل
اس ـت ـق ـبــالــه ل ــوف ــد «ال ـب ـي ــت» عن
تـقــديــره لـلــدور الــرائــد والفعال
ال ــذي يـقــوم بــه بيت الــزكــاة في

خــدمــة فريضة الــزكــاة وتفعيل
دورهــا في المجتمع من خالل
عطائه المشهود.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـي ــدان أن دع ــم
الجمعية لبيت الزكاة يأتي في
إطار دورها المجتمعي المنوط

اإلخ ـ ـ ـ ــوة أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ــة
الموقرين مشروع القانون.
وأش ـ ــاد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء ال ـف ــري ــق خــالــد
الـمـكــراد بــالـعــاقــات بين الكويت
وق ـ ـطـ ــر السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت
المتعلقة باإلطفاء مؤكدا اهمية
تعزيزها وتطويرها.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،ق ــال ال ـم ـكــراد
ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ع ـل ــى ه ــام ــش زي ــارت ــه
الرسمية لقطر ان هـنــاك تعاونا
وثيقا بين البلدين الشقيقين فيما
يتعلق بمجاالت االطفاء من حيث
ت ـبــادل الـخـبــرات واالس ـت ـفــادة من
التجارب المتميزة واالطالع على

الـتـجـهـيــزات الـحــديـثــة فـضــا عن
اساليب التدريب المتطورة.
واضاف انه بحث خالل الزيارة
م ــع م ــدي ــر االم ـ ــن الـ ـع ــام ف ــي قطر
اللواء الركن سعد الخليفي عددا
مــن ال ـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام
المشترك وسبل تطوير العالقات
في المجاالت ذات الصلة.
وأوض ـ ــح ان ــه ب ـحــث اي ـض ــا مع
نــائــب قــائــد لـخــويــا نــائــب رئيس
ل ـج ـن ــة الـ ـ ـت ـ ــراث فـ ــي ق ـط ــر الـ ـل ــواء
عـبــدالـعــزيــز ب ــن فـيـصــل ع ــددا من
األم ــور التي تهم الجانبين فيما
بحث مع مدير عام الدفاع المدني
الـقـطــري الـعـمـيــد حـمــد الدهيمي
تعزيز الـتـعــاون المشترك مجال
االطـ ـف ــاء واالنـ ـق ــاذ واالش ـت ــرط ــات
الوقائية في المباني والمنشآت
بأنواعها.
وقـ ــال ان زي ــارت ــه لـقـطــر والـتــي
ج ـ ــاءت تـلـبـيــة ل ــدع ــوة م ــن وزارة
الداخلية اشتملت على جولة في
ادارات الــدفــاع الـمــدنــي الرئيسي
باالضافة الى زيارة لناديي ضباط
الــدفــاع المدني ووزارة الداخلية
ل ـ ــاط ـ ــاع عـ ـل ــى ن ـ ـشـ ــاطـ ــات ه ــذه
الجهات وفعالياتها.

بها خدمة للوطن والمواطنين،
ومـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي دفـ ـ ــع م ـس ـيــرة
ال ـت ـقــدم وال ـب ـنــاء ف ــي المجتمع
ً
الكويتي ،وتجسيدا لــأ هــداف
السامية التي تضمنها قانون
العمل في الجمعيات التعاونية.

العاملة بإيقاف ملفات الصيادين ال أ ســاس
قانونيا لها الن رخص الصيد حرفية وليست
تجارية والقطاع يخضع لمظلة الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية وليس ألي
ج ـهــة اخ ـ ــرى وال ي ــوج ــد ف ــي ال ـق ــان ــون اج ـبــار
الصياد على نزول البحر يوميا.
وأعرب عن امله ان تقوم الجهات المختصة
بحل أزمة توقف الديزل والبنزين بمحطة وقود
نقعة الشمالن حتى تعيد للنجات والطراريد
استمرارية عملها بالشكل المأمول.

ّ
«القصر» تقيم محاضرة تربوية
ألمهات المشمولين برعايتها
ً
انطالقا من حرص الهيئة العامة لشؤون ّ
القصر على استكمال
نشاطات العودة للمدارس وتغطية مختلف المجاالت المتعلقة
بالحدث ،والتي تساهم في خدمة ورعاية أبنائها وبناتها ّ
القصر،
ّ
أقامت الهيئة محاضرة تربوية وتوعوية هادفة ألمهات القصر
تحت عنوان «مــن أجــل عــام دراســي ناجح» ،وذلــك بالتعاون مع
وزارتي التربية والصحة -قسم إدارة التغذية.
وتـنــاولــت موجهة الـخــدمــة االجتماعية فــي وزارة التربية،
عضوة لجنة التخطيط والـجــودة في مـبــادرة «فــي بيتنا قائد»
موزة الجناع ،خالل المحاضرة عدة قضايا مهمة ألمهات ّ
القصر
بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد عن كيفية تهيئة الطالب
للمدرسة ،والمشاكل التي قد يواجهها ،وعن دور األمهات في
إزالة مخاوف الطالب من المدرسة أو الدراسة.
وتخلل المحاضرة العديد مــن األسئلة واالسـتـفـســارات من
األمهات عن طرق التدريس والتعاون مع األبناء والبنات لخلق
جو دراسي سليم لهم ،مما أسهم في زيادة الوعي المعرفي عند
الحضور.
وقـ ــام ال ـم ـش ــارك ــون م ــن وزارة ال ـص ـحــة ب ـتــوزيــع الـكـتـ ّـيـبــات
التعريفية ،لنشر الــوعــي الـغــذائــي ،وض ــرورة توفير الوجبات
الغذائية المفيدة التي تساهم فــي زي ــادة تركيز الطالب ورفــع
مستواه الدراسي.
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مدرسو وحدة «اإلنكليزية» :ال مكاتب لنا في «الشدادية»

«حجيراتنا المفتوحة تنذر بإمكان ّ
تسرب أسئلة االختبارات وانهيار العملية التعليمية»

تخصيص
«بارتيشنات»
ال يليق بهم
وال بمكانتهم
األكاديمية والعلمية

ك ـشــف م ــدرس ــو ال ـل ـغــة ف ــي وح ــدة
اللغة اإلنكليزية فــي كليات جامعة
الكويت ،أنهم ُحرموا من أبسط حقوق
األس ـت ــاذ الـجــامـعــي ،وه ــي الحصول
على مكتب الئــق فــي موقع الجامعة
الجديد بالشدادية ،يحافظ على كرامة
المدرس ،ويصون خصوصيته ،ويليق
بالمهمة السامية الملقاة على عاتقه
من إعــداد وتربية وتخريج جيل بعد
جيل من أبناء وبنات الكويت ،الذين
أصبح بعضهم أساتذة جامعة يعملون
إلى جانبهم ،وقد حصل طلبتهم على
مكاتب في حين ُحرموا هم منها.
واس ـت ـغ ــرب ال ـم ــدرس ــون ف ــي بـيــان
ل ـه ــم ت ـخ ـص ـيــص ُحـ ـجـ ـي ــرات م ـج ــزأة
لـهــم (بــارتـيـشـنــات) ال تليق بـهــم وال
بمكانتهم األكاديمية والعلمية ،مما
يـعــد انـتـهــاكــا صــارخــا لـكــل األع ــراف
والـقــوانـيــن الجامعية وإن ـك ــارا لحق
االس ـت ــاذ الـجــامـعــي األس ــاس ــي ،وهــو
ال ـح ـصــول ع ـلــى مـكـتــب الئ ــق للقيام
بـ ـمـ ـه ــام ــه وواجـ ـ ـب ـ ــات ـ ــه األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
والتعليمية على أكمل وجه .واعتبروا
أن اإلجحاف في حق مدرسي اللغات

األنصاري :الجامعة تزخر بقاعدة
ثرية من أعضاء هيئة التدريس
أ كــد مــد يــر جامعة الكويت
د .حسين األنصاري أن الجامعة
تزخر بقاعدة ثرية مــن أعضاء
ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس فـ ــي مـخـتـلــف
التخصصات والمجاالت العلمية
والـمـهـنـيــة واإلن ـســان ـيــة ،والـتــي
تعتبر أبــرز مــواطــن الـقــوة التي
تـمـيــز الـجــامـعــة عــن غـيــرهــا من
الجامعات.
جاء ذلك خالل تنظيم مكتب
نــائــب مــديــر الـجــامـعــة للشؤون
ً
العلمية لـقـ ً
ـاء تنويريا ألعضاء
هيئة الـتــدريــس الـجــدد برعاية
وح ـض ــور األنـ ـص ــاري أم ــس في
الحرم الجامعي.
وأعرب األنصاري عن سعادته
بانضمام هذه الكوكبة المميزة
من أعضاء هيئة التدريس الجدد
إلى أسرة الجامعة ،ومشاركتهم
ف ــي م ـس ـيــرة ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـحــث
العلمي بها ،باعتبارهم إضافة
ّقيمة علمية وأكاديمية للجامعة.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـج ــامـ ـع ــة ط ـ ــوال
مسيرتها التعليمية تؤمن بأن
عضو هيئة التدريس هو أساس
عملية التطوير والركيزة الداعمة
لـ ـج ــودة م ـخــرجــات ـهــا م ــن طلبة
مميزين ،ومخرجات بحثية ذات
قيمة مضافة في المجتمع.
وأضـ ــاف أن ت ـج ــارب أعـضــاء
هيئة التدريس الثرية واطالعهم
ع ـلــى أحـ ــدث س ـبــل الـتـعـلـيــم في
كـبــرى الجامعات العالمية لها
ان ـع ـكــاســات إي ـجــاب ـيــة مـتـعــددة
في سبل التدريس والمنظومة
التعليمية بشكل عام ،بما يصب

في مصلحة الطلبة ويشجعهم
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـت ـ ـشـ ــاركـ ــي
والتفاعلي الـقــائــم على اإلب ــداع
وال ـت ـح ـف ـيــز ،ب ـم ــا ي ـت ـمــاشــى مــع
المعايير الحديثة لبناء وتكوين
قـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وت ــأه ـل ـي ـه ــم
بالمهارات واألدوات اإلبداعية
والفكر االبتكاري ،إلعــداد ثروة
بشرية تعالج تحديات المجتمع،
وتـ ـع ــزز دور ال ـج ــام ـع ــة ال ــرائ ــد
فــي الكويت ،وتـخــدم الــدولــة في
مواكبة أولويات التنمية.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـق ــائ ــم
بأعمال نائب الجامعة للشؤون
العلمية د .جــاســم الـكـنــدري إن
ال ـل ـق ــاء ال ـت ـن ــوي ــري يـ ـه ــدف إل ــى
التعريف بــاإلجــراء ات والقواعد
ذات ال ـش ــؤون العلمية ولــوائــح
ً
الجامعة وإجراء اتها ،موضحا
أنــه تضمن مـحــاضــرات تتناول
ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ل ـت ـط ــوي ــر أعـ ـض ــاء
هيئة التدريس من خــال شرح
لوائح الترقيات وكيفية اختيار
المجالت العلمية وأهمية نشر
األبحاث العلمية.
وذكر الكندري أن اللقاء تطرق
كــذلــك إلــى كيفية تنظيم الوقت
بين التدريس واألبحاث العلمية
وخ ــدم ــة ال ـجــام ـعــة والـمـجـتـمــع،
ً
مؤكدا أن هذا اللقاء يعد فرصة
ألعضاء هيئة التدريس لتطوير
أدائهم وتقديم مستوى تعليمي
متميز وإنتاج مخرجات تحقق
مطالب واحـتـيــاجــات المجتمع
وسوق العمل.

جانب من مشروع الشدادية
وع ــدم حصولهم على مكاتب الئقة
وتـخـصـيــص ح ـج ـيــرات م ـج ــزأة لهم
مثل الموظفين األدنى مرتبة ليس إال
ً
ً
تقليال من شأنهم ،وحطا لمنزلتهم،
ً
وإس ــاءة لكرامتهم ،وإن ـكــارا لدورهم
ً
الكبير في تعليم وتربية األجيال جيال
بعد جيل.

ً
ولفتوا إلى أنه نظرا ألنهم معنيون
ب ــإع ــداد االخ ـت ـب ــارات ال ـم ــوح ــدة لكل
الطلبة في الجامعة مما يتطلب درجة
عالية من الخصوصية والسرية ،فإن
هذه الحجيرات المفتوحة والمكشوفة
ستعرض العملية االمتحانية للخطر،
وإم ـك ــان ـي ــة تـ ـس ــرب دف ــات ــر األس ـئ ـلــة
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للطلبة الذين يعج بهم المكان ،مما
سيؤدي إلى الفوضى وانهيار العملية
التعليمية برمتها.
وطــال ـبــوا اإلدارة الـجــامـعـيــة بــأن
تعيد النظر في هذا األمر ،وتمنحهم
حـ ـقـ ـه ــم الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي فـ ـ ــي الـ ـحـ ـص ــول
على مكاتب تتمتع بالخصوصية
والسرية ،وذلــك للنهوض بالعملية
التعليمية والتربوية ،وتوفير البيئة
السليمة التي تسمح بممارسة المهام
األكاديمية والتعليمية براحة نفسية
ترفع من مستوى األداء واإلنتاجية،
وتجعل مدرسي اللغة قــادريــن على
ات ـ ـمـ ــام واجـ ـب ــاتـ ـه ــم فـ ــي الـ ـت ــدري ــس،
ومقابلة طلبتهم وتلبية احتياجتهم،
وإعداد اختباراتهم بسرية تامة أسوة
بزمالئهم من أعضاء هيئة التدريس
ومدرسي اللغة في الوحدات األخرى
ال ــذي ــن حـصـلــوا عـلــى م ـكــاتــب ،وه ــذا
مطلب مستحق لتحقيق أبسط حقوق
االن ـس ــان ،وه ــي الـعــدالــة وال ـم ـســاواة،
وعدم التمييز الذي يضر بالمصلحة
العامة للجامعة ومنتسبيها.

فيصل متعب

كشف عميد كلية التربية في جامعة الكويت،
د .بدر العمر ،عن االتفاق مع عمادة القبول والتسجيل
ف ــي الـجــامـعــة عـلــى تغيير آل ـيــة اسـتـقـبــال طلبات
االلتحاق بالدبلوم التربوي ،مشيرا إلى أن مواعيد
االلـتـحــاق سيتم تحديدها بالتنسيق مــع عمادة
القبول وفقا للنظام اإللكتروني خالل الفترة المقبلة.
وذكر العمر ،في تصريح أمس لـ"الجريدة" ،أنه "في
السابق كان التقديم يدويا ،بحيث يسجل الطالب عن
طريق االستمارة الخاصة بااللتحاق ،ما قد يتسبب
في ضياع أوراق الطالب الخاصة بالتقديم ،ويجعله
يفقد الفرصة في االلتحاق بالبرنامج".
وتابع العمر" :الحصة األكبر لقبول الطلبة في
البرنامج التربوي ستكون للمؤسسات داخل الكويت،
لكن نحن تحكمنا الشواغر التي تكون عند أعضاء
هيئة التدريس ،فهناك من الطلبة من يلتحق ببرنامج
الدبلوم ويرغب في استكمال جدوله الدراسي ،ومن
المحتمل أال نستطيع مساعدته ،الرتباطنا الكبير مع
األساتذة في مجال تدريس هذا الدبلوم".
وأكد أن هناك ضبابية في آلية التقديم للدبلوم
الـ ـت ــرب ــوي ،ح ـت ــى ي ـتــم وضـ ــع شـ ـ ــروط خ ــاص ــة ب ــه،
وسننتهي منها حينما تتضح الصورة بشكل أكثر
وأفضل" ،مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بشكل
محدود لألفراد ،وخاصة الذين ينتمون للمؤسسات
بالكويت.

سيلفرمان :جودة الدراسة في جامعاتنا
ً
تفتح آفاقا واسعة للعمل بعد التخرج
●

حمد العبدلي

أك ــد الـسـفـيــر األم ـيــركــي لــدى
ال ـك ــوي ــت لـ ــورانـ ــس سـيـلـفــرمــان
أن الجامعات األميركية تتميز
ب ـ ـجـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـج ــام ـع ــي،
وتستقطب أكثر من مليون طالب
م ــن م ـخ ـت ـلــف دول الـ ـع ــال ــم ،مــن
ضمنهم أكثر من  10آالف طالب
وط ــال ـب ــة كــوي ـت ـي ـيــن ،الف ـت ــا إلــى
أن الــدراســة فــي تلك الجامعات
تفتح آفــاقــا واسـعــة للعمل بعد
الـتـخــرج ،وتتضمن العديد من
التخصصات التي يحتاج إليها
سوق العمل في كل مكان.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال ت ـن ـظ ـي ــم
الـ ـس ـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـعــرض
الجامعات ،بالتعاون مع شبكة
ال ـط ــاب ال ــدول ـي ــة ،م ـس ــاء أمــس
األول ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق س ـي ـم ـفــو نــي
ستايل.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـيـ ـلـ ـف ــرم ــان ب ـ ــدور
أولـيــاء األمــور فــي دعــم أبنائهم
وتشجيعهم عـلــى الــدراســة في
ً
الجامعات األميركية ،موضحا
أن ــه "يـتـحــدث بصفته ول ــي أمــر
أي ـ ـضـ ــا ول ـ ــدي ـ ــه أبـ ـ ـن ـ ــاء درس ـ ـ ــوا
وت ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــوا م ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــات
األميركية التي تحظى بمكانة
عالمية مرموقة وتحقق كل عام
أع ـلــى ال ـمــراتــب ف ــي التقييمات
األكاديمية العالمية".
ول ـف ــت إلـ ــى أن الـ ــدراسـ ــة فــي
ال ـج ــام ـع ــات األم ـي ــرك ـي ــة لـيـســت

السفير األميركي خالل افتتاحه المعرض
م ـق ـصــورة عـلــى ق ــاع ــات ال ــدرس
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل ت ـ ـت ـ ـعـ ــداهـ ــا إلـ ــى
أب ـعــد مــن ذل ــك ،إذ يـمـثــل تجمع
الطلبة من مختلف دول العالم
فــرصــة جـيــدة لتالقي الثقافات
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ف ــي
اس ـت ـك ـشــاف ك ــل م ــا ه ــو جــديــد،
إضافة إلى الحياة في الواليات
المتحدة التي تعد تجربة فريدة
تفتح للطالب آفاقا واسعة من
المعرفة والخبرة.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ـم ـل ـح ــق
ال ـث ـقــافــي ف ــي س ـف ــارة ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ل ــدى ال ـبــاد نيلسون

وي ـ ــن أه ـم ـي ــة إقـ ــامـ ــة م ـث ــل ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ،إذ تـ ـق ــدم لـلـطـلـبــة
وأولـ ـي ــاء األمـ ـ ــور ف ــرص ــة جـيــدة
للتعرف على نظام الدراسة في
الجامعات األميركية والعيش
فيها خــال فـتــرة الــدراســة ،كما
ت ـ ـقـ ــدم لـ ـه ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال وج ـ ــود
ممثلي الجامعات األميركية كل
ما يحتاجون إليه من معلومات
حول عملية التسجيل والرسوم
الــدراسـيــة والـحـيــاة األكاديمية
في السكن الجامعي لمن يرغب،
وب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود أع ـ ـض ـ ــاء الـ ـسـ ـف ــارة
يحصلون كذلك على المعلومات

الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــون ل ـ ـهـ ــا حـ ــول
تــأش ـيــرة ال ــدراس ــة ومـتـطـلـبــات
اس ـت ـخ ــراج ـه ــا وك ـ ــل م ــا يـشـغــل
بالهم من أسئلة مهمة في هذا
المجال.
وأوضـ ـ ــح ويـ ــن أن ال ـم ـعــرض
يستهدف الطلبة الجدد وكذلك
الــذيــن يــدرســون فــي الجامعات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة حـ ــالـ ـي ــا ،إذ ت ــوف ــر
ال ـج ــام ـع ــات ال ـم ـش ــارك ــة جـمـيــع
المعلومات حول نظام الدراسة
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وكـ ــذلـ ــك
الدراسات العليا.

بدر العمر

سيتم وضع
شروط خاصة
بااللتحاق
بالبرنامج

العجمي :فصل الطلبة الذين
يصوتون بهويات زمالئهم
ّ
ح ــذر رئـيــس الـلـجـنــة العليا
النتخابات الجمعيات العلمية
للعام الجامعي  2020/2019في
جامعة الكويت د .ثقل العجمي،
ال ـط ـل ـب ــة الـ ــذيـ ــن ي ـس ـت ـخــدمــون
هــو يــة زمالئهم للتصويت في
انتخابات الجمعيات العلمية،
من عقوبة الفصل من الجامعة،
بــاع ـت ـبــار ذل ــك يـشـكــل مـخــالـفــة
ج ـس ـي ـمــة لــأن ـظ ـمــة وال ـل ــوائ ــح
الجامعية.
وقــال العجمي ،في تصريح
صحافي أمس ،إن اللجنة العليا
على استعداد كامل لالنتخابات
ً
الطالبية ا لـتــي ستنطلق غــدا ،
مع جمعية الهندسة والبترول
وجمعية العلوم.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد رئ ـي ــس
اللجنة الميدانية النتخابات
الـجـمـعـيــات الـعـلـمـيــة عـبــدالـلــه
ال ـم ـط ـي ــري أن ج ـم ـيــع ال ـل ـجــان
ت ـع ـمــل ع ـلــى قـ ــدم وسـ ـ ــاق ،وتــم
االنـتـهــاء مــن اخـتـيــار األعـضــاء
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ج ـم ـي ــع ل ـج ــان
االقتراع ،مراعين في اختيارهم
ألعـضــاء الـلـجــان مـبــدأ الكفاء ة
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة وال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة ،ال ـت ــي
تساعد في نجاح سير العملية
االنتخابية وتضمن الشفافية
إلدارة م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة
االنتخابية.
وأوضح المطيري أن اللجان
الميدانية استعدت بشكل كامل
إلدارة االنتخابات الطالبية في
كلية العلوم ،من خالل تجهيز
ال ـقــاعــات االنـتـخــابـيــة بــالـحــرم

الجامعي في الخالدية ،مراعين
فيها مبدأ الشفافية والسرية
والـسـعــة الـمـكــانـيــة الستيعاب
أع ــداد الطلبة الــذيــن يحق لهم
التصويت ،وتم اختيار قاعة E
في مبنى  32خ للطالب وقاعة
 146في مبنى  31خ للطالبات،
بتنافس كل من القائمة العلمية
والقائمة المستقلة على مقاعد
الهيئة اإلدارية في كلية العلوم،
و يـبـلــغ ع ــدد الطلبة المقيدين
بــا ل ـك ـل ـيــة  763ط ــا ل ـب ــا و2103
طالبة.
وتـ ــابـ ــع :أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات كـ ـلـ ـي ــة ال ـه ـن ــدس ــة
والبترول فسيكون التصويت
في قاعة فاروق البرغش بحرم
الخالدية للطالب والطالبات،
بتنافس كل من القائمة العلمية
والقائمة المستقلة ،حيث يبلغ
عدد الطلبة المقيدين في كلية
الهندسة والبترول  910طالب
و 3638طالبة.
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري أن ــه في
سـ ـبـ ـي ــل الـ ـتـ ـيـ ـسـ ـي ــر ب ـم ـخ ـت ـلــف
الكليات ستسمح اللجنة العليا
بالتصويت من خــال البطاقة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،م ــرفـ ـق ــة ب ــالـ ـج ــدول
ال ـ ــدراس ـ ــي ،م ـت ـم ـن ـيــا ال ـتــوف ـيــق
لجميع القوائم الطالبية ،وأن
ي ـق ــع االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ــى مـ ــن فـيــه
المصلحة الطالبية العامة.

«بوكسهل» تنظم لقاءات تنويرية
لطالباتها المستجدات
للتعرف على اللوائح ومرافق الحرم الدراسي
نظمت كلية بوكسهل الكويت
ل ـل ـب ـنــات لـ ـق ــاءات ت ـنــويــريــة عــدة
لطالباتها المستجدات بالفصل
ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــي األول 2020 -2019
ً
أخيرا في مسرح عيسى الرفاعي،
ل ـت ـع ــري ــف الـ ـط ــالـ ـب ــات بـطـبـيـعــة
الدراسة في الكلية ،والتخصصات
والبرامج التي تقدمها.
وتطرقت اللقاءات إلى اللوائح
التي يتحتم على الطالبات اإللمام
ب ـهــا خـ ــال ف ـت ــرة ال ـ ــدراس ـ ــة ،إلــى
جانب االطالع على مرافق الكلية،
وإتــاحــة الـفــرصــة لهن للحصول
ع ـل ــى أي م ـع ـل ــوم ــات ت ــرش ــده ــن
لتحقيق مسيرة أكاديمية ناجحة.
وتـ ـع ــرف ــت الـ ـط ــالـ ـب ــات ،خ ــال
ال ـل ـق ــاءات ،عـلــى رؤسـ ــاء األق ـســام
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
المسؤولين عن مختلف األقسام
واألنشطة الطالبية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـك ـل ـيــة د .علي
عريفة إن "بوكسهل" تعمل بقدم
وس ـ ـ ــاق ل ـت ـح ـق ـيــق كـ ــل م ـق ــوم ــات
النجاح للعام الــدراســي الجديد،
ً
الف ـتــا إل ــى أن حـضــور الطالبات
الـ ـلـ ـق ــاءات وال ـ ـ ــورش واألن ـش ـط ــة
الـتــوعــويــة الـتــي تنظمها الكلية

جانب من اللقاء التنويري

على مدار العام الدراسي مهم جدا
لحياتهن األكاديمية ،لالستفادة
ً
ليس فقط أكاديميا من بل عمليا
كذلك ،واكتساب المهارات الالزمة
لمسيرة وظيفية ناجحة.
ي ــذك ــر أن ـ ــه ف ــي إطـ ـ ــار اه ـت ـمــام
"بــوك ـس ـهــل ال ـك ــوي ــت" بــاألنـشـطــة
ً
الـطــابـيــة ،تنظم الـكـلـيــة سنويا
نـشــاطــات ع ــدة ،منها الترفيهية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة كـ ـ ـ ـ ــورش عـ ـم ــل فــي

مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـط ـ ــال ـ ـب ـ ــات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـ ـعـ ــارض ال ـف ــرص
ً
الوظيفية ،وتسعى الكلية دائما
إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة مـ ـح ــاض ــري ــن
متخصصين في مجاالت مختلفة
بهدف إثراء الجانب العملي لدى
ال ـط ــال ـب ــات م ــن خـ ــال االح ـت ـكــاك
والتفاعل مع خبرات لها تجارب
عملية ثرية.

انتخابات طلبة  ٢٦ KILAWالجاري
●

فيصل متعب

أعلنت عـمــادة شــؤون الطلبة فــي كلية القانون
الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة ( )KILAWفـتــح ب ــاب الـتــرشــح
النتخابات رابطة الطلبة للعام الدراسي 2020/ 2019
حتى  ١٩الجاري.
وذك ـ ــرت ال ـع ـم ــادة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،أن االثـنـيــن
المقبل هــو موعد الجمعية العمومية وانسحاب
الـمــرشـحـيــن ،مبينة أن االن ـت ـخــابــات سـتـجــرى 26

ً
الجاري من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء
في مبنى الكلية .وأفادت بأن الترشح سيكون عبر
تعبئة طـلــب تــرشــح ل ــدى مكتب الـعــاقــات العامة
والتسويق في الكلية ،الفتة إلى أن شروط الترشح
تـتـضـمــن تـقــديــم تـفــاصـيــل ب ـنــود مـيــزانـيــة خــوض
االن ـت ـخــابــات واإلع ــان ــات الـمـنـصــوص عـلـيـهــا في
المادة  ٢٠الواردة بالئحة النظام األساسي للرابطة،
وإحضار الهوية الجامعية عند تقديم الطلب ،إذ لن
يقبل أي إثبات آخر.

ةديرجلا
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كتاب

«الحلم بكويت حديثة»

6-٤

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

انتخاب نصف اليوسف مديرا ورفض استقالة أمين الصندوق يوسف العدساني
ّ
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.

عام  1353هـ أعلنت
البلدية أنها تحتاج
َ َ
إلى كاتب ذي ملكة
إنشائية للعمل
أمينا للصندوق
وآخر لمسك
الدفاتر ومحاسبة
ّ
المحصلين

أمطار غزيرة
شهدتها الكويت
في ديسمبر 1934
تسببت في هدم
ثلث بيوتها لذا
سميت بـ «الهدامة»

ً
المجلس فرض رسما
على األموال الواردة
إلى الجمرك بنسبة
نصف روبية على
المئة مع وضعها
في صندوق البلدية
وصرفها على
المعارف

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 الرابعة:

محمد صقر المعوشرجي

البلدية وأضرار أمطار
«سنة ّ
الهدامة»

المجلس البلـدي الثالث من
 1934إلى 1936م
إعالن ()55
ص ـ ـ ــدر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد ب ـنــص
الـعـبــارة ال ـصــادرة فــي اإلعــان
ّ
ّ
المحرم
المحرر في 18
نمرة 23
1351هـ وهو ما يتضمن صفة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ب ـم ـنــاس ـبــة ح ـلــول
ال ــدورة االنتخابية (للمجلس
البلدي) ّ
للمرة الثانية (التاريخ
غير ّ
مبين).
التعليق:
صـ ـ ــدر إع ـ ـ ــان ال ـب ـل ــدي ــة فــي
مـطـلــع ش ـهــر ال ـم ـح ـ ّـرم 1353م
الموافق أبــريــل 1934م ،بشأن
إج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات الـمـجـلــس
البلدي لدورته الثالثة الممتدة
ل ـل ـع ــام ـي ــن ال ـه ـج ــري ـي ــن 1353
و ،1354الـمــوافـقــة لـلـفـتــرة من
أبريل  1934حتى أبريل 1936م.
يبدو أن انتخابات المجلس
لـ ـ ــدورتـ ـ ــه الـ ـث ــالـ ـث ــة قـ ـ ــد ت ـمــت
فـ ــي جـ ــو ت ـ ـسـ ــودة درج ـ ـ ــة مــن
ّ
الـتـنــافــس ،وتـشــكــل المجلس
ال ـب ـل ــدي ال ـث ــال ــث بــاالن ـت ـخــاب
مــن ال ـس ــادة :عـبــدالـلــه الجابر
الـصـبــاح -رئـيـســا بالتعيين،
ي ــوس ــف ب ــن ع ـي ـس ــى ،خـلـيـفــة
ب ـ ــن ش ــاهـ ـي ــن ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،س ـيــد
علي السيد سليمان ،يوسف
ال ـصــالــح الـحـمـيـضــي ،نصف
الـ ـي ــوس ــف الـ ـنـ ـص ــف ،مـحـمــد
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ،م ـ ـشـ ــاري
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدر ،مـ ـ ـش ـ ــاري
ـان ،أح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـفـ ـه ــد
الـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
ّ
ال ـخــالــد (ت ــوف ــي وح ـ ــل مـحــلــه
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي)،
ً
محمد الحمود الشايع (بدال
ُم ــن م ـش ـعــان ال ـخ ـض ـيــر ال ــذي
أب ـط ـلــت ع ـضــوي ـتــه) ،عـبــدالـلــه
ً
الـعـسـعــوســي (بـ ــدال مـ ُـن سيد
زيد السيد محمد الذي أبطلت
ً
عضويته) ،جاسم بودي (بدال
من سليمان العدساني الذي
اس ـت ـقــال ،وب ـعــد وفـ ــاة جــاســم
بودي شغل مكانه عبدالرحمن
بن بحر).
وتـ ـ ـ ّـم ف ــي ال ـج ـل ـســة األول ـ ــى
ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـث ــال ــث يـ ـ ــوم 17
ال ـ ـم ـ ـحـ ــرم 1353ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان ـت ـخ ــاب
ن ـ ـصـ ــف الـ ـ ـي ـ ــوس ـ ــف ال ـن ـص ــف
ً
ً
مديرا جديدا لبلدية الكويت.
ورفــض المجلس البلدي في
ج ـل ـس ـتــه ال ـث ــان ـي ــة ال ـم ـن ـع ـقــدة
ي ـ ـ ــوم  20ال ـ ـم ـ ـحـ ــرم 1353ه ـ ـ ـ ـ ـ
االستقالة المقدمة من كاتب
اإلدارة وأ مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق
البلدية يوسف عبد الوهاب
ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي ،وك ـ ـ ــان ال ـق ـصــد
م ــن تـقــديـمـهــا إعـ ـط ــاء فــرصــة
لـ ـلـ ـم ــدي ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـل ـب ـلــديــة
الختيار كاتب وفــق مــا يــراه،
وجاء رفض االستقالة بمثابة
تجديد للثقة بالكاتب .وباشر
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـثـ ــالـ ــث أعـ ـم ــال ــه
كالمعتاد.
إعالن البلدية رقم ( )57سنة
1353هـ
ً
ليكن معلوما لــدى كــل من
ّيتعاطى األوزان ذات الكسور
أن ـ ــه م ـم ـنــوع عـلـيـهــم م ــن اآلن
ً
ـوا ما
فـ ـص ــا ّع ــدا أن يـسـتـعـمـلـ ّ
ي ـت ـجــزأ م ــن األوقـ ـي ــة كــالــثـلــث

ً
حاليا)
المبنى الثاني لبلدية الكويت (المتحف
ّ
ون ـ ـ ُصـ ــف ال ــثـ ـل ــث ومـ ـ ــا ُب ـع ــده
وال ــخ ـ ْـم ــس ون ـصــف الــخـ ْـمــس
ومــا بـعــده ،ويـجــوز لهم فقط
استعمال نصف األوقية وما
بـعــده كــالـ ّـربــع ونـصــف الـ ّـربــع
إلى آخره ،وللبيان ُح ّرر.
ال ـت ـع ـل ـي ــق :ي ـم ـنــع اإلع ـ ــان
ال ـت ـع ــام ــل ب ـث ـلــث األو ُق ـ ـيـ ــة أو
ن ـ ـصـ ــف ثـ ـلـ ـثـ ـه ــا أو خـ ـ ْـمـ ــس
األوقـ ـي ــة أو ن ـصــف الـخـمــس،
ويـ ــوجـ ــب ال ـت ـع ــام ـ ُـل بـنـصــف
األوقية ُ
ور بعها وثمنها في
ً
وزن المشتريات؛ وذلك منعا
ّ
لـضـيــاع ح ــق ال ــزب ــون ،وي ــدل
هــذا التقنين على أن الناس
ك ــان ــوا ي ـت ـعــام ـلــون ب ــأق ــل مــا
ً
يـمـكــن ش ـ ــراؤه ن ـظ ــرا لضيق
ذات اليد.
إعالن ( 2 )58صفر
ّ
إن الـ ـض ــال ــة ال ـت ــي ُو ِج ـ ــدت
فــي شهر ذي الحجة 1349هـ ـ
ّ
فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــب ال ـ ـب ـ ـلـ ُــديـ ــة بـ ـس ــك ــة
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق وأع ـ ـلـ ــن عـنـهــا
ّ
مر تين و لــم يتبين صاحبها
ّ
ّ
وهــي ف ــردة ح ــرى مقمس وال
تزال في إدارة البلدية إلى اآلن،
فكل مــن لــه ضائعة فليراجع
اإلدارة من تاريخه إلى مرور
ش ـهــر واح ـ ــد ،وع ـنــد انـقـضــاء
ُ ّ
هــذه الـمــدة تسلم إلــى الرجل
الذي وجدها.
إعــان البلدية رقــم (20 )59
صفر
ً
ليكن معلوما لــدى كــل من
ت ـكــون ل ــأس ــاك الـكـهــربــائـيــة
وأعـمــدتـهــا عــاقــة بجدرانهم
ً
ً
متى أرادوا هدما أو إصالحا
ف ــي ت ـلــك ال ـ ـجـ ــدران الـمـتـصـلــة
ب ــاألس ــاك ال ـم ــذك ــورة فيجب
ع ـل ـي ـهــم أن يـ ــرا ج ـ ـعـ ــوا إدارة
الـ ـبـ ـل ــدي ــة قـ ـب ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــروع فــي
العمل ،وللبيان ُح ّرر.
التعليق:
ّ
يـحــذر اإلع ــان المواطنين
مــن العبث بــأســاك الكهرباء
أو ل ـم ـس ـه ــا ،وكـ ــانـ ــت أسـ ــاك
الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــدات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة
ّ
مكشوفة ومعلقة بالبيوت أو
على أعمدة من الخشب وذلك

ف ــي ب ــداي ــة إي ـص ــال الـكـهــربــاء
للمباني في الكويت .واإلعالن
هو تكرار لإلعالن .49
إعالن ( 11 )61شعبان
ً
معلوما لــدى جميع
ليكن
ّ
ّ
القصابين أنه غير جائز لهم
وضــع اللحوم على القفاصة
ُبل يجب تعليقها كسابق ما
أم ـ ــروا ب ــه ،وم ــن يـخــالــف ذلــك
يعرض نفسه للعقاب.
التعليق :يطلب اإلعالن من
ّ
أصحاب محلت بيع اللحوم
(الـ ـ ـق ـ ـ ّـص ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن) أال ي ـض ـع ــوا
ُ ّ
اللحوم على الطاولة بل تعلق؛
والقصد من ذلك أن المشتري
يستطيع أن ّ
يحدد الجزء الذي
يختاره.
إع ـ ــان ( 8 )62ش ـ ــوال سنة
 1353هـ
ً
ليكن معلوما لــدى كــل من
لديه كفاء ة بأن إدارة البلدية
َ َ
تـحـتــاج إل ــى كــاتــب ذي مــلــكــة
إن ـش ــائ ـي ــة ك ــأم ـي ــن صـ ـن ــدوق،
وك ــات ــب آخ ــر لـمـســك الــدفــاتــر
ومـحــاسـبــة الـمـحـ ّـصـلـيــن إلــى
غـيــر ذل ــك م ــن شـ ــؤون اإلدارة
الـ ـحـ ـس ــابـ ـي ــة ،فـ ـم ــن يـ ـج ــد فــي
نفسه الكفاء ة إلحــدى هاتين
الــوظـيـفـتـيــن فـلـيـخــابــر إدارة
ً
البلدية كتابيا من تاريخه إلى
مرور ثمانية أيام.
التعليق:
بـعــد اسـتـقــالــة كــاتــب وأمـيــن
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ي ــوس ــف
العدساني ّ
قرر المجلس البلدي
نشر إعالن عن وجود وظيفتين
شاغرتين :األولــى لمن تتوافر
َ
لديه ملكة الكتابة اإلنشائية
وه ــذا سيشغل وظـيـفــة (أمـيــن
الصندوق) ،والوظيفة الثانية
كــا تــب للسجالت المحاسبية
مـ ــع م ـح ــاس ـب ــة ال ـم ـح ـص ـل ـيــن،
وت ـط ـل ــب ال ـب ـل ــدي ــة م ـم ــن يـجــد
ً
ن ـف ـســه ك ـف ـئــا أن ي ـت ـقــدم خــال
ثمانية أيام من تاريخ اإلعالن.
وقد شغل وظيفة كاتب اإلدارة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان وشـ ـغ ــل
عـبــدالـلـطـيــف الـنـصــف وظيفة
أمين الصندوق.

خليفة بن شاهين الغانم

ً
ليكن معلوما لدى
جميع ّ
القصابين
ّ
أنه غير جائز لهم
وضع اللحوم على
القفاصة بل يجب
تعليقها

عممت على ّ
التجار
ّ
بأن على كل من
يشتري منهم ِسلعة
بثمن أرخص من
السعر المتداول إخبار
المحكمة أو إدارة
الشرطة قبل أن يدفع
ثمن تلك السلعة

ورد ف ــي مـحـضــر جـلـســة األح ـ ــد  2رم ـض ــان 1353ه ـ ـ ـ ـ أنــه
«بخصوص المطر الــذي تــوالــى هطوله آخــر ليلة السبت 1
رمـضــان  1353ه ــ ،تــذاكــر األع ـضــاء فيما أحــدثــه هــذا المطر
الغزير من أضرار بليغة وفيما هدم ّ
وخرب من بيوت ومساكن
لضعفاء ال يملكون ســواهــا وقــد تلفت وتـلــف معها كــل ما
تحويه مــن ذخــر ومـتــاع ،فــرأى الجماعة أن يوضع اكتتاب
ّ
يتولى رعايته حضرة الرئيس ،وقبل الشروع رأوا وجوب
إشراف سمو الشيخ أحمد الجابر وأن يطلبوا منه أن يضع
ّ
حجر األساس للمساعدة في هذا المشروع ،ويجب أن يتولى
هذا الطلب كل من الشيخ عبدالله الجابر والشيخ يوسف بن
ّ
ويتعين أن يكون الذهاب
عيسى والحاج أحمد الحميضي،
ً
ْ
إل ـيــه ُب ــك ــرة ص ـبــاحــا .وت ـق ـ ّـرر أن تـضــم دراهـ ــم إعــانــة الـفـقــراء
الـمــذكــورة فــي ال ـمــادة  6مــن محضر الجلسة  16إلــى إعانة
منكوبي المطر الجاري البحث فيها».
وف ــي جـلـســة الـمـجـلــس الـتــالـيــة بـتــاريــخ  24رم ـضــان قـ ّـرر
المجلس ما يلي:
ُ
«ت ّ
عي ّن لجنة إلحصاء البيوت التي أتلفها المطر وأهلها
المستحقين للمساعدة ،»...واعتمد المجلس في جلسة  21ذي
القعدة  1353هـ (يناير 1935م) توزيع إعانة منكوبي المطر
الم ّ
البالغة  31663روبـيــة بالكيفية ُ
سجلة فــي بيان خاص
معتمد من رئيس وأعضاء البلدية.
التعليق :سنة ّ
الهدامة هي السنة التي هطلت فيها أمطار
غــزيــرة على الكويت وبالتحديد فــي فجر السبت األول من
ّ
وتهدم فيها عدد كبير
رمضان  1353هـ الموافق  1934/12/8م؛
من البيوت وخاصة في المنطقة التي تقع حول حفرة المسيل،
وأيضا في منطقة جبلة الفالح وفريج (حي) العليوهّ .
وقدر
عــدد البيوت التي تهدمت بحوالي ثلث البيوت الموجودة
في البلد ،ألن البيوت كانت من طين فإذا أتت عليها المياه
ٍّ
ً
هدمتها ،وما بقي بعيدا عن الماء في محل مرتفع لم يصبه
سميت ّ
شيء ،ولذلك ّ
هدامة.

يوسف الصالح الحميضي

إعالنات 1354هـ (/1935
1936م)
إعالن ( 18 )64صفر
ن ـ ـع ـ ـلـ ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــوم أص ـ ـحـ ــاب
الحمير أنه غير مسموح لهم
شـيــل ال ـ ّـرم ــل م ــن أمـ ــام حــوطــة
ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ِق ـ ـب ـ ـلـ ــي ب ـي ــت
األ م ـي ــر ك ــا ن ــي ،وإذا أرادوا أن
ً
يــأخــذوا رم ــا فيكون ذلــك من
حـ ّـد العالمة الموضوعة عند
ع ــاي ــر ال ـح ــوط ــة وق ـب ـل ــه ف ـقــط.
أمــا مــن الـعــامــة وش ــرق فغير
مسموح.
إعالن رقم ()65
ً
ّ ليكن معلوما لــدى العموم
أنــه بمناسبة المولد النبوي
ً
ّ
ال ـشــريــف ف ـ ــإن غ ـ ــدا الـخـمـيــس
 12ر ب ـ ـ ـيـ ـ ــع األول ه ـ ـ ــو ي ـ ــوم
تعطيل ع ــام وي ـجــب اعـتـبــاره
ً
ً
ً
ّ
عيدا دينيا شامال تعطل فيه
جميع دكاكين األســواق طيلة
نـ ـه ــار بـ ـك ــرة م ــاع ــدا أص ـح ــاب
ـحـ ـ ـ َـرف اآلتـ ـ ـي ـ ــة 1- :بــائ ـعــي
الـ ـ ـ ِ
ال ـل ـحــم وال ـس ـم ــك - 2 .بــائـعــي
الـ ـخـ ـض ــراوات - 3 .ال ـخ ـبــازون
وأصحاب المطاعم والمقاهي.
فيجب على عـمــوم األهــالــي
مالحظة ذلك وتنفيذه وكل من
ي ـخــالــف ي ـع ــرض نـفـســه بــذلــك
للمسؤولية والجزاء.
إعالن ()66
ل ـي ـك ــن م ـع ـل ــوم ل ـ ــدى ع ـمــوم
سائقي السيارات أنــه ممنوع

ال ـ ـمـ ــرور مـ ــن س ـ ــوق ال ـخ ـضــرة
ومن يخالف ذلك يعرض نفسه
للعقوبة.

المجلس البلدي يبدأ التحضير
إلنشاء مجلس المعارف
ج ـ ــاء فـ ــي م ـح ـضــر الـجـلـســة
الــراب ـعــة والـعـشــريــن للمجلس
ال ـب ـل ــدي ال ـم ـن ـع ـقــدة ب ـت ــاري ــخ 8
ذو الـحـجــة  1354هـ ـ الـمــوافــق
 1936/2/1م ما يلي:
«عـ ـ ـ ــرض (ال ـ ـع ـ ـضـ ــو) مـحـمــد
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم م ـ ــوض ـ ــوع
المعارف والحاجة الماسة لها،
وبعد الـمــداولــة فــي الموضوع
ّ
ات ـفــق الـمـجـلــس عـلــى أن يضع
ً
رسـ ـم ــا ع ـلــى األم ـ ـ ــوال الـ ـ ــواردة
إلــى الـكـمــرك (الـجـمــرك) بالمئة
نـ ـص ــف روبـ ـ ـي ـ ــة وي ـ ــوض ـ ــع فــي
ُ
وت َ
صرف على
صندوق البلدية
المعارف .وقد ُعهد إلى الرئيس
المفاوضة مــع سـعــادة الشيخ
أحمد الجابر في هذا الشأن».
وج ــاء ف ــي مـحـضــر الجلسة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
المنعقدة بتاريخ  21ذي الحجة
 1354هـ ما يلي:
الرئيس بدعوة أعضاء
«أمر
ُ
ال ـب ـل ــدي ــة ون ـخ ـب ــة م ــن ال ـت ـ ّـج ــار
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّ
ـورديـ ـ ـ ــن ،وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـك ــام ــل
الـ ـ ـم ـ ــدع ـ ــوون أع ـ ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس
للعموم مــوا فـقــة الشيخ أحمد
الجابر على وضع رسم نصف
ُ
روبـ ـي ــة بــال ـم ـئــة ت ـ ـصـ ـ َـرف عـلــى
المعارف ،وقد حصلت الموافقة

مــن الـعـمــوم وت ـ ّـم تقديم الئحة
للمدعوين وضعوا توقيعاتهم
ً
عليها إثباتا على موافقتهم».
وورد ف ــي مـحـضــر الجلسة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
المنعقدة بتاريخ  2محرم 1355
هـ الموافق  1936/2/24م ما يلي:
«دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة
األعـضــاء لجلسة فــوق الـعــادة،
وأع ــرب لـهــم عــن رغـبــة سـعــادة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ بـ ـمـ ـع ــرف ــة أش ـ ـخـ ــاص
لجنة المعارف ومديرها ،فقد
ت ـقـ ّـرر بـهــذا ال ـصــدد أن أعـضــاء
ال ـب ـل ــدي ــة ه ــم ل ـج ـنــة ال ـم ـع ــارف
وال ـش ـيــخ يــوســف (ب ــن عيسى)
ً
م ــدي ــرا ل ـه ــا ،وم ــدت ـه ــا ش ـهــران
وع ـنــد االن ـت ـهــاء تـنـظــر اللجنة
ال ـمــذكــورة فــي كيفية انتخاب
لجنة المعارف ّ
ومديرها على
أن ل ـج ـنــة ا ل ـم ـع ــارف ال تتغير
بتأثير انتخاب البلدية المقبل».
ّ
وقرر المجلس البلدي الرابع
ُ
(الذي أنتخب في  7محرم 1355
هـ) في جلسته الرابعة المنعقدة
في أواخر شهر محرم  1355هـ
ّ
محدد اليوم بالمحضر)
(غير
ما يلي:
«اتـفــق المجلس على دعــوة
ّ
التجار الذين اتفقوا على وضع
رسم المعارف على الوارد من
الكمرك بالمئة نصف النتخاب
ً
 12عضوا للجنة المعارف».

توظيف الكويتيين في شركة
ّ
«حمال باشي» للنقل والتنزيل
ق ـ ّـرر الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي فــي جلسته
بـتــاريــخ  25شعبان  1353ه ـ (1934م)
م بشأن توظيف الكويتيين في شركة
النقل والتنزيل ما يلي:
أوال :أن ي ـتــذاكــر ال ـمــديــر م ــع رسـتــم
(بــاش حـ ّـمــال) المزورية الذين ينزلون
مــن الـمــركــب بخصوص إدخ ــال العرب
معهم في العمل.
ثانيا :أن يرسل المدير إلــى رؤســاء
ّ
الحماميل و يـحــتــم عليهم أن يدخلوا
معهم النصف من العرب.
ثالثا :أن يتعين أن يكون الحماميل
ّ
الذين يتولون نفاض السفن سواء كانت

من الخليج أو من الهند كلهم عربا إال
إذا اقتضت الحاجة إلى إدخال  5أنفار
مــن الـعـجــم مـعـهــم ،أم ــا عـمــالــة أبوعلي
فتبقى على حكمها ،وهي العاملة التي
ّ
تتولى نفاض أموال المركب.
ُ ّ
رابعا :أن يحتم المدير على كل رئيس
عــامـلــة مــن الحمالين الـعـجــم أن يأخذ
ً
إجازة من البلدية مجانا.
التعليق:
بما أن المجلس البلدي هو المؤسسة
األولى والوحيدة للخدمات العامة وكل
ما يتعلق بأمور المواطنين في الكويت،
وبسبب ســوء األوضــاع المعيشية في

البلد ،فقد ّ
قرر المجلس الطلب من مدير
البلدية أن يـتـفــاوض مــع شــركــة النقل
والتنزيل (حـ ّـمــال بــاشــي) -وهــي شركة
أهلية لتفريغ وتحميل السفن وأكثر
ّ
عمالها مــن أص ــول إيــرانـيــة -لتوظيف
ّ
عــدد من العمال الكويتيين من أصول
عربية ضمن ّ
عمال هذه الشركة ...وهذا
اإلج ــراء فرضته الـظــروف االقتصادية
القاسية التي كانت تمر بها البالد في
فترة الثالثينيات.

من آثار أمطار «سنة ّ
الهدامة»

٨

زواﻳﺎ ورؤى

دلبلا

•
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ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :دروﻧﺰ ﺣﺒﻨﺎ

ً
ﻧﺸﺮت ﺟﺮﻳﺪة ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺧﺒﺮا ﺣﻮل ﺑﻼغ ﻗﺪم ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﺑﺄن ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر اﺧﺘﺮﻗﺖ أﺟﻮاءﻧﺎ ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ
ووﺻـﻠــﺖ إﻟــﻰ ﻣﺤﻴﻂ دار ﺳـﻠــﻮى -ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ ورﻋــﺎه
وأرﺟﻌﻪ ﻟﻨﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ -ﺛﻢ ﻫﺒﻄﺖ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺨﻔﺾ،
وذﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ  3أﻣﺘﺎر ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ
ﻣﻘﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺪع ،ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻣﺎﻣﻲ
ﻟﻤﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺎﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺎدت إﻟﻰ
دوار اﻟﺒﺪع ،ﺛﻢ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺨﺒﺮ وﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻧﺴﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﻼغ" ورﻣﻴﻨﺎﻫﺎ
ً
وراء ﻇ ـﻬــﻮرﻧــﺎ ،رﻏ ــﻢ أﻧ ـﻬــﺎ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺟـ ــﺪا ﻓــﺎﻟ ـﺒــﻼغ ﻳـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺰم
ً
ﺑﺼﺤﺘﻪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أن ﻛﻼ ﻣﻨﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻴﻮم ﺑﻼﻏﺎ ﻋﻦ
ﻃﺒﻖ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﺤﻮم ﻓﻮق ﺳﻮق اﻟﺤﻤﺎم ،أو دﻳﻨﺎﺻﻮر ﻳﺴﺮح ﻣﻊ
اﻹﺑــﻞ ﻓــﻲ ﺑــﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻬﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻼﻏﺎﺗﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺠﺪال؟!
ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬه ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻫﻴﺎت وﻟﻜﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﺑﻼﻏﺔ
اﻟﺸﻒ" اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أداء ﺗﻬﻮﻳﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ،
رﺑﻤﺎ ﻷن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻲ ،وﻛﻞ
ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺒﺮرﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻬﻮاﻻت وﺑﻼﻏﺔ اﻟﺸﻒ
ورﺑﻤﺎ إﻃﺎر ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﻼغ" وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻨﺺ
اﻹﺧﺒﺎري ،ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺬي ﻳﺼﻄﺎد
ﺑﺼﻨﺎرة راﻳﺘﻪ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻠﻞ ،واﻟﺒﻌﺾ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻮاﺋﻖ
ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﻮر أو ﻓﻮﻗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻧﻔﺮاد ﻟﻮﺣﺪه أﻣﺎم ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻟﻴﺘﻔﻨﻦ وﻋﻠﻰ راﺣﺘﻪ ﻓﻲ إﻣﺘﺎع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﻣﻮات!!
آﻧﺴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺪم اﻟﺒﻼغ؟ ﺳﻴﺪاﺗﻲ ﻫﻞ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﻪ أﺣﺪ آﺧﺮ
ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻨﻲ اﻟﺒﻼد اﻟـ ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ أم اﻧﻔﺮد ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪروﻧﺰي
ﻟ ــﻮﺣ ــﺪه؟! ﺳ ــﺎدﺗ ــﻲ ﻫ ــﻞ ﻛ ــﺎن ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ واﺿـ ــﺢ أم ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ ﺷﻔﻮﻳﺔ؟ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺎ ﻫــﻮه ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺑﻼﻏﻪ؟ وﻫﻞ ﻗﺪﻣﺖ رﺳﻤﻴﺎ؟ ﻛﻞ ﻫﺬا أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻢ وﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ
ﺳﺎﻋﺔ رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ أﻣﺎم "ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮن" ،ﻓﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﻌﺎﺟﻞ
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺴﺎذج ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺴﺎﻣﺞ "ﻛﺬﺑﺘﻪ ﺻﺞ" ﻛﺤﺎل
ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ ،وﻣﺎ دام اﻟﻤﺎﻧﺸﻴﺖ دﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﺎك ﺗﺬاﻛﺮ
اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻓﻠﺘﺨﺮج اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب وﻣﻊ أﻟﻒ ﺳﻼﻣﺔ.
ﻻ أﺧ ـﻔــﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﺣ ـﺘــﻰ أﻋ ــﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧـﺒــﺮ اﻟ ــﺪروﻧ ــﺰ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻠــﻦ أﺻ ـ ــﺪق أن ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة ﺗـﺘــﺮك
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻮر دوار اﻟﺒﺪع
اﻟﺬي أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد أﺣﺠﺎر رﺻﻴﻔﻪ وﻧﻮع اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﻮﻏﻞ ﻣﺎب وﺑﻜﺒﺴﺔ زر ،وﻟﻦ أﺻﺪق ﻗﺼﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺎت
ﺣﺘﻰ أﻋﺮف "ﻧﻮع اﻟﺪوزﻧﺰ" اﻟﺘﻲ "ﺗﻜﺒﺲ*" و"ﺗﺘﺮك" ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺘﺎﻛﺴﻲ ﺟﻮال ﻓﻲ زﺣﻤﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ رادار،
وﻻ أﺣــﺪ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﻟﻤﺎذا ﺗﻌﻨﺖ اﻟــﺪروﻧــﺰ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ
رﻏــﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﺴﻠﻠﺔ وﺑﻤﻬﻤﺔ ﺳــﺮﻳــﺔ؟! رﺑﻤﺎ ذﻫﺒﺖ ﻣﺜﻼ ﻟﺘﻌﺪل
رأﺳﻬﺎ اﻟﺪروﻧﺰي اﻟﻤﻨﻜﻮش ﺑﺸﺎي ﺳﻨﺠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ﻳﺎ
وﻟﺪ اﻟﺤﺠﻴﺔ ...رﺑﻤﺎ!!
أﺧﻴﺮا ﻟﻦ أﺻــﺪق ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ دروﻧــﺰ ﺣﺒﻨﺎ ﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺸﻒ أو
دروﻧ ــﺰ ﺣﺒﻜﺘﻨﺎ اﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ،وﻟــﻦ أﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻓــﺦ ﺳــﺬاﺟــﺔ اﻟﻤﻴﺪﻳﺎ
وﺳﻤﺎﺟﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﻤﻴﺪﻳﺎ اﻷوﺣﺪ
اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻟﻤﺎﻧﺸﻴﺘﺎت ﺗﺒﻴﺤﻬﺎ ...اﻟﺮﺗﻮﻳﺘﺎت.

اﻟﻨﺨﻠﺔ رﻣﺰ اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء

ﻛﻴﻨﺠﺴﻤﻴﻞ ﺑﻮﻧﺪ وأﻧﺠﻮس ﻣﺎﻛﺮون*

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي
ﻻ أﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﺣﺘﻰ أﻋﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﺒﺮ اﻟﺪروﻧﺰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻦ أﺻﺪق أن ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺘﺮك
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻮر دوار اﻟﺒﺪع
اﻟﺬي أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد أﺣﺠﺎر رﺻﻴﻔﻪ وﻧﻮع اﻷﺷﺠﺎر
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﻮﻏﻞ ﻣﺎب وﺑﻜﺒﺴﺔ زر ،وﻟﻦ أﺻﺪق ﻗﺼﺔ
اﻟﻜﺸﺎﻓﺎت ﺣﺘﻰ أﻋﺮف »ﻧﻮع اﻟﺪروﻧﺰ« اﻟﺘﻲ »ﺗﻜﺒﺲ *«
و»ﺗﺘﺮك« ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺘﺎﻛﺴﻲ ﺟﻮال.

opinion@aljarida●com

أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة أﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ،
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح اﻵن -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ  2020وﻣﺎ
ﺑﻌﺪه -ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻣﺪى ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ؟
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻄﻲء ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻻزدﻫﺎر،
وﻗــﺪ ﻳ ــﺆدي ذﻟــﻚ إﻟــﻰ اﻟﻔﺸﻞ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫ ــﺪاف ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2015وﻟﻜﻦ إذا
ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻓﺴﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ،ﺛﻤﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺑﺎرﻳﺲ .ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻛﻼ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ،
وﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ.
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﺣــﺪدﻧــﺎ ﻧـﺤــﻦ واﻟـﻤــﺆﻟـﻔــﻮن اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﻮن أرﺑـﻌــﺔ
ﻣـﺠــﺎﻻت رﺋﻴﺴﺔ ﺳﺘﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎر اﻟــﺬي ﻧﺘﺨﺬه ،ﺗـﻘــﺪم ﺳــﺮﻋــﺔ ﺗﺤﻮل
اﻟﻄﺎﻗﺔ دﻟﻴﻼ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺤﻮل ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وأن
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد.
ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ
واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة .ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺒﺪأ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺈزاﺣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ؟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺳــﻮاق ﻓﺈن
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﻞ
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺳﻴﺤﺪث
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  ،2020ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣــﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻣــﻊ ﺗﺤﻮل ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺳﺘﻌﻴﺪ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﺎ إذا
ـﺎن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻄﻴﺎ )اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ(
ﻛـ ُ
ُ
أو أﺳﻴﺎ )اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ( .ﺗﻌﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
أرﺧــﺺ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻷﺣـﻔــﻮري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ،ﻗــﺪ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎرات ذات ﻣﺤﺮك
ُ
اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ ،إذ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮل دون اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻣﻮﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﻣﺼﺎدر
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ أﺳ ـﻌــﺎر ﻣ ـﺼــﺎدر اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء.
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺻـﻨــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ أم ﺳـﺘـﺼـﺒــﺢ أﻛ ـﺜــﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
وﻃـﻤــﻮﺣــﺎ ﻷن اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻓــﺮﺻــﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻷﺳﻮاق وﻋﻤﻠﻬﺎ؟ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،أﺿﺤﺖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك
ﻧﻘﺎط ﺗﺤﻮل :ﺑﻤﺠﺮد ﺣــﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
ﻧﻈﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻠﻮﻻ أﻓﻀﻞ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﻓﺈن ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ،وﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺪرك ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
أن ﺗـﺤــﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻴﺲ ُﻣﻜﻠﻔﺎ ،وﺳـﻴــﺆدي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟـﻘــﺪرة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر( ،ﻓﺴﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻹﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻊ
إﻣﺎ ﻣﺴﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،وإﻣﺎ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﺎج دول ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ ﺑﻼ
ﺷﻚ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺰال ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟــﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت .ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺠﺪوى ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول
اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ُ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻷدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،إذ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻓــﻲ أن أﺻـﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺳﻴﻔﺸﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺬي ﻧﺘﺒﻌﻪ ،وﺳﻴﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗ ــﺮارات ﺳﻴﺌﺔ ،إذا ﺣــﺪث ذﻟــﻚ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ.
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻪ دور ﻳﺆدﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺒﺎﻋﻪ ،إذا
أدرك أﺻـﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺠﺎري ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺗﺒﻨﻮا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻓﺴﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﺪاف
ﺑﺎرﻳﺲ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻزدﻫﺎر.
* ﻛﻴﻨﺠﺴﻤﻴﻞ ﺑﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺸﺮﻛﺔ Carbon
 ،Trackerوأﻧﺠﻮس ﻣﺎﻛﺮون رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ إن إي إف،
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺑﺮاﺷﺎﻧﺚ ﺑﺎراﻣﻴﺴﻮاران*

ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ«
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻴﺘﻨﺎم؟

*ﺗﻀﻲء أﻧﻮراﻫﺎ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.

داﻧﻴﻴﻼ ﺷﻮارﺗﺰر*

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ أورﺳﻮﻻ ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎون
ّ
اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﻔﺘﺖ ﻣﻬﻤﺔ
ﺳﻬﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ،
وﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﺗﻮﻟﺘﻬﺎ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه
اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﻴﺎدة ﺣﻮار ﻋﺎم
واﺳﻊ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أوروﺑﺎ ،وﻫﺬه ﻫﻲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ أن
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.

ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ
أن ﻳﻜﻮﻧﺎ
ً
أﻛﺜﺮ ﺗﺤﻤﺴﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ
أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ

ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ ﺟـ ـ ــﺎن ﻛـ ـﻠ ــﻮد ﻳــﻮﻧ ـﻜــﺮ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،واﺟـ ــﻪ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت ﻫــﺎﺋ ـﻠــﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ أورﺳﻮﻻ
ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ أﺷﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪا.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ ﻓﻲ "اﻷﺟﻨﺪة
ﻣـ ــﻦ أﺟـ ـ ــﻞ أوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ" ،ﻓـ ـ ــﺈن إﺣـ ـ ـ ــﺪى أﻫ ــﻢ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻻﺑــﺪ أن ﺗﻜﻮن إﻋﻄﺎء َ"دﻓﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ" ،وﻫﻲ
ﻗ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺷ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺘـﻴــﻦ :ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ واﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ،وﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ.
ﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
اﻟﻴﻮم ﺷﺪة اﻟﺘﺸﻈﻲ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ،اﻷﻣﺮ
اﻟ ــﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑـﻨــﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣــﺆﻳــﺪ ﻷوروﺑـ ــﺎ ،وﻟـﻜــﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻬﺎ إﻗﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻮن
ِدر ﻻﻳﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ إﻗـ ُـﺎﻣــﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت ﻋﻤﻞ ﻗــﻮﻳــﺔ وﻣﺜﻤﺮة
ﻣﻊ اﻟـﺨﻀﺮ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ .ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن
ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﺋ ـﺘــﻼﻓــﺎت ﻣــﺮﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ،
واﻟ ـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ
وأن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺔ.
ﺑـﻌــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،وﻟـﻠـﻤــﺮة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑ ــﻲ،
اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟـﻤــﺆﻳــﺪة ﻷوروﺑ ــﺎ-
ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ،
واﻟـ ـ ُـﺪﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮاﻃ ـ ـﻴـ ــﻮن اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﻮن،
واﻟـﺨﻀﺮ ،واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن -ﻹﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻔــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻷﺣـ ـ ــﺰاب
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗــﻮﻗ ـﻔــﺖ ،ﻷن
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻋﻠﻰ
ﻣــﺮﺷــﺢ ﻣ ــﻦ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎره ﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﻌﺪ "اﺗﻔﺎق اﻻﺋﺘﻼف"
ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﺣـ ـ ــﺰاب اﻷرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـﻄــﺮوﺣــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎوﻟﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ
رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ﺑ ـﻘ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﺎع ،ﺑ ـ ــﺪءا ﺑ ــﺎﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت

ﻛﺎﻧﺖ ﻏــﺬاء اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟـﻔـﻘــﺮاء ،ﺳﺎﻣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء ،ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﻤﺎء ،ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء ،وﻫﻲ رﻣﺰ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﻜﺒﺮﻳﺎء،
ً
ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻤﺎء ،ﺗﺜﻤﺮ ﺻﻴﻔﺎ وﺗﺮﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء.
ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ أرض ﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﺟﻠﺴﺖ أﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻣﻨﺰﻟﻲ ،وأﺗﺄﻣﻞ ﺛﻤﺮﻫﺎ اﻟﺬي ﻋﺎش ﻋﻠﻴﻪ
إﻧﺴﺎﻧﻨﺎ ﻣــﻊ ﻟﺒﻦ اﻟـﺤـﻴــﻮان ﺳﻨﻴﻦ ﻃ ــﻮاﻻ ،ﺗﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺮﻳــﺢ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ً
ﺻﺎﻣﺪة واﻗﻔﺔ رﻣﺰا ﻟﻠﺘﺤﺪي واﻟﻜﺒﺮﻳﺎء .ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ اﻟﻴﻮم
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﻧﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻧﺘﺄﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻄﺎءﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎش
ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﻨﺎ ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ ،إذ ﻻ ُﻳﺮﻣﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء
ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻟﻌﻞ ﺟﻴﻠﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﻳﻌﺶ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ،وﻳﻠﻤﺲ
ﻛﺮم ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة ،ﻓﻬﻮ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻠﺬذ ﻃﻌﻢ رﻃﺒﻬﺎ وﺗﻤﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ
أﺟــﺪاده ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ً
اﻷرض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﺪى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮب ﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻓﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻷرض ﻓﻬﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،ورﻣﺰ وﺣﺪة اﻟﻌﺮب.
ﻗــﺪ ﻳ ــﺮى اﻟـﺒـﻌــﺾ أن ﻛﺘﺎﺑﺘﻨﺎ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﺨـﻠــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم ﻷﻧ ـﻨــﺎ ﻟــﻢ ﻧﺠﺪ
ً
ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻧ ــﻮد اﻟـﻘــﻮل إن ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗ ــﺪور ﻓﻲ
ً
ذﻫﻨﻨﺎ وﻻ ﻧﺸﻜﻮ ﻓﻘﺮا ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﻄﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﺎك ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺘﻨﺎ ﻗﻠﻨﺎ أﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة أن ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ،
وﻧﺘﺄﻣﻞ ﺷﻤﻮﺧﻬﺎ؟ وﻣﻊ ﺗﻘﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ أﻏﻠﺐ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺼﺤﺮاء ،ﻓﺘﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﻌﻔﻬﺎ وﺟﺬوﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮد ،وﺟﺬوﻋﻬﺎ ﺟﺴﻮر
ﻷﺳﻘﻒ اﻟﻤﻨﺎزل ،وﺛﻤﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻟﺬﻳﺬ ،ﻻ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ
ً
ﻣﻨﻬﺎ ُﻳﺼﻨﻊ ﻓﺮﺷﺎ ﻟﻠﻤﻨﺰل ،وأﻛﻴﺎس ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر ،وﻣﻦ ﺟﺬوﻋﻬﺎ
ﺟﺴﻮر اﻟﺠﺪاول واﻟﻘﻨﻮات ،وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻼﻋﻬﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺮم ﻳﻠﺠﺆون إﻟﻰ
ً
زراﻋﺔ اﻟﻔﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﺨﻠﻒ اﻷﺑﻨﺎء اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﻻ ﺑﻞ
ﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻏﻴﺮ ﺿﺎرة.
وإذا رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺄﻣﻠﻨﺎه ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻗﺪ أدت
ً
دورا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺮﻋﻰ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ وﻳﺰرع
اﻟﻨﺨﻠﺔ وﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺄﻛﻞ ﺛﻤﺮﻫﺎ وﻳﺸﺮب اﻟﺤﻠﻴﺐ ،ﻓﺘﻜﺘﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟ ـﻐــﺬاء ،وﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻣــﺎ ﺗــﻮﻓــﺮه ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟـﻴــﻮم ﻣــﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺮاض ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻞ،
وﻫﻲ ﺧﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوام ،وﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أوﻛﺎر اﻟﻄﻴﻮر وأﻋﺸﺎﺷﻬﺎ
وﺗﻐﺮﻳﺪﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ أﺷﻬﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺼﻴﻒ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﺗﺮﺑﺔ
ﺻﺎﻟﺤﺔ وﺷﻤﺲ وﻣﺎء ،وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺼﺤﺮاء.
ﻧﺮﺟﻮ أن ﺗﻜﻮن زﻳﺎرﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻨﺨﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺄﻣﻞ ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ،وﻳﺰداد
ﻋــﺪدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺑــﻼدﻧــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﺧﻴﺮ وﺑــﺮﻛــﺔ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖ وﺷــﺎرع
وﻻ ﺣﺪﻳﻘﺔ وﻻ ﻣﺰرﻋﺔ ،ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣــﺮارة اﻟﺠﻮ وﺑــﺮد اﻟﺸﺘﺎء واﻟﻌﻴﺶ
ً
وﻟﻨﻌﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﺪر
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎ ،ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة
ِ
ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ وﻛﺮﻣﻬﺎ.

اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم
إرﺳ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻔـ ُـﻮﺿ ـﻴــﻦ ،وﻳـﻨـﺒـﻐــﻲ
ﻟ ـﻬــﺬه اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت أن ﺗ ـﺼ ــﺎغ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت ﻣ ــﻊ رؤﺳـ ــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ّﺣﺪﻳﺜﺎ.
إن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺮ
ﺑــﺎﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﻟ ـﺤ ــﻖ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن ﺑ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻷﻣ ــﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺒﺎدرة ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ،واﻻﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟــﺪاﺋــﻢ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻛــﻞ اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﻦ ،وﻳ ـﺠــﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻹ ﺑـﺤــﺎر
ﻋـﺒــﺮ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣـﻌـﻘــﺪة ﻟـﻴــﺲ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷوروﺑﻲ ،ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
إﺷ ــﺮاك ﻋـﻤــﻮم اﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﻮار
اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ ،ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋـﻠـَـﻰ ﻓ ــﻮن ِدر
ﻻﻳ ــﻦ أن ﺗـﻀـﻤــﻦ إﻋ ـﻄ ــﺎء اﻟـ ِـﺜــﻘــﻞ اﻟـﻜــﺎﻓــﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻜﻒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺣﻘﺎﺋﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ .ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﺮاﻧﺲ ﺗﻴﻤﺮﻣﺎﻧﺲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻛ ـﺠ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻣـﺤـﻔـﻈـﺘــﻪ اﻟ ــﻮاﺳـ ـﻌ ــﺔ ،وﻓ ــﻲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت -إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻓــﺮض
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ -أن ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷي ﻣﻔﻮض.
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﻮض ﺑ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ
اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻳـﺠــﺐ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ
ﺑ ـﻬــﺎ ﺻ ــﺎﻧ ــﻊ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻤــﺮس ،وإذا
ﺗ ــﻮﺧ ـﻴ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﺠــﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن
ﺷﺨﺼﺎ َﻋ ِﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ واﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن
اﻷوروﺑـ ـ ـ ــﻲ وﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ.
وﻧﻈﺮا ﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ اﻟﺤﺰﺑﻲ ،ﻓﺈن
اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺳ ـﻴ ـﺌــﺎ ،وﻟـﻜــﻦ
ﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣﻊ
ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻮض أن ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗ ــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻔ ــﻮض ﻋ ـﻠــﻰ ِﺣـ ــﺪة ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن.
وﺳ ـ ــﻮف ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﺒــﺔ إﻋـ ــﺪاد
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮات ،وﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺧ ـ ــﺎص إﻋ ــﻼﻧ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺸﺄن اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻋـ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،وﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻻﻓ ـﺘ ـﻘــﺎر
اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
ﻓﺒﻮﺳﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻮض أن ﻳﺪﻋﻢ ﻓﻮن ِدر
ﻻﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ
واﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪال ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ،أو ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ -ﻣﺜﻞ
اﻟﻬﺠﺮة أو إﺻﻼح ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو -اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺘﻘﺪم .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮض أﻳ ـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺿ ـﻤــﺎن ﺗﻤﺎﺳﻚ
واﺗﺴﺎق اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻮار اﻷوﺳﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
أﺧـﻴــﺮا ،ﺳـﻴــﺆدي ﻫــﺬا اﻟﻤﻔﻮض دورا
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
إﺣ ــﺪى اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺣــﺪدﺗـﻬــﺎ ﻓــﻮن
ِدر ﻻﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ :ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أوروﺑــﺎ ،اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻗ ــﺪر اﻹﻣ ـﻜ ــﺎن ،رﺑـﻤــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ
اﻟﻄﻤﻮح -اﻟﺬي ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ وﻣـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ
واﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺪم
اﻟـﻤـﺴــﺎواة -اﻹﻋ ــﺪاد اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻹﺷ ــﺮاف،
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻓ ــﻮن ِدر ﻻﻳ ــﻦ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ،واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ،
واﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف
واﻟﻨﻄﺎق ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك.
اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ أن اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ،ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل وﻣـﺠــﺎﻻت
أﺧــﺮى ،أﺻﺒﺤﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﻤـﻠـﻤــﻮﺳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻘﺎدة ﻓﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ ﻇــﺮوف ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑـﺘــﺰاﻳــﺪ اﻟﺘﺸﻜﻚ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ داﺧﻠﻴﺎ وﺗﻌﺎﻇﻢ
ِﺣﺪة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻞ ﻣ ــﻦ ِﻗ ـ َـﺒ ــﻞ ﻗ ــﻮى ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻣﺜﻞ
ا ﻟـﺼـﻴــﻦ .و ﻳـﻌـﻤــﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﺜﻞ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﺤﺪي ﺗﻌﻘﻴﺪا
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ.
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻳـﻨـﺒـﻐــﻲ أن ﺗـﻜــﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﺗـﺤـﻤـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﻣﻦ
أي و ﻗ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﻀـ ــﻰ ،و ﻳ ـ ـﺠـ ــﺐ أن ﻳ ـﺸ ـﻤــﻞ
ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺎت اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟــﻸوﻟــﻮﻳــﺎت
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺮوري.
ُ
ﺼﺒﺢ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ
وﺗ ِ
وﻗﺖ ﺗﻔﻘﺪ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﻓ ــﻮق اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،وﻣ ــﺎ ﻟﻢ
ﺗ ـﺜ ـﺒــﺖ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
ذاﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻓ ــﺮﺑ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت
اﻷﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻹﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻳ ــﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ
وﺗﺠﺎوزﻫﺎ واﻟﺘﻌﺎون ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ،ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة.
ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺿ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻔـ ّـﻌــﺎل
ﻣــﻊ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻷوروﺑـ ــﻲ اﻟﻤﻔﺘﺖ ﻣﻬﻤﺔ
ﺳﻬﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
إذا ﺗﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻷو ﻟــﻮ ﻳــﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﻴﺎدة ﺣﻮار ﻋﺎم واﺳﻊ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أوروﺑ ـ ـ ــﺎ ،وﻫـ ــﺬه ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
* ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ).(DGAP
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2019 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

إﺣﺪى أﻫﻢ أوﻟﻮﻳﺎت
ﻓﻮن ِدر ﻻﻳﻦ ﻻﺑﺪ
أن ﺗﻜﻮن إﻋﻄﺎء
َ»دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ«

ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،زاد اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ً
ً
رﺳﻤﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
ً
ً
ً
اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻧﺘﺒﺎﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ ،ﻧﻈﺮا
إﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ً
ً
ً
أﺣــﺮزت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺣﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم .ﺻﺤﻴﺢ أن ﺗﻄﺒﻴﻊ
َ
َ
اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻼﺣﻘﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺪا
ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن واﺳﺘﻤﺮ ﺧﻼل
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﺧﻼل
ً
ﻋﻬﺪ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص.
ﻛﺎﻧﺖ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ
ً
َ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻜﺴﺖ ﺟﻬﻮد واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ
وﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ وزﻳﺎدة أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎم
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎء ﺷﺎﻣﻠﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ّ
وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم ﻫﺎﻧﻮي
ً
ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى.
وﺳﻂ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﻧﺎﻧﺔ ﻣﺜﻞ »أول ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻃﺎﺋﺮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗــﺰور ﻓﻴﺘﻨﺎم« ،أو »ﻧﻈﺮة دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻴﺘﻨﺎم« ،ﺗﺴﺮي أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ً
ﺑﻤﺼﺎف اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔُ .ﺳ ّﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ زﻳﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ورﺋﻴﺲ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻧﻐﻮﻳﻦ ﻓﻮ ﺗﺮوﻧﻎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻏﺪاة أول زﻳﺎرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ً
ً
اﻹﻃﻼق إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث ﺗﻄﻮرا ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ َ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ً
اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ،رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا
ً
اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻟﻜﻨﻪ
ً
ﻳﺤﻤﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻹرث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة،
ً
ً
ﺑــﺪءا ﻣﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺳﺘﺆدي أي
ﺧﻄﻮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﺎرب اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ً
وﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻣﻮاﺿﻴﻊ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى.
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺮواﺑﻂ
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ّ
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ودور ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
ﺑﻼ رادع ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺎﻧﻮي ﻟﻀﻐﻮط ﻣﺘﺰاﻳﺪة.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،زاد اﻟﺴﻴﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺑﺎﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو
اﻟﺼﻴﻦ ،ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻤﺒﺎدرات ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أو
ّ
»اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ اﻟﺤﺮة واﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ« اﻟﺘﻲ اﺗﻀﺤﺖ
ً
ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻨﺎ ﺧــﻼل ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ
ﻗﻤﺔ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ« ﻓﻲ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ،ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺻﺎﻧﻌﻮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ً
اﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ وﺗﻮﺟﻴﻪ
ً
ّ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻣﺜﻼ أن ﺗﺆﺟﻞ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،رﻏﻢ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ
ً
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺜﻼ.
ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺨﺎوف أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻓﻴﺘﻨﺎم ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ .رﻏﻢ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﺑﻂ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ﺗﻘﻮد
واﺷﻨﻄﻦ وﻫﺎﻧﻮي ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺻﻄﻔﺎف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪل إﺿﻌﺎﻓﻪ ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻄﺮﻓﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺷﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎراﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ،ﺗﺘﺤﺪد أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت ﺑﻤﺪى اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺎون واﻗﻌﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ
ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت واﻟـﺸــﺮاﻛــﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ .ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻴﺘﻨﺎم
ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻫــﺬه اﻻﻋـﺘـﺒــﺎرات ،وﻟــﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
وﺿﻌﻬﺎ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻞ إﻧــﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻧـﻈــﺮا إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،رﻏﻢ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن.
* »ذي دﺑﻠﻮﻣﺎت«
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اقتصاد
«التجاري» :حكم على شركات «الدار» بـ%7
فوائد في قضية أسهم «بوبيان»
أع ـل ــن ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ص ـ ــدور حكم
لمصلحته في دعوى استئناف  5شركات
ت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة دار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وه ــي
ُ
المتعلقة بــإبـطــال عـقــود بيع أسـهــم من
رأسمال بنك بوبيان.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال "الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري" إن م ـح ـك ـم ــة
الـتـمـيـيــز كــانــت حـسـمــت الـ ـن ــزاع ف ــي 27
ديسمبر ،2017بإلزام الشركات الخمس
المذكورة برد الثمن المدفوع من البنك،
مقابل األسهم المحكومة بــرد ملكيتها

محل عقود البيع المؤرخة  30نوفمبر
.2008
وأف ــاد البنك فــي الـشــأن الـســابــق ،بأن
ً
الحكم صدر أخيرا لمصلحته في الدعوى
ُ
رقم  1889لسنة  2019مستأنف تجاري،2/
والـ ُـم ـقــامــة مــن "ت ـج ــاري" ضــد الـشــركــات
الخمس التابعة لـ"الدار".
وأوضــح أن منطوق الحكم جــاء على
ً
النحو الـتــالــي" :أوال :قـبــول االستئناف
ً
ً
ُ
شكال .ثانيا :إلغاء الحكم المستأنف فيما

قضى بــه مــن رفــض الـفــوائــد القانونية،
ً
جددا بإلزام ُ
المستأنف ضدهم
والقضاء ُم
من األولى للخامسة بالفوائد القانونية
ب ــواق ــع  7ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ق ـي ـمــة األس ـهــم
ُ
المبينة بعقود البيع المؤرخة  30نوفمبر
ً
 ،2008اعتبارا من تاريخ االستحقاق في
 22فبراير 2017حتى تمام السداد لقيمة
األسهم".
كـمــا أل ــزم الـحـكــم الـ ُـمـسـتــأنــف ضدهم
بـ ـصـ ـفـ ـتـ ـه ــم مـ ـ ـ ــن األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـخ ــامـ ـس ــة

بالمصروفات ومبلغ  200دينار مقابل
أتعاب ُ
المحاماة عن درجتي التقاضي.
ونـ ــوه ال ـب ـنــك ب ــأن ال ـح ـكــم ال ـســابــق ال
يمكن تحديد أثره المالي على المصرف
فــي الــوقــت الـحــالــي ،ألنــه ُمــرتـبــط بقدرة
ً
الـشــركــات الخمس على ال ـســداد ،فضال
عن تحديد حصة كل منها فيه ُ
والمقام
بشأنها دعوى ُمستقلة ال تزال متداولة
في المحاكم.

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.069

5.608

4.716

2.645 2.982 3.288

«وربة» يدرس افتتاح فرع في الصين
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر مصرفية معنية أن بنك
وربة يدرس افتتاح فرع له في جمهورية
الصين الشعبية.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن ق ـي ــادات تنفيذية
في البنك قامت بجولة في الصين أخيرا،
ب ـه ــدف اس ـت ـط ــاع إمـ ـك ــان اف ـت ـت ــاح مكتب
تمثيلي ،أو الـحـصــول عـلــى رخ ـصــة فــرع
هناك.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ـ ــه ع ـ ــرض خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ـمــاض ـيــة رؤي ـ ــة ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص على

مجلس اإلدارة ،وخصوصا كبار المالك،
م ــدع ــوم ــة ب ـب ـع ــض األرق ـ ـ ـ ــام وال ـت ــوق ـع ــات
اإليجابية بشأن النمو المرتقب في عدد
من االقتصادات اآلسيوية الكبرى بقيادة
الصين.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ه ـ ـن ـ ــاك ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات تـ ـج ــاري ــة
واقتصادية مميزة بين الكويت والصين،
وهناك حجم تعامل تجاري كبير ،واهتمام
واســع بتنمية تلك العالقات ،وخصوصا
مـشــروع الـكــويــت االسـتــراتـيـجــي المتمثل
في تنمية الجزر.

ةديرجلا تنشر أسماء  24شركة على قائمة اإلدراج بمؤشر «»S&P
•

• ضمت شركات من السوقين األول والرئيسي بوزن  • 0.416انضمام «أعيان» للقائمة بعد اعتماد معيار السيولة
ذكرت مصادر أن الشركات
المحلية المدرجة المتوقع لها
أن تكون على قائمة مؤشر
«ً »S&P DOW JONES
تركز على السوق األول عموما
ألنها شركات تشغيلية
تحظى باهتمام المستثمرين
في هذه المؤشرات.

●

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"،
إن قائمة الشركات التي ستكون على
قائمة الترقية من مؤسسة "ستاندرد
آند بــورز" نحو  24شركة مدرجة في
بورصة الكويت ل ــأوراق المالية في
 23سبتمبر الجاري ،بعدما تم إجراء
تعديل على الوزن المتوقع للشركات
الكويتية على وا قــع الترقية لمؤشر
" "S&P DOW JONESمن  0.56في المئة
إلى  0.416في المئة.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن ال ـش ــرك ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة الـ ـمـ ـت ــوق ــع لـهــا
أن ت ـك ــون ع ـلــى قــائ ـمــة م ــؤش ــر "S&P
 "DOW JONESت ــر ك ــز ع ـل ــى ا ل ـس ــوق
ً
األول عموما ألنها شركات تشغيلية
ت ـح ـظــى بــاه ـت ـمــام الـمـسـتـثـمــريــن في
هــذه الـمــؤشــرات ،ألسـبــاب تتمثل في
قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة ،وث ـب ــات وضـعـهــا
المالي ،والقيمة المتداولة وإقامتها
لمؤتمر المحللين الماليين ،واإلفصاح
باللغتين العربية واإلنكليزية ،إضافة
إلى بعض الشركات التشغيلية الكبرى
في السوق الرئيسي.
وحـصـلــت "ال ـج ــري ــدة" عـلــى نسخة
من قائمة الشركات المتوقع لها على
مــؤشــر " "S&P DOW JONESوتـضــم
ً
كال من :بيت التمويل الكويتي "بيتك"،

وب ـنــك الـكــويــت الــوط ـنــي ،وأجـيـلـيـتــي،
وزي ــن ،وبـنــك الخليج ،وبـنــك بوبيان،
والمباني ،وبوبيان للبتروكيماويات،
وبنك برقان ،وهيومن سوفت ،إضافة
إل ــى مـجـمــوعــة ال ـص ـنــاعــات الــوطـنـيــة
القابضة ،وبنك ورب ــة ،وبنك الكويت
ال ــدول ــي ،وم ـشــاريــع ال ـكــويــت ،والـبـنــك
األ هـلــي المتحد ،ومجموعة االمتياز
ً
االستثمارية ،فضال على شركة آالفكو

ل ـت ـمــويــل شـ ـ ــراء وت ــأج ـي ــر الـ ـط ــائ ــرات،
والشركة المتكاملة القابضة ،وشركة
الــوطـنـيــة ال ـع ـقــاريــة ،وشــركــة الـكــويــت
ال ـع ـق ــاري ــة ،وال ـص ـن ــاع ــات الـهـنــدسـيــة
الثقيلة والسفن ،وشركة االستثمارات
الــوطـنـيــة ،وشــركــة ال ـمــزايــا الـقــابـضــة،
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ش ــرك ــة أعـ ـي ــان ل ــاج ــارة
واالستثمار.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن ــه ت ــم اعـتـمــاد

السيولة ضمن المعايير الموضوعة
الخـ ـتـ ـي ــار الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـن ـض ـمــة إل ــى
مؤشر ستاندرد آند بورز ،والذي على
أساسه تم اختيار شركة أعيان لإلجارة
واالستثمار ضمن الشركات المدرجة
التي ستكون بين الشركات المدرجة.
ً
وأضافت المصادر أنه وفقا لألطر
الـتـنـظـيـمـيــة ل ـمــؤشــر "سـ ـت ــان ــدرد آنــد
بــورز" فــإن عملية الترقية ستتم على

خسائر لمؤشرات البورصة والسيولة  32.8مليون دينار
تراجع قطاع البنوك وارتداد سهمي زين وأجيليتي
●

علي العنزي

استمرت حالة التراجع في مؤشرات
بورصة الكويت ،للجلسة الثالثة على
الـتــوالــي ه ــذا األس ـب ــوع ،وفـقــد مؤشر
ال ـســوق ال ـعــام نـسـبــة  0.42فــي المئة
تعادل  23.88نقطة ليقفل على مستوى
 5608.91نـ ـق ــاط وب ـس ـي ــول ــة م ـقــاربــة
لمعدالت هذا الشهر جلها اتجه للبيع
وكانت  32.8مليون دينار تداولت 110
ماليين سهم من خالل  6518صفقة.
واستمر الضغط من خالل تعامالت
األسهم التشغيلية الرئيسية في قطاع
ال ـب ـنــوك ف ــي ال ـس ــوق األول ،إذ خسر
م ــؤش ــره نـصــف نـقـطــة مـئــويــة تـعــادل
 30.68ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 6069.89نقطة وبسيولة تجاوزت 3
ماليين دينار تداولت  70مليون سهم
من خالل  4692صفقة.
وأقفل مؤشر السوق الرئيسي على
خسائر مـحــدودة لــم تتجاوز ُعشري
الـنـقـطــة الـمـئــويــة وب ـح ــدود  10نقاط

ً
تقريبا ليقفل على مستوى 4716.9
نقطة وبسيولة متدنية هي األدنى هذا
الشهر بالكاد بلغت  2.5مليون دينار
نفذت  40.6مليون سهم فقط عن طريق
 1826صفقة.

محاولة ارتداد فاشلة
ب ـعــد ب ــداي ــة م ـت ـمــاس ـكــة وعـمـلـيــات
شراء واضحة على مجموعة األسهم
الـقـيــاديــة رف ـعــت حـجــم الـسـيــولــة إلــى
مستوى  10ماليين دينار خــال أول
نصف ساعة سرت عمليات بيع بعد
ذلـ ــك وح ـت ــى اف ـت ـت ــاح ال ـس ــوق ل ـت ــزداد
وت ــدخ ــل بـقـيــة م ــؤش ــرات ال ـس ــوق في
ال ـ ـلـ ــون األح ـ ـمـ ــر وتـ ــوسـ ــع ال ـخ ـس ــائ ــر
ً
تدريجيا حتى قبيل نهاية الجلسة،
التي استعاد خاللها المؤشرات بعض
الخسائر.
كما كان الحال خالل جلسة ،أمس
األول ،فـ ـق ــد كـ ــا نـ ــت ا لـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
السيولة من خالل سهمي بيتك وأهلي

متحد الـلــذيــن اسـتـحــوذا على نصف
سـيــولــة ال ـســوق وكــذلــك ضـغـطــا على
مــؤشــر قـطــاع الـبـنــوك ليتراجع حيث
كان االرتداد من قبل سهمي أجيليتي
وزيـ ــن م ــن خـ ــارج ال ـق ـطــاع لكنهما لم
ي ـس ـع ـفــا م ــؤش ــرات ــه ف ــي الـ ــدخـ ــول فــي
المنطقة الخضراءز
وقد استمرت السلبية على معظم
مـكــونــات ال ـســوق وعـلــى الـمـضــاربــات
التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها،
وبالكاد بلغت األسهم المتداولة في
الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي  40م ـل ـيــون سهم
ً
وسيولة منخفضة أيضا حيث القلق
من االوضاع الجيوسياسية الجديدة
بعد حــادث تفجير منشأتي أرامـكــو،
وانتظار تداعياتها سواء على مستوى
أسعار النفط أو بدرجة أكبر سياسية
إذ ينتظر ردة فعل على االعتداء غير
واضحة المعالم حتى بعد أربعة ايام.
وكـ ــانـ ــت مـ ــؤشـ ــرات أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
فــي دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي
ً
ال تختلف كثيرا هــذه الـمــرة عــن أداء

م ــؤش ــرات س ــوق ال ـكــويــت ل ـكــن خسر
ً
بعضها بدرجة أكبر خصوصا مؤشر
دبي الذي اقتربت خسارته من نقطة
مئوية كاملة.
كذلك تذبذب أداء السوق السعودي
ً
ك ـث ـي ــرا ق ـبــل أن يـسـتـسـلــم إلـ ــى ال ـلــون
األح ـمــر وتــراجــع البقية عـلــى تـفــاوت
وب ـن ـس ــب ل ــم تـ ــزد ع ـل ــى ن ـص ــف نـقـطــة
مـ ـئ ــوي ــة ،وكـ ـ ــان االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الــوح ـيــد
مــؤشــر ســوق أبوظبي بنمو محدود
ُ
بعشري نقطة مئوية ،وكانت أسعار
الـ ـنـ ـف ــط تـ ـ ـت ـ ــداول حـ ـ ــول مـ ـسـ ـت ــوى 68
ً
دوالرا للبرميل فــي بــر نــت القياسي
خــال اليوم الثاني من هــذا األسبوع
وبــان ـت ـظــار مــؤت ـمــر م ـهــم م ـســاء أمــس
ل ــوزي ــر الـنـفــط ال ـس ـع ــودي ،وال ـ ــذي قد
يحدد اتجاه سعر النفط إذ سيتحدث
عن مستوى األضرار باإلنتاج النفطي
السعودي بشكل أدق ومداه التاريخي
في تقدير وزير النفط مما سيؤثر على
االسعار في حينها.

ً
ً
مرحلة واحدة ،مما يشكل عامال قويا
ً
وداال على ثقة المستثمرين العالميين
في السوق المالي الكويتي ،ويعكس
م ــدى ن ـجــاح الـتـحــديـثــات ال ـتــي جــرت
عـلــى آل ـيــات ال ـت ــداول فــي ال ـســوق بناء
على خطة التطوير التي بدأتها هيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال ،وت ــم تنفيذ مرحلتين
منها ،إضافة إلى تطبيق الدفعة األولى
من المرحلة الثالثة من عملية التطوير.
وذكرت المصادر أن هيئة االستثمار
كــانــت قــد طلبت ه ــذه الـصـنــاديــق في
وقت سابق ضرورة توفيق أوضاعها
مـ ــع الـ ـم ــؤش ــر ال ـ ـ ــذي أعـ ـ ــد مـ ــن ش ــرك ــة
سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ـ ــورز S&P Kuwait
 Domestic Liquid Indexالــذي يضم
م ــا يــزيــد عـلــى  40شــركــة م ــدرج ــة في
عدة قطاعات.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات
ل ــم ت ـكــن ض ـمــن م ـك ــون ــات ال ـص ـنــاديــق
وبعضها بعيد عن األوزان التي يجب
أن ت ـت ــواف ــق م ــع ال ـن ـس ــب ال ـم ـفــروضــة
والـ ـمـ ـح ــددة م ــن الـ ـم ــؤش ــر ،ك ـم ــا تـمــت
مالحظة وجود بعض األسهم التي ال
توجد بها تركزات استثمارية متنوعة،
ألنها تحظى باهتمام صندوق واحد
لــاس ـت ـث ـمــار ب ـه ــا ،لـتـظـهــر ف ــي قــائـمــة
أ ّكـبــر  5اسـتـثـمــارات لــديــه ،األم ــر الــذي
أثر بالسلب على أداء هذه الصناديق،
ً
إذ شهدت أسعار وحداتها انخفاضا

بسبب اعتمادها على أسهم ّ
معينة،
وعدم االلتزام بالحدود التي وضعت
م ــن مــؤشــر س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز S&P
.Kuwait

توزيعات للصناديق
من ناحية آخرى ،أشارت المصادر
إلـ ـ ـ ــى أن بـ ـع ــض مـ ـ ــديـ ـ ــري صـ ـن ــادي ــق
اس ـت ـث ـمــاريــة ،تـســاهــم الـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار في رؤوس أموالها ،اتخذت
ً
ً
قرارا جوهريا بإجراء توزيعات نقدية
عن واقع أداء عام  ،2018السيما أنها
ل ــم ت ـقــم بـتـلــك ال ـخ ـط ــوة م ـنــذ س ـنــوات
ع ـلــى أسـ ــاس أن قـيـمــة وح ــدات ـه ــا أقــل
م ــن م ـس ـتــوى ال ــديـ ـن ــار ،وهـ ــي الـقـيـمــة
االسـ ـمـ ـي ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق ،ألنـ ـه ــا ك ــانــت
ً
تعتمد في قرار عدم توزيعها أرباحا
خــال الفترة الماضية ،على أن هناك
ً
ً
ً
التزاما قانونيا عليها وفقا لتعليمات
هيئة أس ــواق ال ـمــال وال ـقــانــون رق ــم 7
ل ـع ــام  ،2010بـ ــأال ت ـق ــوم بـ ــأي عملية
توزيع نقدي إال في حال تجاوز قيمة
الوحدة مستوى الدينار ،وهي القيمة
االس ـم ـيــة لـلـصـنــدوق ،مـشـيــرة إل ــى أن
هــذا الـقــرار جــاء بعدما التقت الهيئة
العامة لالستثمار مديري الصناديق
التي تساهم فيها ،وطلبت منهم إجراء
توزيعات عن واقع أداء العام الحالي.

تأجيل دعوى «العربية العقارية»
و«اإلمارات اإلسالمي» إلى  25الجاري
ق ـضــت مـحـكـمــة ال ـش ــارق ــة الـكـلـيــة بـتــأجـيــل نظر
ال ــدع ــوى الـمـقــامــة بـيــن الـشــركــة الـعــربـيــة الـعـقــاريــة
ومصرف اإلمارات اإلسالمي إلى جلسة  25الجاري.
وقالت "العربية العقارية" ،في بيان على موقع
البورصة ،إن المحكمة ّ
أجلت النظر في االستئنافين
 637و ،647مدني  ،2018/وذلك الستكمال المناقشة،
الفتة إلــى أن الــدعــوى تتعلق بإثبات ملكية عقار
وفسخ عقد إيجاره.
وكان منطوق حكم أول درجة قضى بثبوت ملكية
ً
ُ
المدعي "مصرف اإلمارات اإلسالمي" للعقار وصفا
ً
وتفصيال بالصحيفة وتقرير الخبرة مــع أحقية
ُ
المدعي بنقل ملكية العقار لدى الجهات الرسمية

المختصة من اسم ُ
ُ
المدعى عليها األولى "العربية
ُ
العقارية" السم المدعي.
كما قضى حكم أول درجــة بفسخ عقد اإليجار
ال ـ ُـم ـب ــرم ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن م ــع إل ـ ــزام ال ـ ُـم ــدع ــى عليها
بــإخــاء عين الـتــداعــي وتسليمها ُ
للمدعي خالية
من الشواغل.
المدعى عليها بأن تؤدي ُ
وألزم الحكم ُ
للمدعي
ً
مبلغا قدره  48.2مليون درهم ( 13.1مليون دوالر)
ً
ً
والفائدة القانونية بواقع  5في المئة سنويا بدءا
من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ،على أال
تزيد الفائدة على أصــل الدين المقضي بــه ،وألــزم
الشركة المصاريف وأتعاب ُ
المحاماة.

استقرار الدوالر وانخفاض اليورو
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار
الـكــويـتــي ،أم ــس ،عـنــد مستوى
 0.303دينار ،في حين انخفض
اليورو إلى  0.334دينار مقارنة

بأسعار صرف أمس األول.
وق ــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي انخفض

إلى  0.377دينار ،كما انخفض
الفرنك السويسري إلــى 0.306
دينار ،وظل الين الياباني عند
مستوى  0.002دون تغير.

ً
هل يضطر «الفدرالي» لخفض سعر الفائدة إلى الصفر قريبا؟

من المتوقع ،حسب العديد من اآلراء ،أن يخفض مجلس االحتياطي
الفدرالي سعر الفائدة على األموال الفدرالية بمقدار  25نقطة أساس
ً
أخرى ،مع ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الخفض ،بحسب تقرير
لـ"بلومبرغ".
ُ
ويعتقد أن انتهاء هذا التوجه قد يحين إذا استقر االقتصاد مع
خفض االحتياطي الفدرالي الفائدة بمقدار إجمالي  75نقطة أساس،
أو ربما إذا انزلق إلى الركود ومن ثم يضطر البنك المركزي إلعادة
الفائدة إلى الصفر.

استئناف خفض الفائدة ضرورة
 بينما يردد مسؤولو مجلس االحتياطي الفدرالي ،أمثال رئيسهجـيــروم ب ــاول شـعــار "االقـتـصــاد فــي منطقة ج ـيــدة" ،فـهــذا يعني أن
المخاطر التي تهدد النظرة المستقبلية الناجمة عن تباطؤ النمو
العالمي والـحــروب التجارية ما زالــت كافية لتبرير خفض أسعار
الفائدة.
ً
 كما أوضــح بــاول مـجــددا هــذا الشهر ،باعتقاد البنك المركزياألميركي أن توجهه نحو التخفيف عبر خفض أسعار الفائدة يساعد

على تفسير مــرونــة االقـتـصــاد فــي مواجهة حالة عــدم اليقين التي
تسيطر على المشهد.
 اآلن بعدما ّغير الفدرالي توقعات السياسة ،فإنه بحاجة إلى
ً
المضي قدما مع تخفيضات الفائدة خالل اجتماعه الذي يبدأ اليوم،
وإذا لم يحدث ذلك ،فإن صانعي السياسة يخاطرون بتشديد غير
مرغوب فيه للظروف المالية ،األمر الذي من شأنه تقويض جهودهم
لمواجهة عدم اليقين المتزايد حيال التوقعات االقتصادية.
 ال يـمـكــن لـمـجـلــس االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ال ـحــد م ــن احـتـمــالـيــةخفضه للفائدة دون المخاطرة
بـ ــرد ف ـعــل س ـل ـبــي م ــن األسـ ـ ــواق،
ل ـكــن ع ـنــد مــرح ـلــة م ــا سـيـضـطــر
البنك المركزي للتوقف عن تخفيف
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة إذا وجـ ــد أن
المخاطر التي تهدد االقتصاد
وتـنــذر بــارتـفــاع البطالة ال
تتالشى.
 من المعقول حدوث ذلكبـعــد ث ــاث عـمـلـيــات خفض

للفائدة بمقدار  25نقطة أساس لكل منها ،إذ يدفع ذلك الفائدة قصيرة
المدى إلى مستوى من شأنه أن يعكس إلى حد كبير االنقالب في
منحنى عائد سندات الخزانة.

المخاوف من تفاقم البطالة
 منحنى العائد يشير إلى أن الحفاظ على التوسع االقتصادييتطلب خـفــض  50نقطة أس ــاس أخ ــرى مــن الـفــائــدة،
ل ـي ـكــون إج ـمــالــي ال ـخ ـفــض ه ــذا ال ـع ــام  75نقطة
أساس ،وهو ما يتسق مع ما أشار إليه "باول"
خالل اجتماع السياسة الفدرالي نهاية يوليو
تحت عنوان "تعديالت منتصف الدورة".
 لكن مــاذا لو كــان هــذا ال يكفي لتحقيقاالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي؟ ي ـع ـت ـق ــد بـعــض
ً
المحللين أنه بدا واضحا حاجة االقتصاد
األمـيــركــي إل ــى خـفــض الـفــائــدة بـمـقــدار 100
نقطة أس ــاس ،وذلــك ألن ســوق العمل تباطأ
بدرجة كافية لدفع البطالة إلى االرتفاع.

ً
ً
 هنا يكمن خطر خفض الفائدة كثيرا ،فالبطالة نادرا ما ترتفعً
بشكل كبير فــي غياب الــركــود ،وكثيرا مــا أشــار الرئيس السابق
لالحتياطي الـفــدرالــي فــي نـيــويــورك ويـلـيــام دادل ــي إلــى أن زيــادة
البطالة بنسبة تتراوح بين  0.3في المئة و 0.4في المئة تشير إلى
قدوم الركود.
ً
األمر المقلق هو أنه إذا بدا ارتفاع البطالة كافيا لتبرير الخفض
القادم للفائدة بمقدار  25نقطة أساس ،فمن المؤكد أن االقتصاد
ً
ينزلق نحو الركود ،وإذا كان ذلك صحيحا ،فإن السيناريو التالي
ً
األكثر ترجيحا هو اضطرار الفدرالي لخفض الفائدة بشكل أكبر
لتبلغ الصفر.
 لذلك فإما أن يستقر االقتصاد مع بلوغ إجمالي خفض الفائدة 75نقطة أســاس ،أو مع هبوط الفائدة إلى الصفر ،ومن المرجح
أن تتقلب المعنويات فــي األس ــواق بقوة بين هاتين النتيجتين
ً
األكثر احتماال.
ً
ً
 تفاؤال بتحرك الفدرالي مبكرا لخفض الفائدة ،يعتقد بعضالمحللين أن أمامه ما يكفي من الوقت لتحقيق النتيجة األولــى
خالل هذه الدورة االقتصادية ،لكن مع ذلك ال يمكن تجاهل النتيجة
الثانية.

اقتصاد
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«المركزي» يستضيف صناع السياسات االقتصادية
في مؤتمر «صياغة المستقبل»
ي ـس ـت ـض ـيــف ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
ومديرين تنفيذيين بالقطاع المصرفي
واق ـت ـص ــادي ـي ــن وخ ـ ـبـ ــراء ف ــي الـتـقـنـيــات
الـمــالـيــة بــالـمــؤتـمــر الـمـصــرفــي العالمي
"ص ـي ــاغ ــة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل" ف ــي  23ال ـج ــاري
برعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.
وق ــال "ال ـم ــرك ــزي" ،فــي بـيــان أم ــس ،إن
الجلسة األو ل ــى للمؤتمر سـتـقــام تحت
عـ ـن ــوان "ن ـ ـظ ــرة تــأم ـل ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد
ال ـع ــال ـم ــي وال ـم ـس ـت ـج ــدات االق ـت ـص ــادي ــة
وتـ ـح ــدي ــات ــه" ،وس ـت ـت ـن ــاول ال ـس ـيــاســات
النقدية غير التقليدية وأسعار الفائدة
المنخفضة التي أدت إلــى ارتـفــاع كبير
في حجم الدين العالمي.
وأوضــح أن الجلسة األولــى ستتناول
ك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وال ـن ــزاع ــات الـتـجــاريــة وتـقـلـبــات أسـعــار
النفط وصرف العمالت ،وآثار التقنيات
الـمــالـيــة ،إضــافــة إل ــى الـتـطــرق لتوقعات

المستقبل واألدوات المتاحة لمواجهة
ال ـت ـحــديــات الـمـسـتـقـبـلـيــة وأثـ ــر ك ــل هــذه
العوامل على الصناعة المصرفية.
وأضاف أن هذه الجلسة ستستضيف
ً
كــا مــن محافظ مؤسسة النقد العربي
الـسـعــودي د .أحـمــد الخليفي ومحافظ
الـبـنــك ال ـمــركــزي األردن ـ ــي د .زيـ ــاد فــريــز
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
الكويتي عمر الغانم.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـج ـل ـســة ال ـث ــان ـي ــة،
ذك ــر أن ـهــا سـتــأتــي تـحــت ع ـنــوان "إع ــادة
تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات
واالبـ ـتـ ـك ــارات" ،وسـتـسـتـضـيــف محافظ
م ـ ـصـ ــرف اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي مـ ـب ــارك
المنصوري ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة
الــرئـيــس التنفيذي لبنك بــوبـيــان عــادل
الماجد.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن الـ ـجـ ـلـ ـس ــة س ـت ـس ـت ـض ـيــف
ً
ً
شــريـكــا مــؤسـســا لـشــركــة إيـســت تشاين
أنـ ـ ـ ــوار ال ـم ـح ـم ـي ــد ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـش ــراك ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـم ــال ـي ــة

«وربة» يعرض خدماته في الحلول
المصرفية الرقمية
أكد بنك وربة أهمية مشاركته
في "المؤتمر المصرفي العالمي
 :صياغة المستقبل" والمعرض
المصاحب له.
وقال "وربة" في بيان صحافي
أم ــس ،إن الـمــؤتـمــر يستضيف
ً
ً
طـيـفــا واس ـعــا مــن الشخصيات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــوقـ ــة مــن
محافظي بنوك مركزية ورؤساء
هـ ـيـ ـئ ــات رقـ ــاب ـ ـيـ ــة وإشـ ــراف ـ ـيـ ــة،
و مـســؤو لـيــن تنفيذيين رفيعي
المستوى في القطاع المصرفي
ووكـ ـ ـ ـ ــاالت ت ـص ـن ـيــف ائ ـت ـمــانــي
ً
ع ــال ـم ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ع ـ ــدد مــن
الـمـنـظـمــات وهـيـئــات المعايير
ال ــدولـ ـي ــة ،وخـ ـب ــراء مـصــرفـيـيــن
وممثلين من شركات التقنيات
المالية من شتى دول العالم.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـع ـقــد ه ــذا
المؤتمر في فندق فورسيزونز
ب ـمــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت ،وس ـي ـت ـنــاول
جدول أعماله عرضا للتحديات
االقتصادية واالجتماعية التي
ي ــواج ـه ـه ــا ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
والفرص والمخاطر الناجمة عن
االبتكارات التقنية ،مع التركيز
ع ـل ــى رؤيـ ـ ــة ت ـط ــوي ــر ال ـص ـنــاعــة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ودع ـ ـ ـ ــم ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة.
ك ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ع ـ ـل ـ ــى هـ ــامـ ــش
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر مـ ـع ــرض ال ـت ـق ـن ـيــات
المالية ويشارك فيه أكثر من 40
ً
عارضا من القطاعات المصرفية
ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـع ــال ـم ـي ــة وك ــذل ــك
كبريات شركات االتصاالت في
الـمـنـطـقــة وع ـ ــدد م ــن ال ـشــركــات
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي ال ـت ـق ـن ـي ــات
المالية.
وسيوجد فريق مهني من بنك
وربة في ركنه الخاص بالمعرض

لإلجابة عن جميع أسئلة ّ
رواده
فيما يتعلق بتسهيالت البنك
المالية والخدمات الرقمية التي
ً
يوفرها لعمالئه ،إذ أصبح مثاال
يـ ـحـ ـت ــذى فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـص ـي ــرف ــة
ال ــرق ـم ـي ــة ن ـس ـبــة ل ـم ــا ح ـق ـقــه مــن
إنجازات في هذا االطار.
وأك ــد أيـمــن المطيري المدير
التنفيذي لــا تـصــال المؤسسي
ل ـب ـن ــك وربـ ـ ــة أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـح ــاور
الـمـطــروحــة مــن خ ــال المؤتمر،
ال ـتــي مــن شــأنـهــا أن ت ـعــود على
القطاع المصرفي والعاملين به
ومستخدمي الخدمات المصرفية
ً
أيضا بالنفع والفائدة.
وأضـ ــاف الـمـطـيــري أن "بنك
وربـ ـ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد ف ـ ــي ت ـب ـنــي
و تـطـبـيــق ا لـنـظــرة المستقبلية
الـمـتـعـلـقــة ب ـت ـطــويــر ال ـخــدمــات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة
واس ـت ـب ــدال ـه ــا بـ ــأخـ ــرى رق ـم ـيــة
تحاكي روح العصر وتتجاوب
مع نمط الحياة المتسارع الذي
نعيشه".
ً
ولفت إلى إطالق "وربة" أخيرا
خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات مـصــرفـيــة
رقـمـيــة حـصــريــة مـمـيــزة والـتــي
سوف يتم عرضها من موظفي
البنك ،مما أسس قاعدة متينة
النـ ـط ــاق ــة ع ـه ــد ث ـ ـ ــوري جــديــد
في قطاع الخدمات المصرفية
الــرق ـم ـيــة ويـنـسـجــم ف ــي الــوقــت
ذات ـ ــه م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـبـنــك
التطويرية التي تستند في أبرز
بنودها إلى تكريس بنك وربة
ً
رائ ـ ـ ــدا ب ــال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الرقمية وزيادة حصته السوقية
فــي ه ــذا االطـ ــار السـيـمــا ضمن
المنافسة العالية الذي يشهدها
القطاع في هذا المجال.

أيمن المطيري

ومــن المقرر أن يقدم موظفو
ً
ً
بنك وربة شرحا تفصيليا لرواد
المعرض حول تطبيق بنك وربة
الـ ـج ــدي ــد ف ــي ط ـي ــات ــه ت ـغ ـي ـيــرات
أســاسـيــة لجهة الـشـكــل المجدد
ب ــال ـك ــام ــل س ـ ــواء مـ ــن م ـظ ـهــر أو
تفاعل سـلــس ،وصـمــم التطبيق
الجديد كي يتيح للمستخدمين
إضافة لمسة شخصية على كل
ح ـس ــاب لــدي ـهــم م ــع ب ـنــك وربـ ــة،
عبر اختيار صور وأسماء لهذه
الـ ـحـ ـس ــاب ــات وأص ــدق ــائـ ـه ــم مــن
المستفيدين.
ً
ويوفر التطبيق أيضا خاصية
ال ــوص ــول ال ـســريــع ال ـتــي ت ـخـ ّـول
ال ـع ـم ـيــل م ــن انـ ـج ــاز م ـعــامــاتــه
بسرعة وسهولة مثال عمليات
تحويل االموال بسرعة وسهولة.
وثمة ميزة نوعية عبر تطبيق
وربة الجديد هي تمكين العميل
مــن انـشــاء "دائــرتــه االجتماعية"
والـ ـتـ ـحـ ـك ــم بـ ـه ــا عـ ـب ــر ال ـت ـح ـك ــم
بحسابات أفراد العائلة ،واضافة
م ـس ـت ـف ـيــديــن ،وان ـ ـشـ ــاء جـمـيـعــة
للتوفير مع االهل أو األصدقاء.

والـ ـمـ ـش ــاري ــع ل ــوس ــط أوروبـ ـ ـ ــا والـ ـش ــرق
األوسط  -فيزا أوتو ويليامز.
وس ـت ـنــاقــش ال ـجـل ـســة أثـ ــر ال ـت ـطــورات
التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم
تبنيها ب ــذات الــوتـيــرة والـتـغـيــرات التي
تـسـبـبـهــا ث ـ ــورة ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـمــال ـيــة في
الـمـشـهــد االق ـت ـص ــادي وواقـ ــع الـصـنــاعــة
ال ـم ـصــرف ـيــة وك ـي ـف ـيــة تـ ـج ــاوب األط ـ ــراف
المعنية للتحديات والفرص التي تقدمها
التقنيات المالية للصناعة المصرفية.

ً ً
«األهلي» :سالمة مديرا عاما لـ «الشركات
الدولية وهيكلة التمويل»
أعلن البنك األهلي الكويتي،
أ مــس ،تعيين ياسمين سالمة
م ــدي ــرا ع ــام ــا إلدارة ال ـشــركــات
الدولية وهيكلة التمويل.
وس ــوف تتولى هــذه اإلدارة
الجديدة إدارة معامالت تمويل
المشاريع والشركات لدى البنك
وإصدارات السندات ومنتجات
إدارة النقد .كما ستوفر تغطية
للعمالء من الشركات متعددة
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة غـ ـ ـي ـ ــر الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
والحسابات المعاد هيكلتها.
وعملت سالمة في "األهلي"
منذ عام  2003بإدارة الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـش ــرك ــات ،حـيــث
شـ ـغـ ـل ــت ع ـ ـ ــدة م ـ ـنـ ــاصـ ــب ،ك ــان
آخرها منصب مساعد المدير
ال ـ ـعـ ــام ،وكـ ــانـ ــت مـ ـس ــؤول ــة عــن
الـحـســابــات الـمـعــاد هيكلتها،
وكذلك تمويل المشاريع.
وع ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـع ـ ـي ـ ـيـ ــن ي ــاسـ ـمـ ـي ــن
س ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـم ـن ـص ــب،

صــرح ميشال العقاد ،الرئيس
التنفيذي لمجموعة "األهلي"،
ق ــائ ــا" :ت ـع ــزي ــز ف ــري ــق اإلدارة
الـعـلـيــا لــدي ـنــا ل ـهــو دل ـي ــل على
ال ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــا ال ـ ـ ــراس ـ ـ ــخ ب ــإنـ ـش ــاء
بـنــك لــديــه ال ـق ــدرة ال ـتــامــة على
ال ـت ـك ـيــف وال ـن ـم ــو ك ـب ـنــك رائ ــد
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي.
وع ـل ــى م ـ ــدار ال ـع ـقــد ال ـمــاضــي،
قـمـنــا بــرعــايــة وت ـطــويــر بعض
الـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
يتمتعون بأفضل المواهب في
الصناعة المصرفية .أ نــا على
ثـقــة ب ــأن ه ــذه الـمــواهــب ســوف
ت ـســاه ــم ف ــي االرت ـ ـقـ ــاء ب ــاالس ــم
والـعــامــة التجارية ل ـ (األهـلــي)
إلى مستوى متقدم في السنوات
المقبلة .إنني مـســرور بترقية
ياسمين سالمة لهذا المنصب،
وعلى قناعة بأنها قــادرة على
االستمرار بالتفوق في دورها
الجديد".

ياسمين سالمة

«الوطني» يشارك بمعرض التقنيات المالية
على هامش المؤتمر المصرفي العالمي في  23الجاري
ي ـش ــارك بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي في
معرض التقنيات المالية المقام على
هــا مــش فعاليات المؤتمر المصرفي
العالمي "صياغة المستقبل".
وقــال "الــوطـنــي" فــي بيان صحافي
أمس ،إن المعرض ستشارك فيه نحو
 40جهة تضم ا لـقـطــا عــات المصرفية
المحلية والعالمية وكبريات
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت ف ــي الـمـنـطـقــة
وعــدد من الشركات المتخصصة في
التقنيات والحلول المالية.
ويستعرض "الوطني" في معرض
التقنيات المالية الخدمات والحلول
الرقمية الـفــريــدة الـتــي يقدمها البنك
ضمن برنامج وخريطة طريق للتحول
ال ــرق ـم ــي ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ريـ ـ ــادة الـبـنــك
ً
ً
محليا وإقليميا ،كذلك للوصول إلى
ً
أفـضــل الحلول الـتــي تنعكس إيجابا
عـ ـل ــى قـ ـط ــاع ــات األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
والـمـنــاطــق الجغرافية الـعــديــدة التي
تعمل بها المجموعة.
وصـعـيــد الـتـكـنــولــوجـيــا والـتـحــول
الــرق ـمــي ات ـخــذ الـبـنــك خ ـط ــوات كـبــرى
خــال الـفـتــرة الماضية إذ يعد البنك
األول فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي عـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم فـ ــي إط ـ ـ ــاق خــدمــة
 Selfie Payالتي ّ
تمكن حامل البطاقة
م ــن إج ـ ـ ــراء م ـعــام ـل ـتــه ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت
باستخدام بصمة ا لـهــا تــف أو الوجه
وذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع م ــاسـ ـت ــرك ــارد
العالمية.
وفي غضون ذلك ،ضخ بنك الكويت
الــوطـنــي اسـتـثـمــارات كـبـيــرة مــن أجــل
تحسين خــدمــات التحويالت المالية
مـ ــا م ـك ــن عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك مـ ــن ت ـحــويــل
أمــوال ـهــم ألي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم خــال
س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة م ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام
خدمة سويفت للمدفوعات العالمية
( )gpiال ـ ـتـ ــي تـ ــو فـ ــر إمـ ـك ــا نـ ـي ــة ت ـت ـبــع

ال ـح ــواالت بطريقة سـهـلــة ،مـمــا يؤكد
التزام الوطني بتقديم أفضل الخدمات
المتميزة لعمالئه.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،ع ـمــد ال ـب ـنــك إلــى
تحديث أجهزة السحب اآللي واإليداع
النقدي ،إذ بات بإمكان عمالء الوطني
الحصول على خدمات متنوعة ومنها:
السحب النقدي دون الحاجة إلى بطاقة
السحب اآللي وذلك من خالل استخدام
البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال،
ً
فضال عن سحب وإيداع األموال بلمسة
واحــدة ومــن دون الحاجة إلــى إدخــال
البطاقة فــي الجهاز مــن خــال بطاقة
 NBK Tap & Payلـلـسـحــب اآل لـ ــي أو
ّ
مدعمة بتقنية
أي بطاقة سحب آ لــي
التواصل قريب المدى.
كـ ـم ــا أط ـ ـلـ ــق الـ ـبـ ـن ــك خـ ــدمـ ــة Go +
 Businessبالتعاون مع Mastercard
العالمية لتمثل منصة أ ع ـمــال لدعم
رواد األعمال ومساعدتهم في التركيز
على تنمية أعمالهم من خالل اختصار
الــوقــت والـجـهــد ال ــازم لـلــوصــول إلــى
م ــوردي ــن ل ـل ـخــدمــات والـ ـتـ ـف ــاوض مع
عالمات التجارية رائدة.
ويعد "الوطني" أول بنك أطلق خدمة
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـت ـحــويــل ال ـم ـبــاشــر (NBK
 )Direct Remitعبر الحدود باستخدام
ح ـلــول شــركــة ري ـبــل نــت وال ـتــي تمكن
الـعـمــاء مــن إرس ــال مــدفــوعــاتـهــم عبر
الحدود والتي تصل في نفس الوقت.
ً
وأطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا خـ ــدم ــة
 SmartWealthا ل ـتــي تـتـيــح إمكانية
االستثمار باألوراق المالية ،إذ تشمل
األسهم والعقارات والسندات والمعادن
كجزء من استثمارات شاملة متعددة
األص ــول ،وكذلك تقدم الخدمة فرصة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ــال ــم
ب ـم ـن ــاط ــق م ـث ــل الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وأوروبـ ــا وآسـيــا واألسـ ــواق الناشئة،

وتستهدف الخدمة المستثمرين الذين
يخططون للمدى البعيد ومنها ملكية
منزل أو التوفير للتعليم أو التقاعد.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد "س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارت ويـ ـ ـ ـل ـ ـ ــث" الـ ـح ــل
اإلل ـك ـت ــرون ــي األف ـض ــل لــاس ـت ـث ـمــارات
ال ـم ــال ـي ــة ط ــوي ـل ــة األجـ ـ ــل ف ــي ال ـكــويــت
والمنطقة ،إذ تعتمد على تكنولوجيا
حديثة مخصصة لتلبية االحتياجات
ً
بناء على
االستثمارية للعمالء وذلك
درج ــة تقبلهم للمخاطرة وفــي ضوء
األهـ ـ ـ ــداف ال ـم ــال ـي ــة ال ـت ــي ي ـحــددون ـهــا
وم ـس ـت ــوى ال ـم ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي يـقـبـلــون
تحملها.
ويهدف مؤتمر "صياغة المستقبل"
إل ــى تـقــديــم ال ــرؤى ح ــول أمـثــل السبل
لتطوير الصناعة المصرفية ومواجهة
التحديات المختلفة التي تحيط بها،
بــاإلضــافــة إلــى تطوير رؤيــة جماعية
لمستقبل الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة ،بما
ي ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـن ـمــو
والـمـســاهـمــة اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
وسيناقش المؤتمر ضمن جــدول
ً
أعماله عرضا للتحديات االقتصادية
واالجتماعية التي يواجهها القطاع
الـمـصــرفــي ،كــذلــك الـفــرص والمخاطر
الناجمة عــن االبـتـكــارات التقنية ،مع
التركيز على رؤ ي ــة تطوير الصناعة
المصرفية ودعم التنمية المستدامة.
وسـيـتـخـلــل الـمــؤتـمــر أرب ــع حلقات
نقاشية و ع ــروض تقديمية رئيسية
ً
ً
س ـي ـق ــدم م ــن خ ــال ـه ــا إطـ ـ ـ ــارا م ـفـ َّـصــا
ً
ودقـيـقــا لتوقعات الـقـطــاع المصرفي
العالمي في العقد القادم ،كما سيناقش
أهـمـيــة اسـتـجــابــة ال ـب ـنــوك المستمرة
ً
لـ ـت ــوقـ ـع ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،خـ ـص ــوص ــا أن
ج ـيــل األل ـف ـيــة الـ ــذي يـشـكــل الـشــريـحــة
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن عـ ـم ــاء الـ ـبـ ـن ــوك ال يـ ــرون
ً
ً
اختالفا كبيرا بين البنوك بمفهومها

التقليدي ومنافسيها من المؤسسات
الرقمية ،وهــذا بــدوره يزيل الخطوط
الفاصلة بين قطاع الخدمات المالية
والقطاعات األخرى ويفرض تحديات
أمـ ــام ال ـج ـهــات الـتـشــريـعـيــة الــرقــابـيــة
لتحقيق التوازن بين رعاية االبتكار
وتخفيف المخاطر.
كما سيناقش المؤتمر آ ف ــاق نمو
االقتصاد العالمي واألدوات المتاحة
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي تـحـيــط
بالنمو ومنها عدم اليقين السياسي
المستمر والتوترات التجارية وتقلب
أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـع ـ ـمـ ــات وك ــذل ــك
تأثير تلك التهديدات على الصناعة
المصرفية ،ويبحث المؤتمر كيفية
ت ـطــويــر ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي وت ـقــديــم
عــوائــد للمساهمين مــع دعــم التنمية
الـمـسـتــدامــة فــي وق ــت يتسم بالتغير
السريع داخل الصناعة نفسها.

«بوبيان» :اتفاقية مع « »Holisticلالستشارات «بيتك» :خدمة االتصال الدولي المجانية
ً
األعمال
قطاع
لعمالء
الخدمات
أفضل
تقديم
إلى
سعيا
ساعدت العمالء في  7دول

أع ـل ــن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان تــوقـيــع
اتـفــاقـيــة مــع شــركــة ""Holistic
ه ـ ــولـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــك لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ــدع ـ ــم االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
ألصحاب المشاريع الصغيرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ف ـ ـ ــي جـ ــوانـ ــب
الــرقــابــه الـمــالـيــة واإلداري ـ ــة من
خـ ــال األدوات ال ـف ـعــالــة الـتــي
تتناسب مع االحتياج اليومي
لهذه المشاريع ،وذلك في إطار
التزامه المتواصل تجاه عمالءه
بـ ـتـ ـق ــدي ــم أف ـ ـضـ ــل ال ـم ـن ـت ـج ــات
والخدمات.
وقال المدير التنفيذي إلدارة
م ـصــرف ـيــة األعـ ـم ــال لـلـشــركــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة فــي
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك زيـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدون فــي
ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن عقد
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ـ ــذي وقـ ـع ــه ال ـب ـنــك
مــع شــركــة  Holisticيــأتــي من
منطلق االهـتـمــام ال ــذي توليه
اإلدارة ا لـ ـعـ ـلـ ـي ــا ع ـ ـلـ ــى رأس
أول ــوي ــات ـه ــا م ـســانــدة الـشـبــاب
الكويتي المقبلين على األعمال
الخاصة وتأسيس المشروعات
ا لـتــي تتطلب ا لــر قــا بــة المالية
الـفـعــالــة كـجــزء مــن التزاماتها
االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـجــاه المجتمع
الـ ـك ــويـ ـت ــي ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم فــي
كيفية إدارة مشاريعهم بصورة
ناجحة.
وأوض ــح الـسـعــدون أن هــذه
االت ـف ــاق ـي ــة س ـت ـســاهــم ف ــي رفــع
الــوعــي اإلداري ل ــدى أصـحــاب
األع ـمــال الـخــاصــة والـمـشــاريــع
ال ـم ـت ــوس ـط ــة والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة مــن
الـشـبــاب الكويتيين مــن خــال
ت ـ ـقـ ــد يـ ــم األدوات ا لـ ـح ــد يـ ـث ــة
لتفعيل أفضل السبل للرقابة
ال ـمــال ـيــة وتـ ـن ــاول ال ـع ــدي ــد من
ال ـم ـحــاور ال ـتــي تـتـعـلــق بكيفة
إدارة ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــد

ووض ــع استيراتيجية ورؤي ــة
بعيدة المدى إلدارة المشروع
س ـ ـ ــواء مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـمــال ـيــة
والتشغيلية أو الموارد البشرية
ً
استعدادا لرفع كفاءة المشروع
وتمكينهم من تطوير وإنجاح
اعمالهم الخاصة.
وعن محاور االتفاقية ،ذكر
أنها ترتكز على حصول عمالء
قطاع األعمال في بنك بوبيان
عـلــى خـصــم يـصــل إل ــى  25في
الـمـئــة عـلــى ال ـخــدمــات المالية
وحزمة الرقابة المالية حسب
الـ ـش ــروط ال ـم ـقــدمــة م ــن شــركــة
 Holisticلالستشارات وحاضنة
األعمال ،التي تتضمن البيانات
الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل ،الـ ـقـ ـي ــود
اليومية والمطابقة المصرفية
والتحليل المالي
و ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ن ـ ـ ـظـ ـ ــام "Xero
"A c c o u n t i n g S y s t e m
المحاسبي هذا بجانب زيارة
م ـيــدان ـيــة ش ـهــريــة م ــن ممثلي
شـ ــر كـ ــة  Holisticل ـل ـم ـتــا ب ـعــة
المالية.
وأكـ ــد أن ب ـنــك بــوب ـيــان منذ
ب ــدأ تــأس ـيــس إدارة مـصــرفـيــة
األعـ ـم ــال وضـ ــع ن ـصــب عينيه
أن يقدم مجموعة متنوعة من
المزايا االستثنائية والحلول
المصرفية الذكية التي تتمتع
ّ
وتفهم
بــالـسـهــولــة وال ـســاســة
احـتـيــاجــات ه ــذه الـمـشــروعــات
وه ـ ــو مـ ــا تـ ـق ــوم بـ ــه م ـج ـمــوعــة
م ــن مــوظـفـيـنــا ال ـش ـبــاب الــذيــن
ي ـق ــدم ــون اس ـت ـش ــارات ـه ــم عـلــى
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ألص ـح ــاب هــذه
المشروعات باإلضافة إلى فهم
طبيعة الشباب الكويتيين وما
ً
ي ـب ـح ـثــون ع ـنــه دائـ ـم ــا بـمـجــرد
التفكير فــي تــأسـيــس مـشــروع
خاص بهم.

وع ــن إدارة ق ـطــاع األع ـم ــال،
بـ ـ ّـيـ ــن أن ه ـ ـنـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـت ــي
يقدمها بوبيان لقطاع األعمال
كـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ـش ــرك ــة،
وت ـق ــدي ــم ال ـط ـل ـب ــات ،واالط ـ ــاع
على األرصدة ،والحصول على
ت ـفــاص ـيــل الـ ـحـ ـس ــاب ،وتـنـفـيــذ
الـعــديــد مــن الـخــدمــات األخ ــرى
ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت م ـث ــل ت ـحــويــل
رواتـ ـ ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن وخ ــدم ــات
الـتـحــويــل الـمـحـلـيــة والــدول ـيــة
وطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب دفـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـي ـ ـكـ ــات
وش ـه ــادات الـتــدقـيــق واالط ــاع
على تفاصيل جميع الحسابات
وط ـب ــاع ــة وت ـح ـم ـيــل ك ـشــوفــات
ال ـح ـس ــاب ــات وخ ــدم ــة اإليـ ـ ــداع
وغيرها.
كما تتضمن خدمة تحويل
رواتــب الموظفين وغيرها من
الحوافز بسرعة وسهولة عبر
اإلن ـت ــرن ــت إلـ ــى ج ــان ــب أج ـهــزة
نقاط البيع التى تسهل عملية
البيع فــي الـشــركــات وتجعلها
ً
أكثر سالسة وأمانا مع توافر
ك ــل ام ـت ـي ــازات ـه ــا  ،ك ـم ــا يـمـنــح
ً
بوبيان أيـضــا لقطاع األعمال
مــزايــا بــوابــة الــدفــع المصممة
ل ـل ـش ــرك ــات وت ـ ـجـ ــار ال ـت ـجــزئــة
وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ـك ـن ـه ــم مـ ـ ــن إدارة
الـ ـمـ ـع ــام ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة عـبــر
اإلنترنت.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـع ــدون إل ـ ــى أن
س ـل ـس ـلــة ال ـح ـل ــول وال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ت ـت ـض ـم ــن خ ــدم ــة
 ePayوه ـ ــي خ ــدم ــة تـحـصـيــل
المدفوعات التي يقدمها بنك
بوبيان للشركات لتمكينها من
تحصيل المدفوعات عن طريق
إرس ــال رســالــة نصية قصيرة
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى رق ـ ــم ال ـف ــات ــورة
إل ــى عـمــائـهــا ال ــذي ــن يمكنهم

زيد السعدون

الدفع عبر االنترنت باستخدام
بطاقات السحب اآللي الخاصة
بـهــم ،ه ــذا إل ــى جــانــب تصميم
بطاقة فيزا االئتمانية للشركات
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا لـ ـتـ ـق ــدم ل ـحــام ـل ــي
البطاقات مجموعة استثنائية
من المزايا والفوائد وتعطيهم
فرصة للحصول على مجموعة
كبيرة من العروض والتجارب
ال ـف ــري ــدة م ــن أرق ـ ــى ال ـعــامــات
التجارية العالمية الرائدة.

رؤية كويت جديدة
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب الـشــريــك
الـ ـم ــؤس ــس وال ـ ـمـ ــديـ ــر ب ـشــركــة
هـ ـ ــول ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــك ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن
ال ــدعـ ـي ــج عـ ــن سـ ـع ــادت ــه بـمـثــل
هــذا الـتـعــاون مــع بنك بوبيان
وه ـ ــو مـ ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع رؤيـ ــة
"كـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــدة" ل ـ ــدع ـ ــم
أصـحــاب المشاريع الصغيرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة مـ ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ل ـي ـص ـبــح كـ ــل مــن
ً
ً
ال ـش ــرك ــاء جـ ـ ــزءا م ـســاه ـمــا في
رؤية الكويت لعام .2035

حـ ـقـ ـق ــت خ ـ ــدم ـ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ال ـ ــدول ـ ــي
المجانية ا لـتــي يقدمها بـيــت التمويل
الكويتي (بيتك) ،لعمالئه خارج الكويت
فـ ــي  7دول هـ ـ ــي :ا لـ ـ ــوال يـ ـ ــات ا ل ـم ـت ـحــدة
األميركية ،وكندا ،وبريطانيا ،وفرنسا،
وألـمــانـيــا ،وتــركـيــا ،وإسـبــانـيــا ،دون أي
رسـ ــوم إضــاف ـيــة ف ــي ح ــال االت ـص ــال من
ه ــوات ــف تـلــك ال ـ ــدول ،أهـ ــداف تشغيلها
وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا ت ـس ـه ـي ــل ع ـم ـل ـي ــة الـ ـت ــواص ــل
م ــع م ــرك ــز االتـ ـص ــال ف ــي "ب ـي ـتــك" وآالف
العمالء خالل وجودهم في تلك الــدول،
أمـ ــا ل ـل ـس ـيــاحــة أو ل ـل ـع ـمــل ،ح ـيــث يـقــوم
المسؤولون في خدمة العمالء باإلجابة
عن استفسارات العمالء وتقديم الخدمة
لهم بالشكل األمثل ،وبمنتهى الكفاء ة
والسرعة.
وتحظى مكالمات العمالء في الخارج
بأولوية الــرد لــدى مسؤول الخدمة في
"بيتك" ،مما جعل الخدمة بحق أفضل
م ـس ــاع ــد ل ـل ـع ـم ـيــل ع ـن ــد ال ـس ـف ــر ل ـل ــدول
المذكورة ،والتي تمثل أكثر الدول إقباال
من المسافرين واستقطابا للسياح.

وتــأتــي الـخــدمــة ضمن إط ــار التركيز
على خدمة العمالء ومواكبة لمتطلباتهم
في موسم السفر واإلجازات ،واستمرارا
لنهج "بيتك" في تقديم أفضل الخدمات
المتطورة واآل مـنــة ،حيث يمكن لعمالء
"ب ـي ـت ــك" االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ه ـ ــذه ال ـخــدمــة
والوصول الى خدمة "ألو بيتك" الهاتفية
 ،1803333من خالل االتصال على الرقم
ال ــدول ــي ال ـخ ــاص ب ـكــل دولـ ــة م ــن ال ــدول
الموضحة أدناه:
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
و كـ ـ ـن ـ ــدا  ،18008188608ب ــر ي ـط ــا ن ـي ــا
 ،08000148898فرنسا ،0805086620
ألمانيا  ،08001817080إسبانيا 900 :
 ،440 905تركيا ( 908503902170+قد
يتم تطبيق رسوم التعرفة المحلية في
تركيا من قبل شركات االتصال التركية
المحلية عند االتصال على هذا الرقم).
وت ـســاهــم ال ـخــدمــة ف ــي ب ـنــاء وتـعــزيــز
ال ـث ـقــة م ــع ال ـع ـم ــاء م ــن خـ ــال مـجــانـيــة
االتصال للعمالء مستخدمي الهواتف
الـ ـنـ ـق ــال ــة واألرض ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـل ــدول

الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة ف ـ ـقـ ــط ،وال تـ ـشـ ـم ــل خ ــدم ــة
التجوال ،وتؤكد دور "بيتك" المستمر
فــى تـعــزيــز الـجـهــود االبـتـكــاريــة لشبكة
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة وإطـ ــاق الـعــديــد
مــن الـخــدمــات االلكترونية الـفــريــدة من
نوعها ،تعزيزا لريادته فــي تبني آخر
التطورات في البنية التحتية ،وتطبيق
أحدث الخدمات المالية تلبية لتطلعات
العمالء وطموحاتهم.

«برقان» يعلن الفائز في سحب يومي ربع السنوي
أع ـل ــن ب ـنــك ب ــرق ــان ،أم ــس،
ال ـف ــائ ــز ال ـج ــدي ــد ف ــي سـحــب
حساب يومي ربــع السنوي،
حـ ـ ـي ـ ــث ف ـ ـ ـ ــاز م ـ ـح ـ ـمـ ــد خ ــال ــد
ال ـف ـي ـل ـكــاوي ب ـج ــائ ــزة نـقــديــة
بقيمة  125.000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع
السنوية يتعين على العمالء
أال ي ـقــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
دينار لمدة شهرين كاملين
قبل تــاريــخ الـسـحــب ،كما أن

كــل  10دنــانـيــر تمثل فرصة
واحدة لدخول السحب .وإذا
ك ـ ــان رصـ ـي ــد ال ـح ـس ــاب 500
دينار وما فوق ،فإن صاحبه
سـيـكــون مــؤهــا ل ــدخ ــول كل
ال ـس ـحــوبــات ال ـيــوم ـيــة ورب ــع
السنوية.

11
ً
البرميل الكويتي يقفز  5.54دوالرات ليبلغ  65.13دوالرا
ةديرجلا
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اقتصاد

• النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على منشأتي «أرامكو»
• «ستاندرد بالتس» :السعودية تحتاج نحو شهر لتعويض الفاقد من إنتاجها النفطي
ذكرت تقارير ًّأن السعودية
ستستعيد فورا على األرجح
ما يصل إلى  %40من اإلنتاج
المفقودّ ،
لكن خبراء قدموا
آراء متعارضة بخصوص
الوقت الذي ستحتاجه
الستعادة اإلنتاج لمستوى ما
قبل الهجمات.

قـ ـف ــز سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـف ــط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  5.54دوالرات فــي
تـ ـ ـ ــداوالت أم ـ ــس األول ،لـيـبـلــغ
ً
 65.13دوالرا م ـق ــا ب ــل 59.59
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي تـ ــداوالت
ً
الجمعة الماضي وفقا للسعر
الـمـعـلــن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وفـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
انخفضت أسعار النفط صباح
أمس ،على الرغم من أن السوق
ت ـظــل قـلـقــة إزاء ال ـت ـهــديــد بــرد
عـسـكــري عـلــى الـهـجـمــات على
م ـن ـش ــأت ــي نـ ـف ــط س ـع ــودي ـت ـي ــن
التي تسببت في خفض إنتاج
المملكة بواقع النصف وقادت
ألكـ ـب ــر صـ ـع ــود ل ــأسـ ـع ــار فــي
عقود.
وأثار هجوم السبت الماضي
احـ ـتـ ـم ــال حـ ـ ــدوث ه ـ ــزة ك ـب ـيــرة
ل ـ ــإم ـ ــدادات ف ــي الـ ـس ــوق ال ـتــي
ركزت في األشهر األخيرة على
المخاوف بشأن الطلب بسبب
ان ـح ـس ــار ال ـن ـمــو ال ـعــال ـمــي في
ظل النزاع التجاري الدائر بين
الواليات المتحدة والصين.
والـ ـسـ ـع ــودي ــة أكـ ـب ــر ُم ـص ــدر
للنفط في العالم وكانت المورد
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل ال ـم ـل ـج ــأ األخ ـي ــر
لعقود.
وانـ ـخـ ـف ــض خ ـ ــام ب ــرن ــت 30
ً
س ـن ـت ــا أو  0.4ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
ً
 68.72دوالرا للبرميل ،وتراجع
خ ــام غـ ــرب ت ـك ـســاس الــوسـيــط
ً
األ مـ ـي ــر ك ــي  57س ـن ـت ــا أو 0.9
ً
ف ــي ا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  62.33دوالرا
للبرميل.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ه ـب ــط

«األعلى للبترول» يبحث زيادة
إنتاج الكويت
●

علمت «الجريدة» ،من مصدر نفطي مطلع ،أن المجلس األعلى
ً
للبترول سيجتمع قريبا لبحث الخطوات المقبلة للقطاع النفطي
بالبالد ،في أعقاب الهجمات اإلرهابية األخيرة على منشآت شركة
أرامكو السعودية .وذكر المصدر أن االجتماع سيبحث مدى قدرة
الكويت على زيادة اإلنتاج لتعويض األسواق العالمية من فقدان
حصة كبيرة من إنتاج المملكة ،والتي تصل إلى  6ماليين برميل
ً
ً
نفط يوميا؛ الفتا إلى إمكانية اتخاذ تلك الخطوة.
وكانت اإلمــارات أعلنت استعدادها لزيادة حصتها اإلنتاجية
لتعويض جزء من الحصة المفقودة حتى االنتهاء من اإلصالحات
التي ستقوم بها السعودية في المنشأتين المتضررتين في بقيق
وهجرة خريص.
الخامان القياسيان بنحو  2في
المئة لكل منهما.
ويــوم االثنين ،زادت أسعار
الـ ـنـ ـف ــط نـ ـح ــو  20ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
خالل الجلسة في رد فعل على
الهجمات ،وهي أكبر قفزة في
ً
نـحــو  30ع ــام ــا ،قـبــل أن تغلق
مرتفعة نحو  15في المئة عند
أعلى مستوى في أربعة أشهر.
و ق ـ ــا ل ـ ــت إدارة م ـع ـل ــو م ــات
الطاقة األميركية في تقريرها
الشهري ألنشطة الحفر ،إن من
المتوقع ارت ـفــاع إنـتــاج النفط
األميركي من سبعة تكوينات
صخرية بمقدار  74ألف برميل
ً
يوميا في أكتوبر إلى مستوى

عمومية «كامكو» تصادق على مشروع
عقد االندماج مع «غلوبل»
●

جراح الناصر

أعلنت شركة كامكو لالستثمار
«ك ــامـ ـك ــو» م ــوافـ ـق ــة مـســاهـمـيـهــا
عـلــى جميع بـنــود ج ــدول أعـمــال
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة غـيــر ال ـعــاديــة،
وفــي مقدمتها المتعلقة بعملية
االن ــدم ــاج عــن طــريــق ال ـضــم بين
كامكو وبيت االستثمار العالمي
«غ ـل ــوب ــل» ،بـحـيــث ت ـك ــون كــامـكــو
ه ــي ال ـش ــرك ــة ال ــدام ـج ــة وغ ـلــوبــل
الـ ـش ــرك ــة الـ ـمـ ـن ــدمـ ـج ــة ،ك ـخ ـطــوة
أســاس ـيــة ف ــي سـبـيــل خ ـلــق كـيــان
أكـبــر يضم ال ـمــوارد الـتــي تتمتع
بها كال الشركتين ،بما يسهم في
توسيع عمليات الكيان وحصته
في األسواق المحلية واإلقليمية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت كـ ــام ـ ـكـ ــو ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـحــافــي أم ــس ،ان المساهمين
وافـ ـق ــوا ع ـلــى تـخـفـيــض رأس ـمــال
شركة كامكو لالستثمار المصدر
والمدفوع من  26.3مليون دينار

انتصار السويدي وفيصل صرخوه خالل العمومية
ً
إلى  23.7مليونا من خالل إلغاء
أس ـ ـهـ ــم الـ ـخ ــزيـ ـن ــة .كـ ـم ــا ص ـ ــادق
الـمـســاهـمــون عـلــى م ـشــروع عقد
االندماج بطريق الضم ،ووافقوا
عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة رأس ـ ـم ـ ــال ال ـش ــرك ــة
ب ــواق ــع  10.5مــايـيــن دي ـن ــار إلــى
ً
 34.2مليونا ا لـتــي تمثل صافي

أشرف عجمي

أصــول غلوبل غير المملوكة من
ق ـب ــل ك ــام ـك ــو ،م ــن خـ ــال إصـ ــدار
 104.9مــا يـيــن سـهــم مخصصة
ً
لمساهمي غلوبل ،علما أن معدل
التبادل يبلغ  0.75522821سهم
كامكو مقابل كل سهم غلوبل.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ق ـي ــاس ــي ع ـن ــد  8.843مــايـيــن
ً
برميل يوميا.
وقالت اليابان إنها ستدرس
ً
ً
سحبا منسقا من احتياطيات
النفط إذا اقتضت الضرورة.
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل،
س ـت ـح ـتــاج ال ـس ـع ــودي ــة لـشـهــر
على األقل لتعوض نحو ثالثة
ً
ماليين برميل نفط يوميا ،أي
نحو نصف اإلنتاج الذي توقف
بعد الهجوم على منشأتي نفط
السبت الماضي ،على ما أعلنت
مؤسسة «سـتــانــدرد آنــد بــورز
بالتس» أمس.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،وه ــي
مــزود عالمي مستقل لبيانات

ال ـمــؤشــرات الـسـعـ ّ
ـريــة ألس ــواق
ال ـط ــاق ــة ف ــي بـ ـي ــان« ،ع ـن ــد هــذه
الـنـقـطــة ،ي ـبــدو أن نـحــو ثــاثــة
م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل م ــن إم ـ ـ ــدادات
ال ـ ـخـ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي سـتـنـقـطــع
لشهر على األقل».
وتنتج السعودية  9.9ماليين
ً
برميل يوميا ،وتصدر  7ماليين
ً
بــر مـيــل يــو مـيــا منها معظمها
للسوق اآلسيوي.
وذكرت «أس آند بي بالتس»
ّ
أن «ال ـس ـع ــودي ــة س ـت ـقــول على
األرجـ ـ ـ ـ ـ ــح ،إن ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــا
إمــداد زبائنها في شكل كامل،
ً
رغــم أن ذلــك يشكل تـحــديــا مع
مرور الوقت .أي إشارة لتأجيل

أو تـقـلـيــل اإلم ـ ـ ــدادات سـتــؤدي
لمزيد من ارتـفــاع األسـعــار في
األسابيع واألشهر المقبلة».
ّ
و تــا بـعــت أن تهديد انقطاع
طــويــل األج ــل إلم ـ ــدادات النفط
الـسـعـ ّ
ـودي يـبــرز نقص الطاقة
اإلنتاجية الفائضة في السوق،
والتي تقدر بنحو  2.3مليون
ً
برميل يــومـيــا ،تنتج الــريــاض
معظمها.
ّ
وذك ــرت تـقــاريــر أن المملكة
ً
ستستعيد ف ــورا على األرجــح
مـ ــا ي ـص ــل إلـ ـ ــى  40فـ ــي ال ـم ـئــة
ّ
م ـ ــن اإلن ـ ـت ـ ــاج الـ ـمـ ـفـ ـق ــود ،ل ـك ــن
خ ـب ــراء ق ــدم ــوا آراء مـتـعــارضــة
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ك ـ ـ ــم م ـ ـ ــن الـ ــوقـ ــت

ستحتاج السعودية الستعادة
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج لـ ـمـ ـسـ ـت ــوى مـ ـ ــا ق ـبــل
الهجمات.
وأشـعـلــت األزمـ ــة الـمـخــاوف
ب ـخ ـص ــوص انـ ـ ـ ــدالع نـ ـ ــزاع فــي
منطقة الخليج الــرابـضــة على
برميل بارود وأثارت تساؤالت
ب ـخ ـص ــوص األمـ ـ ــن ف ــي ح ـقــول
النفط فــي أكـبــر مـصـ ّـدر للنفط
في العالم وكذلك بالنسبة لعدد
من منتجي النفط في المنطقة.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،أخـ ـ ـط ـ ــرت
أرامكو السعودية ما ال يقل عن
ســت شــركــات تـكــريــر فــي آسيا
بــأنـهــا س ـتــورد كــامــل الكميات
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـه ــا مـ ــن ال ـن ـفــط

ال ـخــام فــي أكـتــوبــر وذل ــك عقب
ه ـج ـمــات ع ـلــى م ـن ـشــأتــي نفط
سعوديتين في مطلع األسبوع،
ُرغم أن شركة واحدة على األقل
أبـلـغــت بتبديل جــزئــي لــدرجــة
الخام.
وتقول ارامكو إنها ستكون
قادرة على الوفاء بطلب العمالء
من مخزونها الوفير .لكن هذا
أول مــؤشــر على أن إمــداداتـهــا
أل كـبــر المستهلكين فــي آسيا،
الذين يستهلكون أكثر من 70
في المئة من إجمالي صادرات
الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،س ـت ـظــل
مستقرة بشكل كبير.
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• مناقشة مستجدات المشهد االقتصادي وسبل تعزيز دور القطاعات المصرفية
• على هامش انعقاد مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية بالقاهرة

ً
السيسي متوسطا وفد المصارف العربية
الـ ـتـ ـق ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـص ــري،
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،رئ ـيــس
مجلس إدارة ات ـحــاد الـمـصــارف
الـعــربـيــة وب ـنــك ال ـكــويــت الــدولــي
( ،)KIBال ـش ـيــخ م ـح ـمــد الـ ـج ــراح،
ووف ـ ـ ـ ـ ــد االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ع ـلــى
هــامــش انـعـقــاد فعاليات مؤتمر
"ال ــوس ــاط ــة وال ـت ـح ـك ـيــم ف ــي حــل
النزاعات المصرفية والتجارية"
فــي الـقــاهــرة خــال الفترة مــن 17
إلى  18الجاري ،الذي أقيم برعاية
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية ،أحمد أبوالغيط ،بهدف
تسليط الضوء على قضايا فض
الـنــزاعــات المصرفية والتجارية

 ...وخالل المؤتمر
والتشريعات المنظمة لها.
وعـقــد الـلـقــاء بحضور األمين
العام التحاد المصارف العربية،
وسـ ـ ـ ــام ف ـ ـتـ ــوح ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
مـ ـمـ ـثـ ـل ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـع ــربـ ـي ــة
وم ـح ــاف ـظ ــي الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة
العربية ومحافظ البنك المركزي
المصري.
وتـ ــم اس ـت ـع ــراض م ـسـت ـجــدات
الـمـشـهــد االق ـت ـص ــادي وتـحـقـيــق
االس ـت ـقــرار الـمــالــي فــي مـصــر من
خالل المتابعة الدورية ألداء سوق
رأس المال ودعمه كمؤشر ألداء
االقتصاد ،وتحرير سعر صرف
العملة ،وتحقيق زيادة مطردة في

احتياطي النقد األجنبي ،فضال
عن تبني مفهوم الشمول المالي
كـ ـه ــدف رئـ ـي ــس ل ـل ـم ـســاه ـمــة فــي
تقليص االقتصاد غير الرسمي،
إلــى جانب بــذل الجهود الالزمة
لتذليل العقبات التي تحول دون
وصول الخدمات المالية الرسمية
إلى كل شرائح الشعب ،إضافة إلى
ما تضطلع به الدولة على صعيد
تطوير البنية األساسية ،فضال
عن توفير التمويل والتشريعات
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة
والمتوسطة.
وبهذه المناسبة ،قال الجراح:
"لقد كان لنا شرف لقاء الرئيس

«غزال للتأمين» تطرح برنامج جود للتأمين
على العمالة المنزلية
طرحت شركة غزال للتأمين
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــرك ــز الـعـمــل
اإلن ـســانــي لـلــدعــم الـقــانــونــي،
وهي جهة غير ربحية برنامج
ج ــود" للتأمين على العمالة
المنزلية ،من أجل العمل على
اس ـت ـق ــرار ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـهـ ــور
ال ـثــاثــة األول ـ ــى م ــن دخــولـهــا
إلى الكويت.
ويــأتــي ذل ــك ،وفــق الشركة،
ب ـعــد ت ـكــريــم األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ً
ل ـل ـكــويــت بـتـسـمـيـتـهــا م ــرك ــزا
للعمل اإلنساني ،وسمو األمير
ً
الشيخ صـبــاح األحـمــد قــائــدا
للعمل اإلنساني ،ومن منطلق
ترسيخ الجانب اإلنساني في
الخدمات التأمينية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة
والــرئـيــس التنفيذي ل ــ"غــزال"
لـلـتــأمـيــن داوود تــوف ـيــق في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن
أغلبية العمالة المنزلية ،التي
تفد للمرة األولى إلى الكويت،
تحتاج إلــى وقــت للتأقلم مع

داوود توفيق

قوانين البلد ،والتعرف على
ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل م ــع أج ـه ــزة
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـع ـن ـيــة بــال ـع ـمــالــة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــز لـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ـث ـ ــل وزارات
الداخلية والصحة والشؤون
االجتماعية والعمل وغيرها.
وأض ــاف توفيق أن أهــم ما
يميز ه ــذه الـخــدمــة الـجــديــدة
أنها تمس الجانب اإلنساني،
وتوضيح ما للعمالة المنزلية

مـ ــن حـ ـق ــوق ومـ ـ ــا ع ـل ـي ـهــا مــن
ً
واج ـ ـبـ ــات ،ولـ ـه ــذا كـ ــان ل ــزام ــا
عـلــى الـقـطــاع ال ـخــاص ممثلة
ب ـشــركــة غ ـ ــزال وم ــرك ــز الـعـمــل
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي الـ ـقـ ـي ــام ب ــدوره ــم
اإلنـســانــي كمؤسسات فاعلة
في المجتمع ،من خالل طرح
هذه الخدمة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــوارد
أن يـ ـ ـع ـ ــاد أحـ ـ ـ ــد "الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن
المنزليين" مــن الــذيــن قدموا
ً
إلى الكويت حديثا إلى بالده،
دون منحه كامل مستحقاته
الـتــي تــراكـمــت خ ــال الشهور
ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى م ــن وجـ ــوده
في الكويت ،سواء كانت هذه
المستحقات متعلقة برواتب
شهرية أو بتكاليف عــاج أو
بتذاكر سفر للعودة إلى بالده.
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرك أن مـ ـث ــل ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوادث ق ـ ـ ــد ت ـ ـن ـ ـشـ ــأ ألي
سبب مــن األسـبــاب ،لهذا فإن
بــرنــامــج ج ــود يـقــوم بتغطية
مختلف أنواع الحوادث التي
ق ــد ت ـت ـعــرض ل ـهــا هـ ــذه الـفـئــة

من العمالة ،عن طريق وثيقة
ت ــأم ـي ـن ـي ــة سـ ــاريـ ــة ال ـم ـف ـعــول
ل ـمــدة س ـنــة كــام ـلــة لتعويض
المتضرر لثالثة شهور فقط
ً
مجانا من هذه الفترة.
وب ـ ـيـ ــن ت ــوفـ ـي ــق أن ش ــرك ــة
غــزال للتأمين ،بالتعاون مع
مركز العمل اإلنساني للدعم
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ،قـ ــامـ ــت ب ـتــوف ـيــر
ع ـ ــام ـ ــل األم ـ ـ ـ ــن واالط ـ ـم ـ ـئ ـ ـنـ ــان
ألطـ ـ ـ ــراف الـ ـع ــاق ــة بــال ـع ـمــالــة
ً
المنزلية ،سواء كان عامال أو
جهة رسمية ،وذلــك من خالل
تــرتـيــب ك ــل ال ـض ـمــانــات الـتــي
ً
ً
ً
تكفل تـعــويـضــا مــاديــا ع ــادال
ً
ً
أو عــاجــا مـنــاسـبــا أو عــودة
آمـنــة سـلـيـمــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تخفيض الجهد والوقت على
جميع أطراف العالقة.

ال ـس ـي ـســي وم ـن ــاق ـش ــة مـجـمــوعــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــه ،ومـ ـنـ ـه ــا
سـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز دور ال ـق ـط ــاع ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ف ــي الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
وت ـط ــوي ــر ال ـم ـم ــارس ــات الـنـقــديــة
ب ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي ت ـل ـب ـيــة
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ـن ـمــويــة ودم ــج
الـقـطــاع الـخــاص بشكل أكـبــر في
ً
م ـش ــروع ــات الـتـنـمـيــة ،م ــؤك ــدا أن
اتحاد المصارف العربية يسعى
بــاسـتـمــرار إلــى تحقيق التكامل
االقتصادي العربي ،ودفع عجلة
التنمية االقـتـصــاديــة فــي جميع
ال ــدول الـعــربـيــة ،وذل ــك مــن خــال
تطوير األسواق المالية وتنسيق

السياسات النقدية العربية ،ودعم
بــرامــج اإلص ــاح االقـتـصــادي في
مختلف دول المنطقة".
وأشاد الجراح بجهود الرئيس
السيسي ،الــذي نجح فــي تعزيز
ت ـج ــرب ــة االصـ ـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي
في مصر بعد الـقــرارات الجريئة
الـ ـت ــي دعـ ـمـ ـه ــا ،ونـ ـف ــذه ــا ال ـب ـنــك
ال ـمــركــزي ال ـم ـصــري ،مـمــا ســاهــم
في دعم اإلصالح المصرفي ودفع
االقتصاد المصري نحو األمام.
كما لفت إلى أهمية دور مصر
الـ ـمـ ـح ــوري ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي
ومنطقة الشرق األوســط ،بسبب
موقعها االستراتيجي وعالقاتها

 VIVAتقدم أحدث
منتجات Apple
ضمنها iPhone 11

أعلنت شركة االتـصــاالت الكويتية ،VIVA
أنها ستقدم أحدث المنتجات من  ،Appleبما
في ذلك  iPhone 11 Proو،iPhone 11 Pro Max
وهو جهاز للمحترفين من  iPhoneيوفر أداء
متقدما ،إضافة إلى  iPhone 11ذي الكاميرا
المزدوجة الجديدة.
وســوف تقدم  VIVAأيضا Apple Watch
 Series 5على شاشة  Retinaالتي ال تطفئ،
وجهاز  iPadالجديد من الجيل السابع.
وسيتمكن الـعـمــاء مــن طلب iPhone 11
و iPhone 11 ProوiPhone 11 Pro Max
بشكل مسبق اب ـتــداء مــن  20سبتمبر ،2019
وطلب  Apple Watch Series 5و iPadالجديد
ابتداء من  20سبتمبر  2019عبر موقع VIVA
اإللكتروني  www.viva.com.kwوتطبيق .VIVA

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـح ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــة ع ـل ــى
المستويين اإلقليمي والعالمي.
من ناحية أخرى ،أفاد الجراح
بأن مؤتمر "الوساطة والتحكيم
فـ ــي حـ ــل ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
وال ـت ـج ــاري ــة" ي ـعــد ف ــرص ــة مهمة
ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي
المصرفي العربي وفتح المجال
لمناقشة التشريعات المصرفية
الـعــربـيــة وال ــدول ـي ــة ،حـيــث أظـهــر
م ـ ــدى ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه ال ـت ـشــري ـعــات
على النشاط المصرفي العربي
وال ـم ـح ـلــي ،إض ــاف ــة إل ــى تسليط
الـضــوء على دور إدارة الـشــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة فـ ــي ح ـم ــاي ــة ح ـقــوق

ومصالح المصارف والمؤسسات
ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ت ـط ـب ـيــق م ـث ــل ه ــذه
التشريعات الدولية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة تـفـعـيــل
"مـ ــركـ ــز الـ ــوسـ ــاطـ ــة وال ـت ـح ـك ـي ــم"
التابع التحاد المصارف العربية،
ح ـت ــى يـ ـك ــون ال ـج ـه ــة ال ـم ــوث ــوق
ب ـهــا وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي تــأمـيــن
الوسائل البديلة لحل النزاعات
ال ـم ـصــرف ـيــة ،م ـمــا س ـي ـســاهــم في
تحقيق العدالة ّالمصرفية بطريقة
ع ـص ــري ــة ،ويـ ــوفـ ــر ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
المصرفي كثيرا من الوقت والمال،
إلـ ــى ج ــان ــب ض ـم ــان ال ـس ــري ــة في
المحاكمات للجهات المتنازعة.

«طيران الجزيرة» %94 :معدل
االلتزام بمواعيد السفر
أصدرت شركة طيران الجزيرة تقرير
أدائها التشغيلي لشهر أغسطس ،2019
حـيــث حـقـقــت م ـعــدل ال ـت ــزام بمواعيد
السفر بلغ نسبة  85في المئة ،فيما بلغ
معدل استخدام الطائرات  14.38ساعة.
وقامت الشركة بنقل أكثر من 263.8
ألـ ــف م ـســافــر خـ ــال ال ـش ـه ــر ،ب ــزي ــادة
نسبتها  22فــي المئة عــن أغسطس
 ،2018وسـ َّـيــرت  1918رحـلــة إلــى 28
مطارا.
وكـشـفــت ال ـشــركــة أي ـض ــا ،أن ـهــا حققت
معدل التزام بمواعيد السفر بلغ نسبة  94في
المئة خالل األسبوعين األولين من سبتمبر.
وفي معرض تعليقه على أداء الشركة،
قال الرئيس التنفيذي لـ"طيران الجزيرة"،
روهيت راماشاندران ،إن "تحقيق معدل
ـال ف ــي االلـ ـت ــزام ب ـمــواع ـيــد ال ـس ـفــر أمــر
عـ ـ ٍ
س ـه ــل ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون مـ ـع ــدل اس ـت ـخ ــدام
الطائرات منخفضا ،لكن (طيران الجزيرة)
استطاعت تحقيق األمرين ،وهو ما نفخر
به ،وينعكس ذلك في مستوى دقة مواعيد
الـ ــرحـ ــات ،وم ـس ـت ــوى ال ـك ـف ــاءة الـعــالـيــة
فــي تشغيل ال ـط ــائ ــرات .وقــامــت (ط ـيــران
ال ـجــزيــرة) أيـضــا بــإضــافــة بــوابــة جــديــدة

في مبنى ركاب الجزيرة  ،T5لخدمة زيادة
عدد الركاب وتوفيرهم بتجربة سلسة".
وتستعد "ط ـيــران الـجــزيــرة" إلط ــاق أول
رحلة لها إلى لندن ،وعلى وجه الخصوص
إلى مطار غاتويك  -الصالة الجنوبية في 27
أكتوبر  ،2019حيث ستقوم بخدمة العاصمة
البريطانية بـطــائــرات مــن ط ــراز A320neo
بواقع رحلة كل يوم .وكانت الشركة فتحت
باب الحجوزات على هذا الخط الجديد في
 6أغسطس الماضي ،والقى استجابة كبيرة
إلى يومنا.
كما ستتسلم الشركة ثالث طائرات جديدة
من طــراز إيــربــاص  ،A320neoليرتفع عدد
الطائرات في أسطولها إلى  13طائرة.

«التركية» %84.8 :معدل
الحمولة في أغسطس
أعلنت الخطوط الجوية التركية نتائج حركة المسافرين
والـشـحــن لشهر أغـسـطــس ،وسـجــل الـنــاقــل الــوطـنــي معدل
حـمــولــة بـلــغ  84.8بالمئة ه ــذا الـشـهــر رغ ــم تــراجــع الطلب
ً
العالمي في قطاع الطيران عموما .وحققت شركة الطيران
العالمية ،الـتــي تــوفــر رح ــات ات ـصــال لـبـلــدان أكـثــر مــن أي
خطوط جوية أخ ــرى ،زي ــادة قياسية فــي عــدد المسافرين
من وجهة دولية إلى أخرى بنسبة  9.4بالمئة مقارنة بذات
الشهر من العام الماضي.
وتابعت الخطوط الجوية التركية اقترابها من أن تصبح
بين أكبر خمس عالمات تجارية للشحن في العالم من خالل
عــامـتـهــا ال ـت ـجــاريــة "ال ـتــرك ـيــة لـلـشـحــن" ،حـيــث ارت ـفــع حجم
الشحن /البريد بنسبة  11.5بالمئة مقارنة بذات الشهر من
العام الماضي .ويحافظ الناقل الوطني على معدالت نموه
التي تزيد على  10بالمئة بالنسبة للشحن الجوي في مقره
الجديد كذلك.
ً
وفقا لنتائج الحركة الخاصة بشهر أغسطس :2019
• معدل الحمولة في أغسطس  ،%84.8وبلغ معدل الحمولة
المحلي  %88.4فيما بلغ معدل الحمولة الدولي .%84.3
• عدد الركاب من وجهة دولية إلى أخرى (ركاب العبور)
ازداد بنسبة  %9.4مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .أما
ً
عالميا فقد شهد عدد الركاب الدوليين بدون ركاب العبور من
ً
وجهة دولية إلى أخرى انخفاضا بنسبة  %0.4في أغسطس.
• في أغسطس ،زاد حجم الشحن/البريد بنسبة %11.5
مقارنة بذات الفترة من عام  .2018المساهمون األساسيون
في نمو الشحن /البريد هم أميركا الشمالية بنسبة ،%24.8
والشرق األقصى بنسبة  ،%11.5وأوروبا بنسبة .%11.3
ً
• في أغسطس ،شهد معدل الحمولة المحلي نموا بنسبة
 0.6نقطة ،فيما زاد فــي أميركا الشمالية والـشــرق األقصى
بنسبة  0.4نقطة و 0.3نقطة على التوالي.
ً
وفقا لنتائج الحركة للفترة بين شهري يناير وأغسطس
:2019
ً
ً
• بين يناير وأغسطس ،كان الطلب ثابتا تقريبا مقارنة
بذات الفترة من العام الماضي ولكن عدد المسافرين الذين تم
نقلهم انخفض بنسبة  %2.1وبلغ العدد اإلجمالي للمسافرين
الذين تم نقلهم حوالي  49.7مليون.
• بين يناير وأغسطس ،انخفض إجمالي معدل الحمولة
بمقدار  0.6نقطة إلى  %81.2مقارنة بــذات الفترة من العام
ً
الماضي .وانخفض معدل الحمولة الدولي أيضا بمقدار 0.8
إلى  ،%80.5فيما ارتفع معدل الحمولة المحلي بمقدار 1.1
نقطة ليصل إلى .%86.6
• عدد المسافرين من وجهة دولية إلى أخرى ارتفع بنسبة
.%3.5
• الشحن /البريد الذي تم نقله في األشهر الثمانية األولى
من  2019ازداد بنسبة  %9.6ووصل إلى  985ألف طن.

مسك وعنبر
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ضم معرض صالون بوشهري العاشر
ً
ً
أعماال لـ  40فنانا تشكيليا ،شاركوا بـ 85
عمال فنيا لمدارس مختلفة من الرسم
والنحت.
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تجاوز الفنان القدير مصطفى أحمد
ً
وعكة صحية ألمت به أخيرا حيث طمأن
نجله الجمهور على صحته.

١٧

كشف الفنان عبدالعزيز الحداد
عن مالمح افتتاح مهرجان «ليالي
مسرحية كوميدية» المقرر انطالقه
 24الجاري.

رود ستيوارت يتعافى من السرطان

رود ستيوارت
كريسي تايغن

إيرينا شايك

بوستر فيلم «ساينفيلد»

لجند وتايغن يحضران فيلم إيرينا شايك بأسبوع
« »Between Two Fernsالموضة في لندن
حضر النجمجون لجند برفقة زوجته العارضة
كريسي تايغن ،العرض األول لفيلم "Between Two
 "Fernsفي لوس أنجلس ،كما التقط جون وكريسي
ال ـص ــور م ــع كــاتــب وم ـن ـتــج ال ـع ـمــل غــالـيـفـيـنــاكـيــس،
حيث تألقت كريسي بفستان أبيض فوقه باليزر.
ومن المقرر أن يطرح الفيلم الكوميدي عبر شبكة
نتفليكس فــي  20ال ـج ــاري .والـفـيـلــم بـطــولــة لــوريــن
الب ـكــوس ،زاك غاليفياناكيس ،جينجر جــونــزاجــا،
مــاري شير ،ريــان غــول ،روبــرت شيفر ،جيني حداد
تومبكينز ،فـيــل أب ــرام ــز ،مــايــك كــوكــريــن ،جيافاني
لينياو ،ومو زيلوف.

أط ـلــت ال ـعــارضــة الــروس ـيــةإيــري ـنــا شــاي ـك (35
عــامــا) ،فــي عــرض أزي ــاء دار " "Burberryلموسم
ربـ ـي ــع /ص ـي ــف  ،2020ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات أس ـب ــوع
الموضة في لندن.
وش ــارك فــي الـعــرض أيـضــا ،مجموعة مــن أهم
عارضات األزياء على الساحة ،بينهن كيندل جينر،
إضافة إلى الشقيقتين جيجي وبيال حديد.
وكانت إيرينا انفصلت عن النجم برادلي كوبر،
بعد عالقة دامت  4سنوات ،وأنجبت طفلة تدعى
ليا دي سين منه في مارس  ،2017وأبقياها بعيدة
عن األضواء.

«نتفليكس» تشتري
حقوق «ساينفيلد»
أعلنت خدمة نتفليكس ،أنها حصلت على حقوق عرض
مسلسل "ساينفيلد" األميركي اعتبارا من عام  ،2021وذلك
فــي إط ــار الـجـهــود الـتــي تبذلها منصات الـبــث التدفقي
لتعزيز مضمونها ،في ظل المنافسة المحتدمة بالقطاع.
وت ـ ـحـ ــاول "ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس" ت ـع ــزي ــز م ـضــام ـي ـن ـهــا مــن
المسلسالت الجماهيرية ،خصوصا في ظل خسارتها
حق عرض "فريندز" اعتبارا من نهاية العام الحالي،
وكــذلــك األم ــر مــع "ذي أوف ـي ــس" ،ال ــذي سـتـتــوقــف عن
عــرضــه اعـتـبــارا مــن  ،2021وهـمــا المسلسالن األكثر
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة ع ـل ــى
منصتها.

قــال نجم الــروك البريطاني رود ستيوارت،
إنه شفي من مرض سرطان البروستات ،بعدما
خضع سرا لعالج استمر عامين.
وكـشــف المغني الـســابــق فــي فــرقــة "فايسز"
( 74عاما) عن هذه اإلصابة خالل لقاء لحشد
التبرعات لمكافحة هــذا الـمــرض فــي سوريي
ب ـج ـن ــوب إن ـك ـل ـت ــرا ،وفـ ــق م ــا أش ـ ـ ــارت جـمـعـيــة
لها.
بروستات بروجكت ،في بيان ُ
ُ
ويعد األطباء أن ستيوارت شفي تماما من
هذا المرض منذ يوليو الماضي.
وم ـ ــع إعـ ــانـ ــه ه ـ ــذه ال ـم ـع ــرك ــة مـ ــع س ــرط ــان
البروستات ،أراد ستيوارت تشجيع الرجال على

الخضوع دوريا لفحوص طبية لزيادة معدالت
الكشف المبكر لإلصابات بهذا المرض.
وق ــال سـتـيــوارت" :لــم يكن أحــد يعلم بذلك،
لكني رأيت أن الوقت حان ألبوح باألمر للجميع
إذا مــا كـنــت شـفـيــت اآلن ،فـهــو بـبـســاطــة ألنــي
عــالـجــت الـمـســألــة فــي وق ــت مـبـكــر .لـقــد أجــريــت
الكثير من الفحوص".
وأضــاف" :يا أيها الرجال ،يجب حقا زيارة
الطبيب".
وي ـ ـتـ ــم ت ـش ـخ ـي ــص إص ـ ــاب ـ ــة نـ ـح ــو  50أل ــف
بريطاني سنويا بسرطان البروستات.
(أ ف ب)

«يوزدوم للموسيقى» نهاية الشهر

توزيع جوائز «أوسكار بوليوود» اليوم
ً
للمرة األولى منذ  20عاما يقام الحفل في الهند
تتجه أنظار العالم اليوم إلى المدينة األكثر شهرة في عالم األفالم بالقارة الصفراء ،بومباي ،إذ تستقبل
صفوة وخيرة النجوم والنجمات في السينما العالمية بحفل توزيع جوائز «أوسكار بوليوود» ،للكشف عن
جوائز األفضل في التمثيل واإلخراج بحضور كوكبة من الفنانين ،وعلى رأسهم شاروخان وسلمان خان
وبريانكا تشوبرا وعليا بهات.
تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ب ـ ــومـ ـ ـب ـ ــاي ح ـف ــل
توزيع جوائز "أوسكار بوليوود"
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ع ـشــريــن عــامــا
بالهند ،بمشاركة نجوم بارزين
وك ــوك ـب ــة م ــن أهـ ــم ال ـعــام ـل ـيــن فــي
قـ ـط ــاع ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـه ـن ــدي ــة ال ـتــي
تحقق انتشارا عالميا كبيرا بما
يشمل أسواقا عمالقة مثل الصين
ب ـح ـض ــور ال ـن ـج ـم ـيــن شـ ــاروخـ ــان
وس ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــان خـ ـ ـ ـ ــان والـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــات
وبــريــان ـكــا ت ـشــوبــرا وعـلـيــا بـهــات
ونينا غوبتا ،وغيرهن.
وبـعــدمــا أقـيــم فــي مــدن عالمية
عـ ــدة ب ـي ـن ـهــا لـ ـن ــدن وس ـن ـغ ــاف ــورة
و ت ـ ـ ــورنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ،يـ ـ ـح ـ ــط حـ ـ ـف ـ ــل "ذي
إنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــاش ـ ــون ـ ــال إن ـ ـ ــدي ـ ـ ــان ف ـي ـلــم
أكــادي ـمــي أووردز" رح ــال ــه مـســاء
اليوم في الهند للمرة األولى منذ
انطالق دورته األولى سنة .2000
و م ـ ــع حـ ــوا لـ ــي  1800ف ـي ـل ــم تــم
إنتاجها في  ،2018يستحوذ البلد

شاروخان

ال ـع ـم ــاق ف ــي ج ـن ــوب آس ـي ــا عـلــى
أضخم قطاع سينمائي في العالم
ل ـن ــاح ـي ــة ع ـ ــدد اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات ،كـمــا
ً
تستقطب هــذه األ ع ـمــال اهتماما
ً
ً
عــالـمـيــا الف ـت ــا م ــن أس ـتــرال ـيــا إلــى
ً
أفغانستان ،و صــوال إ لــى إفريقيا
وغيرها الكثير.
و س ـج ــل ا ل ـق ـط ــاع ن ـم ــوا بنسبة
 12.2فــي المئة سنة  ،2018وهو
ما ال يقتصر على األ فــام باللغة
ال ـه ـن ــدي ــة وي ـش ـم ــل أي ـض ــا أع ـم ــاال
م ـن ـت ـج ــة بـ ـلـ ـغ ــات م ـح ـل ـي ــة أخ ـ ــرى
بينها تاميل وتيلوغو ،وفق تقرير
أصدرته شركة "إرنست أند يونغ"
واتحاد غرف التجارة والصناعة
الهندية في مارس الماضي.

االنتشار الهندي
ّ
وش ــك ــل االن ـت ـش ــار ال ـه ـنــدي في
أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وب ــري ـط ــان ـي ــا

جزيرة يوزدوم تحتضن المهرجان

ودول ا ل ـخ ـل ـي ــج ا ل ـع ــر ب ـي ــة
أكـبــر أس ــواق بــولـيــوود في
الخارج.
وي ـم ـثــل طـ ــرح إن ـتــاجــات
بـ ــولـ ـي ــووديـ ــة ض ـخ ـم ــة فــي
أجزاء من أميركا الشمالية
وبريطانيا في العادة حدثا
مـهـمــا يستقطب المحبين
ال ــذي ــن يـصـطـفــون ســاعــات
في طوابير لرؤية نجومهم
الـ ـمـ ـفـ ـضـ ـلـ ـي ــن م ـ ـ ــن أم ـ ـثـ ــال
ش ـ ــاروخ ـ ــان .ك ــذل ــك حـقـقــت
هـ ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ن ـج ــاح ــات
ف ــي أسـ ـ ــواق م ـه ـمــة أخ ــرى
خصوصا في الصين.
وتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرات
"إرنست أند يونغ" إلى أن
إيـ ــرادات بــولـيــوود بلغت
 174.5مليار روبية (2.4
مـلـيــار دوالر) فــي ،2018
م ــع تــوق ـعــات ب ــأن تــرتـفــع
إلى  236.1مليار روبية (3.3
مليارات دوالر) في .2021
ودأب ا لـ ـنـ ـج ــوم ا لـ ـهـ ـن ــود عـلــى
حـ ـ ـص ـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز فـ ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
ال ـم ـه ــرج ــان ــات ،إذ ح ـص ـلــوا عـلــى
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ال ـخ ــاص ــة
بمهرجان " ،"Filmfareفي نسخته
الـ  64لعام .2019
وأقيم الحفل في مدينة مومباي
بــال ـه ـنــد ،وف ـ ــازت بــأف ـضــل ممثلة
ران ـب ـي ــر ك ــاب ــور ع ــن دور رئـيـســي
في فيلم " ،"Sanjuوحــازت أفضل
م ـم ـث ـلــة ع ـل ـيــا ب ـه ــات ع ــن فـيـلـمـهــا
" ،"Razziوذه ـبــت جــائــزة الـنـقــاد
أل فـضــل ممثل :را نـفـيــر سينغ عن
فـيـلـمــه " "Padmaavatمـنــا صـفــة
مــع أيــوشـمــان خــورانــا عــن فيلمه
"  ،"Andhadhunوذ ه ـ ـبـ ــت تـلــك
الجائزة أيضا ألفضل ممثلة وهي
نينا غوبتا عن فيلمها "Badhaai
 ،"Hoبـيـنـمــا ف ــاز بــأفـضــل مـخــرج
مغنا غــو لــزار عن فيلمه "،"Razzi
ومنحت جــا ئــزة اإل نـجــاز للنجمة
الراحلة سريديفي.
(أ ف ب)

بريانكا تشوبرا

تقيم جزيرة يوزدوم ،الواقعة في بحر
البلطيق ،الشهيرة بشواطئها وحدائقها
الطبيعية ،مهرجانا سنويا للموسيقى
الكالسيكية أواخر الشهر الجاري وحتى
منتصف الشهر المقبل تقريبا.
وتــأســس مـهــرجــان ي ــوزدوم السنوي
عام  ،1994وهو مخصص للموسيقى
من مختلف أنحاء منطقة بحر البلطيق،
حـيــث تـقــام الـحـفــات الموسيقية في
ك ـن ــائ ــس وق ـ ـصـ ــور وف ـ ـيـ ــات وفـ ـن ــادق
وصـ ـ ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــرض ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ـح ــاء
الجزيرة.
ويـ ــركـ ــز الـ ـمـ ـه ــرج ــان س ـن ــوي ــا عـلــى
مــوس ـي ـقــى ومــوس ـي ـق ـي ـيــن م ــن إح ــدى

الـ ـ ــدول ذات ال ـس ــواح ــل ال ـم ـط ـلــة ع ـلــى بحر
البلطيق.
وح ـت ــى اآلن اشـتـمـلــت ه ــذه ال ـ ــدول على
روس ـيــا وبــولـنــدا ودول البلطيق وفنلندا
والـســويــد والـنــرويــج والــدن ـمــارك .وينصب
م ـهــرجــان ال ـع ــام ال ـحــالــي عـلــى الـمــوسـيـقــى
األلمانية.
ويشمل الحفل الموسيقي االفتتاحي،
الذي يقوده المايسترو االستوني األميركي
كريستيان يارفي ،موسيقى باخ وهاندل.
ويقام مهرجان  2019من  21الجاري إلى
 12أكتوبر المقبل.
(د ب أ)

«إت :تشابتر تو» يتصدر إيرادات
السينما األميركية لألسبوع الثاني
تصدر فيلم الرعب "إت:
تـشــابـتــر تـ ــو" ،ال ـج ــزء الـثــانــي
من سلسلة "إت" ،إيــرادات دور
الـسـيـنـمــا بــأمـيــركــا الشمالية
لألسبوع الثاني على التوالي،
وف ـ ــق م ـ ــا أظـ ـ ـه ـ ــرت تـ ـق ــدي ــرات
استديوهات السينما.
وحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي
يـشــارك فــي بطولته جيسيكا
شاستاين وجيمس مكافوي
وب ـي ــل هـ ـ ــادر ،إيـ ـ ـ ــرادات بلغت
 40.73مليون دوالر.
واحتل المركز الثاني فيلم
الكوميديا والجريمة والدراما
"ه ــاس ـل ــرز" ،الـ ــذي ي ـش ــارك في
بطولته كونستانس وجنيفر
لوبيز وجوليا ستايلز ،محققا
إيـ ــرادات بلغت  33.23مليون
دوالر.
وحل في المركز الثالث فيلم
الحركة واإلث ــارة "انجيل هاز
فو ِلن" ،الذي يشارك في بطولته
جيرارد بتلر ومورغان فريمان
وجادا بينكيت سميث والنس
ريديك ،محققا إيــرادات بلغت
 4.4ماليين دوالر.

بوستر فيلم إت تشابتر تو
وجاء في المركز الرابع فيلم
الـمـغــامــرة والـكــومـيــديــا "غــود
بويز" ،الذي يشارك في بطولته
األطـ ـف ــال ج ــاك ــوب تــريـمـبــاي
وكيث إل ويليامز وبرادي نون،
مـحـقـقــا إي ـ ـ ــرادات بـلـغــت 4.26
ماليين دوالر.
واحتل المركز الخامس فيلم

الرسوم المتحركة والمغامرة
"ذا ليون كينغ" (األسد الملك)،
الــذي يـشــارك فــي أداء أصــوات
ش ـخ ـص ـيــاتــه دونـ ــالـ ــد غـلــوفــر
وس ـ ـيـ ــث روغ ـ ـ ـ ــن وبـ ـي ــونـ ـس ــي،
مـحـقـقــا إي ـ ـ ــرادات بـلـغــت 3.55
ماليين دوالر.
(د ب أ)

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا
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ً
ً
 40تشكيليا و 85عمال في معرض بوشهري العاشر

َ
المشاركات ذات اتجاهات مختلفة بإبداعات في النحت والتشكيل
فضة المعيلي

أقام ًصالون بوشهري
ً
معرضا يضم ً أعماال لـ 40
ً
فنانا تشكيليا ،شاركوا
ً
بـ  85عمال ،تنتمي إلى
اتجاهات فنية مختلفة.

تجربة جعفر
إصالح تحمل في
طياتها مضامين
إنسانية
تتضمن مالمح
ترسم االنفعاالت

سلسلة معارض
الموسم الجديد
بطابع مختلف ..
يحيى سويلم

احتفاء باإلبداعات في مجالي
ال ـت ـش ـك ـيــل وال ـن ـح ــت وغ ـيــره ـمــا،
افتتحت قاعة بوشهري للفنون
بـ ـمـ ـق ــره ــا مـ ـع ــرضـ ـه ــا الـ ـسـ ـن ــوي
ً
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم أع ـ ـمـ ــاال
لـ  40فنانا تشكيليا من األسماء
ال ــامـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ـ ــرت ال ـح ــرك ــة
التشكيلية ،عرضوا أكثر من 85
عمال فنيا ،تنتمي إلى اتجاهات
مختلفة.
وت ـم ـيــزت األع ـم ــال الـمـشــاركــة
بأشكال وأحجام متباينة ،ويمثل
مـحـتــوى ال ـم ـعــرض أل ــوان ــا فنية
كثيرة ومدارس تشكيلية متنوعة.
ويتيح هذا الصالون للمتلقي
ال ـفــرصــة لـلـتـعــرف عـلــى األع ـمــال
المشاركة ،ويمكن لمن يزوره أكثر
ً
مــن م ــرة أن ي ــرى أع ـم ــاال جــديــدة
باستمرار.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

عادة سنوية
وق ـ ــال م ــدي ــر ق ــاع ــة بــوش ـهــري
يحيى سويلم إن هــذا المعرض
أض ـ ـحـ ــى ع ـ ـ ـ ــادة سـ ـن ــوي ــة ت ـضــم
مـجـمــوعــة م ــن األع ـم ــال الـمـمـيــزة
ألسـ ـ ـم ـ ــاء مـ ـع ــروف ــة سـ ـ ـ ــواء عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـكـ ــويـ ــت أو الـ ـع ــال ــم
العربي ،كما يتميز بأنه متنوع
ويــرضــي أذواق الجميع ،مشيرا
إل ــى أن ــه فــي ه ــذا ال ـعــام انضمت
دول أخرى إلى الصالون ومنها
نيبال.
وأضـ ــاف ســويـلــم أن الـمــوســم
الجديد سوف يضم سلسلة من
ال ـم ـع ــارض ذات ط ــاب ــع مختلف
ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ومـنـهــا
مـ ـع ــرض لـ ـل ــوح ــات الـ ـب ــورت ــري ــه،
وآخ ــر لـلـفـنــون التطبيقية الـتــي
ت ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـخ ــزف
والزجاج والموزاييك ،الفتا إلى
أن الصالون سيستضيف أيضا
مـعــرضـيــن لـلـفـنــانـيــن ،الـمـغــربــي
خالد البكاي ،والسوداني صالح
المر.

لوحات وأعمال
وي ـ ـضـ ــم الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــون ل ــوح ــات
ً
وأع ـم ــاال مـتـنــوعــة ل ـعــدة فنانين
مـ ـنـ ـه ــم الـ ـفـ ـن ــان ــة د .م ـع ـص ــوم ــة

معصومة الحبيب

من لوحات المعرض
الحبيب التي قالت إنها شاركت
ب ـل ــوح ـت ـي ــن ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ض ـم ــائ ــر
ً
مثقوبة" ،وأن للعملين اتجاها
إنسانيا.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت لـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان
ال ـ ـسـ ــوري أحـ ـم ــد ال ـم ـع ــا بـعـمــل
ل ـ ــم يـ ـحـ ـم ــل أش ـ ـخـ ــاصـ ــه م ــام ــح
ً
تــرســم انـفـعــاالتـهــم ،فـبــدال مــن أن
تــرتـســم مــامــح ال ـحــزن أو الـفــرح
على الــوجــوه ،تظهر التعبيرات
فــي الـحــركــة ،وتفاصيل الجسد،
وي ـظ ـه ــر ال ـع ـم ــل م ـ ــدى اش ـت ـغ ــال
الفنان على الجمع بين التشكيل
وجماليات الحروف العربية ،إذ
تـتـحــول لــوحــاتــه إل ــى ح ــوار بين
الحرف واللون.
أم ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن ت ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
التشكيلي الكويتي جعفر إصالح
ف ـس ـي ــرى ال ـم ـت ـل ـقــي أنـ ـه ــا تـحـمــل
فــي طياتها مضامين إنسانية
متفاعلة مــع الـجـمــال فــي سياق
جذاب ومتنوع.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان
الـتـشـكـيـلــي راش ـ ــد ذي ـ ــاب شكل
ال ـل ــون الـعـنـصــر األس ــاس ــي في
ت ـك ــوي ــن أعـ ـم ــال ــه ،ويـ ـع ــد ذي ــاب

أحد أهم الفنانين التشكيليين
السودانيين ،حيث شكل بأعماله
ال ـش ــدي ــدة االل ـت ـص ــاق بــالـبـيـئــة
السودانية ملمحا أساسيا في
حركة التشكيل السوداني.

مستويات األلوان

لوحة الفنان
السوري أحمد
المعال تبرز
االنفعاالت عبر
الحركة وتفاصيل
الجسد

منحوتة معدنية

ورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت لـ ـ ــوحـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
التشكيلي العراقي عبد الجليل
الشريفي تنوعا على مستويات
األل ــوان واألف ـكــار والمضامين،
ويحمل الشريفي ابداعات فنية
مختلفة يطبقها وينفذها بدقة
وعـ ـن ــاي ــة ك ـم ــا هـ ــو واض ـ ـ ــح فــي
لوحته الفنية التي شارك فيها
في المعرض.
وات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــذت لـ ـ ــوحـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
التشكيلي الـمـصــري عـيــاد من
ال ـت ـك ـع ـي ـب ـيــة م ـ ـسـ ــارا اب ــداعـ ـي ــا،
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ب ـط ـل ــة
الـمـشـهــد ،ف ـجــاءت مـتــوافـقــة مع
ال ـك ـت ـل ــة ال ـب ـص ــري ــة لـمـجـمــوعــة
ال ـش ـخ ــوص وقـ ــد ال ـت ـح ـمــت في
هارمونية المساحات وانسجام
العناصر.

استضافته جمعية الثقافة والفنون بجدة في أمسية «سيرة ومسيرة»

ال أشعر أن
إمكاناتي تؤهلني
إلنشاء معهد
تدريبي

●

عزة إبراهيم

نـظـمــت جـمـعـيــة الـثـقــافــة وال ـف ـنــون بـجــدة،
بــرئــاســة مـحـمــد آل ص ـب ـيــح ،أم ـس ـيــة ثقافية
للشاعر واإلعالمي د .نجم عبدالكريم بعنوان
"سيرة ومسيرة" للتحدث عن مشوار كفاحه،
وما حققه من إنجازات إعالمية وأدبية طوال
ً
مشواره وحياته التي تقدر بثمانين عاما من
الجهد والعطاء.
وفي افتتاح الجلسة ،أعطى مقدم األمسية
اإلعــامــي مــاجــد الكناني نـبــذة عــن الضيف،
ً
مشيرا إلــى أن مـشــوار طفولته وشبابه كان
ً
شاقا جدا ،إذ امتهن عشرات المهن البسيطة
للحصول على الـمــال وتــوفـيــر حـيــاة كريمة،
وواجه خالل تلك المرحلة الكثير من المصاعب
وال ـت ـحــديــات ،مـمــا صـنــع مـنــه كـيــانــا إعالميا
وثقافيا فريدا ليصبح من أهم وأبرز األقطاب
األدبية في المنطقة.
م ــن جــان ـبــه ،عـبــر د .نـجــم عـبــدالـكــريــم عن
سـعــادتــه بــاألمـسـيــة ،مــوجـهــا الـشـكــر للدعوة
والقائمين على التنظيم ومنهم نوف العتيبي،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه دائ ـمــا مــا يـسـعــد بــالـلـقــاءات
ً
ال ـتــي تـضــم وج ـه ــات نـظــر مختلفة وت ـب ــادال
لــآراء بشكل حضاري ،بعيدا عن الشخصنة
وت ـض ـي ـيــق األمـ ـ ـ ــور ،ق ـب ــل أن ي ـع ـلــن تــرحـيـبــه
باألسئلة والتفاعل الخالق مع الحضور الذي
عشقه وألفه على مدى خمسين عاما من العمل
اإلعــامــي والفني والسينمائي والمسرحي
والصحفي ،متفاعال معه بكل أساليب التفاعل
البناء.
وفي مستهل كالمه ،أجاب د .نجم عبدالكريم
عــن استفسار أحــد الـحـضــور" :كـيــف أكـتــب؟"،
بـقــولــه إن الـكـتــابــة تقتضي أن يـعـتــاد الـفــرد
الـمـعــايـشــة ب ـيــن ال ــورق ــة وال ـق ـلــم م ــن خ ــال 3
مــراحــل ،مــدة كــل منها  30يــومــا ،وفــي نهاية
المراحل الثالث يمكن أن يصنع اإلنسان من
نفسه كاتبا بشرط أساسي أن يكون قارئا في
البداية ،فإذا استطاع الفرد أن يقرأ  5ساعات
ليكتب  5دقائق فقد نجح وحقق إنجازا كبيرا.
وأوضح أن المرحلة األولــى ،هي أن يعكف
الفرد يوميا على كتابة يومياته بشكل واقعي

ً
مكرما في األمسية
نجم عبدالكريم
دون أي تدخل أو وصف أو إضافة مدة شهر
كامل ،وفي المرحلة الثانية يبدأ كتابة يومياته
بتدخل بسيط من خالل إضافة بعض الوصف
والمشاعر ،إلى أن تأتي المرحلة األخيرة ليبدأ
بــوضــع خ ـبــراتــه وق ــراءات ــه ومـ ـق ــوالت بعض
الكتاب أو المفكرين التي تؤيد وجهة نظره
ليقدم بعد انتهاء المراحل الثالث في  90يوما،
وجبة أدبية متكاملة العناصر الفنية.

محاولة اغتيال
وأكــد عبدالكريم أنــه تبين له أنــه كــان على
قائمة اغتياالت نظام صدام حسين في فترة
الـثـمــانـيـنـيــات وذلـ ــك بـسـبــب مــوق ـفــه المعلن
ً
لـكــراهـيــة الـنـظــام آنـ ــذاك ،حـتــى أن ــه كـتــب بيتا
مــن الشعر فــي تلك الفترة قــال فـيــه" :يــا بعث
يا سرطان يا ورم ...سموك بعثا وأنت الموت
ً
والعدم" ،مما جعله مستهدفا من النظام الذي
ً
أحبه الناس كثيرا في تلك الفترة ولم يتبينوا
م ـســاوئــه إال ف ــي م ــراح ــل الح ـق ــة م ــن ال ـحــرب
والدمار.
وكشف أنه هرب في تلك األثناء إلى الواليات
المتحدة لتحضير دكتوراه ثانية بعد انتهائه
مــن دراس ـتــه فعليا هـنــاك ،حيث كــان أسـتــاذا
جامعيا بالكويت في تلك الفترة ،ولكنه اضطر
للسفر والــدراســة مـجــددا لالبتعاد عــن أيــدي
فرق االغتيال العراقية التي كانت تستهدف كل

وت ـ ـم ـ ـيـ ــزت ل ـ ــوح ـ ــة الـ ـفـ ـن ــان
ال ـم ـص ــري م ـج ــدي ال ـك ـف ــراوي
بحس تعبيري فلسفي ،فكانت
لوحته الزرقاء صامتة ولكنها
ت ـق ــول ال ـك ـث ـيــر ،فــال ـص ـمــت في
أح ـيــان كـثـيــرة يـكــون أبـلــغ من
الـ ـك ــام ،وب ـ ــدت ال ـس ـي ــدة الـتــي
رسمها الكفراوي كأنها تودع
ً
أحدا ما.
أمـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــة الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي
الفلسطيني عبد الهادي شال
فجاء ت ألوانها متناسقة مع
الفكرة المطروحة وأكثر جماال
بألوان الشرق التي تضمنتها
بين االزرق واالحمر.
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف أن ش ـ ــا ب ــدأ
مسيرته الفنية مــن ا لـكــو يــت،
أي أنه ليس غريبا عن الساحة
التشكيلية الكويتية ،أما لوحة
الفنان الليبي الفاخري القذافي
فعبرت عن تجريد فني يعرف
كيف يستخدم خامة اللون ،في
حـيــن اعـتـمــد الـفـنــان الـســوري
مـ ـحـ ـم ــد غـ ـ ـن ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى الـ ـخ ــط
ً
ً
العربي عنصرا أساسيا ضمن
لوحته.

أبعاد لونية تشكيلية

نجم عبدالكريم 3 :مراحل لتعلم الكتابة شرط القراءة
وضع د .نجم عبدالكريم
الكتابة
وصفة سحرية لتعلم
ً
في  3مراحل خالل  90يوما
بشكل سهل ومبسط ،وذلك
خالل استضافته في أمسية
"سيرة ومسيرة" بجدة.

الكاتب الشاب
والنشر

مناهضي النظام العراقي باالغتيال والتصفية
الجسدية.
وفي رده على طلب أحد الحضور بإنشاء
معهد تــدريــب ليستفيد الـطــاب مــن خبراته،
قال عبدالكريم إنه بالفعل عمل أستاذا جامعيا
عشرات السنين وله من اللقاءات التلفزيونية
والصحافية والكتابات الكثير ما يستطيع أن
يستفيد منه الباحثون عن العلم والمعرفة،
ولكنه ال يمتلك مهارة إنشاء مؤسسة متكاملة،
موضحا أنــه فــرد فاعل في الجامعة كأستاذ
ومعلم ولكن الجامعة مؤسسة ويوجد فرق
كبير بين الفرد والمؤسسة ،مؤكدا أنه ال يشعر
أن لــديــه مــن اإلم ـكــانــات وال ـق ــدرات مــا يؤهله
إلنشاء معهد تدريب.
وأض ــاف أنــه سيكثف نشاطه على مواقع
التواصل االجتماعي كـ "تويتر" و"فيسبوك"،
ويطلق الكثير من اآلراء األدبية والسياسية
والميتافيزيقية والعلمية والفكرية والثقافية،
ح ـتــى ان صـفـحـتــه ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى "تــوي ـتــر"
ت ـت ـض ـمــن  200أل ـ ــف تـ ـغ ــري ــدة وه ـ ــي طــري ـقــة
عظيمة ومهمة جدا للتواصل وطــرح األفكار
واآلراء والـتـعـلــم وال ـت ـنــاقــش بـمــا ال يـقــل عن
قاعة المحاضرات التي يمكن أن يلتقي فيها
بــال ـطــاب ،فــالـبــاحـثــون عــن الـعـلــم والـمـعــرفــة
ب ـ ـ ـ ـ ــاآلالف وال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن وسـ ـ ــاحـ ـ ــات ال ـف ـض ــاء
اإللكتروني الواسعة أصبحت مجاال خصبا
لتبادل اآلراء والمعارف والنقاش البناء.

ً
ربما جاوز عدد دور النشر الكويتية ثالثين دارا ،ويمكن النظر
ً
إلــى هــذا العدد بوصفه كبيرا ،وذلــك بالنظر إلــى الرقعة الجغرافية
لدولة الكويت ،وكذلك عــدد السكان ،وفئة الشباب الطامح للنشر.
وألننا نعيش في عصر العولمة ،وعصر الكلمة ،وعصر االنتشار في
ً
ً
ً
ً
الفضاء ،سواء كان واقعيا أو افتراضيا ،فإن هناك إقباال ملحوظا على
النشر لدى فئة الشباب ،ليس في الكويت فقط ،ولكن في عموم أقطار
الوطن العربي والعالم .إن اهتمام الشباب بالقراءة والكتابة واألدب
أمر يبعث على البهجة واألمل ،خاصة مع اقتران ذلك بوعي الكاتب
الشاب بالدور الكبير الذي تلعبه الكتابة والقراءة في حياة اإلنسان.
وإذا ك ــان هـنــاك كـتــب شبابية رائ ـعــة والف ـتــة ،وملبية لعناصر
الجنس األدبي الذي تكتب فيه ،وتشير بشكل واضح لمواهب قادمة،
فإن المالحظة البارزة أن نسبة كبيرة من كتب الشباب تصدر بعيدة
عن السوية األدبية والفنية المطلوبتين ،وتصدر محتوية الكثير
ً
من األخطاء اإلمالئية والنحوية ،فضال عن عالمات الترقيم الخاصة
بالنص األدبي ،وفي هذا إدانة كبيرة للكاتب والناشر الكويتي.
صـحـيــح أن ال ـع ـمــل ف ــي ال ـط ـبــاعــة وال ـن ـشــر ه ــو م ـش ــروع ت ـجــاري،
ً
وصحيح أيضا أنها تجارة مشروعة وال غبار عليها .لكن الصحيح
ً
أيـضــا أن النشر مـشــروع فكري أدبــي وثقافي ،وعليه يجب مراعاة
أصــول هذا المشروع التجاري ،وأال يكون الربح هو المحرك األول
واألخير للناشر ،فالناشر شريك للكاتب وشريك في الكتاب ،سواء
ً
ً
ً
كان الكاتب مخضرما أو ُمبتدئا ،وأيا كان الكتاب .والناشر يتحمل
مسؤولية أدبـيــة وأخــاقـيــة واجتماعية حيال أي كتاب يصدر عن
ُ
داره ،فليس أقل من وجود لجنة قراءة تقرأ وتجيز ما يصلح نشره
ً
مما ال يصلح .وتاليا وجود ّوحدة تصحيح تمارس عملها في قراءة
ً
األعـمــال وتصحيحها وصفها بعيدا عــن أي أخـطــاء تسيء للنص
والكاتب والناشر.
ً
ً
ً
قد يبدو نشر كتاب ألي شابة أو شاب حلما كبيرا ومغريا ،لكن هذا
ً
الحلم محاط بمخاطر كثيرة ،تتطلب وعيا وموهبة ورصيد قراءات
ً
كبيرا ودراسة وعدم تعجل ،وسوف أقوم بإدراج مالحظات مهمة ،ألي
كاتب شاب ينوي طباعة كتابه األول:
 -1اذهــب لمالقاة الكتابة ،بعد أن تتبلور فـكــرة العمل/الحكاية
ً
واضحة تماما في رأســك ،وبعد أن تأخذ الفكرة بمطاردتك في كل
ً
أوقاتك وحيثما تكون ،لتصبح هاجسا يمتلك عليك خياالتك.
ً
 -2كن واعيا أن الكتابة اإلبداعية مضنية ألي كاتب ،كونها مغامرة
غير مأمونة النتائج.
 -3عليك أن َّ
تلم باألسس الفنية الضرورية للجنس األدبــي الذي
ٌ
شيء على الكتابة كرصيد قراءاتك السابقة.
ستكتب به ،ولن يعينك
ً
 -4عليك أن تقول لنفسك قبل البدء بالكتابة :سأكتب كتابا يشبهني
وحدي ،ويحمل مالمح روحي.
ً
ً
شكال بعينه أمامك ّ
فيقيدك.
 -5لحظة تبدأ الكتابة ال تضع قالبا أو
ً
الكتابة مغامرة تفرز روحها ،ووحدها الكتابة الجديدة ،مضمونا
ً
وشكال ،هي الكتابة األجمل.
ً
 -6يوم تبدأ الكتابة ال تضع تاريخا لالنتهاء من كتابك ،لكن ضع
ً
تصورا للفترة التي من الممكن أن تستغرقها فيه.
 -7ألنك تعرف الفكرة ،فمن المفترض أنك تعرف أين ستبدأ وأين
ً
ستنتهي ،لكن الكتابة هي ٌ
سير في عماء ،فأنت ستكتب جــزء ا من
عملك األدبي ،وأجزاء أخرى ستكتب نفسها.
ً
ً
 -8اكتب ما يحلو لك لتبلور فكرتك ،مقتلعا سقف الرقابات ،وقافزا
فوق حدود العرف االجتماعي المستقر .فالكتابة في جوهرها دفع
وطرد لواقع راكد ،وخلق لواقع جديد بلمعة آسرة.
 -9وحدها اللغة العربية الفصحى ،قادرة على تقديمك لآلخر ،في
القرب والبعد ،ووحدها قادرة على أن تسافر بك إلى بلدان الدنيا.
 -10انتهاؤك مــن الكتابة األول ــى ،هــو ميالد أول للفكرة ،ومؤكد
تلزمك المراجعة ،والمراجعة والمرجعة ،لحين تأكدك من أنك ال تمتلك
ما تضيفه على نصك اإلبداعي.
 -11اعرض نصك على من تثق بأنه قادر على نصحك ال مدحك.
 -12ق ـ ّـدم كتابك لناشر مـعــروف يعينك على الــوصــول إلــى أكبر
شريحة من القراء.
ً
 -13حين يصدر كتابك ال تبتأس بعدم التعرض إليه نقديا ،فسوق
النقد تحكمه الكثير من األمور وعلى رأسها الشللية ودوائر الصداقات
المغلقة .هذه نصائح لكاتب شاب يسير في درب كتابه األول ،وكم
هو جميل وصعب درب الكتابة.

إصدار

«العربي» في نابولي
تأخذنا مجلة العربي في عددها الصادر بدایة
سبتمبر  ،2019برقم  ،730عبر رحلتها الشهرية
الممتعة في عوالم الثقافة واألدب والفن.
فـیـطــالـعـنــا م ـقــال "ح ــدی ــث ال ـش ـهــر" ،بـقـلــم مــدیــر
التحریر إبراهيم الملیفي ،بعنوان "البنى الثقافیة
بین التحدیث والـهــدم" ،الفتا أنظارنا إلــى أهمیة
"البنى الثقافیة" الـتــي یعتبرها صانعة الفضاء
الرحب الذي ینمو فيه اإلبداع والمبدعون ،ویبرز لنا
أربع من سماتها األساسیة ،ویعرض تطور خطط
صیاغتها في مختلف الدول والنظم.
وإلـ ــى مــدیـنــة "ن ــاب ــول ــي" اإلی ـطــال ـیــة ،تـطـیــر بنا
استطالعات مجلة العربي ،بقلم وعدسة صالح تقي،
من الكویت ،الذي یصور لنا شقاوة أسواق وساحات
هذه المدینة ،وحالوة مطابخها ووصفاتها التي
تعكس تقالید المطبخ اإلیطالي العریق.
ویتركز ملف العدد الحالي حــول مصطلحات
النقد العربي ،حیث تدمج مجلة العربي بین الحوار
والمقال ،فمادة الحوار الجاد مع النقاد الجادین
بـمـنــزلــة م ـق ــاالت مـهـمــة ،لـكـنـهــا بـعـیــدة ع ــن الملل
األكــادیـمــي ،فیأتي أول هــذه ال ـحــوارات مــع الناقد
لطیف زیتوني من لبنان ،الذي یحدثنا عن أحدث
تـطــورات الــروایــة والترجمة .وفــي ثاني الـحــوارات
یحدثنا الشاعر محيي الدین الفاتح ،من السودان
عن أوجاع القصیدة العربیة .وفي ثالث الحوارات
یكلمنا الناقد عبدالواحد لــؤلــؤة ،من الـعــراق ،عن
لماذا لم یظهر في "العربیة" ناقد حقیقي منذ القرن
الرابع الهجري .وفي باب الفكر والقضایا العامة،
یكتب د .رشید جرموني ،من المغرب ،عن مالمح
الحداثة المعاصرة ،ویكتب عبدﷲ الجسمي ،من
الكویت ،عن االنتماء الوطني ،ویكتب قاسم حسین،
من البحرین ،عن إسهام الكاتب في إصالح القانون
والمجتمع كما في نموذج فیكتور هوجو.
وفي باب األدب ،یحلل لنا د .جابر عصفور ،من
مصر ،قصیدة رؤیا لصالح عبدالصبور ،كما یحلل
د .عاطف خلف العیایدة ،من األردن ،الداللة الرمزیة
لموتیف البرتقال في شعر محمود درویش.
وفي باب السینما ،یكتب طارق إبراهیم حسان،
من مصر ،مقاال تحلیلیا عن المخرج المصري داوود
عبدالسید ،حكیم السینما العربیة ،ومخرج األفالم
المهمة :الصعالیك ،والكیت كات ،ومواطن ومخبر
وحرامي ،وسارق الفرح .كما یقدم لنا الناقد محمد
فاتي ،من المغرب ،قــراءة لعمل سینمائي عالمي
مرشح لجائزة األوسكار ،هو فیلم "الحرب الباردة".
ویـقــدم لنا الناقد السینمائي محمود قــاســم ،من

غالف المجلة
مقاال عن "العرب في السینما التركیة".
مصر،
ً
وبالتعاون مع إذاعة مونت كارلو ،تنشر مجلة
العربي القصة القصیرة الفائزة في مسابقة قصص
على الـهــواء ،التي تختارها وتقدمها هــذا الشهر
الناقدة رشیدة بنمسعود ،من المغرب.
وف ــي ب ــاب "ال ـب ـیــت ال ـع ــرب ــي" ،تـكـتــب م ـهــى قمر
الدین ،من لبنان ،عن سیكولوجیة السوبرماركت،
ویكتب محمد محمد مستجاب ،من مصر ،عن الزیر
باعتباره ثالجة الفقراء ومنقذ عابري السبیل،
وفي باب المكتبة العربیة ،یقدم لنا عبداللطیف
عرضا لكتاب "نساء على أجنحة
البازي ،من المغرب،
ً
الشعر" ،للمغربیة د .العالیة ماء العینین.
وفــي بــاب المكتبة األجنبیة ،تقدم لنا خدیجة
حـ ـلـ ـف ــاوي ،م ــن الـ ـمـ ـغ ــرب ،ع ــرض ــا ل ـتــرج ـمــة كـتــاب
"الثقافتان" الشهیر للعالم اإلنكلیزي سي .بي .سنو.
كما تقدم دالل المطیري ،من الكویت ،عرضا ألحدث
روایات دیفید نیكولز بعنوان الحزن الجمیل.
يـضــاف ذل ــك إل ــى األبـ ــواب الـمـعـتــادة فــي مجلة
الـعــربــي ،مـثــل :ب ــاب الـطــرائــف الـعــربـیــة والـطــرائــف
الغربیة ،والمسابقة الثقافیة ،ثم المفكرة الثقافیة
التي تسجل هذا الشهر مجریات األنشطة الصیفیة
التي یقدمها المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب في مهرجانات الموسیقى ومسرح الطفل
والناشئة.

توابل ةديرجلا
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مشكلة منهجية في اختيار خبراء
الشؤون اإليرانية في واشنطن
بعضهم يخطئون في ترجمة الوقائع وتصنيفها
ِّ
أو يبسطون األدلة لدعم أجنداتهم
نيجار رضوي*

كبار المسؤولين
الحكوميين
األميركيين
مع االتهامات
ّ
الموجهة ضد
إيران كوقائع

نصف خبراء
الملف اإليراني
ال يجيدون قراءة
اللغة الفارسية أو
كتابتها

الخارجية
ّ
األميركية تمول
منشورات
استفزازية
على اإلنترنت
لتشويه سمعة
األصوات اإليرانية
األميركية الداعية
إلى السالم

في الملف
اإليراني يتداول
خبراء السياسة
في واشنطن
األفكار داخل
الحكومة
وخارجها إلى أن
تصبح حقيقة
مثبتة

لفهم استراتيجية "الضغوط
القصوى" العشوائية والخطيرة
ت ـجــاه إي ـ ــران ف ــي عـهــد تــرامــب،
ق ـ ـ ــد ن ـ ـم ـ ـيـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـ ــوم أق ـ ـ ــرب
ال ـم ـس ـت ـشــاريــن إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس،
عـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم جـ ـ ــون ب ــول ـت ــون
(قـبــل اسـتـقــالـتــه) .فــي النهاية،
ً
نــادرا ما أخفى مستشار األمن
القومي رغبته في تغيير النظام
في إيران.
لكن بولتون لم يكن يستطيع
إال فـ ــرض نـ ـف ــوذه ال ـس ـيــاســي،
فيستعمل فــي معظم األو ق ــات
اتهامات مبهمة ضد إيران ،ألنه
ح ـظــي بــال ـصــاح ـيــات الــازمــة
ل ـف ـع ــل ذلـ ـ ــك مـ ــن نـ ـظ ــام إنـ ـت ــاج
المعلومات في واشنطن.
ً
ُيـ ـص ـ ِـدر ه ــذا ال ـن ـظــام دوم ــا
تقييمات غير مثبتة ومبنية
ع ـلــى أف ـك ــار ايــديــولــوج ـيــة عن
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة على
حـ ـس ــاب ال ـت ـح ـل ـي ــات ال ـق ـ ّـي ـم ــة
والعميقة والمثبتة.
ح ـت ــى ل ــو ل ــم ي ــواف ــق مـعـظــم
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي أوسـ ـ ـ ـ ــاط
السياسة الخارجية األميركية
ع ـ ـلـ ــى آراء ب ـ ــو لـ ـ ـت ـ ــون األ ك ـ ـثـ ــر
ً
تـ ـط ــرف ــا عـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران ،إال أن ـه ــم
يتحملون مـســؤو لـيــة ترسيخ
ذلــك النظام على نطاق أوســع:
فــي هــذا الـنـظــام ،يتعامل كبار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ال ـح ـك ــوم ـي ـي ــن
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن مـ ــع االتـ ـه ــام ــات
الـمـ ّ
ـوجـهــة ضــد إي ــران كوقائع،
ُ
َ
ستعمل مواقع مفبركة على
وت
اإلن ـتــرنــت ك ـم ـصــادر مـشــروعــة
للمعلومات في وسائل اإلعالم
َ
األميركية ،وال ُيطلب من خبراء
السياسة المزعومين في الشأن
اإل يــرا نــي أن ّ
يقيموا خبراتهم
الخاصة أو يعلنوا عن تضارب
مصالحهم.

المشكلة المنهجية
ُ
أردت تسليط
لـهــذا السبب،
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة
المنهجية فــي مـجــال "الخبرة
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة" فــي
ً
واش ـن ـط ــن ،ع ـل ـمــا أن ـه ــا ليست
جديدة وال محصورة باألطراف
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـت ـط ــرف ــة ال ـتــي
ً
ت ـت ـح ـك ــم راه ـ ـ ـنـ ـ ــا ب ــال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارج ـيــة .أسـتـطـيــع التأكيد
على ترسيخ غياب المحاسبة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـخ ـب ــراء في
الشؤون اإليرانية نتيجة األداء
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
السياسة الخارجية األميركية،
ً
ما أدى ولو جزئيا إلى زعزعة
السياسات المعمول بها وزيادة
خـ ـط ــورتـ ـه ــا فـ ــي عـ ـه ــد ت ــرام ــب
اليوم.
أت ـطــرق إل ــى ه ــذا الـمــوضــوع
ُ
تابعت النقاشات
اآلن ،بعدما
حـ ــول ال ـس ـي ــاس ــات األم ـيــرك ـيــة
ت ـج ــاه إيـ ـ ــران م ـنــذ عـ ــام .2006
طـ ـ ــوال ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،ع ـم ـلـ ُـت
ُ
م ـ ــع مـ ـنـ ـظـ ـم ــات بـ ـ ـ ـ ــارزة ت ـع ـن ــى
بالسياسة الخارجية ،والحظتُ
أن المعلومات حول الجمهورية
اإلســامـيــة تشتق مــن مصادر
أولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .وبـ ـصـ ـفـ ـت ــي ب ــاحـ ـث ــة،
ً
درسـ ُـت الحقا دور الخبراء في
ال ـم ـع ــاه ــد ال ـب ـح ـث ـيــة ف ــي رس ــم
معالم السياسات األميركية في
الشرق األوسط .وخالل سنتين
من العمل الميداني في المجال
اإلثـ ـن ــوغ ــراف ــي فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
واشـنـطــن ،بـيــن  2014و،2016
ً
قــابـلـ ُـت أكـثــر مــن  180مـســؤوال
في السياسة الخارجية ،داخل
ُ
وحضرت
الحكومة وخارجها،
مـئــات الـمـنــاسـبــات السياسية
وت ــاب ـع ـ ُـت خ ـب ــراء يـعـمـلــون في
ً
الشأن اإليراني شخصيا أو عن
طريق كتاباتهم.
بفضل هذه األبحاث الدقيقة،
ُ
تمكنت من توثيق االنتهاكات
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى "ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة فــي
الشؤون اإليرانية" في أوساط
السياسة الخارجية األميركية.
ّ
اتـ ـض ــح هـ ــذا االنـ ـتـ ـه ــاك بـشـكـ ٍـل
متكرر لدى من يدعمون تغيير
النظام أو خــوض مواجهة مع
ً
إي ــران .غالبا مــا يخطئ هــؤالء
األفـ ـ ـ ــراد ف ــي ت ــرج ـم ــة ال ــوق ــائ ــع
وتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـفـ ـه ــا ،أو ي ـب ـ ّـس ـط ــون
األدل ــة عـلــى نـحــو خطير لدعم
أجنداتهم االيديولوجية ضد
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة .لكن
ال ي ـن ـح ـص ــر سـ ـ ــوء اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـخ ـب ــرات ب ـمــؤيــدي اسـتـعـمــال
ُ
رصدت
القوة في واشنطن .فقد
ً
أي ـضــا الم ـب ــاالة مـفــاجـئــة لفهم
ت ـع ـق ـي ــدات إيـ ـ ـ ــران ال ـم ـع ــاص ــرة
في أوســاط الليبراليين الذين
ي ـف ـض ـلــون ت ــوس ـي ــع ال ـت ــواص ــل
الــدبـلــومــاســي مــع الجمهورية
اإلسالمية .قال لي عضو سابق

ترامب وجون بولتون
فــي فــريــق أوب ــام ــا ال ــذي شــارك
ف ــي ال ـم ـفــاوضــات ح ــول "خـطــة
العمل الشاملة المشتركة"" :فور
اتخاذ قرار التفاوض مع إيران،
لم نعد نستفيد من الخبراء في
الشؤون اإليرانية .بل أصبحنا
بحاجة إلى خبراء نوويين بكل
بساطة".
وحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا يـ ـلـ ـج ــأ
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى "الـ ـخـ ـب ــراء في
الـ ـش ــؤون اإلي ــرانـ ـي ــة" لـتـشــريــع
قراراتهم السياسية أو تحديد
وجهتها ،يميلون إلــى االتكال
ع ـ ـلـ ــى ف ـ ــري ـ ــق مـ ـ ــن ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن
ال ــراسـ ـخـ ـي ــن داخ ـ ـ ــل األوس ـ ـ ــاط
ال ـخــارج ـيــة م ــع أن مــؤهــاتـهــم
تـ ـ ـب ـ ــدو م ـخ ـت ـل ـط ــة فـ ـ ــي أف ـض ــل
األحوال.
عند التدقيق بكبار الخبراء
الذين تسلموا الملف اإليراني
ف ــي مـعــاهــد بـحـثـيــة ب ـ ــارزة في

واش ـن ـطــن بـيــن  2014و،2016
ّ
ً
يتضح أن ثلثهم تقريبا يحمل
ّ
شهادات دكتوراه ،ولم يقدم إال
عدد ضئيل منهم أطروحة حول
موضوع مرتبط بإيران .كذلك،
لــم يـكــن نـصــف ه ــؤالء الـخـبــراء
يجيد قراء ة اللغة الفارسية أو
كتابتها أو نطقها خالل عملي
ً
ً
الميداني ،حتى أن عددا مماثال
ً
لم يطأ أرض إيران يوما.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال لي
ُ
مـســؤول قابلته فــي واشنطن:
ً
"ه ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـت ـ ـخ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا
يــدعــي أن ــه خـبـيــر فــي ال ـشــؤون
الفرنسية ،مــا يعني أن يعرف
كل شيء عن فرنسا :تاريخها،
ثقافتها ،سـيــاسـتـهــا ...لكنه ال
يجيد اللغة الفرنسية أو لم يزر
ً
فــرنـســا ي ــوم ــا"! ه ــذا هــو وضــع
الخبراء في الشؤون اإليرانية
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة.
ُ
اســتــدعــي خبير مـعـ ّـيــن خمس

النخب الحاكمة
في واشنطن
تعتبر العلماء
األكاديميين
«غير مهمين»
أو ُ«معادين»
للمصالح
األميركية في
الشرق األوسط

مـ ـ ــرات ل ـت ـقــديــم ش ـه ــادت ــه أم ــام
ً
الـكــونـغــرس بــاعـتـبــاره شــاهــدا
ً
موثوقا به في الملف اإليراني
بين العامين  2014و ،2015مع
أنه لم يدرس الشؤون اإليرانية
ً
رسميا وال يفهم اللغة الفارسية
ً
ولم يزر البلد مطلقا وال يتمتع
بخبرة تقنية في التكنولوجيا
النووية!
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـتـ ـج ــاه ــل
واشـ ـنـ ـط ــن م ـح ـل ـل ـي ــن قـ ــادريـ ــن
على تقديم تقييمات مدروسة
وع ـم ـي ـقــة وم ـت ـخ ـص ـصــة ح ــول
إيـ ـ ـ ـ ــران ،ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن فـئــة
مـحــدودة مــن الـنــاس تستطيع
َ
فهم مصطلحاتهم ،أو ُيعتبرون
ف ــي أسـ ــوأ األحـ ـ ــوال "مــدافـعـيــن
عــن الـنـظــام" .أوضــح لــي محلل
إيـ ــرانـ ــي أمـ ـي ــرك ــي ي ـع ـمــل عـلــى
هــامــش الـمــؤسـســات الرسمية
في واشنطن" :يكفي أن ُنطرح
ً
ً
مغايرا عن إيران كي ن َ
عتبر
رأيا

ً
فورا ناطقين باسم آيات الله"!
ّ
ف ــي ش ـهــر يــون ـيــو ،ت ـبــيــن أن
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ت ـم ـ ّـول م ـن ـش ــورات اس ـت ـفــزازيــة
على اإلنترنت لتشويه سمعة
األص ــوات اإليــرانـيــة األميركية
الداعية إلــى السالم عن طريق
"م ـشــروع التضليل اإلي ــران ــي"،
ً
ما يثبت مجددا أن الجدل حول
ً
ّ
ينجر عمدا نحو خطاب
إيران
المواجهة في واشنطن.

ميل منهجي إلى إضعاف
المؤهالت المطلوبة
يـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـشـ ـكـ ـل ــة
ال ـخ ـب ــرات ف ــي م ـج ــال ال ـش ــؤون
اإليــران ـيــة فــي واشـنـطــن أبسط
مـ ــن ت ـف ـس ـي ــر سـ ـب ــب اسـ ـتـ ـم ــرار
هذه المشكلة .تتعدد العوامل
الـ ـم ــؤث ــرة ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار وال
ي ـن ـح ـص ــر ب ـع ـض ـه ــا ب ــال ـم ـل ــف
ً
اإليــرانــي ،بــل يتكرر أيـضــا في
م ـس ــائ ــل ب ـن ـي ــوي ــة ع ـل ــى ن ـطــاق
أوسع.
ً
يـجــب أن نـحـلــل أوال الـقــوى
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـحــرك ـهــا
السوق ،ونجحت خالل العقود
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ت ــوس ـي ــع "ق ـط ــاع
خبراء السياسة" في واشنطن.
سمح "سوق األفكار" هذا لعدد
متزايد من جماعات المصالح
والحكومات الخارجية بتوفير
م ـس ـتــويــات غ ـيــر مـسـبــوقــة من
ال ـت ـمــويــل ل ـل ـم ـعــاهــد الـبـحـثـيــة
والمؤسسات المعنية باألبحاث
الـسـيــاسـيــة كــوسـيـلــة لتشريع
مصالحها الخاصة في القطاع
الـسـيــاســي .ال يـفــرض الـقــانــون
عـلــى ال ـخ ـبــراء الــذيــن يــأخــذون
األموال من جهات مانحة تتأثر
ً
مـبــا شــرة بنتيجة أبحاثهم أن
يعلنوا عن تضارب المصالح
(وم ـ ــن الـمـسـتـبـعــد أن يـفـعـلــوا
ً
ذلك أصــا ألسباب احترافية)،
ح ـتــى ل ــو ط ــرح ــوا تحليالتهم
على شكل نتائج غير منحازة
ً
سياسيا أو "موضوعية".
كذلك ،يجب أن نتساء ل عن
أهـمـيــة "ال ـخ ـبــرة" و"األدل ـ ــة" في
اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـس ـيــاس ـيــة
ً
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أن هـ ــذه
ال ـم ـش ـك ـلــة ق ــائ ـم ــة ق ـب ــل ال ـع ـهــد
الراهن بفترة طويلة.
ّ
تذمر عدد كبير من صانعي
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ألنـ ـه ــم م ـض ـط ــرون
لمراجعة سيل من التحليالت
واألخـ ـب ــار وم ـن ـش ــورات مــواقــع
ً
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي يــومـيــا
ألداء عملهم .وحين يستعينون
بــال ـخ ـبــراء لـتـقــديــم شـهــاداتـهــم
أو اسـتـشــارتـهــم فــي مــواضـيــع
مـعـيـنــة ،يـمـيـلــون إل ــى اخـتـيــار
أشخاص قادرين على اختصار
ال ـم ـع ـلــومــات بـطــريـقــة بسيطة
وسـ ـهـ ـل ــة ،وتـ ـق ــدي ــم ت ــوص ـي ــات
سياسية واضحة وعملية ،و/
أو دعـ ــم مــواق ـف ـهــم الـسـيــاسـيــة
ً
ً
علنا .ال عجب إذا في أن يعتبر
صانعو السياسة المسؤولين
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن،
وال ـم ـح ـل ـل ـيــن ال ـمــدعــوم ـيــن من
ح ـل ـف ــاء س ـي ــاس ـي ـي ــن ن ــاف ــذي ــن،
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة فــي
وسائل اإلعالم ،من أهم الخبراء
بنظرهم.
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،البـ ــد
م ــن م ــراع ــاة ال ـعــاقــة الـمـعـقــدة
ً
(وال ـم ـت ـن ــاق ـض ــة عـ ـم ــوم ــا) بـيــن
األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة

األميركية .أصبحت المجاالت
األكاديمية التي تقدم للحكومة
أع ـمــق الـتـحـلـيــات ال ـضــروريــة
حـ ـ ــول بـ ـل ـ ٍـد مـ ـث ــل إي ـ ـ ـ ــران (ع ـب ــر
ً
دراســات الشرق األوسط مثال)
مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ل ـض ـم ــان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الخارج .لكن في ظل تخفيض
الميزانية فــي مـجــاالت العلوم
السياسية واإلنسانية ،تسعى
اختصاصات فردية وجماعات
مـ ــن الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء حـ ـت ــى اآلن إل ــى
نيل تمويل حكومي وتطوير
عالقاتها مع صانعي السياسة
إلثبات "أهميتها".
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،تـعـتـبــر
النخب الحاكمة فــي واشنطن
ال ـع ـل ـم ــاء األك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن "غ ـيــر
مهمين" أو ُ"معادين" للمصالح
األميركية في الشرق األوســط،
فتزعم أنهم غير جديرين بالثقة
كــي يصبحوا مستشارين في
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ك ــان ــت
عــواقــب إقـصــاء هــذه األص ــوات
األكــادي ـم ـيــة ،السـيـمــا الـجـهــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
األميركية في المنطقة ،مريعة.
خ ـ ــال ُح ـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق ف ــي ع ــام
 ،2003أق ـي ــل أه ــم الـعـلـمــاء في
ال ـبــاد ألن ـهــم ع ــارض ــوا عملية
الغزو.
في الشأن اإليراني ،تتقاطع
ه ـ ــذه الـ ـع ــوام ــل ال ـب ـن ـي ــوي ــة مــع
مـشــاكــل واش ـن ـطــن الـتــاريـخـيــة
ً
والـمـعــاصــرة ضــد إي ــران ،علما
ّ
أن بـ ـعـ ـضـ ـه ــا مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،لـ ـك ــن
بعضها اآلخر يشتق من أعمق
أنـ ـ ــواع الـ ــرهـ ــاب وال ـع ـن ـصــريــة.
ُيضاف إلى هذه العوامل الدور
الهائل الذي تؤديه الحكومات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـع ــادي ــة إليـ ــران
وج ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح ف ــي
ّ
واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ـيــت ـضــح الـمـشـهــد
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي الـ ـمـ ـل ــف اإلي ـ ــران ـ ــي:
ت ـت ـعــرض أي أ ب ـح ــاث مختلفة
ومـعـقــدة وم ــدروس ــة للتجاهل
فــي أفـضــل األحـ ــوال وللهجوم
في أسوئها.

ما أهمية الخبرة في
الشؤون اإليرانية؟
هـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار غـ ـي ــاب
الـ ـخـ ـب ــرات الـ ـج ــدي ــة فـ ــي ال ـش ــأن
ً
ً
ً
اإليـ ــرانـ ــي ع ــام ــا م ـه ـم ــا أصـ ــا؟
ُ
في
قــاب ـلــت مـســؤولـيــن ســابـقـيــن ً
إدارة أوباما وأخبروني صراحة
أن ه ــذا ال ـعــامــل غ ـيــر م ـه ــم ،فقد
تمكنوا مــن الـتـفــاوض على حل
دبلوماسي شامل مع إيران بشأن
برنامجها الـنــووي مــن دون أي
مشاركة مؤثرة من كبار الخبراء
في البالد.
ً
ل ـك ــن اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى أب ـحــاثــي
الخاصة ،أظن أن الخبرة في هذه
ً
األوساط السياسية مهمة فعال.
وال تكمن أهميتها في قدرة خبير
وا ح ــد على تحديد رد سياسي
فـ ـ ـ ــردي ،بـ ــل فـ ــي ق ـ ـ ــدرة ال ـخ ـب ــراء
الـجـمــاعـيــة ع ـلــى ف ــرض "نـظــريــة
سياسية تقليدية" وتعديلها عند
ً
الحاجة في واشنطن ،فضال عن
طرح الفرضيات والقيم واألفكار
التي ترسم الـقــرارات السياسية
األميركية.
فــي الـمـلــف اإلي ــران ــي ،يـتــداول
خ ـب ــراء ال ـس ـيــاســة ف ــي واشـنـطــن
األفكار داخل الحكومة وخارجها
إل ــى أن تـصـبــح حـقـيـقــة مـثـبـتــة،
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــرون ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـ ــاشـ ـ ــات
التلفزيون ويطلقون التصريحات
حــول الخطط األمنية اإليرانية،
ثـ ــم ت ـن ـت ـش ــر ت ـل ــك األفـ ـ ـك ـ ــار عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي على
شكل مقاطع صوتية وشعارات
ســريـعــة .لكل خبير منهم آالف،
أو حتى مئات آالفُ ،المتابعين
ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر! ث ــم َي ـ ْـم ــث ــل ه ــؤالء
الخبراء أمام الكونغرس لتقديم
ش ـه ــادات ـه ــم ،ف ـي ـ ّ
ـرس ـخ ــون بــذلــك
مكانتهم كــ"خـبــراء فــي الـشــؤون
اإليرانية" ،ثم ينشرون التقارير
كـ ــي ي ـس ـت ـع ـم ـل ـهــا ال ـم ـس ــؤول ــون
والموظفون في وزارات الخارجية
والدفاع والخزانة كمراجع لهم.
في المقابل ،يحصل الخبراء
على تمويل إضافي من جماعات
المصالح والحكومات الخارجية
والمؤسسات الخاصةً ،
بناء على
هذا النوع من الظهور اإلعالمي
والروابط مع الحكومة ،حتى أن
ً
جزءا من هؤالء المحللين يتولى
ً
ً
منصبا مهما بكل بساطة ،على
غ ــرار بــول ـتــون ،فيكسب الـنـفــوذ
أفكاره من الداخل.
لفرض ً
نتيجة لذلك ،تنشأ حلقة من
الـتـقـيـيـمــات غـيــر الـمـثـبـتــة حــول
الجمهورية اإلسالمية.
* عن Jadaliyya.com
2019/9/4
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sudoku

من  8أحرف وهي اسم سالح هجومي رشاش ،صمم في روسيا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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1

 - 1دولــة عربية  -عاصمة
دولة عربية.
 - 2دو ل ـ ــة عــر ب ـيــة  -عملة
عربية.
 - 3رمى الشراب من فمه -
والية أميركية.
 - 4لقب كل رجل شريف -
يـجــري فــي ال ـعــروق ّ -
دس
ووارى الشيء في األرض.
 - 5ت ــام  -لـلـتـمـنــي  -اســم
موصول.
ً
 - 6حــاد ث ـهــا ل ـي ــا  -بقية
الروح في الجسد.
ّ
 - 7أب ـي ــض  -وج ـه ــة نظر
فكرية.
 - 8قامع وزاجر  -جرس.
 - 9يجازفون .
ّ
 - 10ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــو ر  -دو لـ ـ ــة
أميركية.
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كلمات متقاطعة

 - 4ف ــي ا ل ـط ـل ـي ـعــة  -طـعــم  - 6ف ــري ــق ب ــاالج ـن ـب ـي ــة  - 9 -هـ ـ ـ ـ ــواء ش ـ ــد ي ـ ــد  -مــن عاصمة والية فلوريدا  -ما
كــان طعمه بين الحامض
األلبسة.
الحنظل  -دفــع الـهــواء من الرقاد.
 - 7ش ـ ـجـ ــر تـ ـصـ ـن ــع م ـنــه  - 10واح ـ ــد بــاألج ـن ـب ـيــة  -والحلو.
أنفه وفمه بعنف.
أسد متبختر.
 - 5عاصمة دولــة آسيوية القسي.
 - 8يرغبون ويحبون.
 - 11مـ ــد ي ـ ـنـ ــة أ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
 -جرذ باألجنبية.
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ً
عموديا:
ّ
ّ
ّ -1
مس مسا خفيفا  -دولة
عربية.
 - 2دولة أوروبية  -لم يف
بوعده.
ّ -3
شدد على الغريم  -نهر
آسيوي.
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1
9

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

7

1

جرح
دنيا
عالقة
مريم

مسرح
إرادة
فريق
ملعب

فعل
خطة
تحرير
ثورة

معسكر
بندقية
تصميم
تحدي

tawabil@aljarida●com
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :أنـ ــت م ـح ــاط ب ــزم ــاء محبين
يحاولون مساعدتك في هذا الوقت.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد ت ـط ــرأ أح ـ ــداث مـهـمــة في
حياتك العاطفية ألن االضطراب يغمر
برجك.
ً
اجتماعيا :تحميك صداقاتك المخلصة
من اإلحباط وتحمل السلوى إليك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :مهما ّ كانت المصاعب كبيرة فإنها
تهون إذا جزأتها.
ً
عاطفيا :تصبو إلى تفاهم روحي وفكري
مع شريك عمرك وعليك الصبر.
ً
ً
اجتماعيا :الحياة ليست عمال كلها فانظر
ً
حولك قليال وتمتع.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ ً
ً
ً
ً
ّ
تتحمس وتـبــدو خــاقــا وتعيش
مهنيا :تتوفر لــك راهـنــا فــرص عديدة مهنيا:
ً
ً
ً
تشويقا كبيرا في مجاالتك المهنية.
فحاول اإلفادة منها جميعا.
ً
ً
عاطفيا :قد تعيش عواطف ّ
جياشة بدون
عــاطـفـيــا :كـنــت عـلــى صـلــة عاطفية في
أن تفكر بخاتمتها.
السابق وتبحث عن عالقة جديدة.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر بحاجة ّ
ملحة إلى تحديد
اجتماعيا :للروابط العائلية شأن كبير
ّ
عالقتك ببعض األصحاب.
في ازدهارك وتقدمك فال تتنكر لها.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :ال تضخم األمــور وتترقب األســوأ
ً
وكن متفائال في عملك.
ً
عاطفيا :قرار عاطفي خطير عليك اتخاذه
ّ
يضر بالطرفين.
ألن التأخير
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـحـتـفــل م ــع األه ــل بمناسبة
سعيدة تبعد عنكم الحزن.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـح ــرز م ـك ــاس ــب م ــادي ــة بـفـضــل
سمعتك الجيدة ومهارتك في العمل.
ً
عاطفيا :تقوم بعملية تقويم لعالقتك مع
الحبيب بدون إشراك عاطفتك.
ً
اجتماعيا :ابحث عن أمور ترفيهية تخفف
عنك عناء العمل المرهق.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :شجعك أحد األقرباء على إنجاز مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ضـ ـغ ــوط ق ــوي ــة تـ ــواجـ ــه عـمـلــك
وت ـح ـت ــاج إلـ ــى م ـس ــاع ــدة ف ــا تـ ـت ـ ّ
ـردد في
مهماتك وبلوغ أهدافك.
ً
ً
عاطفيا  :اذا كنت عــاز بــا تحمل الصدفة طلبها.
ً
إليك ً
عــاطـفـيــا :يختبر ال ـقــدر صــدقـيــة عالقتك
لقاء مع وجهٍ رائع.
ً
اجتماعيا :تحتاج في األوقات العصيبة الحميمة ويضعك أمام استنتاج جديد.
ً
ً
اجتماعيا  :تبحث عــن تفاهم ثقافي مع
إلى صديق فال تتخلى عنهم جميعا.
الغير وتجده عند أحد األصدقاء.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.2 :

الجدي

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :أمامك فرصة عمل وما عليك إال
دراستها قبل رفضها.
ً
عــاطـفـيــا :قــد تـكــون هــذه الـفـتــرة بداية
عالقة عاطفية ونهاية العالقة السابقة.
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك صداقات
جديدة ترعاك وتحيط بك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تسعى إلــى عمل ووظيفة أفضل
ً
ّ
وتلقى دعما من أحد المقربين.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـح ـصــل حـ ــدث م ــا ي ــؤث ــر على
ً
حياتك العاطفية وقد يكون سلبيا.
ً
اجتماعيا :بدأت تلوح في األفق تغييرات
في التعامل معك فتتأسف على الصداقة.
رقم الحظ.2 :

ً
مـهـنـيــا :تــدخــل إل ــى عــالــم جــديــد وتـطــرق
ً
ً
أبوابا لم تكن قد طرقتها سابقا.
ً
عــاطـفـيــا :تـفـكــر بـعــاقــة عــاطـفـيــة جــديــدة
لتحل مكان من تركتهم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن الـمـحـتـمــل أن ي ـمـ ّـر أحــد
األحباء بأوقات صعبة وعليك دعمه.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :تتعامل مع مستجدات وظروف
ّ
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة فـ ـتـ ـتـ ـب ــي ــن ق ـ ــدرت ـ ــك ع ـلــى
استيعابها.
ً
ً
ً
عاطفيا :تمارس سحرا كبيرا وتستقطب
أحدهم من الجنس اآلخر.
ً
اجتماعيا :لالتصاالت العائلية دور في
تطوير أوضاعك وعالقاتك الجديدة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الحداد لـ ةديرجلا• :أطرح الكوميديا بال مبالغة أو بهرجة
ّ
سيقدم عرض االفتتاح للدورة الرابعة من مهرجان «ليالي مسرحية كوميدية»

الحداد مع الدمخي وعباس خالل البروفات

محمد جمعة

كشف الفنان عبدالعزيز
الحداد عن مالمح افتتاح
مهرجان "ليالي مسرحية
كوميدية" ،المقرر انطالقه
يوم  24الجاري.

أعلن الفنان القدير عبدالعزيز
الحداد تصديه الفتتاح مهرجان
"ليالي مسرحية كوميدية" ،الذي
ينظمه المجلس الوطني للثقافة
والـفـنــون واآلداب ،خــال الفترة
م ــن  24ال ـج ــاري إل ــى  2أكـتــوبــر
المقبل.
وإذ ق ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــداد ،ف ــي
تصريحات خاصة لـ"الجريدة"،
إن ــه س ـي ـقــدم م ــن خ ــال ال ـعــرض
االفـ ـتـ ـت ــاح ــي ف ـ ـكـ ــرة ت ـت ـس ــق مــع
أهـ ـ ــداف ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي من
المهرجان ،شدد على أن رسالة
الكوميديا تتجسد في الضحك
م ـم ــا ي ـق ــدم ــه ال ـم ـم ـث ــل ال ع ـل ـيــه،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن الـ ـ ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة
م ــن ال ـم ـهــرجــان س ـت ـكــرم الـفـنــان
عبدالعزيز المسلم لتميزه بخط
كوميديا الرعب.

كــوم ـيــديــة ،لـيـنـثــر الـبـهـجــة بين
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ويـ ــدخـ ــل الـ ـسـ ـع ــادة
عـلــى ال ـن ـفــوس ،وف ــي ه ــذا الـعــام
سأتصدى الفتتاح المهرجان،
مـسـتـنــدا إل ــى أن م ــن تـبـنــى هــذا
المهرجان هو المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،برئاسة
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس كــامــل
ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،وال ش ــك ف ــي أن
أغـ ــراض وأه ـ ــداف الـمـجـلــس في
طــرح الكوميديا تختلف عنها
في المسارح التجارية ،فالداعم
هو المجلس ،متمثال في قطاع
الفنون تحت إدارة األمين العام
المساعد د .بدر الدويش وإدارة
المهرجان لعبدالكريم الهاجري،
ل ــذا يطمح المجلس بــاإلضــافــة
للبهجة والسعادة إلــى ترسيخ
العديد من القيم ،منها الثقافة
والتعليم واإلدراك وبيان أصول
الكوميديا.

ومـفـهــوم الـكــومـيــديــا ،وتـطــرقــت
إلـ ــى ج ـم ـيــع أن ـ ـ ــواع ال ـكــوم ـيــديــا
ب ــدءا مــن الـمـهــرج ،م ــرورا بالفن
الكوميدي الصامت والكوميديا
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وأي ـ ـضـ ــا ال ـط ــرف ــة
الـعــربـيــة ،وت ـعــاونــت مــع الـفـنــان
جاسم عباس لما يمتلك من قدرة
كوميدية على مستوى الحركة
واألداء ،والفنانة الصاعدة فاطمة
الــدمـخــي لـمــا تملك مــن حضور
وانسيابية فــي األداء والحركة
على المسرح.

توثيق

أختار التعاون
مع جاسم
البهجة والسعادة
عباس وفاطمة
وع ــن الـجــديــد ال ــذي
سيقدمه أهداف المجلس
الدمخي لما
خ ــال افـتـتــاح "لـيــالــي مسرحية
ً
واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدرك" :ك ـ ـت ـ ـبـ ــت نـ ـص ــا
كوميدية" ،أوضــح" :في كل عام،
يمتلكانه من
وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـش ـهــر ي ـح ــاك ــي أه ـ ـ ــداف ال ـم ـج ـلــس فــي
يـقــام مـهــرجــان لـيــالــي مسرحية هذا المهرجان ،لتوضيح ماهية
أدوات

تكريم الفنان
عبدالعزيز
المسلم ً
شخصية
للدورة الرابعة
من المهرجان

ً
ً
مصطفى أحمد تجاوز عارضا صحيا
•

تـ ـ ـج ـ ــاوز الـ ـفـ ـن ــان م ـص ـط ـف ــى أح ـم ــد
وع ـكــة صـحـيــة أل ـمــت ب ــه أخ ـي ــرا ،حيث
ك ـشــف ن ـج ـلــه ع ــن دخ ـ ــول ال ـف ـن ــان أحــد
المستشفيات إلجراء جراحة ،كاشفا أنه
تجاوز األمر ،وحالته مستقرة ،وطالب
جمهوره ومحبيه بالدعاء له.
وتـفــاعــل مــع الخبر عــدد مــن صناع
األغنية من جيل الفنان أحمد ،السيما
الشاعر بدر بورسلي ،والجمهور الذي
تمنى له الشفاء العاجل.
ُ
ُيذكر أن أحمد ك ِّرم أخيرا في الدورة
الثالثة من مؤتمر ومهرجان الكويت
ال ـم ــوس ـي ـق ــي ،ال ـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـمــه ال ـم ـع ـهــد
العالي للموسيقى على مسرح الفنان
أحمد باقر.
ويـنـتـمــي الـمـطــرب مصطفى أحمد
إل ــى جـيــل ي ــدرك قيمة الـلـحــن وأهمية
المفردة ،ومــدى تأثيرها في المتلقي،

ف ــي ال ــذك ــرى الـسـبـعـيــن لـتــأسـيــس جـمـهــوريــة
الصين ،تنظم سفارة الصين لدى الكويت عرضا
للثقافة والفن الفلكلوري ،على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا بالسالمية ،يومي االثنين والثالثاء 23
و 24الجاري الساعة  7:30مساء.
وسيتم بالتعاون بين سفارة الصين والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ووزارة الثقافة
والسياحة الصينية ،تقديم البرنامج الثقافي
عبر فرقة "أنهوي" الصينية للفنون الفلكلورية،

بــوجــود فـنــانـيــن مـمـيــزيــن بــالــرقــص الـفـلـكـلــوري
الصيني ،أوبرا هوي ،وجوه سيتشوان المتغيرة،
ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـف ـل ـك ـلــوريــة ،وال ـ ـعـ ــروض ال ـفــرديــة
واألكروباتية.
ُيــذكــر أن ال ـعــرض مـتــاح للجميع وبــالـمـجــان،
ليستمتع الحضور بأمسية من الثقافة الصينية،
وليستكشف سحر أداء الفنون الصينية التقليدية،
من خالل التعبيرات الفنية المتنوعة.

وقال الحداد "يمكن تلخيص
حـفــل االف ـت ـتــاح بـجـمـلــة واح ــدة،
إن ــه ال ـس ـهــل الـمـمـتـنــع والـمـمـتــع
ـرح م ـخ ـت ـل ــف مـ ـبـ ـن ــي ع ـلــى
ب ـ ـط ـ ـ ٍ
أس ــس مـعــرفـيــة فــي الـكــومـيــديــا،
لــذلــك أتـمـنــى م ــن ال ـلــه الـتــوفـيــق
وللجمهور الـسـعــادة مــن خــال
األعـ ـم ــال ال ـتــي س ـت ـقــدم ف ــي هــذا
المهرجان".
ي ـ ــذك ـ ــر أن ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان مــن
الـفـعــالـيــات الـمـمـيــزة للمجلس

العلوم المسرحية

َّ
وتخرج في المعهد العالي للفنون
ُولــد سخسوخ عام ،1947
المسرحية -قسم الدراما والنقد المسرحي عام  ،1975واستكمل
دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا.
وشغل الراحل عــددا من المناصب ،منها رئيس قسم الدراما
والنقد ،ثم عمل وكيال فعميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية
بأكاديمية الفنون.

جائزة الدولة

مصطفى أحمد

من عروض فرقة «أنهوي» الصينية

السهل الممتنع

توفي الكاتب والناقد المسرحي المصري أحمد سخسوخ عن
ً
عمر ناهز  72عاما ،بعد أزمة صحية قصيرة.
وقــالــت وزارة الـثـقــافــة ال ـم ـصــريــة ،فــي ب ـيــان ،إن "م ـي ــدان النقد
ً
المسرحي المصري والعربي فقد أحد فرسانه .الراحل ترك إرثا
ً
ً
ثمينا في فن المسرح والدراما سيبقى خالدا في تاريخ هذا المجال".

وعــرف طريقه إلــى الفن خــال برنامج
"ركن الهواة" ،بعدما لمس تشجيع من
حوله لخوض التجربة.
هاو للغناء ،ومازالت
ويرى أنه ٍ
تلك قناعته ،الفتا إلى أنه سجل
أشهر أغنياته (وايــد وايــد) عام
 1965مـ ـص ــادف ــة خـ ـ ــال رح ـل ــة
سـيــاحــة لـلـقــاهــرة ،ليسير على
ً
درب النجاح ،متسلحا بالتعاون
م ـ ــع نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم ال ـك ـل ـم ــة
واللحن من أبناء جيله ،ومؤكدا
أن الـ ـتـ ـح ــدي األك ـ ـبـ ــر أن ي ـفــرض
الـفـنــان وج ــوده عـلــى المشهد
الفني ،مــن خــال مــا يقدمه
من أعمال تعد جواز سفره
إلى قلوب الجمهور ،لذلك
كــان الحرص واالجتهاد
واالنـتـقــاء ســر نجاح أي
فنان يملك الموهبة.

ً
«أنهوي» الصينية تقدم عرضا
على مسرح عبدالحسين عبدالرضا

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ــذلـ ـ ــك س ـي ـك ــون
االفتتاح تعريفيا توثيقيا على
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـح ـلــي وال ـع ــرب ــي
وال ـع ــال ـم ــي ،م ـس ـتــدع ـيــا ن ـمــاذج
تمثيلية لـكــل شـكــل مــن أشـكــال
الكوميديا ،بعيدا عن البهرجة
والمبالغة ،ونـتــرك بقية األمــور
الـفـنـيــة وال ـكــوم ـيــديــة لـلـعــروض
الـ ـت ــي س ـت ـق ــدم ع ـل ــى مـ ـ ــدار أي ــام
المهرجان".
وأوضح الفنان المخضرم :من
خالل عرضنا نبين ان الكوميديا

ال تتجسد فــي اإلض ـحــاك فقط،
وال نــريــد كــومـيــديــا نسخر بها
من الممثل ،ولكن المطلوب هو
إي ـض ــاح ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي نسعى
ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــي ان ن ـ ـض ـ ـحـ ــك م ــن
الممثل ،بالتأكيد زمــن العرض
ال يمكن ان يتجاوز الـ 20دقيقة،
خصوصا مــع الـفـقــرات األخــرى
التي يتضمنها الحفل من كلمات
وت ـكــريــم لشخصية الـمـهــرجــان
هـ ــذا ال ـع ــام ال ـف ـن ــان عـبــدالـعــزيــز
المسلم ،لتميزه بخط خاص به
في كوميديا الرعب.

الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،و ي ـ ـقـ ــام خـ ـ ــال شـهــر
سبتمبر مــن كــل ع ــام ،وشهدت
دورتـ ــه الـثــالـثــة اخـتـيــار الـفـنــان
المتميز داود حسين شخصية
ل ـل ـم ـهــرجــان ،لـمـسـيــرتــه الـفـنـيــة
ومـ ـ ـش ـ ــواره الـ ـط ــوي ــل فـ ــي عــالــم
المسرح والكوميديا.
وكــانــت ال ـع ــروض الـمـشــاركــة
اختيرت من خالل لجنة أكاديمية
متخصصة مــن إدارة المسارح
األهـلـيــة والـقـطــاع ال ـخــاص ،لما
للمهرجان من مكانة ،إضافة إلى
اختيار أفضل العناصر الفنية
والموهوبة لتشارك في فعاليات
المسرحيات المشاركة في هذا
المهرجان.
ويـ ـع ــد ه ـ ــذا الـ ـمـ ـه ــرج ــان مــن
الفعاليات المعتمدة من مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،والـ ـت ــي ت ــأت ــي ضـمــن
خطة المجلس الوطني للثقافة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب ،و ت ـش ـه ــد
الدورة الجديدة مشاركة العديد
مــن ال ـعــروض الـمـتـمـيــزة ،منها
"الدائرة السادسة" للفنان جمال
الردهان.

وفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ

أجرى جراحة وحالته مستقرة
محمد جمعة

عبد العزيز الحداد

وحصل على جــائــزة الــدولــة التشجيعية عــام  ،1989وجائزة
الــدولــة للتفوق فــي اآلداب عــام  ،2008وجــائــزة التميز فــي النقد
الـمـســرحــي مــن ات ـحــاد ك ـتــاب م ـصــر .وأصـ ــدر ع ـشــرات الـمــؤلـفــات
ُ
والــدراســات األكاديمية والنقدية التي ترجم بعضها إلــى لغات
أجنبية ،منها" :الـمـســرح المصري فــي مفترق ال ـطــرق"" ،توفيق
الحكيم مفكرا ومنظرا مسرحيا"" ،تجارب شكسبيرية في عالمنا
المعاصر" ،و"نجيب الريحاني مــن عصر االزده ــار إلــى انسداد
شرايين الكوميديا".
(رويترز)

محمد أشكناني« :صناع السعادة»
مسرحية إنسانية هادفة
•

عزة إبراهيم

يـ ـسـ ـتـ ـع ــد الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ـح ـم ــد
أشـكـنــانــي ل ـعــرض مسرحيته
اإلن ـس ــان ـي ــة الـ ـه ــادف ــة "ص ـن ــاع
الـسـعــادة" ،الـيــوم ،على مسرح
دور الرعاية االجتماعية وتحت
رعـ ــايـ ــة "سـ ـفـ ـي ــرة اإلن ـس ــان ـي ــة"
الشيخة د .انتصار الصباح.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أش ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــي
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن فــريــق العمل
استعد خالل األيــام الماضية
ب ـب ــروف ــات مـكـثـفــة اس ـت ـع ــدادا
ل ـل ـعــرض ،مـتــوقـعــا أن يحقق
نجاحا كبيرا ،لما يحمله من
رسائل هادفة وتوليفة فنية
متميزة.
َّ
وعبر أشكناني عن سعادته
ب ـ ـبـ ــدء ع ـ ـ ـ ــروض ال ـم ـس ــرح ـي ــة
ورع ــاي ــة "سـفـيــرة اإلنـســانـيــة"
الشيخة د .انتصار الصباح
ل ـل ـع ــرض ،اله ـت ـمــام ـهــا بــدعــم
األعمال الهادفة ،والتي تحمل
رس ـ ــائ ـ ــل إنـ ـس ــانـ ـي ــة غــرض ـهــا
توعية وتثقيف الجمهور إلى
جانب الترفيه.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـعـ ـم ــل
ت ــوع ــوي ت ـطــوعــي ،وإنـســانــي
هــادف ،إهــداء لكبار السن في
دار المسنين ،بـهــدف إدخ ــال
ال ـ ـفـ ــرح والـ ـ ـس ـ ــرور ل ـق ـلــوب ـهــم،
والتخلص من الطاقة السلبية،

محمد أشكناني

وزرع اإليجابية ،كما أن العمل
يطرح تساؤال مهما عن صناع
السعادة الحقيقيين.
وأوضـ ــح أن أب ـط ــال العمل
ه ــم "ف ــري ــق الـ ـسـ ـع ــادة" ،ال ــذي
يضم محمد أشكناني وعلي
العلي وزمزم الخشتي وشروق
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري وإيـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـشـ ــراح
وعبدالله المزيد ومحمد بن
شماخ ومحمد الشمري وفهد
بوحمد وأنفال بوحمد وحسن
ال ـك ـع ـبــي وعـ ـ ــادل ع ـبــدال ـكــريــم
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ودالل
الـ ـع ــدوان ــي وف ــاط ـم ــة ال ـش ــراح
وآم ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراح وريـ ـ ـم ـ ــاس
الماص ،وإضاءة وصوت سيد
الـمــوســوي ،وتــألـيــف وإخ ــراج
محمد أشكناني.

أحمد سخسوخ

١٧

خبريات
رانيا يوسف تصور دورها
في مسلسل «اآلنسة فرح»

تواصل الفنانة رانيا يوسف
تصوير مشاهدها في
مسلسلها الجديد "اآلنسة
فرح" بمدينة الغردقة
الساحلية ،قبل أن تتجه إلى
الجونة مساء غد لحضور
حفل افتتاح الدورة الـ  3من
مهرجان الجونة السينمائى.
وتعود رانيا إلى القاهرة
األحد املقبل الستئناف
تصوير مشاهد املسلسل
هناك السيما أن العمل يتم
تصويره بشكل مكثف لعرضه
خالل األسابيع القليلة املقبلة.
يذكر ان مسلسل "اآلنسة فرح"
مأخوذ من املسلسل األميركي
" "JANE THE VIRGINومقرر
عرضه في  4أجزاء كل جزء
يتكون من  22حلقة ،بطولة
رانيا يوسف ،وأسماء
أبواليزيد ،ومحمد كيالني،
وهبة عبدالعزيز ،وهدى مجد،
وعارفة عبدالرسول ،وجيالن
عالء ،ومريم الخشت ،ومحمد
عمروسي وإخراج أحمد
الجندي ومقرر عرضه في
بداية املوسم الشتوي.

حال شيحة تعلن مشاركتها
في مهرجان الجونة

أعلنت الفنانة حال شيحة
مشاركتها في مهرجان
الجونة بدورته الثالثة ،عبر
صفحتها الشخصية في
موقع "إنستغرام".
ونشرت حال صورة جديدة
لها وكتبت" :صباح الخير
احنا  ٧الصبح الوالد راحوا
املدرسة وعندي النهاردة يوم
طويل وبكرة رايحة الجونة
علشان املهرجان ...أتمنى
السنة دي يكون املهرجان
أحلى وأحلى وبالتوفيق
لجميع القائمني عليه".
وكانت شيحة شاركت في
السباق الرمضاني املاضي
بمسلسل "زلزال" بطولة محمد
رمضان ،وماجد املصري،
وهنادي مهنا ،ومن إخراج
إبراهيم فخر.
وجسدت حال دورًا مغايرًا
ملا اعتادت تقديمه قبل
فترة االعتزال التي قضتها
بالخارج مع أسرتها ،وعادت
لتجسد شخصية بنت البلد
الصعيدية الفقيرة التي تقع
في حب شاب بسيط ،وهو
الفنان محمد رمضان الذي
يكافح طول أحداث املسلسل
السترداد حق والده املسلوب،
والذي سطا عليه أحد األثرياء
الذي يجسده الفنان ماجد
املصري في إطار أحداث
وصراعات مثيرة.

ةديرجلا
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دوليات

الملك سلمان :قادرون على التعامل مع االعتداءات الجبانة

 :CNNالصواريخ أطلقت على «أرامكو» من قاعدة إيرانية والتفت فوق العراق والكويت للتضليل
بينما أكد الملك سلمان
قدرة المملكة على التعامل
مع االعتداءات الجبانة التي
استهدفت منشآت النفط في
بقيق وخريص السبت الماضي
مهما كان مصدرها ،ذكرت
شبكة "سي إن إن" األميركية،
ً
نقال عن مصادر ،أن الهجوم
ُ
نفذ بصواريخ انطلقت من
قاعدة إيرانية قرب الحدود
العراقية.

ف ــي وق ــت ت ـتــواصــل تحقيقات
تجريها المملكة لتحديد مصدر
انطالق الهجوم الذي تم بأسلحة
إيرانية واستهدف منشآت نفطية
تابعة لشركة «أرام ـكــو» في بقيق
وخريص السبت الماضي وتبنته
جماعة «أنصار الله» الحوثية ،أكد
العاهل الـسـعــودي الملك سلمان
ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،خـ ــال تــرؤســه
ج ـل ـســة لـمـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أم ــس،
ق ــدرة المملكة عـلــى الـتـعــامــل مع
االعتداءات الجبانة.
وشـ ـ ــدد ال ـم ـل ــك ع ـل ــى جــاهــزيــة
ال ــري ــاض لـلـتـعــامــل م ــع آثـ ــار تلك
«االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ال ـج ـب ــان ــة الـ ـت ــي ال
ت ـس ـت ـه ــدف ال ـم ـن ـش ــآت ال ـح ـيــويــة
للمملكة فحسب ،إنما تستهدف
إم ــدادات النفط العالمية ،وتهدد
استقرار االقتصاد العالمي».
وأع ـ ـ ــرب ع ــن شـ ـك ــره وت ـق ــدي ــره
لـقــادة ال ــدول الشقيقة والصديقة
وم ـس ــؤول ــي الـ ـ ــدول والـمـنـظـمــات
اإلقليمية والدولية وكــل من عبر
عن اإلدانة لالعتداء التخريبي الذي
تسبب في توقف  %5من امدادات
الطاقة العالمية.
من جهته ،جدد مجلس الوزراء
الـسـعــودي تأكيد أن «ال ـهــدف من
العدوان التخريبي غير المسبوق
الذي يهدد السلم واألمن الدوليين
موجه بالدرجة األول ــى إلم ــدادات
ال ـط ــاق ــة ال ـعــال ـم ـيــة وأنـ ـ ــه امـ ـت ــداد
لألعمال العدوانية السابقة التي
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا م ـح ـط ــات ال ـضــخ
لشركة أرامكو باستخدام أسلحة
إيرانية».
وأك ـ ــد ال ـم ـج ـلــس أن «االعـ ـت ــداء
على أكـبــر وأه ــم معامل معالجة
الزيت الخام في العالم ،هو امتداد
لالعتداءات المتكررة التي طالت
المنشآت الحيوية ،وهددت حرية
ال ـمــاحــة ال ـب ـحــريــة ،وأث ـ ــرت على
استقرار نمو االقتصاد العالمي».
وشدد على أن «المملكة ستدافع
عن أراضيها ومنشآتها الحيوية،
وأنـهــا ق ــادرة على ال ــرد على تلك
ً
األعمال أيا كان مصدرها ،وتهيب
ب ــال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي أن ي ـق ــوم
ب ــإج ــراءات أك ـثــر ص ــرام ــة إليـقــاف
االعتداءات السافرة».

آثار جسيمة

خامنئي
يرفض
أي تفاوض
مع واشنطن

واطلع المجلس على ما عرضه
وزيــر الطاقة عن اآلثــار الجسيمة
التي نتجت عن ذلك االعتداء.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ــا اط ـ ـ ـلـ ـ ــع ع ـل ـي ــه
ال ـم ـج ـلــس ،أدى ال ـه ـج ــوم ،حسب
ال ـت ـق ــدي ــرات األول ـ ـيـ ــة إلـ ــى تــوقــف
كميات من إم ــدادات الزيت الخام

الحوثيون يهددون
بـ «عمليات قاسية»

توعد الناطق باسم جماعة
«أنصار الله» اليمنية المتمردة،
محمد عبدالسالم ،بشن
مزيد من «العمليات الدفاعية
القاسية وأشد إيالما» إذا
استمرت عمليات «تحالف دعم
الشرعية في اليمن» الذي تقوده
السعودية دعما للرئيس اليمني
ً
المعترف به دوليا عبدربه
منصور هادي .وقال عبدالسالم،
أمس ،إن من يحرص على
ضمان استقرار سوق النفط
فليتوجه لـ«التحالف» لوقف
عملياته.

ّ
سعيد :التونسيون قاموا
بـ «ثورة شرعية»

ً
الملك سلمان مترئسا اجتماع مجلس الوزراء السعودي أمس
تـقــدر بنحو  5.7مــايـيــن برميل،
إضــافــة إلــى تــوقــف إنـتــاج كميات
من الغاز المصاحب تقدر بنحو
م ـل ـيــاري ق ــدم مـكـعـبــة ف ــي ال ـي ــوم،
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ح ـ ــوال ـ ــي  %50مــن
إمدادات غاز اإليثان وسوائل الغاز
الطبيعي.

معلومات وتضليل
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت يـ ـسـ ـتـ ـع ــد وزي ـ ـ ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو
لــزيــارة الــريــاض لمتابعة تحديد
مصدر الهجوم الذي أعلنت وزارة
الخارجية السعودية مساء أمس
األول أنـ ــه ن ـف ــذ ب ـس ــاح إي ــران ــي،
نقلت شبكة  CNNاألميركية عن
مصادر مطلعة قولها إن واشنطن
ابلغت المملكة أن إيران تقف وراء
الهجوم.

ونقلت الشبكة األميركية عن
مصدر مطلع القول إن الهجوم نفذ
بصواريخ كروز انطلقت من قاعدة
إيــران ـيــة ق ــرب ال ـح ــدود الـعــراقـيــة،
وأن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ اطـ ـلـ ـق ــت ف ــوق
العراق والتفت فــوق الكويت قبل
أن تصل إلــى هدفها في المنطقة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـه ــدف
الـتـضـلـيــل ،مضيفة أن صــواريــخ
سقطت سليمة و يـمـكــن التحقق
من مصدرها.

ال حرب
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رجـ ـ ـ ــح ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب وقــوف
إيران وراء الهجوم على منشأتي
ً
«أرامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو» ،م ـض ـي ـف ــا« :ك ـ ـ ــان ذل ــك
ه ـج ــوم ــا ع ـل ــى ال ـم ـم ـل ـكــة ،ول ـيــس
هجوما علينا ،ولكننا بالتأكيد

طهران تلتف على «سويفت» عبر روسيا
في خطوة تهدف لاللتفاف على العقوبات األميركية،
أعلن محافظ البنك المركزي اإليراني عبدالناصر همتي
ارتباط مصرفي بين البنوك اإليرانية ونظيرتها الروسية
ً
بعيدا عن مجموعة العمل المالي الدولي «سويفت».
وقــال همتي ،مساء أمــس األول ،إن االرتـبــاط تم عبر
نظامي الرسائل الروسي و«سبام» التابع للبنك المركزي
اإليراني.
كما أش ــار إلــى انضمام إي ــران لالتحاد االقتصادي
ً
األوراسي ،مؤكدا امكانية اإلفادة من هذا النظام لتنفيذ
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بـيــن دول أع ـضــاء االت ـح ــاد ،روسـيــا
وروسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان،

سلة أخبار

حـيــث مــن ش ــأن ذل ــك أن يـسـهــم بـتــوسـيــع ال ـت ـبــادل بين
الجانبين .وأضاف أن اجتماع الرئيس حسن روحاني
ً
ونظيره الروسي فالديمير بوتين في أنقرة أخيرا تم
خالله بحث القضايا المصرفية وسبل تطويرها ،حيث
أشارا إلى التراجع التدريجي لدور الدوالر في العالقات
االقتصادية الدولية ولضرورة تنفيذ التبادل البيني عبر
العملتين الوطنيتين الريال والروبل.
مــن جهته ق ــال مـســاعــد الــرئـيــس ال ــروس ــي للشؤون
الدولية ،يوري أوشاكوف إن «البلدين يتطلعان أن يكون
النظام البديل لنظام لسويفت حالل لتوسيع المدفوعات
المباشرة واستخدام العمالت الصعبة».

(واس)

سنساعدهم ،إنهم حليف عظيم».
وجــاء حديث ترامب بعد وقت
ق ـص ـيــر م ــن إعـ ـ ــان وزيـ ـ ــر دف ــاع ــه
مايك إسبر أن الجيش األميركي
يعد لرد على هجمات السعودية،
معقبا بأن واشنطن «ستدافع عن
النظام الــدولــي الــذي تعمل إيــران
على تقويضه».

األوض ـ ـ ــاع الـمـلـتـهـبــة ف ــي منطقة
الخليج على صــدارة المباحثات
ال ـت ــي أجـ ــراهـ ــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الفرنسي جان إيف لودريان أمس
مع الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ووزير الخارجية سامح
شكري.
وأشار لودريان الى أن فرنسا ال
تملك أدلة تشير إلى موقع انطالق
الهجمات على السعودية.

في المقابل ،دعــا األمين العام
ل ـح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي يـنــس
ستولتنبرغ من بغداد «كل األطراف
إلــى منع وق ــوع هجمات مــن هذا
ال ـن ــوع ،ألن تــداعـيــاتـهــا السلبية
قد تنعكس على مجمل المنطقة،
ونـشـعــر بقلق بــالــغ ازاء احتمال
التصعيد».
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،اسـ ـتـ ـح ــوذت

رد جماعي

تخوف «الناتو»

في مــوازاة ذلــك ،ذكر المتحدث
باسم رئيس ال ــوزراء البريطاني
بــوريــس جــونـســون أن ــه اتـفــق مع
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة أنـجـيــا
مـيــركــل عـلــى ض ـ ــرورة الـعـمــل مع
الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل
جماعي عالمي على الهجوم.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين
ات ـ ـف ـ ـقـ ــا ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة خ ـف ــض
التصعيد في المنطقة وعبرا عن
الـتــزامـهـمــا بـنـهــج مـشـتــرك تـجــاه
إيران.

رفض خامنئي
فــي المقابل ،استبعد المرشد
االي ــران ــي األع ـل ــى ع ـلــي خامنئي
إجراء أي مفاوضات مع الواليات
المتحدة ،في ظل تصاعد التوتر
ب ـيــن ال ـب ـل ــدي ــن ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أنــه
إذا «تــابــت واشـنـطــن وع ــادت إلــى
االتفاق النووي ،فسيكون بإمكانها
عندئذ إجراء محادثات مع إيران،
إل ــى جــانــب األطـ ــراف األخـ ــرى في
االتفاق».
(الرياض ،واشنطن ـ
أف ب ،رويترز ،د ب أ)

موسكو ال تتوسط بين الرياض وطهران
بوتين يستشهد بآية قرآنية ...وينصح المملكة بشراء S400
قـ ـ ـ ــال قـ ـص ــر الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ـ َّـن (الـ ــرئـ ــاسـ ــة
ً
ً
الروسية) ،أمس ،إنه لم يتلق طلبا رسميا
مــن أي طــرف حتى تــؤدي موسكو دور
الوسيط بين السعودية وإيران في أعقاب
الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــكّ ،
رد ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ح ــول
الطريقة التي يمكن لروسيا أن تساعد
بـهــا ال ـس ـعــوديــة ،بـعــد الـهـجـمــات التي

تعرضت لها شركة أرامكو .وقال بوتين،
خــال القمة الثالثية التي جمعته مع
نظيريه الـتــركــي رجــب طيب إردوغ ــان
واإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي ف ــي أنـقــرة
ح ــول الـتـســويــة ال ـســوريــة أم ــس األول:
«علي هنا أن أستشهد بالقرآن الكريم
أيضا الذي يدعو إلى الدفاع عن النفس
االعتداء» ،في إشارة منه إلى اآلية
وعدم
َ َ ُ
َّ َّ َ
َ
يل اللهِ ال ِذين
الكريمة« :وق ِاتلوا ِفي س ِب ِ

َُ ُ َُ َ َ َ
َّ َّ َ
اتلونك ْم َول ت ْعت ُدوا ِإن الل َه ل ُي ِح ُّب
يق
ْ َِ َ
ال ُم ْعت ِدين».
ً
وأضاف مازحا أن على السعودية إذا
أرادت الدفاع عن نفسها أن «تحذو حذو
إيران التي اقتنت من روسيا صواريخ
 ،S300وح ــذو تركيا التي اشـتــرت منا
 ،S400فهذه الصواريخ وسيلة ناجعة
لتأمين وحماية أي بنى تحتية من أي
اعتداء وهجوم جوي».

اعتبر المرشح المستقل
لالنتخابات الرئاسية المبكرة
في تونس قيس سعيد ،أن
الناخبين قاموا بـ «ثورة
شرعية» .وقال األكاديمي سعيد
أمسّ :
«وجه الناخبون رسالة
واضحة وجديدة تماما .لقد
قاموا بثورة في نطاق الشرعية،
ثورة في إطار الدستور .يريدون
شيئا جديدا .نحتاج فكرا
سياسيا جديدا .وأنا اليوم
في المرتبة األولى ،ألني لم أقم
بحملة انتخابية تقليدية ،قمت
بحملة تفسيرية تتمحور حول
الوسائل القانونية الدستورية
التي تتيح للشبان تحقيق
أحالمهم وتطلعاتهم».

بن فليس :الجزائر مهيأة
لالنتخابات الرئاسية

رأى رئيس حزب طالئع
الحريات في الجزائر رئيس
الحكومة الجزائرية األسبق،
علي بن فليس ،أن الشروط
المؤسساتية والقانونية
واإلجرائية النتخاب رئيس
للبالد باتت متوافرة .وأضاف
بن فليس ،في بيان مساء أمس
األول ،أنه رغم وجود بعض
النقائص ،فإن شروط إجراء
االنتخابات تستجيب لمعايير
مقبولة إلجراء اقتراع رئاسي،
يضمن للجزائريين التعبير
الحر عن إرادتهم .وأشار إلى
أن «مسار االقتراع الرئاسي،
الحاسم بالنسبة لمستقبل
البالد ،يكون قد انطلق،
وهذا بعد فشل محاولتين
انتخابيتين سابقتين».

ِّ
خالفات «البيت الشيعي» تهدد عبدالمهدي
رئيس الحكومة العراقية :نعمل بجد لحصر السالح بيد الدولة

جنديان عراقيان في «معسكر ّ
التقدم» ّ
يتدربان على إطالق الرصاص أمس األول (سنتكوم)

ً
ً
يشهد العراق الــذي يعيش وضعا سياسيا
ً
هـشــا ،مــوجــة خــافــات غير مسبوقة بين قــادة
قــوات الحشد الشعبي وأخــرى بين سياسيين
ً
موالين إجماال إليران ،مما يهدد استقرار البالد
ومستقبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
ً
ولم ينقض سوى  11شهرا من عمر حكومة
عبدالمهدي التي تستمد نفوذها حتى اآلن من
تعايش قائمتي «سائرون» التي يدعمها رجل
الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر ،وتحالف
«الـ ـفـ ـت ــح» ،ال ـم ـم ـثــل ال ـس ـيــاســي لـ ـق ــوات الـحـشــد
الشعبي ،داخلها وداخل البرلمان.
ويرى رئيس المركز العراقي للفكر السياسي
إحـ ـس ــان ال ـش ـم ــري ،أن ج ـم ـلــة ع ــوام ــل جــديــدة
ً
نتجت خصوصا عن اإلحباط بسبب الضربات
اإلســرائـيـلـيــة الـتــي ق ــال الـحـشــد الـشـعـبــي ،إنها
اسـتـهــدفــت ق ــوات ــه ،تـضـغــط عـلــى ه ــذه الـعــاقــة
الهشة.
ويـقــول الـشـمــري« :الــوضــع مرتبك ،األح ــزاب
السياسية تقوم بــإعــادة تموضع والتحالفات
الكبيرة تفككت» .ويـتــوقــع أن ينهار «تحالف
تـكـتـيـكــي» بـيــن ال ـص ــدر وال ـف ـتــح ف ــي ظ ــل تــزايــد
ان ـت ـق ــادات ال ـص ــدر لـلـحـشــد الـشـع ـبــي لـحـيــازة
األخير السالح وتحركه ،بحسب بعض التقارير،
لتشكيل قوة جوية خاصة به.

وقــال الصدر األسبوع الماضي في تغريدة
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» إن ال ـ ـعـ ــراق ي ـت ـح ــول م ــن دول ــة
«القانون» الى دولة «الشغب».
بعد أيام قليلة ،ظهر الصدر في صور خالل
زيارة غير معلنة قام بها إلى إيران التي تؤدي
ً
ً
دورا رئيسيا على الساحة السياسية العراقية.
وي ـق ــول ال ـش ـمــري ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ،إن من
المحتمل أن يكون الصدر قصد إيران ليشتكي
من الحشد أو للحصول على مزيد من الدعم ،بما
في ذلك الرأي حول رئيس الوزراء القادم في حال
سحب الثقة من الحكومة الحالية.
ويضيف «الـصــدر مــا زال هــو الــراعــي األكبر
ً
للحكومة ،لـكــن إذا لــم تـحــرز الـحـكــومــة تقدما
عـلــى صـعـيــد ح ــل ال ـم ـشــاكــل ،فـسـيـقــدم الـصــدر
على األرجــح على سيناريو التظاهرات ونرى
بوادر لذلك» ،في إشارة الى التظاهرات التي قام
بها أنصار الصدر في  2016و 2017للمطالبة
باإلصالح ،والتي وضعت الحكومات في وضع
صعب.
وفــي مؤشر لما يمكن أن يحدث ،قــدم وزير
الـصـحــة ع ــاء ال ـع ـلــوان ال ـم ــدعــوم م ــن ال ـصــدر،
استقالته األحــد الماضي ،تحت مبرر الفساد
اإلداري.
ويـقــول الباحث فــي مركز «تـشــاتــام هــاوس»

الـبــريـطــانــي ري ـنــاد مـنـصــور عــن السياسيين،
إنهم منقسمون منذ سنوات بين موالين إليران
والمرشد األعـلــى للجمهورية اإلسالمية علي
خامنئي ،والداعمين للمرجع الشيعي في العراق
السيد علي السيستاني.
ً
ويــوضــح أن «هـنــاك غموضا اآلن وهشاشة
أكثر ،وأن العامل األكبر لذلك هو التحدي الذي
يواجهه الحشد في التحول الى مؤسسة عراقية،
بعد انتهاء تنظيم داعش».
وكشفت الضربات الجوية التي اتهمت بها
إسرائيل خالل الصيف عن خالف آخر بين القائد
الرسمي للحشد فالح الفياض ونائبه أبومهدي
المهندس المقرب بشكل كبير من إيران ويعتقد
بأنه صاحب السلطة الحقيقية على الحشد.
واتهم المهندس بسرعة واشنطن وإسرائيل
بالوقوف وراء تلك الضربات ،لكن الفياض اعتبر
أن االتهام ال يعكس الموقف الرسمي للحشد.
بعد أسابيع قليلة ،كشفت وثيقة تحمل توقيع
ً
المهندس تخويال يسمح للحشد بتشكيل قوة
جــويــة خــاصــة ب ــه ،األم ــر ال ــذي قــوبــل بنفي من
الفياض.
وي ـ ــرى م ـن ـصــور أن «إق ــال ــة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ستؤدي الى زعزعة االستقرار ،فذلك لم يحدث
ً
أبدا» من قبل.

وتــرى رنــدا سليم من معهد الشرق األوسط
ومـقــره فــي واشـنـطــن ،أن تــزايــد الـضــربــات على
الحشد سيعقد جهود بغداد في موازنة عالقاتها
مع حليفيها الرئيسيين طهران وواشنطن.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،قـ ــد تـ ـك ــون إي ـ ـ ـ ــران س ـب ــب ب ـقــاء
عبدالمهدي في منصبه.
وتشير سليم إلــى أن «إي ــران تريد أن تبقى
األمــور كما هي في بغداد الـيــوم ،وتريد إقناع
ً
الصدر بالتعايش مع عبدالمهدي حاليا».
إلى ذلك ،قال رئيس الحكومة العراقية ،عادل
عـبــدالـمـهــدي ،أم ــس ،خ ــال لـقــائــه األم ـيــن الـعــام
لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق
له ،إن «العراق ال يمكن أن يتسبب بأذى ألشقائه
وجيرانه».
وأضــاف عبدالمهدي أن «الحكومة العراقية
ل ــدي ـه ــا رؤي ـ ــة واض ـ ـحـ ــة ل ـل ـح ـل ــول ول ـم ــواج ـه ــة
التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد
لسيادة القانون وحصر السالح بيد الدولة».
وش ــدد على أن «سـيــاســة ال ـعــراق المتوازنة
ت ـخــدم اس ـت ـقــرار جـمـيــع دول الـمـنـطـقــة ،ونحن
نـتـصــرف بـمـســؤولـيــة ت ـجــاه األزمـ ــة اإلقليمية
الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها
وال يـمـكــن أن يتسبب ال ـع ــراق ب ــأذى ألشـقــائــه
وجيرانه».

ةديرجلا
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إسرائيل :انتخابات «كسر عظم» بين نتنياهو وخصومه

ّ
• ريفلين مصر على تفادي اقتراع ثالث • عودة :سنسقط المهووس ولسنا مواطنين درجة «ب»

ّ
صوت اإلسرائيليون في
انتخابات تشريعية تواجه
فيها رئيس الوزراء بنيامين
المستمر في السلطة
نتنياهو ً
منذ  13عاما ،مع رئيس هيئة
األركان السابق بيني غانتس،
بعد خمسة أشهر على
مواجهة أولى بينهما لم تكن
حاسمة.

انتخابات
حافلة
وستكون
متقاربة
وباحتماالت
متعادلة

ترامب

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـح ـ ــو  6.4مـ ــا ي ـ ـيـ ــن
إســرائـيـلــي ،أم ــس ،إلــى صناديق
االقـتــراع لثاني انتخابات عامة،
ف ــي غ ـضــون نـحــو خـمـســة أشـهــر
ً
فقط ،من أجل اختيار  120عضوا
في الكنيست.
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو معركة من أجل
البقاء السياسي ،فــي انتخابات
ش ـه ــدت ،أمـ ــس ،مـنــافـســة شــرســة
ق ــد ت ـن ـهــي ه ـي ـم ـن ـتــه ال ـم ـس ـت ـمــرة
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة مـنــذ
أك ـث ــر م ــن ع ـشــر سـ ـن ــوات ،إذ إنــه
يواجه وحزبه "ليكود" مرة أخرى
أق ـ ــرب م ـنــاف ـس ـيــه ،رئ ـي ــس أركـ ــان
الـجـيــش الـســابــق بيني غانتس،
زعـيــم ح ــزب "أزرق أب ـي ــض" ،بعد
ف ـش ـلــه ف ــي ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة فــي
أعقاب انتخابات جرت في أبريل
الماضي.
وأش ـ ــارت اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
إلى احتدام المنافسة بين "أزرق
أب ـ ـيـ ــض" ال ــوسـ ـط ــي و"ل ـ ـي ـ ـكـ ــود"،
ل ـك ـن ـه ــا أشـ ـ ـ ـ ــارت أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى أن
حــزب "إســرائـيــل بيتنا" اليميني
الـ ـعـ ـلـ ـم ــان ــي بـ ــزعـ ــامـ ــة أفـ ـيـ ـغ ــدور
لـيـبــرمــان قــد يـلـعــب دور "صــانــع
الملك" في محادثات االئتالف.
وفتح نحو عشرة آالف و700
م ــرك ــز اقـ ـت ــراع ف ــي أربـ ـع ــة آالف
مـنـطـقــة بـجـمـيــع أن ـح ــاء ال ـبــاد
أبــواب ـهــا ف ــي ال ـســاعــة الـســابـعــة
ً
ص ـبــاحــا ،وأغ ـل ـقــت فــي الـســاعــة
العاشرة مساء .وتم نشر نحو
 19أل ــف عـنـصــر م ــن شــرطـيـيــن
ورجال أمن ومتطوعين.
وب ــدأت فــي الـظـهــور النتائج
األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــى
استطالعات الــرأي لــدى خروج
الناخبين مــن مــراكــز االق ـتــراع،
بعد إغالق الصناديق مباشرة،
على أن تعلن النتائج الرسمية
اليوم.
يشار إلى أن المرشح األكثر

 ...وغانتس وزوجته يدليان بصوتيهما (رويترز)

نتنياهو وزوجته يقترعان في القدس أمس (رويترز)
احـ ـتـ ـم ــاال ألن ي ـص ـب ــح رئ ـي ـســا
ل ـل ــوزراء هــو ال ــذي سيستطيع
تـشـكـيــل ائ ـت ــاف ي ـضــم أح ــزاب ــا
تـكـفــي لـشـغــل  61م ـق ـعــدا ،على
األقل ،من مقاعد الكنيست.

نتنياهو

ً
وقـ ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو ( 69ع ــام ــا)،
ال ــذي حـضــر إل ــى مــركــز االق ـتــراع
ً
فــي ال ـقــدس مــرتــديــا ب ــزة س ــوداء
ً
وق ـم ـي ـص ــا أب ـي ــض وربـ ـط ــة عـنــق
زرق ـ ــاء وت ــرافـ ـق ــه زوجـ ـت ــه سـ ــارة:
"ال ــرئـ ـي ــس (األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد)
تـ ــرامـ ــب ق ـ ـ ــال ،أم ـ ـ ــس ،إن ن ـتــائــج
االنتخابات ستكون متقاربة".
وأضــاف ،وقد ُبح صوته بعد
حملة انتخابية استمرت أسابيع:
"االنتخابات تشهد منافسة قوية،
لكن يمكنني أن أضمن لكم أنها
ً
ستكون متقاربة جدا".
وتابع" :أطالب جميع مواطني
إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل بـ ــال ـ ـتـ ــوجـ ــه ل ـ ـ ــإدالء
ب ــأص ــواتـ ـه ــم ،م ـث ـل ـمــا ف ـع ـلــت أن ــا
وزوجتي".
وف ــي واش ـن ـطــن ،ق ــال الــرئـيــس
ت ــرام ــب لـصـحــافـيـيــن ف ــي الـبـيــت
األبيض ،أمس األول" ،انتخابات

ً
حافلة غدا في إسرائيل" ،مضيفا:
"ستكون متقاربة ...إنها انتخابات
ب ـ ــاحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت رب ـ ـ ـ ــح وخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
متعادلة".
وك ـ ـ ــان ت ـ ــرام ـ ــب أع ـ ـلـ ــن ن ـه ــاي ــة
األسبوع أنه ناقش مع نتنياهو
إمكان المضي قدما في معاهدة
"الـ ــدفـ ــاع الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك" ،م ــا اعـتـبــر
بمثابة دعم منه إلعــادة انتخاب
نتنياهو.
ّ
وأك ــد أن مـثــل ه ــذه الـمـعــاهــدة
"س ـت ــزي ــد م ــن تــرس ـيــخ الـتـحــالــف
ً
الـكـبـيــر" بـيــن ال ـب ـلــديــن ،مـضـيـفــا:
"أت ـ ـط ـ ـل ـ ــع إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــواص ـ ـل ـ ــة ت ـل ــك
ال ـم ـن ــاق ـش ــات ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة عـنــدمــا نـلـتـقــي في
األمم المتحدة ،في وقت الحق من
هذا الشهر".

غانتس
في المقابل ،دعــا غانتس (60
ع ــام ــا) ب ـعــد إدالئـ ـ ــه ب ـصــوتــه في
مدينة روش هاعين (رأس العين)،
فــي وس ــط إســرائـيــل حـيــث يقيم،
اإلسرائيليين إلى رفض "الفساد"
و"التطرف".
وقـ ـ ـ ــال غ ــانـ ـت ــس" :نـ ــريـ ــد أم ــا

ج ــدي ــدا .ن ـصــوت ال ـي ــوم م ــن أجــل
ً
ال ـت ـغ ـي ـيــر" ،م ـض ـي ـفــا ،وق ــد وقـفــت
زوجته الى جانبه" :سننجح كلنا
ً
معا في اإلتيان بأمل جديد ،من
دون فساد ومن دون تطرف".
ويالحق نتنياهو أمام القضاء
بتهم فسادُ .
وينظر الى الحكومات
الـ ـت ــي ت ــرأس ـه ــا ن ـت ـن ـيــاهــو خ ــال
السنوات األخيرة على أنها األكثر
يمينية في تاريخ إسرائيل.

عودة
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
"القائمة المشتركة" أيمن عــودة،
للصحافيين بعد اإلدالء بصوته
في مدينة حيفا ،إن "المواطنين
ال ـع ــرب ي ــري ــدون الـم ـســاهـمــة في
إسقاط اليمين المتطرف برئاسة
ال ـم ـه ــووس ب ـن ـيــام ـيــن نـتـنـيــاهــو
وم ـن ـع ـهــم م ــن أن ي ـس ـت ـم ــروا فــي
الحكم".
وأض ـ ــاف ع ـ ــودة" :ي ــري ــدون أن
يفرضوا علينا أن نكون مواطنين
درجـ ـ ــة ب ،ولـ ـك ــن ن ـح ــن ال نـقـبــل
ألنفسنا أن نكون مصوتين درجة
ّ
نصوت أقل من المعدل
ب ،أي أن
ال ـعــام ،نــريــد أن نـكــون مصوتين

درج ــة أ بــالـطــريــق إل ــى أن نـكــون
مواطنين درجة أ كما يليق بأهل
البالد األصليين".
وت ـ ــاب ـ ــع" :هـ ـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
تاريخية ومفصلية وشعبنا على
قدر التحدي".
واستنادا إلى معطيات دائرة
اإلحـ ـص ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــةُ ،يـشـكــل
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون الـ ـ ـع ـ ــرب نـ ـح ــو 20
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ع ــدد ال ـس ـكــان في
إسرائيل.
وت ـت ــوق ــع اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
العام ،حصول "القائمة المشتركة"
على  11مقعدا أو أكثر ،من أصل
 120مـ ـقـ ـع ــدا ،فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
القادمة.
وتقول "القائمة المشتركة" إن
عدد أصحاب حق االقتراع العرب
في االنتخابات ،هو مليون صوت.

ريفلين
أمـ ـ ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
رؤوف ـيــن ريـفـلـيــن ،فتعهد ،أمــس،
ب ـت ـج ـنــب ان ـت ـخ ــاب ــات تـشــريـعـيــة
ثالثة ،ودعــا ألوســع مشاركة في
االقتراع.
وق ـ ـ ـ ــال ريـ ـفـ ـلـ ـي ــن ،ف ـ ــي رس ــال ــة

مصورة إلى الشعب اإلسرائيلي
ع ـبــر صـفـحـتــه ع ـلــى "ف ـي ـس ـبــوك":
"سأبذل قصارى جهدي للحصول
على حكومة منتخبة في إسرائيل
خالل أقرب وقت ممكن ،ولتجنب
عملية انتخابية أخرى" .وأضاف
أنه إذا فشل مرشح ما في تشكيل
ح ـكــومــة ،فسيمنح مـشــرعــا آخــر
فرصة ،وإذا لم يتسن العثور على
مرشح مناسب ،فيمكن أن يطلب
م ـن ــه  61م ــن أعـ ـض ــاء الـكـنـيـســت
إع ـطــاء تـفــويــض ألي مـشــرع يتم
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك عـضــو
الـكـنـيـســت ال ــذي مـنــح الـمـحــاولــة
األولى.
و مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أ م ـ ـ ـ ــس األول ،قـ ــام
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو وغـ ــان ـ ـتـ ــس وب ـش ـك ــل
م ـن ـف ـصــل بـ ــزيـ ــارة إل ـ ــى ال ـح ــائ ــط
الغربي في القدس ،أقدس المواقع
الدينية لليهود ،للصالة عنده.
وت ـت ــوق ــع اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
حـصــول كــل مــن "لـيـكــود" و"أزرق
ً
أب ـ ـي ـ ــض" عـ ـل ــى  32م ـ ـق ـ ـعـ ــدا فــي
البرلمان.
(القدس ،واشنطن -وكاالت)

ضربة «مجهولة» على الحدود السورية  -العراقية

ّ
ّ
دمشق تشن حملة على «المتربحين» لتخفيف أزمة العملة
اسـتـهــدفــت سلسلة غ ــارات جــويــة مجهولة الـمـصــدر ،ليل
االثنين -الثالثاء مواقع عسكرية للحرس الثوري ومجموعات
موالية للرئيس الـســوري بشار األس ــد فــي منطقة البوكمال
بمحافظة دير الزور على الحدود العراقية.
وأكــد مدير المرصد الـســوري رامــي عبدالرحمن مقتل 10
مقاتلين عراقيين موالين إليــران في الغارات ،التي لم يتمكن
من تحديد الجهة المنفذة لها.
وجاءت هذه الضربات بعد نحو عشرة أيام من غارات مماثلة
ً
تسببت بمقتل  18مقاتال ،بينهم إيرانيون ،في محافظة دير
الزور المقسمة بين قوات النظام والحرس المنتشرة غرب نهر
الفرات ،والوحدات الكردية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)
ً
المدعومة أميركيا عند ضفافه الشرقية.
وفي حين نقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني عراقي
أن "القوات األمنية اتخذت إجراءات مشددة على طول الشريط
ً
الحدودي تحسبا من أي طارئ" ،أفادت صحيفة "هآرتس" بأن
"اإلعالم العراقي نسب الهجوم إلى إسرائيل وربطه بمقتل 21
بانفجار مستودع أسلحة الحشد الشعبي في محافظة األنبار".
وبـحـســب "ه ــآرت ــس"" ،نـسـبــت سلسلة ال ـضــربــات األخـيــرة
بــالـعــراق إلــى إســرائـيــل ،بعضها استهدف إحـبــاط محاوالت
المليشيات الشيعية المرتبطة بــإيــران تهريب أسلحة إلى
سورية".
في هذه األثناء ،حذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل
ً
المقداد من أن "دمشق لن تسكت طويال عن االحتالل األميركي
غير المشروع ،وال عن عدوانها اليومي لتدمير البنى التحتية"،
ً
مـتـهـمــا واشـنـطــن بـتــدمـيــر الـجـســور عـلــى نـهــر ال ـف ــرات وآب ــار
النفط في الجزيرة ،وأعطت ما تبقى منها لعصابات (قسد)
ً
واإلرهابيين اآلخرين لالستفادة منها ماديا".

إردوغان يقدم ثمرة تين لروحاني خالل قمة انقرة أمس األول
ً
واعتبر المقداد أن "مخيمات الالجئين وخصوصا مخيم
الركبان ،هي مستعمرات أميركية على أرض سورية ،تدعمها
وت ـح ــاول اإلب ـق ــاء عليها م ــع ع ــدم تـحـمــل مـســؤولـيــاتـهــا إزاء
المقيمين فيها".
وبينما أعلنت وزارة الداخلية األردنية مغادرة نحو 153

ألف سوري المملكة منذ إعادة فتح الحدود قبل نحو عام ،أكد
نائب قائد القوات الروسية أليكسي باكين أنه بفضل الجهود
المشتركة تم إخراج أكثر من  29ألف مدني من الركبان ،والعمل
ً
ـار الستكمال إخ ــراج مــن تبقى ،مبينا أن الــدولــة السورية
جـ ٍ
ً
خصصت  50مركزا لإلقامة المؤقتة للمهجرين واألمم المتحدة

والهالل األحمر يعمالن على تسجيل قوائم الراغبين بالخروج
من المخيم.
ومــع اتفاقهم على عقد قمتهم السادسة في طهران ،جدد
رؤساء تركيا رجب طيب إردوغــان وروسيا فالديمير بوتين
وإيــران حسن روحاني ،في نهاية اجتماعهم في أنقرة أمس
األول ،التأكيد على الـتــزامـهــم بـسـيــادة ســوريــة واستقاللها
ووحــدت ـهــا وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا ،ورف ـض ـهــم لـتـهــويــد ال ـجــوالن
والهجمات اإلسرائيلية والنزعات االنفصالية ،مؤكدين أال حل
ً
عسكريا لألزمة وأن الحل الوحيد يكون عبر عملية سياسية
يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساندة من األمم المتحدة
وبموجب قرار مجلس األمن .2254
وشدد بيانهم الختامي على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع
ً
اتفاقيات إدلب ،مؤكدا أن وجود القوات األميركية غير القانوني
يهدد وحدة أراضي سورية وسيادتها الوطنية كدولة مستقلة.
وأكد بوتين في المؤتمر الصحافي الختامي ،أنه تم االتفاق
جار على تحديد
على جميع أعضاء اللجنة الدستورية والعمل ٍ
آلية عملها من دون اي ضغوط خارجية.
من جهة أخرى ،أعلن مجلس الوزراء السوري ،أمس األول،
حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة
وذلك بتشديد الرقابة على األسعار وشن حملة على المتربحين.
وأعلن وزير المالية مأمون حمدان موافقة الحكومة على
اإلجــراء ات الالزمة واالحترازية لتخفيف تأثير التقلبات
الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي
ً
منخفض قبل نحو أسبوعين ،موضحا أنها ستعمل على
"ضبط األسواق والتشدد في اإلجراء ات الرقابية وضرب
المحتكرين والمهربين بيد من حديد".
(عواصم -وكاالت)

ً
مصر تطلب ضبط قنصل إيطاليا السابق مادورو يستميل أحزابا معارضة صغيرة

والدة محمد علي تهاجم ابنها بفيديو ...والقبض على ناشط يساري أعاد نوابه إلى البرلمان الفنزويلي ...والجيش يرحب
َّ
•

القاهرة – رامي إبراهيم

في مفاجأة مدوية ،أمر النائب العام
المصري ،أمس ،بالقبض على القنصل
الـفـخــري الـســابــق إليطاليا باألقصر،
التهامه بتهريب آالف القطع األثرية
المصرية إلــى إيـطــالـيــا ،ضمن أخطر
شبكة دولية للتجارة في اآلثار كشفت
عنها تحقيقات السلطات المصرية
بشأن ضبط السلطات اإليطالية في
ميناء ساليرنو حــاو يــة دبلوماسية
إيطالية قادمة من ميناء اإلسكندرية
ت ـح ـتــوي ع ـلــى  21855ق ـط ـعــة أث ــري ــة،
تنتمي جميعها للحضارة المصرية
بعصورها التاريخية المتعاقبة.
وأمر النائب العام بضبط وإحضار
اإليـطــالــي الديـســاف أوتـكــر سكاكال،
الــذي شغل منصب القنصل الفخري
السابق إليطاليا بمحافظة األقصر،
وه ــو ه ـ ــارب ،وإدراج ـ ـ ــه ع ـلــى الـنـ ّشــرة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء وقـ ـ ــوائـ ـ ــم ت ــرق ــب
الوصول ،وإحالة متهمين آخرين إلى
المحاكمة الجنائية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب
ال ـعــام ،أم ــس ،أن التحقيقات أسـفــرت
عن أن سكاكال هو الــذي هـ ّـرب القطع
األثـ ــريـ ــة ال ـم ـض ـب ــوط ــة داخـ ـ ــل ح ــاوي ــة
دبلوماسية باالتفاق مع مسؤول شركة

الـشـحــن والـتـغـلـيــف ،بـغــرض االتـجــار
ب ـهــا ،وك ــان ذل ــك بـمـســاعــدة أشـخــاص
م ـص ــري ـي ــن ت ـ ــم ض ـب ـط ـه ــم وح ـب ـس ـهــم
احتياطيا على ذمة القضية.
وك ــان ــت مـصــر ق ــد اس ـت ــردت القطع
األثــريــة جميعها أوائ ــل يوليو 2018
عـقــب ات ـصــاالت مـبــاشــرة بـيــن النائب
العام المصري والسلطات القضائية
اإليطالية المختصة ،وبناء على طلب
ال ـم ـس ــاع ــدة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـم ــرس ــل مــن
النيابة العامة المصرية للنيابة العامة
في منطقة ساليرنو اإليطالية.
وأم ـ ــرت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة بتفتيش
مسكن المتهم اإليطالي بالقاهرة ،فتم
ضبط العديد من القطع والمقتنيات
األثرية المنتمية للحضارة المصرية،
كما تــم ضبط قطع أثــريــة أخ ــرى كان
يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد
البنوك الخاصة.
كـمــا ق ــررت الـنـيــابــة إح ــال ــة بـطــرس
بـطــرس غــالــي( ،شـقـيــق وزي ــر المالية
األس ـبــق ،يــوســف بـطــرس غــالــي) ،إلــى
محكمة الجنايات في نفس القضية.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر قـ ـض ــائـ ـي ــة إن ـ ـ ــه تــم
إلـغــاء ق ــرار إخ ــاء سبيل غــالــي ،الــذي
أصــدرتــه محكمة الـجـنــايــات ،بـعــد أن
استأنفت النيابة على القرار ،وتم قبول
استئنافها وإلغاء إخالء سبيله.

على صعيد آخــر ،تعرضت صورة
المقاول الـهــارب فــي إسبانيا ،محمد
ع ـلــي ،الن ـت ـكــاســة ج ــدي ــدة أمـ ــام ال ــرأي
العام المصري ،بعد تسريب تسجيل
صوتي لوالدته تقول فيه إن دعوتها
ّ
عليه يمكن أن تحطمه ،وإنه ترك البلد
وهرب ،ألنه ليس له قيمة وسط أهله،
من جراء تصرفاته .ثم طالبته السيدة
ب ـ ــأن "ي ـب ـع ــث ألوالد إب ــراهـ ـي ــم (األخ
المتوفى لمحمد علي) حقهم ،وألمك
حقها .ثم تابعت ّ
صب لعناتها عليه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي
قد ّ
رد بالتفصيل في مؤتمر الشباب
السبت الماضي على االتهامات التي
ذكرها المقاول في فيديوهاته.
وفي سياق له صلة بالتوتر األمني
بسبب هذه التسجيالت ،ألقت أجهزة
األمــن القبض على الناشط اليساري
كـ ـم ــال خ ـل ـي ــل ال ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــادت ال ـق ــوى
السياسية تقديمه لقيادة التظاهرات
المعارضة ،كما أمرت النيابة بتجديد
ح ـبــس أسـ ـت ــاذ الـ ـق ــان ــون ال ــدس ـت ــوري
طارق الشيخ ،الذي ّ
تزعم حملة "علماء
مصر غاضبون" للمطالبة بتحسين
أج ــور أس ــات ــذة ال ـجــام ـعــات ،ف ــي حين
أحالت أستاذ االقتصاد نادر فرجاني
لـلـتـحـقـيــق بـسـبــب تـصــريـحــاتــه حــول
األوضاع في مصر.

وق ـ ــع الــرئ ـيــس ال ـف ـنــزوي ـلــي ،الـمـحــاط
بالمشكالت ،نيكوالس مادورو ،سلسلة من
االتفاقات مع جزء من فصائل المعارضة،
بعد يوم من إعالن زعيم المعارضة خوان
غوايدو ،الذي لم يكن ضمن هذه الفصائل،
انهيار المفاوضات.
وكـ ـت ــب م ـ ـ ـ ــادورو فـ ــي م ـن ـش ــور عـلــى
"فيسبوك" َّشارك فيه ،وثيقة من خمس
صفحات وقعها أمس األول ،مسؤولون
فـ ـن ــزويـ ـلـ ـي ــون ومـ ـمـ ـثـ ـل ــون عـ ــن أحـ ـ ــزاب
مـ ـع ــارض ــة صـ ـغـ ـي ــرة" :أرحـ ـ ـ ــب بـتــوقـيــع
االتفاقات التي تم التوصل إليها على
طاولة الحوار مع المعارضة".
ولم يشمل الموقعون غوايدو ،الذي
اع ـتــرفــت ب ــه ع ـش ــرات ال ـ ــدول ،بـمــا فيها
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ك ــرئ ـي ــس مــؤقــت
لفنزويال .ورحب الجيش باالتفاق.
وقال وزير الدفاع بادرينو لوبيز" :كل
ما يساهم في التعايش والسلم األهلي
سيكون موضع ترحيب القوات المسلحة
البوليفارية .نعرف في أي طريق يجب
أن نسير رغم اختالفاتنا".
وكان وزير اإلعالم خورخي رودريغز
أعلن في وقت سابق ،التوصل إلى اتفاق
مــع ممثلين عــن الـمـعــارضــة بالحروف
األولى ينص على "عودة ممثلي الحزب
االشتراكي الحاكم للبرلمان الفنزويلي
الذي تسيطر عليه المعارضة ،وتعيين
مجلس انتخابي جديد بالتوافق عبر

دوليات
سلة أخبار
ترامب :ماتيس قال لي
ليس لدينا ذخيرة

كشف الرئيس األميركي
دونالد ترامب أن وزير الدفاع
السابق جيمس ماتيس قال
له في بداية واليته عام ،2017
أن الواليات المتحدة تعاني
ً
ً
نقصا حادا في الذخيرة.
وفي كلمة ألقاها أمام
تجمع ألنصاره بوالية نيو
ميكسيكو ،ثم للصحافيين في
البيت األبيض ،أعلن ترامب
أمس األول ،أنه بعد أسابع
قليلة من توليه الرئاسة ،قال
له وزير الدفاع آنذاك ماتيس:
ً
"سيدي ،ال نملك إال القليل جدا
من الذخيرة".
وأضاف" :هذا الكالم جاء في
وقت كان من المحتمل أن يقع
فيه نزاع بيننا وبين دول لن
أذكر اسمها ،حيث قال لي
ماتيس ،إذا أمكن األمرّ ،
أجلوا
هذا النزاع ألن مخزوننا من
الذخيرة شحيح جدا".
وأشار ترامب إلى أنه "يجب أال
يسمع أي رئيس أميركي هذه
الكلمات أبدا .ال أريد أن أعيش
مثل هذا الوضع أبدا".

أفغانستان :انتحاري يقتل
ّ 24
بتجمع انتخابي لغني

ُ
ً
شخصا على األقل
قتل 24
وأصيب  32بجروح إثر
تفجير انتحاري وقع أمس،
خارج منطقة كانت تشهد
ً
ً
انتخابيا للرئيس
تجمعا
في والية
غني
أشرف
األفغاني
ّ
باروان وسط البالد ،تبنته
"طالبان".
حركة ُ
إلى ذلك ،قتل عسكري أميركي
بأفغانستان ،في أحدث
ّ
تتكبدها
خسارة بشرية
للواليات المتحدة بعد انهيار
المحادثات بين واشنطن
وحركة "طالبان".
وبذلك يرتفع عدد الجنود
األميركيين الذين قتلوا في
أفغانستان هذا العام إلى .17

باكستان تسمح البنة
شريف بالبقاء في السياسة

سمحت اللجنة االنتخابية
في باكستان ،أمس ،البنة
رئيس الوزراء السابق
المحتجز نواز شريف ،مريم،
بتولي منصب نائبة رئيس
حزبها رغم اتهامات الفساد.
وكان جرى انتخاب مريم
لتولي منصب نائبة رئيس
حزب "الرابطة اإلسالمية
جناح نواز" ،وقد تصدرت
المشهد السياسي في جناح
المعارضة خالل األشهر
األخيرة .وكان نواب من
الحزب الحاكم الذي ينتمى
إليه رئيس الوزراء عمران
خان ،تواصلوا مع اللجنة
االنتخابية بشأن تعيين
مريم ،وقالوا إن أي شخص"
مدان" ليس مؤهال لتولي
منصب حزبي.

هونغ كونغ :الم ستبدأ
حوارًا مجتمعيًا للتهدئة

مسؤولون حكوميون ومن المعارضة بعد توقيع سلسلة اتفاقات
أمس األول في كراكاس (ا ف ب)
الـبــرلـمــان ،وإط ــاق س ــراح المعتقلين،
والدفاع عن سيادة فنزويال على منطقة
إيسيكيبو المتنازع عليها مــع غيانا
ال ـم ـج ــاورة ،وإدان ـ ــة ورف ــض الـعـقــوبــات
المفروضة على فنزويال".
كما تضمن االتـفــاق التأييد لبرامج
مـبــادلــة الـبـتــرول بــالـغــذاء والـ ــدواء عبر
آليات األمم المتحدة الخاصة بذلك.
وأكد رودريغز أن "الحكومة والرئيس
نـ ـيـ ـك ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو س ـي ـب ـق ـي ــان ب ــاب
ا ل ـحــوار مفتوحا ،للحفاظ على السلم
األهلي وسيادة فنزويال" ،مشددا على
ضرورة حل مشاكل الفنزويليين بأيدي
الفنزويليين أنفسهم فقط.

وش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــن ج ــان ــب
المعارضة كــاوديــو فيرمين من حزب
"ح ـلــول مــن أج ــل ف ـنــزويــا" ،وتيموتيو
زامبرانو من حزب "فلنتغير" ،ولويس
روميرو من حزب "الطليعة التقدمية".
ولــم يـشــارك زعيم المعارضة خــوان
غ ــواي ــدو فــي االت ـف ــاق .وان ـس ـحــب نــواب
الـحــزب الـحــاكــم مــن الجمعية الوطنية
عــام  2016بـعــد انـتـخــابــات أفـضــت إلــى
سيطرة ساحقة للمعارضة ،حيث عمدت
الحكومة الحقا إلى إنشاء هيئة خاصة
بها ،هي الجمعية التأسيسية لتهميش
البرلمان ،الذي يترأسه غوايدو.
(كاراكاس ـ ـ وكاالت)

ذكرت رئيسة هونغ كونغ
التنفيذية كاري الم ،أمس،
أنها وفريقها سيبدآن جلسات
حوار مجتمعي األسبوع
المقبل ،مؤكدة في الوقت
نفسه ضرورة إنهاء العنف
الذي يجتاح المدينة منذ أكثر
من ثالثة أشهر .وقالت الم،
التي تواجه ضغوطا من بكين
لنزع فتيل الغضب الشعبي
الذي يثير االحتجاجات،
إن جلسات الحوار ستكون
مفتوحة قدر اإلمكان حيث
يمكن لعامة الناس التقدم
بطلب للحضور.

دوليات 20
لبنان يحقق باختطاف ابن عم زوجة الرئيس السوري
ةديرجلا

•
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صفير :ال صحة الستهداف المصارف بعقوبات جديدة
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ُ
في تطور أمني الفــت ،خطف المواطن السوري مرهف األخــرس ،ابن
عم أسماء األس ــد ،زوجــة الرئيس بشار األســد في لبنان ،وســط ظروف
مجهولة وغامضة.
وأكــدت مصادر أمنية أن األخــرس اختفى مساء السبت الماضي في
منطقة عالية اللبنانية ،أثناء توجهه الى دمشق.
وكشفت المصادر أن «زوجة المخطوف ،تلقت اتصاال من منطقة البقاع

الشرقي من هاتفه الشخصي من رقم سوري ،يطالبها بدفع مبلغ مليوني
دوالر فدية مقابل اإلفراج عنه» ،مشيرة الى أنه «تم العثور على سيارته
متوقفة في عالية» .يذكر أن مرهف هو نجل رجل األعمال المعروف طريف
األخرس ،الذي يعد أحد األذرع االستثمارية ألسماء األخرس ،والذي يحتكر
تجارة عدد من المواد والسلع الغذائية كاألرز والسكر والموز وغيرها ،كما
ينوب عن أسماء في العديد من االستثمارات بالقطاع المصرفي والعقارات
وغيرها مــن األم ــور .وأف ــادت المصادر األمنية بــأن "مـخــابــرات الجيش
اللبناني تحقق في صحة معلومات حول اختفاء مرهف».

وفــي سياق منفصل ،مثل القائد السابق لسجن الخيام في «جيش
لحد» ،عامر إلياس الفاخوري ،أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو
شقرا ،أمس ،وصرح بأنه يرغب بحضور محامية أميركية أتت خصيصا
لحضور جلسات استجوابه والدفاع عنهّ ،
وتبين أن المحامية األميركية لم
تستحصل بعد على اإلذن من نقيب المحامين في بيروت ،فقررت قاضية
التحقيق تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ،وعرضت طلبه على
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ،القاضي بيتر جرمانوس ،إلبداء
الرأي ،وستحدد موعدا جديدا الستجوابه.

في موازاة ذلك ،شدد رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير
على «أهمية دور الصحافة واإلعالم في مواجهة اإلشاعات والتدابير غير
المبررة التي تهدف الى الضغط على الوضعين االقتصادي والمالي وزيادة
ً
األزمات وتيئيس الشعب اللبناني ،وخصوصا الشباب».
وأكــد «عــدم صحة ما ّ
روج له في الساعات الماضية بشأن استهداف
مصارف لبنانية بعقوبات جديدة» ،معتبرا أن «الترويج لمثل هذه األخبار
من دون أن يكون قد صدر أي شيء رسمي عن الجهة المعنية ،ومن دون ذكر
المصدر قد يوحي أن اإلعالم مساهم في الضغوط التي يتعرض لها لبنان».

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟـ »دوري ﭬﻴﭭﺎ«
واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ
• الكويت والقادسية ضربا بقوة في مستهل مشوارهما
• ظهور مخيب للبرتقالي والعنابي

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻓﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ
ﻣﺸﻮارﻫﻤﺎ ﺑـ»دوري ﭬﻴﭭﺎ«
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻔﻮزﻫﻤﺎ
اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ًﻛﺎﻇﻤﺔ
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺣﻘﻖ ًاﻟﺴﺎﺣﻞ ،اﻟﺼﺎﻋﺪ
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻠﻤﻤﺘﺎز ،اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ.

ﺿ ــﺮب ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ
ﺑـﻘــﻮة ﻓــﻲ ﺑــﺪا ﻳــﺔ ﻇﻬﻮرﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﺑﻔﻮز "اﻷﺑﻴﺾ" ﻋﻠﻰ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ،1-3
و"اﻷﺻـ ـﻔ ــﺮ" ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ ﺑـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ
ﻣﻦ دون رد .ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻮز
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﻴــﺮاﻣـﻜــﺔ  ،1-2وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﺴــﺎ ﺣــﻞ ،ا ﻟــﺬي ﺗﺠﺎوز
اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد ،ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـﺜـ ـﻘـ ـﻴ ــﻞ ،ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ
ﻗـﻤــﺔ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ) ،(3-3ﺑﻌﺪ أن أﻧﻘﺬت ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ )" (VARاﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ" ﻓ ــﻲ آﺧــﺮ
اﻟ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ،ﺑــﺎﺣ ـﺘ ـﺴــﺎب رﻛ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ.
ﻳﺮﺗﻖ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻟﻢ
ِ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻘﺒﻮل،
ﻟ ـﻐ ـﻴــﺎب ﻟ ـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ
وﻋـ ــﺪم اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل ﻟـﻠـﺘــﻮﻟـﻴـﻔــﺔ اﻟـﻤـﺜــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻌــﺪ ﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ا ﻟـ ـﻔ ــﺮق ،إﻻ أن ﻫـﻨــﺎك
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أوﻟ ـﻴ ــﺔ رﺳ ـﻤ ــﺖ ﻣ ــﺎ ﺳـﻴـﻜــﻮن
ﻋـﻠ ـﻴــﻪ ﺷ ـﻜــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻻت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪارك اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ

ﻇﻬﺮت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺜﻐﺮات
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.

ﺟﻬﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻗ ـ ـ ـ ﱠـﺪم اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺟـ ـﻬ ــﺪا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻓــﻲ
ﻣــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﺑﻘﻤﺔ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ،إﻻ أن
ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻢ ُﻳﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة،
وﺳﻂ أﺧﻄﺎء دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎدﺣﺔ.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻤﺎوﻳﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﻊ ﺗﻤﻴﺰ
ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ،وﺗﻤﺎﺳﻚ ﺑﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﺮاف ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى.
وﻋﺎب "اﻟﺴﻤﺎوي" واﻟﻤﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻣﻴﻠﻮد ﺣﻤﺪي اﻻﻧﺪﻓﺎع اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﱠ
ﺳﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ "اﻷﺧـﻀــﺮ" ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة،
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮ "اﻟـﺴـﻤــﺎوي" ﺑﺨﺮوج ﻣﺒﺎرك
اﻟﻔﻨﻴﻨﻲ ،واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ.

ﻧﻘﻄﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺟ ــﺎءت ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎدل
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻄﻌﻢ اﻟﻔﻮز ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﻮط اﻟﻤﺒﺎراة

اﻷول ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﻟﻮﻻ رﻋﻮﻧﺔ
اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم اﻟـﺴـﻠـﻤــﺎوي وﻳـﻘـﻈــﺔ اﻟ ـﺤــﺎرس
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋـﺒــﺪاﻟـﻐـﻔــﻮر ،ﻷﻧـﻬــﻰ أﺻﺤﺎب
اﻷرض ،ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﺒﻜﺮا ،وﺑﻌﺪد واﻓﺮ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف.
وﻋﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
اﻟﻬﺠﻤﺎت ،وﻏـﻴــﺎب اﻻﻧـﺴـﺠــﺎم ﺑﺼﻮرة
ﻛﺒﻴﺮة ،إﻻ أن ﻣﺎ ُﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ روﺣﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻔﻮز
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ ،وﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﺎﺋﺰا ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻇﻬﺮ
ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺑــﺎﻫــﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓــﻲ ﺷﻮط
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ُ
وﻳـﻌــﺪ ﻣﻜﺴﺐ "أﺑ ـﻨــﺎء اﻷﺣ ـﻤــﺪي" ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط ،ﻇـﻬــﻮر
ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻴﺰة ،إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺴـﻨـﻐــﺎﻟــﻲ إﺑــﺮاﻫ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺻــﺎﺣــﺐ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻮز.

رﻏﻢ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ،
ﻓﺈن أداء اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
ُﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ،ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
أﻇﻬﺮﻫﺎ أﻣﺎم "اﻷﺻﻔﺮ" ،إﻻ أن اﻹﺣﺒﺎط

ﻇ ـﻬــﺮ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ﻣ ــﻊ ﻣــﺪرﺑ ـﻬــﻢ

ﻗ ـ ـ ﱠـﺪم اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻴﺰة ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺼﺪى
ﱠ
اﻟﻤﻄﻌﻢ ﺑﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر
ﻟﻠﻨﺼﺮ،
اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ،ﺑـﻜــﻞ ﺷـﺠــﺎﻋــﺔ ،وﺣــﺎﻓــﻆ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺪف اﻟﺘﻘﺪم اﻟــﺬي ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ
ﻧﺪاي ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ.

رﺑﻜﺔ اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﺪا اﻟﻨﺼﺮ ﻣﺮﺗﺒﻜﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﺎﺣﻞ،
وﻛﺎن اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص
أﺑ ـ ـ ــﺮز ﺳ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻞ
اﻟـﻤــﺪرب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻄﻔﻲ رﺣﻴﻢ ﻣﻊ
اﻷوراق اﻟــﺮاﺑـﺤــﺔ ﻋـﻠــﻰ دﻛ ــﺔ اﻟـﺒــﺪﻻء
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻨﻌﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﻤﺨﻀﺮم ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻓﻲ آﺧﺮ
رﺑــﻊ ﺳــﺎﻋــﺔ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﻌﺎن

ﺗﺠﺎﻧﺲ "اﻷﺑﻴﺾ"
اﺳـﺘـﺤــﻖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎم "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﻠﺐ
اﻟ ـﻄــﺎوﻟــﺔ ﺑـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻟﻨﺠﻢ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ .وﺑﺪت
ﺻـ ـﻔ ــﻮف "اﻷﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺾ" ﻣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺴ ــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ
ﻇـﻬــﺮت اﻹدارة اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ،ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﺣﺴﺎم
اﻟﺴﻴﺪ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰن ،رﻏﻢ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﻠﻀﻴﻮف.

ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻇﻬﻮر ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻮﻧﻴﺎك
ﻣــﻊ َﻣ ــﻦ ﺳـﺒـﻘــﻮه ﻣــﻦ ﻣــﺪرﺑ ـﻴــﻦ ،ﺑــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻌـﻜــﺲ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻛـﺜـﻴــﺮا ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻟﻴﻔﺔ "اﻟـﺒــﺮﺗـﻘــﺎﻟــﻲ" ،وأﻳـﻀــﺎ
اﻟﺘﺒﺪﻳﻼت.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﺑ ــﺪت ﺻـﻔـﻘــﺎت "اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻘــﺎﻟــﻲ"،
وﻛ ـ ـﻌـ ــﺎدﺗـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮات اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة،
ﻣـﺘــﻮاﺿـﻌــﺔ ،وﻏـﻴــﺮ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺎرق.

ﻟﻘﻄﺎت
• ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ  17ﻫﺪﻓﺎ ،ﺑﻮاﻗﻊ  6أﻫــﺪاف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ ،و 4ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎﻇﻤﺔ ،وﺛﻼﺛﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻬﺪف
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،وﻓﺎز اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد.
• ﻇﻬﺮت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﺧــﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﺟﺤﻲ ﻓﻲ ﻣـﺒــﺎراة اﻟﺴﺎﺣﻞ
واﻟﻨﺼﺮ ،ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ
ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﻻﻋﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻤﺮي.
• اﺷﺘﻜﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﻛﺎف
وزﻧﻬﺎ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،وﻋﺪم إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ٍ
ﻟﻠﺘﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ.
• ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﻠﻔﺘﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرج
داﺧﻞ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ ،اﺳﻢ ﻣﺸﺠﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻬﻴﺪان.
• ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺪرﺟﺎت اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺣﻀﻮرا ﻛﺜﻴﻔﺎ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮت ﻟﺪﻋﻢ "اﻷﺧﻀﺮ" ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻫﻤﺴﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ

ﺣﻜﺎم ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،إذ
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﻊ ﺧﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر ،واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻣﻊ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺪﺑﻮس ،وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  6:25ﻣﺴﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﺑﺮﻗﺎن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ.
وﻫﻨﺎك ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺠﻬﺮاء وﺧﻴﻄﺎن ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ،واﺳﺘﻌﺪ اﻟﺠﻬﺮاء ﺟﻴﺪا ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﻌﺎن ،ﺑﻤﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ ،وﺗﻢ دﻋﻤﻪ
ﺑﺤﺎرس ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻮاز اﻟﺪوﺳﺮي ،وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ أرون،
واﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ أوﻟﺴﻦ ،واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ دﻳﻤﺒﻠﻲ ،واﺳﺘﻌﺎدة روﺟﻴﻪ.
أﻣــﺎ ﺧﻴﻄﺎن ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺪ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺢ ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﺪرﺑﻪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮﺳﻴﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﺟﺪد اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻐﺎﻧﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻛﻮﻓﻲ ،واﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
أوﺗــﺎﻓـﻴــﻮ ،وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻣﺒﺎ ،واﻟﻐﺎﻧﻲ ﺑــﻮاﻛــﻲ ،واﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻧﻴﻜﻮﻻس.
وﺗﺒﺪو اﻟﻜﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت،
ﻧﻈﺮﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷول ،اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب ﻇﺎﻫﺮ
اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻪ
ﻣﻊ ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻮدة
ﻟﻠﻤﻤﺘﺎز ﺳﺮﻳﻌﺎ.
وﺟﻠﺐ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻟﻨﺎدي ،ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺷﺎدي اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ ،واﻟﻐﺎﻧﻲ ﺑﻮﻛﻮ ،واﻟﺴﻮري
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺎﻣﻲ ،واﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺑﻮﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺪد ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ اﻷردﻧﻲ
ﻣﻨﺬر ﺑﻮﻋﻤﺎرة.

أداء ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ

ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك

• اﻟﺴﻌﻮدي ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺮﺑﻲ...
ﻣـﻤـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻚ ﻣ ـﺒ ــﺎراة
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ــﻲ،
واﺳـﺘـﺨــﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
)اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎر( ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـﻘ ـﻨ ـﻌ ــﺎ رﻏ ــﻢ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ.
• اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي ﺧـﻤـﻴــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺮي...
أدﻳـ ـ ــﺖ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻻﺋـ ـ ــﻖ ،إﻻ أن
اﻟﺘﺴﺮع ﻋﺎب ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﻚ
رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
• ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪاد ...اﻟـﺘـﻐــﺎﺿــﻲ
ﻋـ ــﻦ رﻛ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ــﺰاء واﺿـ ـﺤ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣـ ــﻦ ،ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻲ أﻧـ ــﻚ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ.
• ﻋ ـﻤــﺎر أﺷ ـﻜ ـﻨــﺎﻧــﻲ ...ﺧــﺮﺟــﺖ
ﺑﻤﺒﺎراة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻴﺮﻣﻮك
إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن.
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري ...ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻟﻜﻨﻚ ﻻ
ﺗ ــﺰال ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻟﻴﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.

دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﺪﺷﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﺨﻴﺮ

ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ

اﻃـ ـﻤ ــﺄن اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻓﻲ
ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ،وﺳـ ــﻂ ﻏ ـﻴــﺎﺑــﺎت
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺳﻮاء ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ،
أو رﻏﺒﺔ اﻟـﻤــﺪرب ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
اﻹﻋﺪاد ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ.
ﱠ
وﻗﺪم "اﻷﺻﻔﺮ" أداء ﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻳﺤﺘﺎج
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻓــﻲ ﻗ ــﺎدم اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ــﺪارة اﻟـﺘــﻲ وﺻ ــﻞ إﻟـﻴـﻬــﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ.

اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻫﺖ

اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان

اﻟﺼﻘﺮ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﺟﻮاء
اﻟﻄﻤﻮح ﻫﺎﻧﻲ
ﱠ
"اﻟﻤﻤﺘﺎز" ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻲ
ﺑﻄﻞ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ودﻓــﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺛﻤﻦ ﺧﻄﺄ دﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ ،ﻟﻴﺨﺮج
ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺒﺎب دون ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﺬﻛﺮ.

اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ ﺿ ـﻴ ــﺎع رﻛـﻠــﺔ
اﻟ ـﺠــﺰاء ،اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳﺘﻜﻔﻞ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻣﺮ
ﺳﻠﺒﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣــﺎزم ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻓــﻲ ﻗــﺎدم
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.

ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺴ ــﺐ ﺑـ ـ ــﺪل ﻣــﻦ
اﻟﻀﺎﺋﻊ.

• ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ :ﻫﻨﺎك ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
• ﺑﻮرﻳﺲ ﺑﻮﻧﻴﺎك :اﻟﺨﺮوج ﺧﺎﺳﺮا أﻣﺎم
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻴــﺲ ﻧ ـ ﱢﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎف ،ﻟﻜﻦ
"اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ﻻ ﻳﺒﺸﺮ.
• ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻮ :ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷــﺎدة ،ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻟﻔﻮز اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻟﻜﻦ
ﻟﻜﻮﻧﻚ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻌﻚ
ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﻤﺎء.

• زﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ :ﻣـ ـﻬـ ـﻤـ ـﺘ ــﻚ ﻟـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺳ ـﻬ ـﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺪدت اﻟﻬﺰاﺋﻢ.
• ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ :ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪك ﻣﻊ
اﻟﺴﺎﺣﻞ أﻣﺎم اﻟﻨﺼﺮ رﻏﻢ وﻓﺎة ﺷﻘﻴﻘﻚ،
ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻓﺮﻳﻘﻚ اﻟﻔﻮز.
• ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ :واﺟـﻬــﺖ ﻓــﺮق "اﻟﻤﻤﺘﺎز"
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﻞ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،
وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ.
• ﻣﻴﻠﻮد ﺣـﻤــﺪي :اﻟـﺘـﺒــﺪﻳــﻼت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺒﻴﺮة ،ﻛﺬﻟﻚ

»اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ« ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻊ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن اﻟﻴﻮم
ﻳ ـ ـﺨـ ــﻮض ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم
ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﺷ ـﺌ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺤ ــﺖ  16ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن،
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ،

ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ.
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻴﻮم ،اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﻤﺤﺒﻂ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎء
أﻣ ــﺲ اﻷول ﺑ ـﻬــﺪف ﻟـﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ ،وﻫــﻮ
اﻟ ـﻬــﺪف اﻟ ــﺬي أرﺑ ــﻚ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎز

ﻣﻴﻜﺎﻟﻲ ﻫﺪف »اﻟﻜﺮة« ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷزرق
وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﺟﻴﺮو ﻣﻴﻜﺎﻟﻲ
ﻫـ ــﺪﻓـ ــﺎ أول ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺑـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول ،واﻟــﺬي ﺳﻴﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺧﻠﻔﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪرب اﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ روﻣ ـﻴ ــﻮ ﺟ ــﻮزاك،
اﻟﺬي ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة اﻷزرق
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف
ﻣــﻦ دون رد ،ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل 2022
ﺑﻘﻄﺮ ،وﻛﺄس آﺳﻴﺎ  2023ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.
وﺣـﻘــﻖ ﻣﻴﻜﺎﻟﻲ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑ ــﺎرزة ﻣﻊ

اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﺑﺤﺼﺪ
ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋــﺎم ،2015
ﻛـﻤــﺎ ﻗ ــﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﺴــﺎﻣـﺒــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ دورة اﻷﻟﻌﺎب
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻟﻨﺪن  ،2016وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
اﻣﺘﻼﻛﻪ ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
وﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي ،ﻣﺴﺎء
ﻏﺪ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺑﻴﻦ،
واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻴﻜﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟـﻔـﻨــﻲ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ،ووﺿ ــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺗﺤﺖ
ﺿﻐﻮط ﻋﺼﺒﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺿ ــﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
اﻟـﻴــﻮم ،ﺛــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧ ــﻲ ﻓﻲ
ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳ ـﻌــﺪ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻃــﺎﺟـﻴـﻜـﺴـﺘــﺎن أﺣــﺪ
أﻗ ــﻮى اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻵﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺣﺼﺪ
ﻟـﻘــﺐ اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﻛﻤﺎ
أﻧــﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺟﺎء ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻲ أﻣﺲ اﻷول ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻫﺪاف،
ﻟﻴﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﺮﺷﺢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻟﺘﺼﺪر
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﻓﻮز ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻳﺒﺪو ﺻﻌﺒﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﺤﻴﻼت
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺮة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ
ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،دون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت.
وﻳﺤﺘﺎج اﻷزرق اﻟﻴﻮم ،إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ
أﺟ ـ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ،ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺑ ــﺬل
ﻣﺠﻬﻮد ﻣﻀﺎﻋﻒ ،واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﺘــﺎح ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ،وﻋ ــﺪم ﺗﻌﺠﻞ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.

ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻳﺒﺪو
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ.
• ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ :اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻻ ﻳ ــﺰال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ،واﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﺠﺎﻧﺲ.
• ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ :اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم
وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوراق.
• ﻟﻄﻔﻲ رﺣ ـﻴــﻢ :ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء.

أﺑﻞ ﻳﻮﺿﺢ أﺳﺒﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ VAR
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗـﺤــﺎد اﻟﻜﺮة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﺻﺒﻴﺢ أﺑﻞ ،أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺳﺘﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺴﺎء ﻏﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ ﺣ ـﻜــﻢ اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ) ،(VARﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراﺗﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺴﻤﺎوي ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛـ ــﺄس اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ
اﻷﺑﻄﺎل )اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.
وأﺿﺎف أﺑﻞ اﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻌﺪ أن ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ  3دول
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻃﻘﻢ ﺣﻜﺎم ﻟﺪﻳﻬﻢ
رﺧﺼﺔ  ،VARوﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ إﻻ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻘﻂ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﺬرت اﻟﺪوﻟﺘﺎن اﻷﺧﺮﻳﺎن
ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻳـ ــﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺳﻴﺘﻢ
اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ
اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻜــﺮ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻬــﺪ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺨﺎﻃﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( وإرﺳــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻮر ﻟﻬﺬه

ﺻﺒﻴﺢ أﺑﻞ

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،ﻹﻃﻼﻋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن".
وأﻛﺪ أﺑﻞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ أﻧﻪ ﻓﻮر
وﺻ ــﻮل ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ "اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺎ" ﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت
اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﺑﺚ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻬ ــﻮاء ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة
ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

٢٢

رﻳﺎﺿﺔ

دلبلا

•
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دﻳﻒ ﻣﺎﻳﻠﻲ :ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻟﻠﺘﻨﺲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إدارة اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
زار ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ
دﻳﻒ ﻣﺎﻳﻠﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻨﺲ ،ﻓــﻲ زﻳ ــﺎرة ﻗﺼﻴﺮة ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وراﻓ ـﻘــﻪ ﺧﻼل
اﻟﺰﻳﺎرة رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وأﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة ﺿﻤﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﻟﻌﺪة دول ،ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻀﻴﻒ دﻳﻒ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ
ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ ،ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وأﻗﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
ﻟﻠﻀﻴﻒ ﺣﻀﺮه رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﻟﻌﺮﻳﺎن ،وأﻣﻴﻦ
اﻟـﺴــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﺎﻟــﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وأﻣـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻋﻠﻲ
اﻟــﺪﻳـﺤــﺎﻧــﻲ ،وﻋـﻀــﻮا ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ
وﻓﺆاد ﻣﺸﺎري ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،أﺷــﺎد ﻣﺎﻳﻠﻲ،

ﺑﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪه ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻨﺲ ،وﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم .وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودول اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب
آﺳﻴﺎ ،ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﻛﻤﺎ أﺷﺎد ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ راﻓﺎﺋﻴﻞ ﻧﺎدال اﻹﺳﺒﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ.
وﻗــﺎل دﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ ،إن اﻷﻣﺮ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ً
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺄة ،وزﻳﺎدة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺑﺪءا
ﺑﻔﺌﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،وزﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮواد ،وﻣﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﻐﺮض
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ.
وأﺿﺎف أن ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إدارة ﺟﻴﺪة
واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإدارة اﻟﻤﻼﻋﺐ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.

sports@aljarida●com

 ٤ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻧﻄﻼق دوري اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻴﻮم
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗﻌﻮد ﻋﺠﻠﺔ دوري اﻟﺴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوران
ﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟـ  57ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أرﺑﻌﺔ
ﻟـﻘــﺎء ات ،إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﻣﻊ ﺑﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي
ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎراة اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺎﻟﺔ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
وﺗﻘﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪﻣﺞ دور واﺣﺪ
ﺛ ــﻢ ﺗـﻘـﺴــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮق ﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ
اﻷوﻟ ــﻰ ﺗﻀﻢ أول ﺳﺘﺔ ﻓــﻲ دوري اﻟﺪﻣﺞ
ﻳ ـﻠ ـﻌ ـﺒ ــﺎن ﻣ ـ ــﻦ دورﻳ ـ ـ ـ ــﻦ وﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،أﻣﺎ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ وﺗ ـﻀــﻢ اﻟـﺴـﺘــﺔ ﻓــﺮق
ً
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻓــﻲ دوري اﻟــﺪﻣــﺞ دورﻳ ــﻦ أﻳﻀﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟــﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮ ،وﻟﻌﻞ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻫﻮ
دﺧﻮل ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮﻳﻦ
اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﺑﻤﻮﺳﻢ.

اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻛﺒﻴﺮة
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳــﻮق اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﺟــﺪا ﺑﻌﺪ دﺧــﻮل ﺑﺮﻗﺎن ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟ ـﺴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم إذ ﻛ ــﺎن ﻟــﻪ اﻟـﻨـﺼـﻴــﺐ اﻷﻛـﺒــﺮ
ﺑـﻌــﺪ أن ﻧـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻢ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻟﺢ وﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮﺟﺒﺎره ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧ ــﻮاف اﻟﻈﻔﻴﺮي ﻣــﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺴﻲ "اﻧﺘﻘﺎل ﺣــﺮ" ﻓﻲ ﺣﻴﻦ

ـﺎد أﺑ ــﺮم
ﺣ ـﻴــﻦ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻧ ـ ـ ٍ
ﺻـﻔـﻘــﺎت ذات ﺛـﻘــﻞ ﻓـﻨــﻲ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣــﻊ ﻧﺠﻤﻲ اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﺿــﺎري
وﺗﺮﻛﻲ ﺣﻤﻮد.
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﻓـﻀــﻢ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻘﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮ وأﺣﻤﺪ ﻓﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻮد
وﺻ ـﻘــﺮ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺿــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟــﻮراد ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﺿــﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺮﺟﻴﺒﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺠﻮﻣﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺮاف وﻓﻬﺎد اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ وﺿﻢ
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻼ ﻻﻋﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﺣــﺎﺟـﻴــﻪ ﻻﻋ ــﺐ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺟ ـ ــﺪد اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻪ
ﻳ ـﺤ ـﻴــﻰ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺐ ﻻﻋ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
وﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻻﻋــﺐ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣﻊ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻮدة إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓــﺈن
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﺻﻴﻒ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺑﺮﻗﺎن اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻠﺪوري ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗﻮى ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﻟﻘﻮة
اﻷﺻﻔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺣﺠﻢ ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺑﺮﻗﺎن
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.
وﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺪو ﻛـ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺮاء أرﺟـ ـ ـ ــﺢ أﻣ ـ ــﺎم
اﻟﺴﺎﺣﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨــﺎت ﺗ ـﺘ ـﺠــﻪ اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺔ ﻧـﺤــﻮ
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻹﺛﺎرة ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮﻳﻦ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.

ﻟﻴﺘﺸﻲ ﻳﺤﺮم ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﺪارة

ﻛﻠﻮب :ﺳﻴﺘﻲ أﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻗﺎل ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ،ﻣﺪرب ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،أﻣﺲ اﻷول ،إن
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ أﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،رﻏﻢ ﻋﺪم
ﻓــﻮز ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
ورﻓ ــﺾ ﻛـﻠــﻮب ﺗــﺮﺷـﻴــﺢ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻘﺎري ﻣﺠﺪدا.
وﻣـ ــﺰح اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﺧ ــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﻗــﺎﺋــﻼ" :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧـﻜــﻮن أﻓﻀﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ،ﻷن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ أﻓﻀﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻮﻛﺐ".
وأﺿﺎف" :ﻻ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻌﺐء اﻟﺒﻄﻞ ،ﻻ أدري ﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﺘﻠﻌﺐ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
أﺗﻤﻨﻰ أن ﻧﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ".
وأﻧﻬﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺧﻠﻒ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺪرب ﺑﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻔﻮق ﺑﻔﺎرق
ﺧـﻤــﺲ ﻧ ـﻘــﺎط ﻋــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﺧﻤﺲ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻗ ــﺎل ﻻﻋ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ﺟ ــﻮردان
ﻫﻨﺪرﺳﻮن أﻳﻀﺎ ،إن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺪوري اﻷﺑﻄﺎل.
وأﺿﺎف اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي" :ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺗﺮﺷﻴﺤﻨﺎ
ﻟﻠﻘﺐ .ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ .داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻷﻓ ـﻀــﻞ
واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ .اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﻰ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳــﺰال
ﻳﻤﻜﻨﺎ اﻟﺘﻄﻮر".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻗﺎل ﻛﻠﻮب إن ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
دﻳﻔﻮك أورﻳـﺠــﻲ ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺪة
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﺣﻞ
اﻟﻘﺪم واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ اﻟﺴﺒﺖ.
وﺧ ــﺮج أورﻳ ـﺠــﻲ ﻣـﺼــﺎﺑــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻷول ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑـﻔــﻮز ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل  3-1ﻟﻴﻐﻴﺐ
اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
اﻣﺲ.
وﺻﺮح ﻛﻠﻮب ،إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻗﺎﺋﻼ :اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ دﻳﻔﻮك أن إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻴﺮة...
ﻧﺘﻮﻗﻊ اﺑﺘﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ أﺳﺒﻮع
وأﺳﺒﻮﻋﻴﻦ .ﻫــﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻟﻢ .ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام.

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﻟﻴﺘﺸﻲ ﺑﻌﺪ إﺣﺮاز ﻫﺪف ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺗﻮرﻳﻨﻮ

أﻫﺪر ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺈﻧﺘﺮ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻘﻂ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  2-1ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم ﻟﻴﺘﺸﻲ ،ﻣﺘﺬﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺼﺎﻋﺪ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،أﻣﺲ اﻷول.
وﺳﻌﻰ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻮزﻳﻦ ﻣﻦ أول ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ،ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺗـﻌــﺎدل ﺟ ــﺎره ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ،ﺑﻄﻞ اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻨﺎ ﺳﻠﺒﺎ ،اﻟﺴﺒﺖ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻀﺎف ﻟﻴﺘﺸﻲ ،اﻟﺬي دﺧﻞ
اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻣﻦ دون أي ﻧﻘﻄﺔ.
إﻻ أن اﻟﻀﻴﻮف ﻓﺎﺟﺄوا أﺻﺤﺎب اﻷرض ،وﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻬﺪف اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ دﻳﻴﻐﻮ
ﻓﺎرﻳﺎس ،اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻠﺘﻪ اﻟﻜﺮة داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ،إﺛﺮ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺧﺎﻃﺊ ﻣﻦ اﻟﺤﺎرس ﺳﺎﻟﻔﺎﺗﻮري ﺳﻴﺮﻳﻐﻮ ).(35
وﻇﻦ ﺗﻮرﻳﻨﻮ أﻧﻪ ﺑﺪأ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء
ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﻴﻠﻮﺗﻲ ﺑﻨﺠﺎح ).(58
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺘﺸﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺪم ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻴﺰا ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ،ﺗﻘﺪم ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻮ ﻣﺎﻧﻜﻮﺳﻮ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻸول ،ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺘﻪ اﻟﻜﺮة
داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﺛــﺮ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﺴﻴﺮﻳﻐﻮ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(73
وﻛــﺎد ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻹدراك اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ )ﻓﻲ اﻳﻪ آر( ،إﺛﺮ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺑﻴﻠﻮﺗﻲ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ.
وﺑﻬﺬه اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻋﻨﺪ  6ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس،
ﺧﻠﻒ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ وأﺗــﺎﻻﻧـﺘــﺎ ،ﺑـﻔــﺎرق اﻷﻫ ــﺪاف ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﺪ ﻟﻴﺘﺸﻲ أوﻟــﻰ ﻧﻘﺎﻃﻪ،
ﻟﻴﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ .18

ً
ﻓﻴﻠﻴﺰ ﻳﺤﻘﻖ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮﻏﻮروزا ﺗﻮدع ﺑﻄﻮﻟﺔ أوﺳﺎﻛﺎ ﻣﺒﻜﺮا

ﺻﺎﺑﺔ ً ﺗﺒﻌﺪ ﻛﻮﺳﺘﺎ
اﻹﺻﺎﺑﺔ
 ١٥ﻳﻮﻣﺎ
أﻋـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدي ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،أﻣﺲ
ـﻼس ﻛﻮﺳﺘﺎ
اﻷول ،ﺗـﻌــﺮض ﻻﻋـﺒــﻪ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ دوﻏ ــﻼ
ﻼ
ﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﻋـﻀـﻠـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺨــﺬ اﻷﻳ ـﻤ ــﻦ ،وأﻧ ــﻪ ﻗﺪ
ﻳـﻐـﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺻ ـﻔــﻮف اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ  15ﻳﻮﻣﺎ.
وﻛ ــﺎن ﻛــﻮﺳـﺘــﺎ ) 29ﻋــﺎﻣــﺎ( اﺳـﺘـﺒــﺪل
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﻣـﺒــﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣــﺎم ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،واﻟﺘﻲ
اﻧـﺘـﻬــﺖ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻌــﺎدل اﻟـﺴـﻠـﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ،
اﻟﺴﺒﺖ.
وﻳــﺮاﺟــﻊ اﻟ ـﻨــﺎدي ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻼﻋــﺐ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ،
ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺳـﺘـﺒـﻌــﺪه ﻋ ــﻦ أول ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ واﻟﻠﺘﻴﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ وﺑﺎﻳﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺒﻌﺪه ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪل ﻻﻋـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﺒــﻮﺳ ـﻨــﻲ
ا ﻟــﺪو ﻟــﻲ ﻣﻴﺮاﻟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﻴﺘﺶ ﻧﺠﻢ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة أﻣﺎم ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ ،ﻟﻴﺸﺎرك اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ
ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ.
)د ب أ(

اﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ

دوﻏﻼس ﻛﻮﺳﺘﺎ

واﺻــﻞ ﻓﻴﻠﻴﺰ ﺳﺎرﺳﻔﻴﻠﺪ ﻗﻄﺎر اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ وﺻـﻌــﻮده ﻓﻲ
ﺟﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻟﺪوري اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه
ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺗﻮﻛﻮﻣﺎن ﺑﻬﺪف
ﻧﻈﻴﻒ ﺳﺠﻠﻪ ﻻﻋﺒﻪ ﻟﻮﻛﺎس ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور  19دﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻦ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺒﺎراة.
ً
وﻳﻌﺪ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻔﻴﻠﻴﺰ ،اﻟﺬي ﺻﻌﺪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ  10ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﺒﺘﻌﺪ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟــﺬﻫـﺒــﻲ ،وﺑــﺄرﺑــﻊ ﻧﻘﺎط ﻋــﻦ ﺑﻮﻛﺎ ﺟــﻮﻧـﻴــﻮرز ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـﺼــﺪارة .أﻣــﺎ ﺗﻮﻛﻮﻣﺎن ﻓﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ ﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
وﻓــﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﺗﻌﺎدل ﻓﺮﻳﻘﺎ أﻟﺪوﻓﻴﺴﻲ وﺑﺎﺗﺮوﻧﺎﺗﻮ
ﺑﺎراﻧﺎ ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺳﺒﺎﺳﺘﻴﺎن رﻳﻨﻜﻮن )ق(53
ﻷﺻﺤﺎب اﻷرض ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺗﺮوﻧﺎﺗﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺗﺎراﺟﻮﻧﺎ.
ورﻓ ــﻊ ﺑــﺎﺗــﺮوﻧــﺎﺗــﻮ رﺻـﻴــﺪه إﻟــﻰ  11ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺻﺒﺢ رﺻﻴﺪ أﻟﺪوﻓﻴﺴﻲ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ.
وﻳﺘﺼﺪر ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز ﺟﺪول اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  14ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ اﻧﺘﺼﺎرات وﺗﻌﺎدﻟﻴﻦ وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎز ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻮدﻳﺎﻧﺘﻴﺲ  ،1-0ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﺎن ﻟﻮرﻧﺰو
اﻟــﺬي ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺦ أول ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻫــﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ أﻣــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻛﻮﻟﻮن ) ،(2-1وﺗﺎﻳﻴﺮﻳﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ) 13ﻧﻘﻄﺔ(
واﻟﺬي ﺗﻐﻠﺐ ﺧﺎرج ﻗﻮاﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻧﻔﻴﻠﺪ ).(0-1
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻮﻟﺔ أول ﻣﺒﺎراة ﻟﻸﺳﻄﻮرة دﻳﻴﻐﻮ ﻣﺎرادوﻧﺎ
ﻋﻠﻰ رأس ﺧﻴﻤﻨﺎﺳﻴﺎ ،اﻟــﺬي ﺧﺴﺮ ﻋﻠﻰ أرﺿــﻪ أﻣــﺎم راﺳﻴﻨﻎ
ﻛﻠﻮب ) ،(1-2ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﺗﺬﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻧﻘﻄﺔ وﺣﻴﺪة.

ّ
ودﻋــﺖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻏﺎرﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻏﻮروزا ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ً
اﻷوﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أﻣﺲ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ أوﺳﺎﻛﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول ،ﺑﺨﺴﺎرﺗﻬﺎ أﻣﺎم
اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺳﻮ -وي ﻫﺴﻴﻪ  3-6و (1-7) 6-7و 1-6ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء اﺳﺘﻐﺮق ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ.
وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺔ ﺟ ـﻴ ــﺪة ﺑـﻜـﺴــﺮ ﻟـ ــﻺرﺳـ ــﺎل ،ﻇـﻔــﺮت
ً
ﻣﻮﻏﻮروزا ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  26ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ،

ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء
ﻟ ـﺸــﻮط ﻛـﺴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل )ﺗ ــﺎي ﺑــﺮﻳــﻚ( ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻓ ــﺎزت ﺑﻬﺎ ﻫﺴﻴﻪ ﻟـﺘــﺰداد ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
وﺗـﻨـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
ً
واﻟﺤﺎﺳﻤﺔ .وﺳﺒﻖ ﻟﻬﺴﻴﻪ ) 33ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ 33
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻏﻮروزا ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ "أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ."2018

اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﻏﻮروزا

أﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ ﻳﺨﺮج ﺑﺘﻌﺎدل ﺳﻠﺒﻲ واﺣﺘﻜﺎك ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﻓﺮض وﺳﺖ ﻫﺎم ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺑﻌﺸﺮة ﻻﻋﺒﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎدل
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
أﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم أﻣﺲ اﻷول.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻨﻐﺰ واﻟﻐﺎزي ﻻﻋﺒﻲ أﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ

ﺧﺮج أﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ ﺑﺘﻌﺎدل ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﺿﺪ
ﺿـﻴـﻔــﻪ وﺳ ــﺖ ﻫ ــﺎم ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﺿـﻤــﻦ ﺧ ـﺘــﺎم اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
َ
ﻣﺪاﻓﻌﻴﻪ
اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ،ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة ﺷـﻬــﺪت اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أﻧﻮر اﻟﻐﺎزي وﺗﺎﻳﺮون ﻣﻴﻨﻐﺰ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻓﻴﻼ ﺑﺎرك ،اﺣﺘﺪ اﻟﻨﻘﺎش
ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻴﻨﻐﺰ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ زﻣﻴﻠﻪ
ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻛــﺮة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳــﺮق ﻟﻠﻐﺎزي
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻷﺻﻞ ،اﻟﺬي اﻗﺘﺮب ﻣﻦ زﻣﻴﻠﻪ وﺗﻮاﺟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎش ﺣﺎد.
وﻗﺎم زﻣﻼء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ دون أن
ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺗﺒﺎدﻟﻬﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮات اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
وﺻﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت "ﻧﻄﺢ".
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ دﻳ ــﻦ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺪوء،
واﺳـﺘـﻌــﺎن ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "ﻓــﻲ اﻳــﻪ آر"
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻄﺮد.
وﺑﻘﻲ اﻟﻼﻋﺒﺎن ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺐ وﺳﺖ
ﻫــﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ آرﺛــﺮ ﻣﺎﺳﻮاﻛﺎ ﻧــﺎل اﻻﻧ ــﺬار اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺗﺎﻟﻴﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻜﻤﻞ
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﺑﻌﺸﺮة ﻻﻋﺒﻴﻦ ،ﻣــﻦ دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﺪدي ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.

وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ أﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ ﺟﺎك ﻏﺮﻳﻠﻴﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة
إن اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻛﺎن وﻟﻴﺪ ﻟﺤﻈﺘﻪ وﻧﻈﺮا اﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﻣﻮﺿﺤﺎ "ﺗ ــﺎي )ﻣﻴﻨﻐﺰ( ﻛــﺎن ﻳـﻘــﻮل إن
أﻧــﻮر ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ إن
دﺧﻠﻨﺎ اﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﻃﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺔ وﺗﺼﺎﻓﺤﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ "ﻗﻠﻨﺎ إن أﻣﺮا ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ وإن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ .ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺎ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﺣﺪث؟ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺗﺮة
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ وﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ".
وﺣﺮم اﻟﺘﻌﺎدل وﺳﺖ ﻫﺎم ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻟﺚ
ورﻓﻊ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  10ﻧﻘﺎط ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ
ﻣــﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ،
وﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺧﻠﻒ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻤﺘﺼﺪر
) 15ﻧﻘﻄﺔ(.
وﺑﺎت وﺳﺖ ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﻧﻘﺎط.
وﺷﻬﺪت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﺴﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺴﻴﺘﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 2-3أﻣ ــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧــﻮرﻳـﺘــﺶ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
وﺳ ــﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة اﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ﺑﻔﻮزه اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ  ،3-1ﻣــﻮاﺻــﻼ ﺑﺪاﻳﺘﻪ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.

٢٣
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻟﺘﻨﺎﺳﻲ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻷﻟﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ
دلبلا
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ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
ﻣﻠﻌﺐ »ﺑﺎرك دي ﺑﺮاﻧﺲ«
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻳﺄﻣﻞ ﻧــﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻻ ﺗﺘﻜﺮر ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﻟﻴﻤﺔ
ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﺑﺎرك
دي ﺑ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﺲ" اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم رﻳ ـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ
ﻣﻮﺳﻢ ،٢٠١٨-٢٠١٧
ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﺮج ﺳ ــﺎن
ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي

اﻓ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺣـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد ﻧ ـﺠ ـﻤ ــﻪ
اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻧـﻴـﻤــﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺻــﺎﺑــﺔ،
ﻣ ــﻦ دور اﻟـ ـ ـ  ١٦ﺑ ـﻌــﺪ ﺧ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ  ٣-١) ٥-٢ذﻫﺎﺑﺎ
و ٢-١إﻳﺎﺑﺎ(.
أﺗـ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ ﺿ ـﻤــﻦ ﺧ ــﺮوج
ﺛ ـ ــﻼ ﺛ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎل ﻣـ ـ ــﻦ أول اﻷدوار
اﻻﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن ﺧﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﺛﻼﺛﺔ ﺣﺼﻼ ﺑﻌﺪ
ﺗ ـﻘــﺪم ﻛـﺒـﻴــﺮ ذﻫ ــﺎﺑ ــﺎ :أﻣ ــﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹ ﺳـ ـﺒ ــﺎ ﻧ ــﻲ ))،(٢٠١٧
وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي )).(٢٠١٩
ﻓﺸﻞ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ــﻮك
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻼ
ﻟﻼ
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﺄس اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ رﻏﻢ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻮم ،وﻋـﻠــﻰ
رأﺳﻬﻢ أﻏﻠﻰ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎر ) ٢٢٢ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﻳـ ـ ــﻮرو(
واﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ.
وﻗـﺒــﻞ اﻧـﻄــﻼق ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻوروﺑـﻴــﺔ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ،ﻳـﺒــﺪو ﻣــﺪرب
ﺳـ ـ ــﺎن ﺟـ ــﺮﻣـ ــﺎن اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس
ﺗــﻮﺧــﻞ أﻣ ــﺎم اﻟ ـﺴ ــﺆال اﻷﺻ ـﻌ ــﺐ :ﻫﻞ
ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑـﻠــﻮغ اﻟ ــﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟــﺪوري اﻷﺑﻄﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ؟ ﻓ ـﻤ ـﻨ ــﺬ ﻋ ــﺎم
 ،٢٠١٢ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻧﺎدي
٢٠١٢
ا ﻟـﻌــﺎ ﺻـﻤــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻲ رﺑ ـ ـ ــﻊ
ا ﻟـﻨـﻬــﺎ ﺋــﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻓ ـﺸ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﺳ ــﻢ
ﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﺜﻼ
اﻟﺜﻼ
ﺗﺨﻄﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء أﻣـ ـ ــﺎم
اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪد اﻷﻟـ ـﻘ ــﺎب ))١٣
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ
ﻼﺛﺔ
آﺧﺮﻫﺎ ﺛﻼ
 (٢٠١٨اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
 ٢٠١٦ﺣـﺘــﻰ ٢٠١٨
اﻷﺻ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺐ ﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن ﺟـ ـ ــﺮﻣـ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗـ ـﻀ ــﻢ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻏ ـﻠ ـﻄــﺔ
ﺳـ ـ ـ ــﺮاي اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﻲ وﻛـ ـ ـﻠ ـ ــﻮب ﺑ ـ ــﺮوج
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن
زﻣﻼء ﻧﻴﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮر
ﻼء
ﻳﻔﺸﻞ زﻣﻼ
ﻟﻠﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ .وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن

أﺿــﺎف "ذﻫﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٠٠
ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن.
ﺳﺄﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟـﻌـﺒــﺖ ﻣ ـﻌ ــﻪ" .وﺗــﺎﺑــﻊ
"ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻒ ﺗـ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻹﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة وﻏﺒﺖ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت .وﻟـﻜــﻦ
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛ ـﻨــﺖ أﻟ ـﻌــﺐ ﻛ ـﻨــﺖ أﻗـ ــﺪم أداء
ﻗﻮﻳﺎ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻲ )ﻣﻊ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن( ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﻀﻞ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ".
أﺑ ــﺮز أﻫـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣــﻊ ﻧﻴﻤﺎر
ﻓ ـ ــﻲ ﺻـ ـﻴ ــﻒ  ٢٠١٧ﻛـ ــﺎ ﻧـ ــﺖ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﺳـ ـ ــﺎن ﺟ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺎن ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻓــﻲ
دوري اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل ،ﺑـﺨــﻂ ﻫـﺠــﻮم ﻗﺎﺗﻞ
ﻳـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣـﻨــﻪ وﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﻮﻫـﺒــﺔ ﻣﺒﺎﺑﻲ
واﻟ ـﻬ ــﺪاف اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ ﻟـﺴــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ إدﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜــﻦ
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﻣﺸﺠﻌﻮ
"ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻷﻣﺮاء" .وإﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﻧﻴﻤﺎر،
ﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـ ــﺎن ﺟ ـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ــﺎن ﺿ ــﺮﺑ ـﺘ ـﻴ ــﻦ
ﻣﻮﺟﻌﺘﻴﻦ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺑﻲ وﻛﺎﻓﺎﻧﻲ
أواﺧ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪ
ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﺔ رﻳﺎل.
ﻟ ـﻜــﻦ إدارة ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﻋ ــﺰزت
ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺎﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻣﻴﻼن
ﻣﺎورو إﻳﻜﺎردي اﻵﺗﻲ ﻣﻦ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼ
ﻼ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ،ﻟﻴﻜﺴﺐ
ﺗــﻮﺧــﻞ ورﻗـ ــﺔ ﻫـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻳﻪ .وﺷﺎرك ﻫﺪاف اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻣ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻖ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ اﻟﺴﺒﺖ.

ﻧﻴﻤﺎر ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث
اﻷوﻟﻰ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف ،أﻋﻠﻨﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ) ﻛــﺎس(
ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ.
ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﺑـ ـ ـ ــﻦ "ﺑـ ـ ـ ـ ــﻼد اﻟـ ـﺴ ــﺎﻣـ ـﺒ ــﺎ"
ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺎوﻳ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﻒ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة
اﻷﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮة وﻃ ـ ـﻐـ ــﺖ أﺧ ـ ـﺒ ـ ــﺎره ﺧ ـ ــﺎرج
اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ
داﺧﻠﻪ .وﺑﻌﺪ ﺻﻴﻒ ﻃﺒﻌﺘﻪ إﺻﺎﺑﺔ
واﺗ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ــﺎت ﺑ ــﺎﻻﻏـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎب ورﻏـ ـﺒ ــﺔ
ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟــﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻋﺎد ﻧﻴﻤﺎر اﻟﻰ
اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑﺪاﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ اﻷﺻﻔﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ دوﻟﻴﺘﻴﻦ ودﻳﺘﻴﻦ )أﻣﺎم
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻟﺒﻴﺮو( ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻘﻤﻴﺺ
ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن أﻣــﺎم ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﺣ ـﻴــﺚ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ
ﺑـﺼــﺎﻓــﺮات اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﺑــﺎرك دي ﺑﺮاﻧﺲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف
ﻓﻮز راﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ،ﺣﻤﻞ
اﻟﺮﻗﻢ  ٥٢ﻟﻪ ﻓﻲ  ٥٩ﻣـﺒــﺎراة ﺧﺎﺿﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي.
وﻟ ــﻢ ﻳ ـﺨــﻒ ﺗ ــﻮﺧ ــﻞ ﺳ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺑــﺄن
ﻋﻮدة ﻧﻴﻤﺎر اﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﻨﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،رأى ﻧﻴﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻤﻀﻄﺮب .وﻗﺎل "اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﺮف
أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ارﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ
"ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أرﻳﺪه ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘﺪ ﺣﺎن
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻄﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ،اﻟﻴﻮم أﻧﺎ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن".

ﺑ ـﻌــﺪ ﻏ ـﻴــﺎﺑــﻪ ﻋ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻣ ـﺸــﻮار
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
اﻟـﻴــﻮم أﻣ ــﺎم ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﻫﻲ
أ ﻓ ـﻀ ــﻞ ﻟ ـﺤ ـﻈــﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﻋﺐ
ﻋﺐ
إﻳــﺪن ﻫــﺎزارد ﻋﻦ ﻣﺪى
أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻏـﻴــﺮ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜ ــﻲ
ﻫـ ــﺎزارد ﻣــﻊ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻟﻌﺐ ﻓﻲ وﺳــﻂ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣــﻦ ﻣ ـﺒــﺎراﺗــﻪ أﻣ ــﺎم ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ اﻟﺴﺒﺖ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ إﻟــﻰ اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﺧﺘﺒﺎرا ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا

ﻣﻮﺗﻴﻨﻎ

ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ ،ﻳـ ـ ـ ــﺪرك
اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟــﻮﺳ ـﻴــﺐ
ﻏ ـ ـ ـ ــﻮاردﻳ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ،ﻣـ ـ ــﺪرب
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،أن
ﺗﺨﻠﻴﺪ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ذاﻛﺮة
اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي
ﻳـﻤــﺮ ﻋـﺒــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ
اﻟ ـﻔــﻮز ﺑـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ دوري
اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻬﻞ
ﻣﺸﻮاره اﻟﻘﺎري ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻴﻔﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺎﺧـ ـﺘ ــﺎر داﻧ ـﻴ ـﻴ ـﺘ ـﺴــﻚ
اﻷوﻛ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ ،اﻟ ـﻴ ــﻮم،
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻫـ ـﻴـ ـﻤ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ
ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻜــﺮة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺬ أن ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ ﻏ ـ ــﻮاردﻳ ـ ــﻮﻻ

ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم

ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ﺧـ ــﺎرج ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ ﻓ ــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ
رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﺐ أوروﺑﻲ
ﺟﺪﻳﺪ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزارد ﻫ ــﻮ
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷﺑﺮز واﻷﻏﻠﻰ
ﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة
اﻻﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ﻫـ ـ ـ ــﺬا
اﻟﺼﻴﻒ ،وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺮﻳﺎل
ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒــﻊ أن ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪه
ﻫ ـ ـ ــﺎزارد ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ اﻟ ــﺬي
أﺣـ ـ ـ ــﺮزه اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎل  13ﻣ ــﺮة
ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻛـ ـ ــﺎن أﺣ ــﺪﺛـ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
.2018
وﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزارد ﻓ ــﻲ
وﺳــﻂ اﻟـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣـﺒــﺎراة ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗـﻜــﻦ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻇ ـﻬــﻮره ﻣــﻊ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.

ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﻓﻔﺎز ﺑﺎﻟﺪوري
ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎز ﻋ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻲ  ٢٠١٨و ،٢٠١٩
وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ــﺄس اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ،٢٠١٩
وﺑ ـﻜ ــﺄس راﺑ ـﻄ ــﺔ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ
ﻣ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﻦ .ﻏ ـﻴ ــﺮ أن ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
اﻹﺳـﺒــﺎ َﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ
ﻟـ ــﻢ ﺗـ ـ ــﺮق إﻟ ـ ــﻰ اﻵﻣ ـ ــﺎل
اﻟﻤﺮﺟﻮة.
وﺗـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ أﻓـ ـﻀ ــﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺘﻲ ﻓﻲ
دوري اﻷﺑ ـﻄــﺎل ﻣﻊ
ﺳ ـﻠ ــﻒ ﻏـ ــﻮاردﻳـ ــﻮﻻ
ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﻴﻠﻴﻐﺮﻳﻨﻲ،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻎ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪور
ﻧ ـ ـﺼـ ــﻒ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻢ
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪرب
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ
).(٢٠١٦-٢٠١٥
.(٢٠١٦-٢٠١٥
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺪو
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرق
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﺷـ ـ ــﺢ
اﻷﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز
ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ،
ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ

أوﻗﻌﺘﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﻓﺮق ﺳﻬﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ،
ﻓ ــﺈﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺷ ــﺎﺧ ـﺘ ــﺎر داﻧـﻴـﻴـﺘـﺴــﻚ
ﺳـﻴــﻮاﺟــﻪ أﻳـﻀــﺎ أﺗــﺎﻻﻧـﺘــﺎ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ،
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرك ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ودﻳـﻨــﺎﻣــﻮ
زﻏﺮب اﻟﻜﺮواﺗﻲ.
وﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم ،ﻳﻠﻌﺐ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ زﻓﻴﺰدا
اﻟﺼﺮﺑﻲ ،وأوﻟﻤﺒﻴﺎﻛﻮس اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻣـ ــﻊ ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي ﺿـﻤــﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺳﻴﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺷﺎﺧﺘﺎر

ﻛﺎرﻓﺎﺧﺎل

ﻫﺎزارد ﻳﺜﻴﺮ ﺣﻴﺮة زﻳﺪان

رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

7:55

ﻛﻠﻮب ﺑﺮوج – ﻏﺎﻟﻄﺔ ﺳﺮاي

beINSPORTS HD6

7:55

أوﻟﻤﺒﻴﺎﻛﻮس  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS HD1

10:00

ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن – ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ

beINSPORTS HD4

10:00

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن – رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD1

10:00

دﻳﻨﺎﻣﻮ زﻏﺮب  -أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ

beINSPORTS HD7

10:00

ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ  -زﻓﻴﺰدا

beINSPORTS HD5

10:00

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ  -ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

beINSPORTS HD3

10:00

ﺷﺎﺧﺘﺎر – ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

beINSPORTS HD2

ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس

ﺑﻴﻞ ﻳﻌﻮد ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎل
ﻋــﺎد اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟــﻮﻳـﻠــﺰي ﻏﺎرﻳﺚ
ﺑﻴﻞ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪرب رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ،
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان،
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادا ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﻲ أﻣ ـ ــﺎم ﺑــﺎرﻳــﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
اﻟـﻴــﻮم ،ﺑﻤﻠﻌﺐ ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻷﻣﺮاء.
وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎل
ﺳـﺒـﻌــﺔ ﻏ ـﻴــﺎﺑــﺎت ،ﺑــﻮاﻗــﻊ
ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ ،ﻫ ــﻢ:
ﻣ ـ ــﺎرﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ــﻮ ،ﻣ ـ ــﻮدرﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺶ،
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،إﻳﺴﻜﻮ وأﺳﻴﻨﺴﻴﻮ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس وﻧﺎﺗﺸﻮ
اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎف ﻟﻤﺒﺎراة.
وﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺧ ــﻂ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ،ﻫ ــﻢ :ﻛــﺎﺳـﻴـﻤـﻴــﺮو وﺗ ــﻮﻧ ــﻲ ﻛ ــﺮوس

وﺧﺎﻣﻴﺲ رودرﻳـﻐـﻴــﺰ ،ﻟـﻌــﺪم ﻟﺤﺎق
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻓﻴﺪي ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء.
وﻛﺎن ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﻫﻮ آﺧﺮ
اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻀـﻤـﻴــﻦ
ﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎل ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻌــﺮﺿــﻪ
ﻹﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻖ.
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـﻴ ــﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻏ ـﻴــﺎﺑــﻪ
أﻣ ـ ــﺎم ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧ ـﺘــﻲ ،ﻟ ـﺘــﺮاﻛــﻢ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.
وﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ :ﻛﻮرﺗﻮا،
أرﻳـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ،أﻟـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﻲ ،ﻛ ــﺎرﺑ ــﺎﺧ ــﺎل،
أودرﻳﻮزوﻻ ،ﻣﻴﻠﻴﺘﺎو ،ﻓﺎران ،ﻣﻴﻨﺪي،
دي ﻻ ﻓﻮﻳﻨﺘﻲ ،ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو ،ﻛ ــﺮوس ،ﺧﺎﻣﻴﺲ،
ﻟــﻮﻛــﺎس ﻓــﺎﺳـﻜـﻴــﺰ ،ﻫ ـ ــﺎزارد ،ﺑ ـﻴــﻞ ،ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس،
)إﻓﻲ(
رودرﻳﻐﻮ ،ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ وﻳﻮﻓﻴﺘﺶ.

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺎري اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻳﺄﻣﻞ ﻧﺎدي ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ أن
ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري ﻋﻠﻰ
رأس ﺟﻬﺎزه اﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎﺋﺐ ﻓﻲ
ﻣﺴﻌﺎه ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﺑـﻌــﺪ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب رﺑ ــﻊ ﻗ ــﺮن ﻣ ــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ،
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺣﻤﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﻠﻘﺎء أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎرج
ﻣﻠﻌﺒﻪ اﻟﻴﻮم.
وﺻﻞ ﺳﺎري ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻰ ﻧﺎدي
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﺠ ــﻮز ﻛ ـﺠ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﺻـ ــﻼح ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟـﺒـﻄــﻞ إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ اﻟ ــﺬي
ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﻠﻘﺐ
اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع دام  ٢٣ﻋﺎﻣﺎ.
وﻛﺎن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ،وأﻛﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ .وﺻﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻣﻦ رﻳﺎل
ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻧ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟ ـﻬــﻮﻟ ـﻨــﺪي اﻟ ـﺸــﺎب
ﻣﺎﺗﻴﺲ دي ﻟﻴﺨﺖ ﻣﻦ أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام
ﻫ ــﺬا اﻟـﺼـﻴــﻒ ،ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺑﺨﺪﻣﺎت َ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ

أﻗ ـﺼ ـﻴــﺎه ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ.
ﻏﺎب ﺳﺎري ) ٦٠ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻦ دﻛﺔ ﺑﺪﻻء
اﻟـ ـ "ﺑـﻴــﺎﻧـﻜــﻮﻧـﻴــﺮي" ﻓــﻲ أول ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟـﻬــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻟـﻤـﻌــﺎﻧــﺎﺗــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺎب رﺋ ـ ــﻮي ،وﻋ ــﺎد
اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒــﻲ أﻣ ــﺎم
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻼﻗﺎة أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
واﻧــﺪا ﻣﻴﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وﺗـﻀــﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ أﻳﻀﺎ
ﻛ ــﻼ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﻛ ــﻮزن اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
وﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟــﺮوﺳــﻲ ،ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺴﺎر ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻘﺎري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ ١٩٨٥
و.١٩٩٦
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺗـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎري ﺧ ـﻠ ـﻔ ــﺎ
ﻟـﻤــﺎﺳـﻴـﻤـﻴـﻠـﻴــﺎﻧــﻮ أﻟ ـﻴ ـﻐــﺮي اﻟ ـ ــﺬي ﻗــﺎد
ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس اﻟ ـ ــﻰ أﻟـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻪ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ "ﺳﻴﺮي أ" ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺧﺎرج
أروﻗﺔ اﻟﻨﺎدي .ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻨﺎﺑﻮﻟﻲ ،اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻟ ـﻘ ـﺒــﻪ اﻷول ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻨﺤﻮ  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ،

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻰ ﻟﻘﺐ
اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ "ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ﻟﻤﻮﺳﻢ
.٢٠١٩-٢٠١٨
ودﻓﻊ أﻟﻴﻐﺮي ﺛﻤﻦ اﻹﺧﻔﺎق أوروﺑﻴﺎ

ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻗ ـ ــﺎد ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس اﻟ ـ ــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ ﻋﺎﻣﻲ ) ٢٠١٥ﺧـﺴــﺎرة أﻣــﺎم
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ( و) ٢٠١٧ﺧﺴﺎرة أﻣﺎم رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ(.

روﻧﺎﻟﺪو ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ »ﻧﺰاﻫﺘﻪ«
أﻗ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﻛــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺎﻧــﻮ
روﻧــﺎﻟــﺪو أﻧــﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﻓﻲ ﻧﺰاﻫﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺬي وﺟﻬﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﺎرﺿﺔ أزﻳﺎء ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  ،2009ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ ﺿﺪه.
وﻗ ـ ــﺎل ﻧ ـﺠ ــﻢ ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑـﻴــﺮس
ﻣــﻮرﻏــﺎن :ﻟﻘﺪ ﺗﻼﻋﺒﻮا ﺑﻜﺮاﻣﺘﻲ ) (...اﻷﻣــﺮ

ﻗﺎسّ .
ﻟﺪي ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ،وﻋﺎﺋﻠﺔ وأﻃﻔﺎل.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﺰاﻫﺘﻚ ﻓﻬﺬا ﻣﺆﻟﻢ".
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻮج ﺑﻜﺄس أﻣﻢ أوروﺑــﺎ 2016
ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل "أذﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ
اﻷﻳـ ــﺎم ﻛـﻨــﺖ أﺷــﺎﻫــﺪ اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺎﺷــﺔ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻠﻮس،
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻦ )ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو،
ﻗ ـ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺬا وذاك( وﻓ ـ ــﻮر ﺳـ ـﻤ ــﺎع أﻃ ـﻔــﺎﻟــﻲ
ﻳـﻐــﺎدرون ﻏﺮﻓﻬﻢ ﻋﻤﺪت اﻟــﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﻨﺎة

ﻷﻧ ـﻨ ــﻲ ﻛ ـﻨــﺖ ﻣ ـﻨــﺰﻋ ـﺠــﺎ .ﻟ ــﻢ أرد أن ﻳﺴﻤﻊ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺟﻮﻧﻴﻮر اﻧـﺘـﻘــﺎدات ﻋــﻦ واﻟــﺪه
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ".
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﻮرﻏﺎ اﺗﻬﻤﺖ أﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﻛﺮة
ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﻋﺎم
 2009ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق ﻻس ﻓﻴﻐﺎس ،ﻓﻲ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻔﺎﻫﺎ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

وﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ـ ـ ـ ــﻮدة اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎرس
اﻷﺳ ـ ـﻄـ ــﻮري ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺎدي ﺟـﻴــﺎﻧـﻠــﻮﻳـﺠــﻲ
ﺑــﻮﻓــﻮن ﺑـﻌــﺪ أن أﻣـﻀــﻰ ﻣــﻮﺳـﻤــﺎ ﻓﻲ
ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ﺳـ ـ ــﺎن ﺟـ ــﺮﻣـ ــﺎن اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ،

ﻓ ــﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺿﻤﻬﻢ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺸﺎب.
وﺻﻞ دي ﻟﻴﺨﺖ ) ١٩ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﺼﻔﻘﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  ٧٥ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو ) ٨٢ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻣﺮﻳﺢ دﻳﻤﻴﺮال ) ٢١ﻋﺎﻣﺎ( وﻻﻋﺐ ﺧﻂ
اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أدرﻳ ــﺎن راﺑـﻴــﻮ )٢٤
ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن.
وﺣـﺼــﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻫ ــﺬا اﻟﺼﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﻮﻳﻠﺰي آرون راﻣﺴﻲ
ﻣــﻦ أرﺳ ـﻨــﺎل واﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ داﻧـﻴـﻠــﻮ ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ.
ﺳ ــﺎد اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎد ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﻨﺼﺮم أن اﻟـ ـ "ﺑﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي" ﺑﺎت
ﻗﺮﻳﺒﺎ ً
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧـﺤــﻮ  ١٠٠ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎدي
اﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻣﻊ ﺧﺒﺮة ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﻟﻘﺎب
ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل )ﻣﺮة ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي وأرﺑ ــﻊ ﻣــﺮات ﻣﻊ
رﻳـ ــﺎل( ،ورﺻ ـﻴــﺪ ﺗﻬﺪﻳﻔﻲ ﻫــﻮ اﻷﻛﺜﺮ
ﻏﺰارة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ) ١٢٦ﻫﺪﻓﺎ(.
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﺧﺬ روﻧﺎﻟﺪو
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻟﻠﺪور
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ "ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ"

)ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻫ ـ ــﺪاف( إﻳ ــﺎﺑ ــﺎ ﺿ ــﺪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﺻﻔﺮ ٢-ذﻫﺎﺑﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ وزﻣﻼءه اﺻﻄﺪﻣﻮا ﻓﻲ
اﻟﺪور اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﻘﺒﺔ دي ﻟﻴﺨﺖ ورﻓﺎﻗﻪ
ﻓﻲ أﻳﺎﻛﺲ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻬﻮا ﻣﺸﻮار اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﺳـ ـ ــﺎري ﻧ ـﻜ ـﺴــﺔ ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣﻊ
اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺈﺻــﺎﺑــﺔ
ﺻ ـﺨ ــﺮة اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻗ ــﺎﺋ ــﺪه ﺟـﻴــﻮرﺟـﻴــﻮ
ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺳﺘﺒﻌﺪه
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ.
اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺧ ــﺮج ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
دوﻏﻼس ﻛﻮﺳﺘﺎ واﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﻣﻴﺮاﻟﻴﻢ
ﺑ ـﻴــﺎﻧ ـﻴ ـﺘــﺶ ﻣ ـﺼــﺎﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
ﻓ ـﻴــﻮرﻧ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ﻟـﻴـﻨـﻀـﻤــﺎ اﻟ ــﻰ
اﻟﻈﻬﻴﺮ ﻣﺎﺗﻴﺎ دي ﺗﺸﻴﻠﻴﻮ واﻟﻜﺮواﺗﻲ
ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻴﺎﻛﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺎري أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ
ﻏﻀﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻳﻤﺮي ﺟﺎن واﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻮ ﻣﺎﻧﺪزوﻛﻴﺘﺶ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺑـﻘــﺎﻫـﻤــﺎ ﺧ ــﺎرج ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺨﻮض ﻏﻤﺎر دوري اﻷﺑﻄﺎل.

ً
ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي :اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ

اﻋـﺘـﺒــﺮ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﺑﻠﻴﺰ ﻣــﺎﺗــﻮﻳــﺪي ،ﻻﻋــﺐ
وﺳﻂ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،اﻻﺛﻨﻴﻦ أن اﻟﻠﻌﺐ
"ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻟـﻴــﺲ ﺳﻬﻼ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃـ ــﻼق" ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟـﻴــﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
واﻧﺪا ﻣﻴﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺟﻮﻻت دور
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دوري اﻷﺑﻄﺎل.
وأﻛ ــﺪ ﻣــﺎﺗــﻮﻳــﺪي ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮﻫﺎ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـ "اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي" ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ

اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ "ﻧــﺪرك ﺟﻴﺪا أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت دوري اﻷﺑـﻄــﺎل وﺳﻨﺬﻫﺐ ﻟﻤﺪرﻳﺪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ راﺋﻊ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺷﻴﺎء ﻋﻈﻴﻤﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺟﻴﺪا،
ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق".
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ
" 2018ﻟﻘﺪ واﺟﻬﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﻳــﺔ ﻫﺬا
اﻟﺼﻴﻒ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ،ﻧﻌﺮف

أن أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا" .إﻻ أن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـ  32ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺜﻖ ﻓﻲ ﺣﻈﻮظ ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
"اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ﻟـﻴــﻎ" اﻟـﺘــﻲ اﺳﺘﻌﺼﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ .1996
وﻗــﺎل ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد :ﻫﻨﺎك ﻓــﺮق ﻋﺪﻳﺪة
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺪوري اﻷﺑﻄﺎل ،وﻧﺤﻦ ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ .ﻛﻞ ﺷﻲء وارد ،ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎز
ﻛﺒﻴﺮ ،وﺳﻨﺨﻮض اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎراة ﺑﻤﺒﺎراة.
)إﻓﻲ(

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ّ
التنكر للمبادئ والقيم

د .ناجي سعود الزيد

«»EUTHANASIA
للمناقشة
كلنا معرضون للمرض ،ولن ينجو
أحـ ــد م ـ ًـن ال ـ ـمـ ــوت؛ ألنـ ــه ف ــي أع ـنــاق ـنــا
جـمـيـعــا ،وهـ ــذه األم ـ ــور بـيــد الـخــالــق
سبحانه وأمانة لديه.
ول ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــود األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
المستعصية والصعبة ا لـتــي ال أمل
في شفائها ،والمريض يمر بالعذاب
وك ــذل ــك أه ـل ــه وم ـح ـب ــوه ،وهـ ــو يعلم
وأقـ ــربـ ــاؤه وأصـ ــدقـ ــاؤه يـعـلـمــون من
م ـع ـلــومــات األطـ ـب ــاء أنـ ــه ل ـيــس هـنــاك
عالج ،وليس للمريض إال طلبّ الفرج
القريب حتى ال يتعذب وال يعذب من
حوله.
وهـ ـن ــاك م ــن ي ـت ـس ــاء ل :لـ ـم ــاذا هــذه
النظرة التشاؤمية؟ ألنه هناك أمراض
مستعصية ال شفاء منها ،واالنتظار
زيادة للعذاب للمريض ولمن حوله.
لـ ــذلـ ــك بـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا
وأمـيــركــا وغيرها بإباحة مــا يسمى
بــال ـمــوت الــرح ـيــم ""EUTHANASIA
بمساعدة أطباء متخصصين بذلك،
بـعــد دراسـ ــة واسـتـنـفــاد جميع طــرق
الـ ـع ــاج ،وب ـعــد اس ـت ـن ـفــاد ك ــل ال ـطــرق
النفسية واالجتماعية ،والتأكد بأن
الـ ـم ــري ــض وأه ـ ـلـ ــه ي ـع ـل ـمــون ب ـك ــل مــا
يـجــري ،وي ـحــددون هــم متى يــريــدون
النهاية ،وكلمة المريض هي األولى
الموت
واألخـيــرة إذا أراد ذلــك ،وأراد
ً
بعائلته ويودعها توديعا
محاط
وهو
ً
ً
ح ـض ــاري ــا مـتـقـبــا م ــا ق ـ ـ ّـدره الـخــالــق
سبحانه.
ً
أق ــول ذلــك ليس تـشــاؤمــا أو دعــوة
ل ـل ـمــوت ال ــرح ـي ــم ،ألن ـن ــي أس ــوق ــه من
مـنـظــار آخ ــر ،وه ــو بـحــث مـنـشــور به
استفتاء األطباء في الكويت ،ووجدوا
أن  44في المئة منهم يؤيدون الموت
الرحيم ،وهو عدد ال يستهان به.
ويــدعــو الـبــاحـثــون مــن كلية الطب
إل ــى ط ــرح الـمــوضــوع للنقاش الـعــام
والـ ـبـ ـع ــد عـ ــن ال ـت ـش ـنــج ال ـع ــاط ـف ــي أو
ال ــديـ ـن ــي ،ب ــل ل ـل ـن ـقــاش ال ـمــوضــوعــي
والمنطقي إن أمكن ذلك.

كثبان المريخ الرملية مذهلة ورائعة
اكـ ـتـ ـش ــف الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فـ ــي وكـ ــالـ ــة ال ـف ـض ــاء
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ووكـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ال ــروسـ ـي ــة
(روسكوسموس) ،الذين يدرسون الرواسب
المتجمدة في المنطقة القطبية الشمالية من
ً
ً
المريخ ،مشهدا مذهال.
وقـ ــال م ــوق ــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،إن الـعـلـمــاء
الـتـقـطــوا ص ــورة مـثـيــرة لــإعـجــاب للكثبان
الــرمـلـيــة ال ـتــي أحــدث ـهــا تـسـخـيــن غ ــاز ثــانــي
أكسيد الكربون ،باستخدام كاميرا CaSSIS
التابعة لمشروع البيولوجيا الفضائية في
المريخ .ExoMars
َّ
وتمكن العلماء ،بفضل مـعــدات الكاميرا
ذات التكنولوجيا المتقدمة ،من دراسة أنماط
الــريــاح على الـكــوكــب األح ـمــر ،وبشكل أكثر
ً
تـحــديــدا ،اتـجــاه الــريــاح الـســائــدة ،مــن خالل
مراقبة شكل الكثبان الرملية ،وكيفية تطورها
بمرور الوقت.
وخ ــال فـصــل ال ـش ـتــاء ال ـمــري ـخــي ،تغطي
طبقة رقيقة من جليد ثاني أكسيد الكربون
السطح ،وفــي وقــت الحــق ،مع بداية الربيع،
يتصاعد ثاني أكسيد الكربون من السطح،
حيث يتحول من جليد إلى بخار (أي من مادة
صلبة إلى غازية).

وف ــي ح ـقــول الـكـثـبــان الــرم ـل ـيــة ،م ــع إزال ــة
الجليد في فصل الربيع ،يحبس الغاز بين
الجليد والرمل ،وعندما يتشقق الجليد ،يتم
إطالق هذا الغاز بعنف ،فيحمل الرمال معه،
ً
مكونا البقع الداكنة والشرائط الملحوظة في
صور .CaSSIS
ً
والتقطت الصور أيضا الكثبان الهاللية،

َّ
«عنيفة» هددت بقتل  ٤٠٠شخص
اعـتـقـلــت الـشــرطــة األمـيــركـيــة
فتاة هـ ّـددت بإطالق النار على
الجميع في مدرستها السابقة
وقتلهم بمتعة.
وقالت شبكة "فوكس نيوز"
إن ال ـش ــرط ــة ذكـ ـ ــرت أن ال ـف ـتــاة
ألـيـكـسـيــس وي ـل ـس ــون ،الـبــالـغــة
ً
مـ ــن ال ـع ـم ــر  18ع ـ ــام ـ ــا ،أب ـل ـغــت
زمــاء هــا بأنها "ستطلق النار
عـ ـل ــى  400شـ ـخ ــص م ـ ــن أج ــل

المتعة والمرح" ،وعرضت عليهم
م ـشــاهــد ش ــري ــط ف ـيــديــو تظهر
فيها مهارتها ،وهي تطلق النار
بشكل عشوائي من بندقية آلية
ً
اشترتها حديثا.
وع ـث ــرت ال ـشــرطــة ،ف ــي مـنــزل
هــذه الفتاة بعد تفتيشه ،على
ب ـن ــدق ـي ــة ه ـج ــوم ـي ــة مـ ــن طـ ــراز
"كـ ــاش ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــوف" و 6مـ ـخ ــازن
ذخيرة لها.

ّ
ثلث األرجنتينيين فقراء

ً
وهــي الـكـثـبــان الــرمـلـيــة األكـثــر شـيــوعــا على
سطح المريخ ،والتي تشير انحناءاتها إلى
اتجاه الريح.
ويشير تشكيل التالل من الكثبان الرملية
ً
إلى أن الرياح الثانوية تلعب دورا في تشكيل
المشهد المريخي.

● الفعالية:

مسرحية "صناع

السعادة".
ً
مساء.
الوقت :السابعة
الـ ـمـ ـك ــان :مـ ـس ــرح دور ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية -الصليبيخات.

وفيات
خلف عناد مشحن العنزي

حسين علي أحمد الكندري

 79عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،ال ــرج ــال :دي ــوان
ال ـك ـنــادرة ،الـشـعــب ،ال ـن ـســاء :الــرمـيـثـيــة ،ق ،7ش ،75م ،23ت:
98063633 ،98994044 ،66342424

صديقة غلوم محمد صفر

زوجة عيسى عبدالرضا محمد جمعة
 68عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية سيد محمد ،سلوى ،شارع
المسجد األقصى ،النساء :الرميثية ،ق ،4ش ،44م ،5ملحوظة:
عزاء النساء عصرا فقط ،ت99197578 ،66432221 :

علي أحمد محمد علي الكندري

 67عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،ال ــرج ــال :دي ــوان
الكنادرة ،الشعب ،النساء :العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،1م،111
ت66421774 ،66565060 ،66693391 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

مجموعة مصرفية في ألمانيا،
بــأنــه اق ـت ــرض ل ـف ـتــرة قـصـيــرة
ً
ً
مبلغا ماليا مــن سائقه ،بعد
اكتشافه أنه ال يملك السيولة
الكافية لقضاء بعض األمــور
الـعــاجـلــة أث ـنــاء مـشــاركـتــه في
إح ـ ـ ــدى الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ب ـمــدي ـنــة
دوس ـل ــدورف األلـمــانـيــة ،أمس
األول.
(د ب أ)

الثقافة هذا المساء

 74عاما ،شيع ،الرجال :الدوحة ،ق ،4ش ،7م ،35النساء :الدوحة،
ق ،3ش ،2م ،41ت99600916 :

تحضر داغنا أيفا في مطبخها من
االثنين إلى الجمعة كميات من الطعام
ت ـك ـفــي م ـئ ـتــي ش ـخ ــص ف ــي ح ــي فـقـيــر
جنوب العاصمة األرجنتينية بوينس
أيــرس ،حيث تثقل األزمــة االقتصادية
كاهل السكان في بلد بات ثلث مواطنيه
في عداد الفقراء.
ً
وب ـع ـي ــدا ع ــن ت ـق ـل ـبــات س ـعــر صــرف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــال مـ ـص ــدر
ه ــوس ألف ــراد الطبقة الـمـتــوسـطــة في
األرجنتين ،باتت األولــويــة لكثير من
سكان حي فيا  24 21-هي توفير قوت
العيش ،في بلد يكفي إنتاجه إلطعام
 440مليون نسمة أي عشرة أضعاف
عدد السكان الحالي.
وأمام المنزل الذي يوزع فيه الطعام،
تنتظر نسوة يحملن أطفالهن إضافة
إلى أشخاص مسنين وآخرين من ذوي
االحتياجات الخاصة للحصول على
وجبات لألكل.
وفي شوارع هذا الحي الذي تقطنه
 60ألف عائلة على التخوم الجنوبية
للعاصمة ،ال أحد يتحدث عن الدوالر.
وتدير داغنا أيفا في منزلها مبادرة
"كاسا أوسينا دي سوينيوس" ،وهي
ً
م ـس ــاح ــة ت ـش ـت ـمــل أيـ ـض ــا ع ـل ــى ن ـطــاق
ً
مخصص لألنشطة الترفيهية ،فضال
عن خدمات للدعم الدراسي.
وتـ ــروي ه ــذه الـنــاشـطــة الـبــالـغــة 48
ً
عــامــا" :ه ـنــا ،ثـمــة أن ــاس كـثــر يعملون
ّ
بكد ومن المحزن رؤيتهم عاجزين عن
توفير المأكل".
(أ ف ب)
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المثقف العربي ،بصفة عامة ،يعيش أزمة التناقض ،بل إن النخب
ً
التناقض بأبعادها المختلفة،
السياسية والثقافية أكثر تجسيدا ألزمة ّ
ولعل الوضع المتناقض والهزيل الذي يمثله المثقف العربي يعتبر
أحــد الـعــوامــل األســاسـيــة فــي الحالة العامة التي وصــل إليها وضع
التردي العام في العالم العربي على الصعد كافة.
فلئن كانت األنظمة تتحمل ال ــوزر األكـبــر مــن حالة الـتــردي العام
ال ــذي بلغته أوضـ ــاع دول ـنــا الـعــربـيــة ،بسبب غـيــاب م ـشــروع الــوطــن
لــدى معظم األنظمة ،وهــو مــا أوجــد هـ ّـوة سحيقة بين هــذه األنظمة
وشـعــوبـهــا ،لضيق أفــق معظم األنـظـمــة الـعــربـيــة ،وسعيها الحثيث
ّ
فضيقت مساحة
لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب ا لــو طــن،
َ
تصادر بالكامل ،وأجهضت محاوالت المشاركة
الحريات فيها إن لم
ُ
السياسية وتحقيق نظام ديمقراطي حر فيها ،وانحازت هذه األنظمة
َ
َ
ولم َ
ترع سياسة التنوع
للرأي الواحد ،ولم تفسح المجال للرأي اآلخر،
واالخ ـتــاف ،بــل على العكس ،إذ قضت عليها ومنعت هــذه الثقافة
المجتمعية المهمة ،وقـبــل ذلــك وب ـعــده ،فقد قـ ّـوضــت كــل المشاريع
التنموية الوطنية بسياسات وممارسات عكسية ّ
تكرس الفساد وترعى
بــؤره ،وهــي الحال العامة لمعظم األنظمة العربية ،إال أن التناقض
المريب والتخاذل ّ
البين ،اللذين يهيمنان على المثقف العربي والنخب
ً
السياسية والثقافية تحديدا ،كانا عاملين جوهريين فيما وصلت إليه
حال الدول العربية ووضعها.
فالمثقف العربي بارع في التنظير بشأن الدولة وبنائها المؤسسي،
وفي أطروحات الفكر الديمقراطي وثقافة االختالف ،وفي المثل الوطنية
والقومية ،وفي تكوين الوعي الشعبي وبناء المعارضة الطموحة،
وفي أدبيات تكريس الحريات ودور المجتمع المدني والمنظومات
المشابهة ،وإل ــى آخــر أدب ـيــات الليبرالية أو اإلســامـيــة فــي تجسيد
المشروع الوطني والقومي.
غير أن الحقيقة والطامة الكبرى هي في االتجاه العكسي لذلك كله،
في الممارسة لدى المثقف العربي والنخب السياسية والثقافية ،إذ
إنهم سرعان ما يرسبون في اختبارات الحياة الحقيقية والممارسة.
ً
فـمــا إن يــأتــوا إل ــى الـسـلـطــة أو يـكــونــوا جـ ــزء ا منها حـتــى يكونوا
ً
ن ـم ــوذج ــا ل ـس ـيــاســات االن ـح ـي ــاز ال ـف ـكــري أو ال ـحــزبــي أو الـسـلـطــوي،
فيصادروا الحريات ويحاصروا النقد وحرية الكلمة ،ويتفننوا في
وأد المؤسسات وإفراغ العملية الديمقراطية ،بل وفي التناحر الفكري
ً
ً
ً
الخاوي فيما بينهم ،بما يورث صراعا مريرا وفارغا ،فمنهم الشريك
ّ
السلطة وطغيانها ،ومنهم
في ذلك ،ومنهم المبرر والمنظر لتعسف
ّ
ّ
ّ
والمسوف للمشروع الوطني ،ومنهم قناص الفرص الذي يثري
المثبط
ً
ويتكسب ويغتنم كل ما هو ممكن لتحقيق مصالحه الضيقة ،ماليا أو
ً
ً
ً
أو غيرها ،ومنهم الذي يكتفي بالتفرج
عائليا أو اجتماعيا أوُ سياسيا ّ
والذهول ليتحول كالخشب المسندة التي ال تسمن وال تغني من جوع.
فالمراجعات السريعة والخاطفة لوضع هؤالء المثقفين وتلك النخب
شاهد على أنهم من
في عالمنا العربي تؤكد أن االستقراء هو خير
ََ
ّ
وتردي أحوالها ،وال يتبقى إال نفر قليل بجهود
عوامل تراجع األمة
فردية تغلب عليهم الموازنة والتأني ،ثم التأني الذي يكون في نهاية
المطاف ،ملتقى للتنفيس دون عمل ُيذكر.
وعلى الــرغــم مــن كــل ذلــك ،فأنا أؤمــن بــأن دوام الـحــال مــن المحال،
وأن التغيير ال محالة آت ،فــاأل مــة تزخر بمن يجدد آمالها ويحقق
طموحاتها ،وليس ذلك على الله ببعيد.

رئيس البنك يقترض من سائقه
وج ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
أل كـبــر مجموعة مصرفية في
ألـمــانـيــا وأح ــد أكـبــر الــرؤســاء
التنفيذيين بالعالم نفسه في
موقف مالي صعب إلى حد أنه
اضطر لــاقـتــراض مــن سائقه
الخاص.
واعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرف كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــان
سيفينغ ،ا لــر ئـيــس التنفيذي
لمجموعة دويتشه بنك ،أكبر
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