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قوات أميركية إلى الخليج

اقتصاد

• الجبير :اعتداء «أرامكو» جاء من إيران • «الحرس الثوري» :سننقل الحرب إلى دول أخرى
• ةديرجلا .تنشر تفاصيل أقوى هجوم سيبراني على طهران :نجح بفتح األجواء اإليرانية ساعة
طهران  -فرزاد قاسمي

بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن ال ـه ـج ــوم
التخريبي غير المسبوق على
مـنـشــأ تـيــن نفطيتين تابعتين
ل ـش ــرك ــة «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» بــالـمـنـطـقــة
ال ـش ــرق ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أعـلـنــت
الواليات المتحدة أنها ستنشر
ق ـ ـ ــوات إض ــافـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
واإلمارات ،بهدف تعزيز القدرات
الدفاعية الجوية والصاروخية
وس ـ ــاح الـ ـج ــو ،ك ـمــا «سـتـســرع
وتـيــرة توفير مـعــدات عسكرية
للدولتين».
ه ـ ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي،
الــذي جــاء فــي مؤتمر صحافي

«الوطني» يحتفي
بموظفيه المتميزين
والفرق األكثر تعاونًا

بواشنطن لــوزيــر الــدفــاع مــارك
إس ـب ــر ب ـح ـض ــور رئ ـي ــس هـيـئــة
األركـ ـ ـ ـ ــان ال ـم ـش ـت ــرك ــة لـلـجـيــش
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـجـ ـن ــرال ج ــوزي ــف
دان ـف ــورد ،قابلته إي ــران بمزيد
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات ،عـ ـل ــى ل ـس ــان
قائد «الحرس الـثــوري» حسين
سالمي ،الذي هدد بنقل الحرب
إلـ ــى دول أخ ـ ــرى إذا تـعــرضــت
بالده ألي ضربة.
وقـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــامـ ـ ــي ،فـ ـ ــي ك ـل ـمــة
خ ــال اف ـت ـتــاح «مـتـحــف ال ـثــورة
اإلســامـيــة وال ــدف ــاع الـمـقــدس»:
ً
«لن نسمح مطلقا بجر 02

اقتصاد

قوات أميركية خالل تدريبات جرت قبل أيام في األردن (صفحة البحرية األميركية)

دراسة للعدساني :بديل «االستبدال» صندوق أو بنوك
الهاشم لـ ةديرجلا :.أؤيد استمرار النظام برسوم بين  3و %5وأرفض «األمثال»
●

فهد التركي ومحيي عامر

في حين أعربت عضوة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء
الهاشم عــن رفضها مقترح وقــف نظام االسـتـبــدال ،استبق مقرر
النائب ريــاض العدساني
لجنة الميزانيات والحساب الختامي َ
اجتماع اللجنة المالية الـيــوم الــذي تناقش فـيــه ،بحضور وزيــر
المالية نايف الحجرف ،تعديالت قانون التأمينات االجتماعية
المتعلقة بـ«االستبدال» بإعداده دراسة مفصلة عن أثر هذا النظام
على مؤسسة التأمينات ،انتهى فيها إلى وضع بديلين لمعالجته،
هما «الصندوق أو البنوك».
وفي موازاة تحذيره من خطورة دراسة تعديالت قانون التأمينات
على أسس سياسية ،اقترح العدساني ،في دراسته ،إنشاء 02

رفض زيادة مساعدة الطالب المتزوج
الخراز :لتحقيق المساواة وعدم تكبد الميزانية مبالغ هائلة
●

محيي عامر

رفض وزير الشؤون االجتماعية والعمل سعد
الخراز زيادة المساعدة العامة للطالب المتزوج

ً
ً
إلى  700دينار شهريا ،عازيا ذلك إلى «المساواة
وترشيد اإلنفاق».
وأعلن الخراز ،في رده على اقتراح برغبة بهذا
الشأن مقدم من النواب خليل عبدالله 02

اقتصاديات

ملكيات األجانب في البنوك مستقرة وبعضها ارتفع خالل سبتمبر

ً
«هيئة األسواق» :قطعنا أشواطا
مهمة في استكمال الحسابات
المجمعة وتقابل الحساب الواحد

11

احترافية مديري الصناديق على
ّ
البورصة
تراجعات
محك
10
«الشال» :هامش مريح بين أسعار
أسهم البنوك مقارنة بأدائها 12

13

 %95نسبة إنجاز خط الغاز
الخامس والتشغيل الكلي
مطلع العام المقبل
١٠

يعد بحل أزمة «بريكست»
«العمال» البريطاني ِ

ثان
تعهد بالتوصل إلى اتفاق وإجراء استفتاء ٍ

عماليون يستعدون للمشاركة في مؤتمرهم السنوي في برايتون أمس (أ ف ب)

15

بدأ حزب العمال (يسار الوسط)
البريطاني المعارض ،أمس ،مؤتمره
الـ ـسـ ـن ــوي ،وه ـي ـم ـنــت ع ـل ـيــه قـضـيــة
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
(بــريـكـســت) ،واالسـتــراتـيـجـيــة التي
يـجــب أن يـعـتـمــدهــا م ــع الـتــوقـعــات
بإجراء انتخابات مبكرة في األشهر
الثالثة المقبلة.
ومن المتوقع أن يحضر  13ألف
عضو مــن أعـضــاء «الـعـمــال» ،الذين
يزيد عددهم على  500ألــف عضو،
المؤتمر الــذي يستمر خمسة أيــام
في مدينة برايتون الساحلية.
وأظهرت مسودة بيان ،ستعرض
على الحزب للتصويت ،أنه سيتمكن
ف ــي ح ـ ــال ت ــول ـي ــه قـ ـي ــادة ال ـح ـكــومــة
م ــن ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق «مـعـقــول»
للخروج من االتحاد خالل  3أشهر
ـان ع ـل ــى ه ــذا
وإجـ ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء ثـ ـ ـ ٍ
االتفاق أو البقاء في التكتل ،خالل
ستة أشهر.
وذكـ ــرت ال ـم ـســودة ،الـتــي اطلعت
«روي ـ ـتـ ــرز» عـلـيـهــا ،أن ــه «ب ـعــد ثــاث
سـنــوات مــن الـمـفــاوضــات المخزية
التي يجريها المحافظون واألزمــة
الـبــرلـمــانـيــة سـتـتـمـكــن أي حـكــومــة
بقيادة حزب العمال من حل مسألة
الـ ـخ ــروج م ــن االتـ ـح ــاد ب ـطــري ـقــة أو
بأخرى خالل ستة أشهر من توليها
السلطة».
وأضافت أن «حكومة حزب العمال
سـ ـتـ ـت ــوص ــل م ـ ــع االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد التـ ـف ــاق
معقول للخروج خالل ثالثة أشهر
وستطرحه على الشعب في 02

إضافة «الغسيل الكلوي»
إلى الئحة العالج بالخارج
●

عادل سامي

أصــدر وزيــر الصحة د .باسل
ً
ً
ال ـص ـبــاح ق ـ ــرارا وزاريـ ـ ــا بتعديل
ً
ال ــائ ـح ــة ال ـم ـع ـم ــول ب ـه ــا حــال ـيــا
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاج بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ل ـي ـض ــاف
إليها ،من دون عرض على لجنة
ت ـخ ـص ـص ـي ــة ،م ــرض ــى ال ـغ ـس ـيــل
الكلوي ،ممن نالوا موافقة اللجان
ال ـط ـب ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا ع ـل ــى عــاج ـهــم
بالخارج من أمراض أخرى.
وأوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــرار ص ـ ـ ــرف
المخصصات المالية للمريض
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي 02

14
الغانم يستعرض مستجدات
االقتصاد وتحدياته في
مؤتمر «صياغة المستقبل»

محليات

03
المضف لـ ةديرجلا:.
إطالق نظام «أوراكل»
المالي لبنك االئتمان

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يهنئ أرمينيا ومالطا
وبليز بأعيادها الوطنية
بـ ـع ــث سـ ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد،
بـبــر قـيــات تهنئة إ لــى كــل من
رئ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة أرم ـي ـن ـيــا
أر مـيــن ســاركـسـيــان ،ورئيس
جـمـهــوريــة مــالـطــا د .جــورج
فيال ،وحاكم عام بليز السير
كولفيل نوبيرت يونغَّ ،
عبر
فـ ـيـ ـه ــا سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن خ ــال ــص
ت ـهــان ـيــه ،ب ـم ـنــاس ـبــة األع ـي ــاد
ا لــو ط ـن ـيــة ل ـبــاد هــم ،متمنيا
لهم موفور الصحة والعافية،
و ل ـب ـلــدا ن ـهــم ا ل ـصــد ي ـقــة دوام
التقدم واالزدهار.
وبـعــث سـمــو نــائــب األمـيــر
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ــواف
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد ،وسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس
مجلس الوزراء الشيخ جابر
الـ ـمـ ـب ــارك ،ب ـب ــرق ـي ــات تـهـنـئــة
مماثلة.

local@aljarida●com

ممثل صاحب السمو يغادر إلى نيويورك

للمشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة
غادر ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
ً
والــوفــد المرافق لسموه البالد أمــس متجها إلــى مدينة
نـيــويــورك بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ل ـتــرؤس وفــد
الكويت المشارك في اجتماعات الــدورة الـ  74للجمعية
العامة لألمم المتحدة.
ً
ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كال من نائب
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صباح
الخالد ،ووزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،ووزير
التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،ووزيرة
األشغال العامة وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بوشهري.
وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس
األم ــة بــاإلنــابــة عـيـســى ال ـك ـنــدري ونــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،
وعدد من الشيوخ والمستشارين بديوان رئيس مجلس
الــوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني
وك ـبــار الـمـســؤولـيــن فــي ال ــدول ــة وديـ ــوان رئ ـيــس مجلس
الوزراء.

ممثل األمير لدى مغادرته إلى نيويورك

الكويت :التقاعس األممي في محاسبة إسرائيل
ّ
شجعها على تحدي المجتمع الدولي

فرق تطوعية« :رسالة وفاء»
تعبر عن محبة األمير

العتيبي :اعتزام تل أبيب ضم أراض بالضفة الغربية انتهاك صارخ لألمم المتحدة وقراراتها
اعتبرت الكويت أن من الملح
أكثر من أي وقت مضى
المحافظة على القانون
الدولي ومساءلة إسرائيل
على جميع انتهاكاتها بما في
ذلك حمالت االستيالء على
المباني والمنازل الفلسطينية
واالعتقاالت التعسفية
للمدنيين الفلسطينيين
والقرارات األحادية.

ج ـ ــددت ال ـك ــوي ــت تــأك ـيــدهــا ان
استمرار التقاعس الدولي شجع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح عـلــى
اإلمـ ـع ــان ف ــي تـعـنـتـهــا وتـحــديـهــا
إلرادة المجتمع الدولي وانتهاك
الـقــانــون الــدولــي وتـحــدي ق ــرارات
الشرعية الدولية.
جــاء ذلــك في كلمة الكويت في
جلسة مجلس األمن حول الحالة
فــي ال ـشــرق األوس ــط بـمــا فــي ذلــك
القضية الفلسطينية التي ألقاها
أمس الجمعة مندوبها الدائم لدى
األم ــم الـمـتـحــدة السفير منصور
العتيبي.
وقال العتيبي ان مجلس األمن
يطالب في القرار  2334إسرائيل
بأن توقف فورا وعلى نحو كامل
جميع األنشطة االستيطانية في
األرض الفلسطينية المحتلة بما
فيها القدس الشرقية وأن تحترم
جميع التزاماتها القانونية في هذا
الصدد احتراما كامال.
واكـ ـ ــد أن اسـ ـتـ ـم ــرار إس ــرائ ـي ــل
الـسـلـطــة الـقــائـمــة بــاالح ـتــال في

بناء وتوسيع المستوطنات غير
القانونية فــي فلسطين المحتلة
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ـقـ ــدس ال ـشــرق ـيــة
يبعث رسالة واضحة مفادها أنها
مصممة على االستمرار في ذلك.
واشار الى أن بناء مستوطنات
جــديــدة وتــوسـيــع المستوطنات
القائمة وضم األراضي في الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـق ــدس
الشرقية يقوض فرصة إقامة دولة
فلسطينية عـلــى أس ــاس ق ــرارات
مـجـلــس األمـ ــن ذات الـصـلــة وحــل
الدولتين.
واضـ ـ ــاف أن اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تـ ـتـ ـخ ــذه ــا وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـت ــي
تتبعها اسرائيل السلطة القائمة
ب ــاالحـ ـت ــال ع ـل ــى ن ـح ــو مـسـتـمــر
واالس ـت ـخ ـف ــاف ب ــال ــرأي الـعــالـمــي
يتجليان بكل وضوح في إعالنها
مؤخرا الموافقة على اقامة أكثر
مــن  2300وح ــدة استيطانية في
الضفة الغربية بما في ذلك القدس
الشرقية.
وذكر السفير العتيبي أن هذه

منصور العتيبي

الخطوة األخـيــرة أتبعها اإلعــان
االسـتـفــزازي األخـيــر عــن نية ضم
أراض من الضفة الغربية المحتلة
ع ـ ــام  1967فـ ــي انـ ـتـ ـه ــاك صـ ــارخ
لـلـقــانــون ال ــدول ــي وم ـي ـثــاق األم ــم
المتحدة وقرارات الشرعية الدولية
ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس
األمن  242و.338
واوضـ ــح ان مـخـطـطــات الضم

االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة
ل ــأراض ــي الفلسطينية ادت الــى
ازديــاد عدد المستوطنين والذي
ب ـ ـ ـ ــدوره س ــاه ــم فـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
ال ـه ـج ـمــات الـعـنـيـفــة واالج ــرام ـي ــة
التي يرتكبها المستوطنون ضد
الـمــدنـيـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وهــي
هجمات مازالت تحدث تحت أنظار
قوات االحتالل اإلسرائيلية.
وأضاف "أن مسؤولية المجتمع
الدولي واضحة ومــن الملح أكثر
من أي وقت مضى المحافظة على
القانون الدولي ومساءلة إسرائيل
على جميع انتهاكاتها بما في ذلك
حـمــات االسـتـيــاء على المباني
والمنازل الفلسطينية واالعتقاالت
التعسفية للمدنيين الفلسطينيين
والقرارات األحادية".
واشـ ـ ــار الـ ــى ق ـ ــرار ح ـجــب جــزء
من عائدات الضرائب عن السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـضـ ـغ ــوط الـتــي
تتعرض لها وكالة األمم المتحدة
إلغ ـ ــاث ـ ــة وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ــاجـ ـئـ ـي ــن
الفلسطينيين (أونــروا) وعمليات

استهداف المتظاهرين المشاركين
ف ــي م ـس ـي ــرات "ال ـ ـعـ ــودة ال ـك ـبــرى"
بالذخيرة الحية والتي يمكن أن
تــرقــى ال ــى جــرائــم ح ــرب وجــرائــم
ضد اإلنسانية.
وبـ ـي ــن ال ـس ـف ـي ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي ان
غ ـيــاب أي تــدابـيــر جــديــة لتفعيل
ال ـم ـس ــاء ل ــة ع ـم ــا بـ ـق ــرار مجلس
األم ــن رق ــم  2334وســائــر ق ــرارات
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ذات ال ـص ـلــة قد
أدى ولألسف الشديد الى تمادي
الـسـلـطــة الـقــائـمــة بــاالح ـتــال في
انـتـهــاكــاتـهــا ال ـصــارخــة لـلـقــانــون
الدولي والتفاقية جنيف الرابعة
لعام .1949
وأوضـ ـ ـ ــح ان ق ـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس
االم ـ ــن واالم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة تـطــالــب
سلطة االحتالل اإلسرائيلية بوقف
م ــا تـنـتـهـجــه م ــن س ـي ــاس ــات ومــا
تتخذه مــن تــدابـيــر غير قانونية
في األراضي المحتلة بما في ذلك
القدس الشرقية وبإنهاء احتاللها
الذي تجاوز نصف قرن من الزمن.

أكد عدد من رؤساء الفرق التطوعية الشبابية القائمة على المبادرة
الوطنية المتمثلة بتقديم رسالة وفاء لسمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد أن هذه المبادرة تعبر عن محبة الشعب لقائدهم الكبير.
وأضاف رؤساء الفرق في تصريحات متفرقة لـ "كونا" ،أمس ،عقب
اجتماع تنسيقي لهم عقد في مقر الهيئة العامة للشباب ،أن المبادرة
التي سيشارك بها مواطنون ومقيمون على حد سواء ستستمر إلى
أن ّ
تقر أعين أهل الكويت بعودة قائدهم الكبير إلى البالد.
وقــال رئيس فريق "اإلسناد واإلنقاذ الكويتي" طالل الزمانان ،إن
الرسالة هي تعبير بسيط عن فرحة المواطنين والمقيمين بنجاح
ً
الفحوصات الطبية التي أجراها سمو األمير أخيرا وتجسد تطلعهم
ً
لعودة سموه إلى أرض الوطن وشعبه سالما معافى.
وأضــاف الزمانان أن الرسالة ستكون متاحة أمام الجميع لوضع
التواقيع عليها في سجالت خاصة عبر جهود الشباب الكويتيين
المتطوعين في المجمعات التجارية والجامعات والمدارس وفي ارض
المعارض وغيرها من اماكن التجمعات.
من جانبها ،قالت رئيس فريق "زاجل" التطوعي جنان القناعي ،إن كل
شخص أو مجموعة بإمكانهم أن يجمعوا تواقيعهم في سجل خاص
بهم سواء في مقرات أعمالهم أو في دواوينهم أو حتى على مستوى
ً
العائلة واألصدقاء من خالل طباعة الرسالة ،ثم توقيعها وصوال إلى
تسليمها ألحــد المراكز التابعة للهيئة العامة للشباب في الشامية
والجهراء والعارضية والقصور.
بــدوره ،أكد رئيس فريق تكاتف التطوعي ناصر الوليد أن الفرق
ً
التطوعية القائمة على هذه المبادرة ستطلقها قريبا على منصات
التواصل االجتماعي المختلفة إليصالها ألكبر عدد من المواطنين
والمقيمين.
مــن نــاحـيـتــه ،أك ــد رئـيــس فــريــق "ال ـجــوالــة" نــاصــر الـشـمــري ،أن ــه تم
التنسيق مع كل فرق الجوالة والعاملين في الحركة الكشفية في الكويت
ً
للبدء في جمع تواقيع منتسبيها حرصا من جوالة الكويت على أن
يكونوا في مقدمة هذه المبادرة الطيبة.
وتضم الـفــرق التطوعية التي أطلقت هــذه الـمـبــادرة فــرق الغوص
"سنيار" و"زاج ــل" و"نهتم" و"اإلسـنــاد واإلنـقــاذ الكويتي" و"الجوالة"
و"تكاتف" إضافة إلى فريق "سحابة أمل".

معرفي :نيل الكويت عضوية مجلس محافظي «األبحاث» :بناء القدرات من أجل
االستخدام اآلمن للتكنولوجيا النووية
«الذرية» باإلجماع يؤكد التقدير الدولي
ق ـ ــال س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
النمسا ومندوبها الدائم لدى
المنظمات الدولية في فيينا
ص ـ ــادق م ـع ــرف ــي ،إن حـصــول
الكويت على عضوية مجلس
م ـحــاف ـظــي ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة ب ــاإلجـ ـم ــاع
يــؤكــد ال ـت ـقــديــر الـ ــذي تحظى
بــه الـكــويــت مــن جــانــب جميع
أعـضــائــه الــذيــن يبلغ عددهم
 35دولة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريح لـ"كونا" أمس األول ،أن

عضوية مجلس المحافظين
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر أع ـ ـلـ ــى ج ـه ــاز
ت ـن ـف ـي ــذي ف ـ ــي الـ ــوكـ ــالـ ــة بـعــد
المؤتمر الـعــام وهــو الصانع
لسياستها تتزامن مع انضمام
الـكــويــت ال ــى المجلس للمرة
الـخــامـســة فــي تــاريـخـهــا منذ
انضمامها إل ــى الــوكــالــة قبل
ً
 55عاما.
وأضاف أنها تتزامن كذلك
مـ ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ال ـج ــاري ــة
النـ ـتـ ـخ ــاب م ــدي ــر ع ـ ــام جــديــد
ً
للوكالة خلفا للمدير الراحل

قوات أميركية إلى...
الحرب إلى أراضينا» ،و«من يريد أن تكون أراضيه الساحة الرئيسية
ً
للمعركة فنحن مستعدون» ،محذرا من أن «الضربة المحدودة لن
تبقى محدودة ،وسنرد على كل من تسول له نفسه العدوان علينا،
وسندمره ولن نترك له أي نقطة سليمة».
وفيما بدا أنه تعليق على اتهام طهران بالوقوف وراء هجوم
«أرام ـكــو» قــال ســامــي« :لتعلموا أنـنــا سنعلن أي عمل نـقــوم بــه»،
ً
ً
ً
مضيفا« :لدينا اإلرادة عمال وقوال لتحمل المسؤولية عما نفعله».
من جهته ،حمل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل
ً
الجبير أمس طهران مسؤولية الهجوم ،مصرحا للمرة األولى بأن
مصدره إيران.
وقال الجبير ،في مؤتمر صحافي بالرياض« :نحن متأكدون أن
المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال ...وأن األسلحة المستخدمة
ً
في الهجوم إيرانية» ،مشيرا إلى أن التحالف البحري الذي تسعى
إلـيــه واشـنـطــن سيساعد فــي تــأمـيــن الـمــاحــة بالخليج وحماية
مصادر الطاقة.
إلى ذلك ،نفت إيران أمس تعرضها لـ «هجوم إلكتروني ناجح»،
ً
وذ لــك تعليقا على إ عــان مجموعة «نيت بلوكس» المتخصصة
في الدفاع عن الحقوق الرقمية ،في تغريدة ،أن «بيانات أظهرت
اضطرابات متقطعة في اإلنترنت بإيران» وأن «هذه البيانات تتوافق
مع هجوم سيبراني أو حادث تقني غير متوقع في الشبكات التي
شملتها االضطرابات ،أكثر من تطابقها مع قطع مقصود لإلنترنت
أو حادث إغالق».
في المقابل ،أكد مصدر عالي المستوى في «منظمة الدفاعات
غير التشغيلية» اإليرانية أن إيران تعرضت ليل الجمعة  -السبت
ً
ألكبر هجوم إلكتروني في تاريخها حتى اآلن ،مضيفا أن الهجوم
اسـتـهــدف جميع منشآت الـبــاد النفطية وال ـنــوويــة ،مما اضطر
المنظمة للطلب من وزارة االتصاالت قطع أجزاء كبيرة من اإلنترنت،
وتعطيل تلك المنشآت ،وقسم من المنشآت العسكرية.
وق ــال الـمـصــدر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن األجـهــزة اإليــرانـيــة المختصة
توصلت ،حسب المعلومات األولية ،إلى أن الهجوم تم من خالل أكثر
من  1500محطة من شتى أرجاء العالم ،واستهدف اختراق األنظمة
الدفاعية لوزارة االتصاالت ،والدخول إلى أنظمة المنشآت النفطية
ً
والنووية ،موضحا أن المخترقين كانوا قد زرعوا أنظمة فيروس في

ي ــوكـ ـي ــا أم ـ ــان ـ ــو إذ ي ـت ـنــافــس
أربعة مرشحين من رومانيا
وسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا واألرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن
وب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو ع ـل ــى ه ــذا
المنصب.
ك ـم ــا أكـ ــد ال ـس ـف ـيــر مـعــرفــي
اسـتـمــرار الـكــويــت فــي دعمها
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادي لـ ـل ــوك ــال ــة
ً
الدولية للطاقة الذرية ،مشيدا
بالنتائج ا لـتــي تــم تحقيقها
للكويت خالل المؤتمر.
صادق معرفي

هذه األجهزة ،وكانت تلك البرامج تنتظر لحظة الصفر لتبدأ العمل.
وحسب المصدر ،فإن الهجوم سبقه مهاجمة مجموعة أخرى
ألنظمة الكترونية تابعة للحرس الثوري تشغل محطات إطالق
الصواريخ والطائرات دون طيار ،للتضليل.
ً
وأوض ــح أن ع ــددا مــن الهجمات تركز على األنظمة المصرفية
ً
الخاصة بالمصرف المركزي اإليراني ،مضيفا أن الفيروسات التي
كان المهاجمون زرعوها في تلك الشبكات كانت تفتح «البوابات»
للمهاجمين كي يستطيعوا النفاذ إلى األنظمة ،األمر الذي يعتبر
أكبر اختراق أمني إلكتروني في تاريخ إيران.
وقــال إن وقف تشغيل األنظمة التابعة لــوزارة النفط لم يشكل
ً
ً
خ ـطــرا كـبـيــرا ،إذ تــوقــف اإلن ـتــاج فـتــرة وج ـيــزة ،غـيــر أن المتضرر
ً
ُاألكبر كان عملية تخصيب اليورانيوم ،مؤكدا أن القوات المسلحة
أجبرت على فصل قسم كبير من أنظمتها اإللكترونية عن العمل،
مما أدى الــى فتح األج ــواء اإليرانية نحو ساعة كانت كافية ألي
نوع من االختراق.
وذكر المصدر أن المعركة اإللكترونية التي استمرت  5ساعات
وانتهت فــي الصباح قــد تكون أكبر هجوم فضاء إلكتروني في
ً
التاريخ ،الفتا إلى أنه رغم تمكن اإليرانيين من صد الهجوم ،فإن
األضــرار كبيرة ،وهناك منشآت نفطية ونووية قد يتوقف عملها
بضعة أشهر.
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دراسة للعدساني :بديل «االستبدال»...
صندوق ثامن في المؤسسة للقروض ،مع إلغاء نظامي االستبدال
واألمثال ،من خالل إدخال تعديالت تشريعية جديدة ،على أن يكون
الصندوق الجديد تحت إدارة المؤسسة.
أما البديل الثاني ،فاتقق فيه العدساني مع ما طرحته «الجريدة»
ً
سابقا ،عبر اللجوء إلى البنوك بضوابط ،مع إشراف ومراقبة الدولة
لحماية المتقاعد وااللتزام بشروط وتعليمات بنك الكويت المركزي،
بحيث تـشــارك الـمـصــارف فــي هــذا المقترح بتوفيرها تسهيالت
ائتمانية للمتقاعدين ،مما َي ّ
حد تعثر أصحاب ملف االستبدال،
الذين ُي َ
فرض عليهم بمقتضاه تكاليف عالية على المبلغ المستبدل
ً
وفق شروط المؤسسة المطبقة حاليا.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـع ــدس ــان ــي« :ال ن ـت ــوق ــع ل ــدول ــة رشـ ـي ــدة أن تـسـمــح

أكـ ـ ــدت الـ ـم ــدي ــرة ال ـع ــام ــة ل ـم ـع ـهــد ال ـكــويــت
ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة د .س ـم ـيــرة ع ـمــر أهـمـيــة
بناء القدرات البشرية والمؤسسية من أجل
اال س ـت ـخــدام اآل م ــن وا لـسـلـمــي للتكنولوجيا
النووية لدعم اولويات التنمية الوطنية.
وقالت عمر لـ"كونا" أمس األول ،بمناسبة
خ ـتــام أع ـم ــال ال ـ ــدورة ال ـ ـ  63لـلـمــؤتـمــر الـعــام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إنه تم تطوير
ب ـن ـي ــة أس ــاسـ ـي ــة وتـ ـع ــزي ــز الـ ـخـ ـب ــرات ال ـف ـن ـيــة
الستخدام التقنيات النووية بفعالية بطريقة
مستدامة في العديد من المجاالت الحيوية
ف ــي ال ـب ــاد بــال ـت ـعــاون م ــع ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الذرية.

ولفتت إلى حرص الكويت على االستفادة
من الخبرات الدولية لتطوير وتعزيز قدرة
ً
اال ف ــراد وا لـمــؤ سـســات الكويتية تماشيا مع
خطة التنمية ورؤية "كويت جديدة ."2035
وذكرت أن المشاركة في هذه االجتماعات
ً
تــأتــي تــأك ـيــدا الل ـت ــزام ال ـكــويــت بــاالتـفــاقـيــات
الــدول ـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ه ــذا ال ـعــام يـتــزامــن
ً
مــع مــرور  55عــا مــا على العالقة مــع الوكالة
ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،ف ــي ح ـيــن تــواصــل
الكويت تعاونها المثمر في تعزيز التعاون
في جميع الجوانب ذات الصلة بالتطبيقات
السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.

لمؤسساتها المشرفة على هذا النظام باإلفالس ،كما ال نتوقع أن
يرضى مجتمع راشد بأن يغدق نظامه التأميني على جيل مقابل
التضحية بجيل قادم».
في السياق ،أعلنت النائبة صفاء الهاشم رفضها مقترح وقف
نظام االستبدال واالستعاضة عنه بـ «األمثال» الــذي اقترحه عدة
ً
نواب مؤخرا ،ألنه «يحمل ثغرات عديدة» ،مبينة أنها متخوفة منه
«وهذا سبب عدم توقيعي عليه».
وقــالــت الهاشم ل ـ «الـجــريــدة» إن هــذا المقترح يضاعف مشكلة
المتقاعدين ،لــذا «مازلت مؤيدة الستمرار نظام االستبدال ،على
أن تكون هناك رسوم إدارية تتراوح بين  3و %5لمعالجة مشكلة
ً
الفوائد» ،مؤكدة أن «االستبدال» هو األكثر أمانا واألفضل للتعامل
مع هذه القضية.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ال ـمــزعــج ف ــي ق ــان ــون االس ـت ـب ــدال ه ــو الـفــوائــد
معالجتها من خالل حل ناجع ،ال أن نزيد المشكلة
«وباستطاعتنا
ُ
ً
ونأتي بقانون جديد قدم بعجالة ،ومن دون دراسة جدوى ،فضال
ً
عــن أن المؤسسة لــم تقدم أرقــامــا وبيانات صحيحة وكاملة عن
كلفة المقترح».
وتابعت« :للمرة األول ــى أق ــول ،بنفس التأكيد ألسـبــاب رفضي
للقرض الحسن ،إن نظام األمثال كذلك يسمح بصرف ما بين 14
ً
و 16ضعفا للراتب للمتقاعد ،ويكون له الحق بتقسيمها» ،متسائلة:
ً
«لـمــاذا نعيد صناعة العجلة مـجــددا من خــال األمـثــال والمقترح
الـجــديــد ،مــع أنـهــا تسير بالشكل الصحيح فــي نـظــام االسـتـبــدال،
ومشكلتنا فقط في الفوائد وحلها بالرسوم اإلدارية على أن يبقى
ً
النظام قائما».
ولفتت إلــى أنها غير متأكدة مــن حسم الموضوع فــي اللجنة
المالية اليوم ،لكن المؤكد هو أن اللجنة ستنجز تقريرها لعرضه
على المجلس.
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رفض زيادة مساعدة...
وعدنان عبدالصمد وعودة الرويعي وخالد الشطي وأحمد الفضل،
عــدم الموافقة على الــزيــادة؛ ألنها تتطلب دراســة شاملة للتكلفة
ً
المالية ،فضال عن إعادة النظر في المساعدات االجتماعية لجميع
ً
الفئات المستحقة ،تحقيقا للمساواة ،وهو ما سيتطلب تخصيص

سميرة عمر

اعتمادات مالية إضافية ستكبد الميزانية مبالغ هائلة.
وبموجب المرسوم رقم  23لسنة  2013بشأن استحقاق وتقدير
ورب ــط الـمـســاعــدات ال ـعــامــة ،تبلغ قيمة الـمـســاعــدة الـتــي يحصل
ً
ً
عليها الطالب المتزوج حاليا  559ديـنــارا رأى مقدمو االقـتــراح
أنها غير كافية في ظل الغالء المعيشي وارتفاع أسعار اإليجارات
والمصاريف اليومية.
وفــي السياق ،كشفت مصادر مطلعة ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن وزير
ً
الشؤون ال يمكنه تعديل تلك المساعدة أساسا باقتراح برغبة،
ً
لوجودها في نص القانون ،فضال عن أن تعديلها يحتاج إلى اقتراح
أو مشروع بقانون يقر من مجلس األمة.

إضافة «الغسيل الكلوي»...
تتحمل فيها ال ــوزارة نفقات عــاجــه بــالـخــارج إذا زادت مــدة إقامته
بالمستشفى عن أسبوعين ،وذلك في حاالت حوادث الطرق والكسور
الحادة والحروق الحادة والجلطات القلبية والدماغية الحادة ،كما
سمح لمرضى زراعة األعضاء والسرطان بإيقاف العالج بحد أقصى
ثالثة أشهر ،والـعــودة إلــى الـخــارج للعالج بــدون العرض على لجنة
تخصصية.

«العمال» البريطاني ِيعد بحل...
استفتاء مع خيار البقاء في التكتل خالل ستة أشهر».
ً
والحزب ليس موحدا خلف قيادة اليساري المتشدد جيرمي
كــوربـيــن لـهــذه الـقـضـيــة ،إذ يشهد انـقـســامــات عميقة تشبه
االنقسامات الموجودة في حــزب المحافظين الحاكم الذي
ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون.
(لندن ـ ـ رويترز)
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محليات
«الصحة» تعرض منجزاتها أمام األمم المتحدة
من خالل تقرير يتضمن إجراءات الوزارة في مكافحة األمراض المزمنة
عادل سامي

ً
الجارالله رئيسا
لمجلس أقسام
الباطنية
والعثمان لرئاسة قسم
األطفال في مستشفى
جابر األحمد

يقدم وفد وزارة الصحة إلى
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـ ــذي ي ــرأس ــه
ً
الوزير د .باسل الصباح تقريرا
ً
مـفـصــا أم ــام االجـتـمــاع الــرابــع
الرفيع المستوى الذي سيعقد
فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ه ـ ــذا األسـ ـب ــوع
ويتضمن إنجازات الــوزارة في
مجال مكافحة األمراض المزمنة
غير المعدية وعوامل الخطورة
ذات العالقة بها وفي مقدمتها
اعـ ـتـ ـب ــار الـ ــوقـ ــايـ ــة والـ ـتـ ـص ــدي
لــأمــراض المزمنة ،أولــويــة في
خـطــة الـتـنـمـيــة وبــرنــامــج عمل
الحكومة.
وقـ ــالـ ــت م ـع ـل ــوم ــات صـحـيــة
لـ «الجريدة» أن التقرير يتضمن
إيالء الوزارة المحورين الوقائي
والعالجي أهمية كبرى ،بهدف
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـلـ ـتـ ـح ــدي ال ـك ـب ـي ــر
والـمـتـمـثــل فــي خـفــض مـعــدالت
الوفيات الناتجة عن األمــراض
المزمنة غير المعدية.
ً
وأ ي ـض ــا سيتضمن التقرير
ت ـش ـج ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـل ـب ـح ــوث
ف ــي م ـجــال الــوقــايــة والـتـصــدي

ل ــأم ــراض ال ـمــزم ـنــة م ــن خــال
تخصيص جــا ئــزة تحت مظلة
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ب ـج ـن ـيــف ت ـح ـمــل اسـ ــم صــاحــب
الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
صباح األحمد ،وجائزة الكويت
لمكافحة الـسـكــري والـســرطــان
وأم ــراض الـقـلــب ،على مستوى

وزيادة عدد المقاعد في جامعة «دالهاوسي»،
ع ــاوة عـلــى مـنــاقـشــة إم ـكــان الـمـشــاركــة في
األبحاث الطبية بين الجانبين.
م ــن جـهـتـهــا أع ـل ـنــت رئ ـي ـســة وح ـ ــدة ال ـغــدد
الصماء في مستشفى مبارك الكبير ،د .شيخة
أب ــا الـخـيــل ،تنظيم ن ــدوة علمية عــن أم ــراض
الغدد الصماء في  20أكتوبر المقبل ،بمشاركة
نخبة من األطباء ذوي االختصاص في مجال
الباطنية والغدد الصماء.

ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ـش ــرق
ال ـم ـت ــوس ــط ال ـت ــاب ـع ــة لـمـنـظـمــة
الصحة العالمية.

قرارات وتكليف
في مجال آخــر ،أصــدر وزير
ا لـصـحــة قـ ــرارا بتكليف وكيل
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون
ا لـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،د .ع ـ ـبـ ــدا لـ ــر ح ـ ـمـ ــن
الـمـطـيــري ،إضــافــة إل ــى عمله،
القيام بأعمال الوكيل المساعد
لشؤون الصحة العامة والوكيل
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـخــدمــات الـطـبـيــة
الـمـســانــدة ،اعـتـبــارا مــن الـيــوم
ولحين عودتهما من اإلجازة.
ك ـم ــا أص ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــرارا م ـمــاثــا
ب ــإض ــاف ــة ك ــل م ــن م ــدي ــر إدارة
تفتيش األدويـ ــة ومــديــر إدارة
تـعــزيــز الـصـحــة ورئ ـيــس قسم
مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــام ــة
ومـ ـمـ ـث ــل عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـب ـي ـئــة ومـ ـمـ ـث ــل عـ ــن ال ـه ـي ـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـغـ ــذاء والـ ـتـ ـغ ــذي ــة
ل ـع ـض ــوي ــة ال ـل ـج ـن ــة الــوط ـن ـيــة
لالستخدام الرشيد للمضادات

بدء إحالل معلمات اإلنكليزية آخر العام الدراسي
«التربية» :وقف تعيين غير الكويتيات لوجود فائض بالمدارس
●

فهد الرمضان

تتجه وزارة التربية إلى تطبيق
س ـيــاســة اإلح ـ ــال ع ـلــى معلمات
اللغة اإلنكليزية الوافدات ،إذ من
المتوقع أن يبدأ إنهاء خدماتهن
مع نهاية العام الدراسي الحالي.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أكـ ـ ــدت
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة،
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن قـطــاع التعليم
ال ـع ــام يـعـمــل ع ـلــى ح ـصــر أع ــداد
معلمات اللغة اإلنكليزية الوافدات
في مختلف المناطق التعليمية
ً
تمهيدا لدراسة إمكانية تطبيق
سياسة اإلحالل عليهن ،موضحة
أن ال ـق ـط ــاع ي ـ ــدرس ك ــذل ــك أع ــداد
المعلمات الكويتيات الــاتــي تم
تعيينهن ،إ ضــا فــة إ ل ــى المتوقع
تـ ـخ ــرجـ ـه ــن م ـ ــن كـ ـلـ ـي ــات إعـ ـ ــداد
المعلمين بـهــدف تكوين صــورة
واضحة عن أعــداد المعلمات في
هذه المادة وحجم الشواغر فيها.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى أن
«الـتــربـيــة» لــن تـلـجــأ إل ــى تطبيق
اإلحالل إال بعد التأكد من وجود
ال ـ ـعـ ــدد الـ ـك ــاف ــي مـ ــن ال ـم ـع ـل ـمــات
المواطنات في نفس التخصص
لـ ـس ــد الـ ـنـ ـق ــص ف ـ ــي ح ـ ــال إنـ ـه ــاء
خدمات المعلمات الوافدات.

إنهاء خدمات
وتوقعت أنه في حال وجود
فائض في األعداد من المعلمات

ال ـكــوي ـت ـيــات ووجـ ـ ــود إمـكــانـيــة
إلنهاء خدمات بعض المعلمات
ال ــواف ــدات ف ــي ه ــذا التخصص
فإن الوزارة ستلجأ إلى تطبيق
سياسة اإلحالل على تخصص
ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة لـلـمـعـلـمــات،
مستدركة بأنها لن تطبقها على
المعلمين الذكور لوجود نقص
حــاد فــي المعلمين الكويتيين
بهذا التخصص.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أك ــدت
الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـ ـ ـ ــوزارة أوق ـف ــت
تعيين المعلمات في تخصص

ال ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــة اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــة لـ ـغـ ـي ــر
المواطنات ،وذلك لوجود فائض
بحسب اإلحصائيات الواردة من
المناطق التعليمية ،الفتة إلى أن
وجود نقص في بعض المدارس
يعود إلى سوء توزيع المعلمات
ال إلى قلة العدد.
وذكـ ــرت أن ن ـصــاب معلمات
الـلـغــة االنـكـلـيــزيــة فــي المرحلة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ال ي ـت ـع ــدى ال ـ ـ ـ 12
ً
حصة أسبوعيا ،في حين يصل
ن ـص ــاب م ـع ـل ـمــات الـمــرحـلـتـيــن
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ً
حصة أسـبــوعـيــا ،الفـتــة إلــى أن
المشكلة الـتــي تــواجــه الـ ــوزارة
تكمن في حصول معلمات على
إج ــازات طويلة مثل المجالس
الطبية وا لـتـفــر غــات الرياضية
وإج ــازات األمــومــة ،إضــافــة إلى
تخفيف ســاعــات الـعـمــل ،األمــر
ً
الذي يشكل عبئا على المعلمات
األخريات.

«المعلمين» تدعو إلى حسم ملف التواجيه الفنية
طــا لـبــت جمعية المعلمين وزارة التربية
بـســرعــة االن ـت ـهــاء م ــن مـلــف ال ـتــواج ـيــه الفنية
واتخاذ اإلج ــراء ات العاجلة لمنح الموجهين
والموجهات كامل حقوقهم المكتسبة ،مشيرة
إلى أن أزمة عدم ادراج الموجهين في برنامج
النظم المتكاملة وعدم وجود المسمى الوظيفي
لـهــم فــي الـبــرنــامــج أدى إل ــى حــرمــانـهــم ودون
أي وج ــه ح ــق م ــن م ـكــافــأة األع ـم ــال الـمـمـتــازة
والـتــرقـيــات فــي ال ــدرج ــات الــوظـيـفـيــة وضعت
الميدان على صفيح ساخن ،علما بأنها حقوق
مشروعة ومكتسبة ال يختلف عليها أحد.
وأعــربــت الجمعية فــي بـيــان لها أم ــس ،عن
ا سـتـغــرا بـهــا لتهميش دور الموجهين و عــدم
اهتمام الــوزارة بالشكل المنشود في اعتماد
الـهـيـكــل الـتـنـظـيـمــي لـلـتــوجـيــه ال ـف ـنــي ،مــؤكــدة

الدور الكبير الذي يلعبه التوجيه وضرورة أن
ينظر إليه بنظرة شاملة ومتكاملة بعيدة عن
القرارات المعنية بعموم الوظائف اإلدارية في
وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة مطيع
العجمي ان مجلس إدارة الجمعية شكل لجنة
لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي للتواجيه
الفنية وهو على وشك االنتهاء منها لرفعها
ل ـلــوزارة ،ومناقشته والعمل على إق ــراره بعد
اعتماده ،مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة
وجود هيكل تنظيمي للتوجيه الفني ووصف
وظيفي يتطابق مــع الهيكل مــع بيان المهام
والصالحيات ،وبما يحقق الهدف من وجود
ال ـتــوج ـيــه ودعـ ـم ــه لـجـمـيــع ع ـنــاصــر الـعـمـلـيــة
التعليمية.

ً
«اإلعالم» تدشن مشاريع حيوية قريبا
المحيسن لـ ةديرجلا 5 :.استديوهات بحلة جديدة و 3سيارات نقل حديثة

●

محمد راشد

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الهندسية
بـ ـ ــوزارة اإلع ـ ــام ال ـم ـه ـنــدس نــاصــر الـمـحـيـســن ،أن
«الوزارة دأبت على مواكبة التطور التكنولوجي في
مختلف المجاالت من منطلق حرصها على التجديد
ً
والتحديث بشكل عام» ،الفتا إلى أن «وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب سيدشن عدة مشاريع
حيوية ومهمة خالل الفترة القليلة المقبلة».
وقال المحيسن لـ«الجريدة» ،إن «الوزارة تسعى
إلــى تنفيذ مشاريع متنوعة فــي األشـهــر المقبلة،
تمثل قفزة نوعية في آلية العمل ،أبــرزهــا تجديد
ً
خمسة استديوهات كليا ،إذ سيشهد الشهر المقبل
افـتـتــاح ثــاثــة اسـتــديــوهــات بحلة جــديــدة ،إضافة
إلــى افتتاح المكتبة الرقمية اإلذاع ـيــة الـتــي تمثل
عـقــل اإلذاعـ ــة ال ــذي يـغــذي االسـتــديــوهــات بــالـمــواد
الصوتية».

ً
بناء على توصيات مجلس الوزراء للحد من مالحظات «المحاسبة»
●

مركز دعم لألبحاث الطبية والصيدالنية
أعلن نائب رئيس الجمعية الطبية ،د .علي
الموسوي ،إنشاء مركز دعم لألبحاث الطبية
وال ـص ـيــدالن ـيــة وال ـم ـهــن الـطـبـيــة الـمـســانــدة
في إدارة المهن الطبية قريبا بمبادرة من
الجمعية الطبية ،وموافقة من جمعية أطباء
األسنان وجمعية الصيدلية ،وبدعم مباشر
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وق ــال الـمــوســوي على هــامــش استضافة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة وف ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن ج ــامـ ـع ــة
«دال ـ ـهـ ــاوسـ ــي» ال ـك ـن ــدي ــة إن االجـ ـتـ ـم ــاع مــع
الجامعة الكندية ّ
تطرق الى استحداث بعثات
وتخصصات جــديــدة لــأطـبــاء الكويتيين،

المضف لـ ةديرجلا :.إطالق نظام
«أوراكل» المالي لبنك االئتمان

ً
وأضاف أن «الوزارة ستقوم أيضا بتنفيذ مشروع
رب ــط االسـتــديــوهــات بمحطات اإلرسـ ــال اإلذاع ـيــة،
وهو المشروع الذي يعتبر من المشاريع الحيوية
ً
المهمة» ،الفتا إلى أن «الوزارة اشترت ثالث سيارات
نقل فضائي حديثة ومتطورة ستصل في نوفمبر
المقبل ،إضافة إلى سيارة النقل التلفزيوني المتنقل
مـجـهــز بــأحــدث الـتـقـنـيــات الـفـنـيــة والتكنولوجية
الحديثة».
ً
وأوضح أن «وزارة اإلعالم متجددة دوما في طرح
المشاريع التي تخدم وتدعم مسيرة اإلعالم الكويتي
ً
ً
الذي يتبوأ مكانة عريقة وتاريخا كبيرا في المنطقة
ً
من خالل السعي إلى تحديث البنية التحتية كليا».
وذكر أن «الــوزارة تضع ثقتها في شباب الوطن
ال ــذي ــن ي ـع ـش ـقــون ال ـت ـح ــدي ف ــي ال ـع ـم ــل بـمـخـتـلــف
الـقـطــاعــات ،السيما الـقـطــاع الهندسي ال ــذي يبذل
ً
العاملون فيه جـهــودا حثيثة بتوجيهات الــوزيــر
الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي.

ناصر المحيسن

ال ـح ـي ــوي ــة ال ـم ـش ـك ـلــة بـمــوجــب
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ك ـمــا أصـ ــدر ق ـ ــرارا بتسمية
د .م ـح ـمــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه رئـيـســا
ل ـم ـج ـل ــس أقـ ـ ـس ـ ــام ال ـب ــاط ـن ـي ــة
وفــروع ـهــا ،ود .عـلــي المهيني
مقررا لمجلس أقسام الباطنية
وفروعها ،ود .حصة الكندري
رئيسة لمجلس أقسام األطفال،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ن ـ ـ ــدب د .ي ــاس ــر
حاجية لرئاسة قسم الطوارئ
فــي مستشفى الـفــروانـيــة ،ود.
خــالــد ال ـع ـث ـمــان لــرئــاســة قسم
األط ـف ــال ف ــي مـسـتـشـفــى جــابــر
األحمد.
وف ــي إط ــار مـنـفـصــل ،أصــدر
وزير الصحة قرارا بتسمية د.
عبدالله السند متحدثا رسميا
لوزارة الصحة ،خلفا للدكتور
أحمد الشطي الذي ّ
عين مديرا
لـمـنـطـقــة األحـ ـم ــدي الـصـحـيــة،
وذلـ ـ ــك ت ـن ـف ـيــذا لـ ـق ــرار مـجـلــس
الــوزراء رقم  1323لسنة 2015
بـتـكـلـيــف ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
بتفعيل دور وحدات اإلعالم.

يوسف العبدالله

أطـلــق نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة الـمــديــر الـعــام فــي بنك
االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان صـ ـ ـ ــاح ال ـم ـض ــف
النظام المالي الجديد للبنك،
م ــن خـ ــال بـ ــدء ال ـع ـمــل بـنـظــام
«أوراك ـ ـ ــل» لـلـعـمـلـيــات الـمــالـيــة
ً
وال ـم ـح ــاس ـب ـي ــة ،وقـ ــوفـ ــا عـلــى
ت ــوصـ ـي ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
ل ـل ـحــد م ــن م ــاح ـظ ــات ديـ ــوان
المحاسبة.
وقال المضف ،لـ «الجريدة»
ً
أمس ،إن البنك سيبدأ رسميا
بــالـنـظــام ال ـمــالــي ال ـجــديــد من
ال ـي ــوم ،وسـيـتــم تعميمه على
جـ ـمـ ـي ــع اإلدارات و م ـخ ـت ـلــف
األفـ ـ ـ ــرع ،ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـف ـتــرة
ً
التجريبية له ،مبينا أن النظام
يقلل نسبة األخطاء إلى الصفر
ويجعل و تـيــرة العمل المالي
ً
أس ـ ــرع وادق ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
نسبة األخطاء بالنظام طفيفة
ً
ج ـ ــدا م ـق ــارن ــة بـ ـ ــأداء ال ـطــاقــات
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـع ـم ـل ــون
عـلــى اع ــداد الـمـيــزانـيــة العامة
ل ـل ـب ـنــك والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي
والحسابات العامة.
وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذه الـخـطــوة
ً
تأتي تماشيا مع سياسة البنك
في تطوير أنظمته الرئيسية،
وأن نظام أوراكل المالي ّ
فعال
وثبت نجاحه في المؤسسات
ً
العالمية ،الفـتــا إلــى أن العمل
على النظام الجديد دام نحو
العام ونصف العام بمجهود
كـبـيــر م ــن االدارة الـمــالـيــة في
البنك وموظفيها ومدرائها.
وعن مزايا النظام الجديد،
أوضـ ـ ــح ال ـم ـض ــف أن ـ ــه ي ــراع ــي
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـبـ ـن ــك ال ــداخـ ـلـ ـي ــة

صالح المضف

وربط أعمال اإلدارات بعضها
ببعض ،مع سهولة استخراج
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ،ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة جـمـيــع
القوانين واللوائح والتعاميم
وتطبيقها عـلــى ال ـن ـظــام ،إلــى
جــانــب الــدقــة العالية وخفض
األخطاء البشرية بنسبة عالية
ً
ج ــدا ،كما أنــه يــراعــي تسلسل
االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ل ـض ـم ــان ج ــودة
وصـحــة الـبـيــانــات ،بــاإلضــافــة
الـ ــى مـيـكـنــة إجـ ـ ـ ــراءات الـعـمــل
لإلدارة المالية.

القروض لبناء قسائم خاصة
ً
بلغ مليونا و 244ألـفــا و272
دي ـن ــارا ،كـمــا أن الـبـنــك أقــرض
 10مــايـيــن و 916أل ـفــا و508
دنانير لبناء قسائم حكومية،
باإلضافة إلى إقراض  3ماليين
ً
و 954ألفا و 118دينارا لشراء
بيوت.
وعـ ــن ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـصــروفــة
ل ـح ــاالت ال ـتــوس ـعــة والـتــرمـيــم
ل ـل ـس ـكــن ال ـ ـخـ ــاص ،أشـ ـ ــار إل ــى
إق ــراض الـمــواطـنـيــن  130الفا
ً
و 88دينارا ،إلى جانب مليون
ً
و 58الفا و 958دينارا لتوسعة
وتــرم ـيــم ال ـب ـيــوت الـحـكــومـيــة،
في حين صرف مبلغ  10آالف
دي ـ ـنـ ــار ض ـم ــن ف ـئ ــة الـ ـق ــروض
ومنح البيوت الخرسانية ،في
الــوقــت ال ــذي بلغت منح ذوي
اإلعــاقــة مليونين و 210آالف
دينار.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـق ــروض
ال ـم ـح ـف ـظــة ،ل ـف ــت ال ـب ـي ــان إل ــى
ص ـ ـ ـ ـ ــرف  125أ ل ـ ـ ـ ـ ــف د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار
للتوسعة والترميم و 15ألف
دينار للترميم.

قروض «االئتمان»
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ــف
«االئ ـت ـمــان» أن إجـمــالــي حجم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ـ ـقـ ــاري ـ ــة ،ال ـت ــي
جــرى صرفها خــال أغسطس
الماضي ،بلغ  19مليونا و523
ً
ً
أل ـف ــا و 944ديـ ـن ــارا ،ف ــي حين
بلغ إجمالي قروض المحفظة
للتوسعة والترميم  140ألف
دينار.
كما كشف البنك ،فــي بيان
إح ـ ـصـ ــائـ ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن ح ـجــم

صرفنا 19.5
مليون دينار
ً
قروضا
عقارية خالل
أغسطس

برلمانيات
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العدساني :بدائل «االستبدال» صندوق ثامن أو بنوك
محيي عامر

ّ
حذر من مغبة
دراسة تعديالت
قانون التأمينات
على أسس سياسية

وضــع مـقــرر لجنة الميزانيات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي البرلمانية
النائب ريــاض العدساني بديلين
ً
لمعالجة نظام االستبدال ،محذرا
م ــن خـ ـط ــورة دراس ـ ـ ــة ال ـت ـعــديــات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـق ــان ــون ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االجتماعية على أسس سياسية:
األول إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ث ــام ــن
للمقترضين ،والثاني جاء متوافقا
مـ ــع مـ ــا ط ــرح ـت ــه "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" فــي
افتتاحيتها باللجوء الى البنوك.
وق ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي ،ف ــي دراسـ ــة
ّ
مفصلة أعدها عن بدائل االستبدال
وأثـ ـ ــرهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـم ــال ــي
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـتـمــاعـيــة وال ـم ـيــزان ـيــة الـعــامــة
لـ ـل ــدول ــة "إن ن ـ ـظـ ــام ال ـت ــأم ـي ـن ــات
شــأنــه ش ــأن أي ن ـظــام للتأمينات
االجتماعية في أي دولــة بالعالم،
وض ـ ـ ـ ــع ل ـ ـي ـ ـكـ ــون أداة ل ـل ـت ـك ــاف ــل
االجتماعي ،ومن ثم ال نتوقع لدولة
رش ـي ــدة أن تـسـمــح لمؤسساتها
المشرفة على هذا النظام باإلفالس،
كما ال نتوقع أن يــرضــى مجتمع
راشد بأن يغدق نظامه للتأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـلــى ج ـي ــل ،مـقــابــل
التضحية بجيل قادم".

وأضــاف" :يجب القيام بدراسة
مــوضــوعـيــة فـيـمــا يتعلق بنظام
االسـ ـتـ ـب ــدال وم ـعــال ـج ـتــه بـطــريـقــة
فنية محكمة ال تؤثر على المركز
المالي للمؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة ،واالحـتـيــاطــي العام
للدولة ،مع السعي لتوفير أفضل
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن وعـ ــدم
ارهاقهما ماليا".
وأك ــد ،في دراسـتــه ،أهمية قيام
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة لـل ـتــأمـيـنــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
مـجـلــس األمـ ـ ــة ،بـصـيــاغــة ج ــداول
جديدة لالستبدال لمعالجة قضية
المستبدلين الحاليين ،لتسوية
أوضاعهم دون تكلفة على المال
الـ ـع ــام ،ع ـبــر وض ــع ن ـســب جــديــدة
لــاسـتـبــدال تــراعــى فيها العوائد
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـم ـح ـق ـقــة فـعـلـيــا
ومعدالت الوفيات الفعلية ،خالل
السنوات ال ـ  15السابقة ،بــدال من
النسب االفتراضية المطبقة حاليا
والمفارقة للواقع.
واقترح لتوفير مصادر تمويل
جديدة للمتقاعدين بديلين :األول
إنشاء صندوق للقروض عبر إلغاء
نظامي االستبدال واألمثال ،والعمل

عـلــى إدخـ ــال تـعــديــات تشريعية
ج ــدي ــدة ع ـلــى ق ــان ــون الـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ُي ـن ـشــأ بمقتضاها
ص ـنــدوق ثــامــن للمؤسسة يكون
تحت إدارتـهــا ترصد فيه األمــوال
ال ــازم ــة لـتـقــديــم (ق ـ ــروض حسنة
بـ ـ ــدون ف ــائ ــدة – قـ ـ ــروض مـيـســرة
للمتقاعدين بالتنسيق مــع بنك
الكويت المركزي طبقا لشروطه)
مع فحصه اكتواريا ،والقيام بتأمين
هذه القروض من شركات التأمين
المتخصصة في هذا المجال.
أمــا الـبــديــل الـثــانــي ،فتمثل في
ال ـل ـج ــوء إل ـ ــى ال ـب ـن ــوك ب ـضــوابــط
وإشراف ومراقبة من الدولة تحمي
المتقاعد وفــق شــروط وتعليمات
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ،وب ــذل ــك
تتشارك المصارف في هذا المقترح
عـبــر تــوفـيــر تـسـهـيــات ائتمانية
ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن ويـ ـح ــد مـ ــن تـعـثــر
أصحاب ملف االسـتـبــدال ،كونهم
تفرض عليهم تكاليف عالية على
المبلغ المستبدل وف ــق الـشــروط
المطبقة حاليا من المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.
وشدد العدساني على أن نظام
االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال بـ ـص ــورت ــه الـمـطـبـقــة

تبعات طويلة األمد على «التأمينات»
ضمن ما جاء في دراسة العدساني ،إشارته الى البعد
الفني في القانون المعروف باسم "التقاعد المبكر" وما
له من تبعات طويلة األمد على المركز المالي للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
وقــال الـعــدســانــي :كــان مــن بين مــواد هــذا الـقــانــون أنه
"يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع
صــا فــي ا لـمـعــاش ا لـتـقــا عــدي بـمــا ال يـجــاوز المستحق له
عــن ثمان وعشرين شهرا مقدما ،على أن يكون السداد
بــواقــع رب ــع صــافــي ال ـم ـعــاش ،وي ـكــون ذل ــك ل ـمــرة واح ــدة
طوال الحياة".
وتابع :رغم أهمية ُ
البعد االجتماعي في هذا القانون
وهو توفير مصدر تمويل للمتقاعدين دون فائدة على
المبلغ الممنوح تسهيال لهم في مواجهة تكاليف الحياة،
فــإن هناك ُبعدا فنيا بحتا يقتضي إيضاحه لما له من
تبعات طويلة األمد على المركز المالي للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية في ظل:
 .1ا لــز يــادة السنوية فــي أ عــداد المتقاعدين والمقدرة
بـ.%5
 .2وج ــود اق ـتــراحــات تــرمــي إل ــى زي ــادة أع ــداد األم ـثــال
ا لـمـمـنــو حــة للمتقاعد ،مــع إ طــا لــة فـتــرة ســداد هــا وتقليل
النسبة المستقطعة من صافي راتبه التقاعدي.

حاليا يرهق كاهل المستفيد من
هذه الميزة التأمينية االختيارية
لــوجــود فرضيات مفارقة للواقع
الـعـمـلــي عـلــى الـنـحــو الـ ــذي سلف
شرحه تفصيال؛ في حين أن نظام
األمـثــال بصورته المطبقة حاليا
والقائمة على ذات المبدأ لنظام
االس ـت ـب ــدال سـتـسـتـنــزف ال ـم ــوارد
المالية للمؤسسة وستؤثر على
مركزها المالي على المدى المنظور
لفوات عوائد استثمارية كــان من
الممكن تحقيقها مع عدم إمكانية
قياس تأثيرها ،في ظل عدم بيان
مدى خضوع نظام األمثال للفحص
االكتواري من عدمه.
وذكـ ـ ــر أن م ــن ض ـم ــن أس ـب ــاب
ارتفاع العجز االكـتــواري الــى 17

م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ت ـط ـب ـيــق م ـم ـيــزات
تأمينية للخاضعين للتأمينات
دون دراسـ ــة فـنـيــة ،م ـش ــددا على
أن ــه "ال ي ـجــب أن ت ـنــاقــش خطط
التأمينات االجتماعية على أسس
س ـيــاس ـيــة ،ب ــل ي ـجــب أن تخضع
ألسس علمية تراعى فيها األبعاد
المالية واالجتماعية بما يحقق
الـمـصـلـحــة الـ ـع ــام وي ـج ـنــب هــذه
المؤسسة خطر اإلفالس وتحميل
ال ـخــزانــة ال ـعــامــة بــأع ـبــاء باهظة
نـتـيـجــة ل ـ ـقـ ــرارات غ ـيــر م ــدروس ــة
ب ـع ـنــايــة م ـه ـن ـيــة ،وقـ ــد ب ـي ــن ه ــذا
التقرير المالحظات الفنية على
كــل مــن ن ـظــام االس ـت ـبــدال ونـظــام
األمثال ،بما تنتفي معه الحاجة
إلى تكرارها".

رياض العدساني

الشاهين يطالب
بإيقاف القروض
المليونية لمصر
طــالــب الـنــائــب أســامــة
الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بــإي ـقــاف م ـنــح ال ـقــروض
الخارجية لمصر.
وصـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـش ــاهـ ـي ــن،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـ ـ ــأن "إيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض وال ـ ـ ـه ـ ـ ـبـ ـ ــات
الـ ـمـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة ل ـل ـش ـق ـي ـقــة
م ـص ــر وغـ ـي ــره ــا مـطـلــب
شـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ونـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي
وضـ ـ ــرورة وط ـن ـي ــة ،إلــى
ج ـ ــان ـ ــب أن ـ ـ ـ ــه م ـس ـت ـحــق
لـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
ومآالتها.
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محليات

«المحاسبة» :تمديدات المشاريع اإلنشائية
ترفع التكاليف وتضر بخطط التنمية

الخشاوي :تعاميم الرقابة المسبقة هدفها تنفيذ المشاريع في وقتها
أكد كبير المدققين في ديوان المحاسبة علي الخشاوي أن
المشاريع التي لم
بعض التمديدات أو التجديدات لعقود
ً
تخضع ًللرقابة المسبقة من الديوان سببت رفعا للتكاليف
وإضرارا بالمال العام ،كما تضر بتنفيذ خطط التنمية

أبرز إيجابيات
التعميمين
 5و2019 /18
حماية المال
العام وتقليص
المخالفات

• تـعـتـبــر ا ل ــر ق ــا ب ــة المسبقة
م ــن األس ــال ـي ــب ال ــرق ــاب ـي ــة الـتــي
يـمــارسـهــا دي ــوان الـمـحــاسـبــة...
فما المقصود بتلك الرقابة؟
 ب ــدا ي ــة أود أن أو ضـ ـ ــح أنديوان المحاسبة يمارس رقابته
الـ ـم ــالـ ـي ــة وفـ ـ ــق أسـ ـل ــوبـ ـي ــن مــن
أساليب الرقابة وهما :الرقابة
المسبقة والرقابة الالحقة.
وتـ ـع ــرف ال ــرق ــاب ــة الـمـسـبـقــة
بــأنـهــا رق ــاب ــة عـلــى الـتـصــرفــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة قـ ـب ــل اص ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرار
ال ـخــاص بــالـتـصــرف الـمــالــي أو
قبل تنفيذه وقبل ابرام العقد او
قبل تنفيذه وأيضا التمديدات
وال ـت ـجــديــدات ال ـتــي ت ـطــرأ على
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ل ـل ـح ـي ـل ــول ــة
دون ال ــوق ــوع ف ــي ال ـم ـخــال ـفــات
واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،ويـ ـ ـم ـ ــارس دي ـ ــوان
المحاسبة اختصاصاته بشأن
رقــابـتــه المسبقة وفـقــا ألحـكــام
المادتين ( 13و )14من قانونه،
وقد بينت المذكرة االيضاحية
لـلـقــانــون أن الــرقــابــة المسبقة
تعتبر وقائية.

في البالد ،وهذا ما أكدته التقارير السنوية الصادرة عن
«المحاسبة».
وقال الخشاوي ،في حوار صحافي ،إن تعاميم الديوان
بخضوع التجديدات لرقابته المسبقة تهدف إلى تنفيذ
 م ــن خ ــال م ـب ــاش ــرة دي ــوانالمحاسبة الختصاصاته وفق
قــانــون إنـشــائــه رق ــم ( )30لسنة
 1964وم ــذك ــرت ــه االي ـض ــاح ـي ــة
وتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ـ ــه تـ ـبـ ـي ــن ل ـ ـ ــه قـ ـي ــام
الـجـهــات الـحـكــومـيــة المشمولة
بــرقــابـتــه بــإصــدار أوام ــر تمديد
ز مـنــي للعقود المبرمة بغرض
استكمال تنفيذ األعمال الواردة
ف ــي ال ـع ـقــد ب ـعــد ان ـت ـه ــاء تــاريــخ
اإلنجاز التعاقدي ،وكذلك قيامها
بتجديد العقود الدورية السارية
بـعــد ان ـت ـهــاء مــدتـهــا وذل ــك دون
العرض على ديــوان المحاسبة
إلعمال رقابته المسبقة عليها،
ون ـت ـي ـجــة ل ـه ــذه ال ـت ـم ــدي ــدات أو
الـ ـتـ ـج ــدي ــدات الـ ـت ــي لـ ــم ت ـعــرض
على الرقابة المسبقة فقد سبب
الـعــديــد منها ض ــررا على المال
الـعــام ،وه ــذا مــا أكــدتــه التقارير
السنوية الصادرة عن الديوان،
وما تضمنه من مالحظات كانت
تحت نظر السلطتين التنفيذية
والتشريعية.

الموافقة على
مطالبات
إجراءات المواجهة
التمديد
تبعات تمديد العقود
تستلزم توافر
• ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ال ـم ــاح ـظ ــات
• ت ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـعـ ــض الـ ـجـ ـه ــات الـتــي شــابــت بعض التمديدات
المبررات
ا لـحـكــو مـيــة بتمديد أو تجديد والـ ـتـ ـج ــدي ــدات ال ـت ــي ت ـت ــم عـلــى
عقودها بشكل مستمر ،فما أبرز ال ـع ـقــود وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا من
وأال يترتب
ال ـمــاح ـظــات ال ـتــي شــابــت تلك ضرر على المال العام فما هي
عليها أثر
الـتـمــديــدات والـتـجــديــدات التي إجـ ـ ـ ـ ــراءات ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة
لمواجهة هذا األمر؟
تطرأ على تلك العقود؟
مالي

 بما أن ما تقوم به الجهاتالحكومية مــن إجـ ــراء ات بشأن
الـتـمــديــد أو الـتـجــديــد للعقود
يرتبط ارتباطا وثيقا بترتيب
الـ ـت ــزام ــات مــال ـيــة ع ـلــى ال ــدول ــة
وكـ ــذلـ ــك اإلع ـ ـفـ ــاء مـ ــن ال ـح ـق ــوق
ال ـت ــي ت ـفــرض ـهــا ش ـ ــروط الـعـقــد
ل ـل ــدول ــة ،ف ـضــا ع ـمــا يـنـتــج عن
تـلــك اإلجـ ـ ــراءات مــن ض ــرر على
المال العام ،فإنه ينبغي تحقيق
الهدف العام المرجو من إنشاء
ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة والـمـتـمـثــل
ب ــإع ـم ــال رق ــاب ـت ــه ال ـف ـعــالــة على
الجهات الحكومية المشمولة
برقابته ،حيث أوضحت المذكرة
الـتـفـسـيــريــة أن رق ــاب ــة ال ــدي ــوان
ال ـم ـس ـب ـقــة ه ــي رق ــاب ــة وقــائ ـيــة
ي ـن ـب ـغــي م ـن ـهــا ال ـت ـث ـبــت م ــن ان
عملية االرتباط سليمة ومطابقة
ألح ـ ـكـ ــام الـ ـق ــوانـ ـي ــن والـ ـل ــوائ ــح
والتعاميم المالية.
وأيـضــا استنادا لما حددته
الـفـقــرة الـثــانـيــة مــن ال ـمــادة رقــم
( )13م ــن ق ــان ــون إن ـش ــاء دي ــوان
الـمـحــاسـبــة بــأنــه «ع ـلــى الجهة
صــا حـبــة المناقصة اال ترتبط
أو ت ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ال ـم ـت ـع ـه ــد أو
الـ ـمـ ـق ــاول ...إال ب ـعــد ال ـح ـصــول
على ترخيص بذلك من السلطة
المختصة بالديوان طبقا لنظام
العمل ب ــه» ،فمن هــذا المنطلق
اص ــدر ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة عــدة
تـعــامـيــم تـتـعـلــق بــالـتـجــديــدات
وال ـت ـم ــدي ــدات ال ـت ــي ت ـط ــرأ على

علي الخشاوي

 2019في  21يناير الماضي حتى  29يوليو الماضي
المشاريع في وقتها وحماية المال العام وتقليص المخالفات/5 ،
ً
ً
مضيفا أن الموافقة على طلبات التمديد تستلزم توافر
 259ملفا للتمديد والتجديد معروضة على الرقابة
ّ
المبررات لذلك ،وأال يترتب عليها أثر مالي.
المسبقة ،مضيفا أن الديوان وافق على  135فقط بنسبة
 ،%52وفيما يلي تفاصيل الحوار:
وأوضح أن «المحاسبة» تلقى منذ صدور التعميم رقم
الـعـقــود ،حـيــث اص ــدر التعميم
رقــم ( )4لسنة  1993والتعميم
ر قـ ـ ــم ( )3ل ـس ـن ــة  1999ب ـش ــأن
قواعد تجديد العقود الدورية
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ارتـ ـب ــاط ــا ج ــدي ــدا،
والتعميم رقــم ( )5لسنة 2019
والتعميم رقم ( )18لسنة 2019
ب ـشــأن أوامـ ــر الـتـمــديــد الــزمـنــي
للعقود والذي تضمن ايضاحا
وتفسيرا للتعميم رقم ( )5لسنة
 ،2019وقد أكد ديوان المحاسبة
من خالل التعميمين األخيرين
أن أوامــر التمديد الزمني التي
ق ــد ت ـطــرأ ع ـلــى ع ـقــود األش ـغــال
العامة وما يشابهها واالتفاقات
االس ـت ـشــاريــة وع ـق ــود الـتــوريــد
الـمــرتـبـطــة بــالـتـصـنـيــع وعـقــود
تـنـفـيــذ االلـ ـت ــزام ــات الـتـعــاقــديــة
المرتبطة بـمـشــار يــع استغالل
أم ــاك الــدولــة ،قــد تــأتــي نتيجة
عدم تنفيذ العقود في موعدها،
ولـمــا كــانــت هــذه األوام ــر ترتب
ً
آثارا مالية على الدولة فينبغي
على الجهات الحكومية عرضها
عـلــى الــرقــابــة المسبقة لــديــوان
المحاسبة للتحقق مــن تقدير
قيمتها ،وما يتفق مع صحيح
القانون منعا لإلضرار بالمال
العام.

 259طلب تمديد
• ن ـ ـ ـ ـ ــود ل ـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ــوض ـ ـ ــح لـ ـن ــا
حـ ـج ــم م ــواضـ ـي ــع الـ ـتـ ـم ــدي ــدات

والـتـجــديــدات الـمـعــروضــة على
الرقابة المسبقة؟
 مـ ـ ـن ـ ــذ ص ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـت ـع ـم ـي ــمرقـ ــم ( )5ل ـس ـنــة  2019ب ـتــاريــخ
 2019/1/21وحتى تاريخ اعداد
اإلحصائية في  2019/7/29بلغ
اج ـمــالــي مــوضــوعــات الـتـمــديــد
والـ ـتـ ـج ــدي ــد الـ ـمـ ـع ــروض ــة عـلــى
ال ــرق ــاب ــة الـمـسـبـقــة  259طـلـبــا،
حيث اص ــدر الــديــوان الموافقة
لـ  135منها بنسبة  ،52%كما
ت ــم رد أوراق  97طـلـبــا بنسبة
 ،37%في حين اصدر رأيا بعدم
الموافقة ل ـ  7طلبات بنسبة 3
 %وإح ــال ــة  9مــوضــوعــات الــى
المخالفات المالية بنسبة ،% 4
وتم تصنيف  11طلبا تحت بند
«أخرى» بنسبة  % 4من اجمالي
مواضيع التمديد والتجديد.

مبررات التمديد
• مـ ــا أهـ ـ ــم ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـت ــي
يـتــم التحقق منها فــي الــرقــابــة
المسبقة بديوان المحاسبة عند
فحص التمديدات الزمنية التي
تعرض عليه؟
 تـ ـق ــوم الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـم ـس ـب ـقــةبالتحقق من عــدة جوانب عند
فـ ـح ــص الـ ـتـ ـم ــدي ــدات ال ــزم ـن ـي ــة
التي تعرض عليها ،إال ان اهم
الجوانب التي يتم التحقق منها
هو التالي:
التحقق مــن تــوفــر الـمـبــررات

وال ــدواع ــي ال ـتــي تــؤيــد اص ــدار
أمـ ـ ــر الـ ـتـ ـم ــدي ــد ال ــزمـ ـن ــي ال ـ ــذي
تجريه الجهات الحكومية وفقا
لسلطتها التقديرية ،والتحقق
م ــن مــوافـقـتــه لـنـصــوص العقد
الـمـبــرم الـمـجــاز مــن قـبــل رقــابــة
الديوان.
ا ل ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق م ـ ـ ــن أال يـ ـت ــر ت ــب
عـلــى أم ــر الـتـمــديــد الــزمـنــي أثــر
مالي على الــدولــة أو إعـفــاء من
حقوقها.
التحقق مــن أال يترتب على
التمديد الزمني تحقيق ضرر
على الـمــال الـعــام يـنــدرج تحت
المخالفة المالية المذكورة في
المادة رقم ( )5/52وفقا ألحكام
الفصل الرابع من قانون إنشاء
ديوان المحاسبة رقم ( )30لسنة
 1964وم ــذك ــرت ــه االي ـضــاح ـيــة
وتعديالته.

إيجابيات ضبط التمديد
• مــا أب ــرز اإليـجــابـيــات التي
تـحـقـقــت م ـنــذ صـ ــدور التعميم
( )5ل ـس ـنــة  2019ا لـ ـ ــذي أ ل ـحــق
بالتعميم ( )18لسنة  2019بشأن
أوامر التمديد الزمني؟
 هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ل ـ ـ ــك ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــد م ــناإليجابيات من أبرزها :حماية
المال العام بالجهات المشمولة
برقابة ديــوان المحاسبة وهو
الـ ـ ـه ـ ــدف ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـل ــدي ــوان،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ت ــأي ـي ــد ال ـج ـه ــة فــي

صحة قــرارهــا س ــواء بالتمديد
أو الـتـجــديــد أو توجيهها إلــى
عـ ــدم ص ـح ــة قـ ـ ــرار ال ـت ـم ــدي ــد أو
التجديد ،مما يفعل دور الديوان
في الرقابة الوقائية ،والتي هي
أس ــاس عـمــل الــرقــابــة المسبقة
بــديــوان المحاسبة ،إلــى جانب
تـخـفـيــض الـمـخــالـفــات الـمــالـيــة
الـتــي قــد تتعرض لها الجهات
نتيجة التخاذها قرارات خاطئة
ق ــد ي ـك ــون ل ـهــا أثـ ــر ع ـلــى ال ـمــال
العام.
• ما الرسالة التي توجهها
إلى الجهات المشمولة بالرقابة
ال ـم ـس ـب ـقــة لـ ـل ــدي ــوان ف ــي خ ـتــام
اللقاء؟
 حيث ان بعض التمديداتالزمنية أو التجديدات قد ينشأ
عنها الـتــزام مالي أو اعفاء من
حقوق للدولة ومن باب حرص
الديوان على منع وقوع الضرر
ع ـل ــى الـ ـم ــال الـ ـع ــام لـ ــذا أت ــوج ــه
ال ــى ال ـج ـهــات الـمـشـمــولــة بتلك
ال ــرق ــاب ــة ب ــاالل ـت ــزام بــالـتـعــامـيــم
التي تصدرها بشأن التمديدات
والتجديدات ،والتي كان آخرها
التعميم (  ) 18لسنة  2019بشأن
أوامر التمديد الزمني.

نتائج إيجابية لتطبيق التعميم 2019 /5
قال كبير المدققين في ديوان المحاسبة علي
ال ـخ ـشــاوي إن هـنــاك نـتــائــج ايـجــابـيــة لتطبيق
التعميم ،2019 /5ممثال لذلك بإصدار الديوان
رأي ــه بـعــدم أحقية الـمـقــاول ال ــذي تـعــاقــدت معه
وزارة المالية فــي التمديد الزمني الــذي اقرته
الوزارة له مدة  72يوما لتنفيذ أعمال المناقصة
(  )2015-2014/2بشأن مشروع إنشاء وإنجاز
ال ـم ــوق ــف ال ـش ــرق ــي ال ـت ــاب ــع لـمـجـمــع الـ ـ ـ ــوزارات،
والذي كان سيعفي المقاول من غرامة التأخير
المستحقة للدولة بواقع  1.44مليون دينار.
َّ
وبين أن بنك االئتمان تقدم بالتمديد الزمني

مشروع الموقف الشرقي لمجمع الوزارات

فترة  486يوما لجهاز المقاول لمشروع إنشاء
وإنجاز وتأثيث وصيانة المقر الرئيسي ومبنى
ً
مواقف السيارات بجنوب السرة ،مشيرا إلى أنه
تبين عند فحص هذا الملف في الرقابة المسبقة
ان المقاول يستحق فترة تمديد تبلغ  343يوما
فقط نتيجة لحدوث حريق بتاريخ ،2017/6/23
أما باقي المدة البالغة  143يوما والتي تخص
أعـمــال الهيكل اإلنشائي الحديدي فقد اتضح
انها ليست نهائية لوجود نزاع بين االستشاري
والمقاول ،لذا أصدر الديوان رأيه بالموافقة على
التمديد مدة  343يوما فقط دون أي التزام مالي.

تلقينا 259
مطالبة
بتمديد
العقود خالل
 6أشهر
ووافقنا على
 135منها فقط

 1.٣مليون دينار إجمالي وفورات الرقابة المسبقة في شهرين

ً
غلوم :دراسة  453موضوعا في يوليو و 314بأغسطس ...وانخفاض مخالفات الجهات الحكومية
أعلن ديــوان المحاسبة أن إجمالي الوفورات التي
حققتها رقابته المسبقة لموضوعات تمت دراستها
خالل شهري يوليو وأغسطس الماضيين بلغت 1.365
مليون دينار (نحو  4.4ماليين دوالر).
وأوض ــح كبير المدققين ب ــإدارة الــرقــابــة المسبقة
لـ ـلـ ـش ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـل ــي غ ـ ـلـ ــوم ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن
الـمــوضــوعــات الـتــي تمت دراسـتـهــا تمثل مناقصات
وأوامر تغييرية وتعاقدا مباشرا وممارسات وعقود
ً
ت ــوري ــد واتـ ـف ــاقـ ـي ــات اس ـت ـش ــاري ــة وع ـ ـقـ ــودا إش ــراف ـي ــة
ومطالبات ومزايدات.
وأضـ ـ ــاف غ ـل ــوم أنـ ــه ت ـمــت دراسـ ـ ــة  453مــوضــوعــا
لـلـجـهــات الـخــاضـعــة لــرقــابـتــه خ ــال يــولـيــو الـمــاضــي
بقيمة اجمالية مقدارها  620.313ألف دينار (نحو 2
مليون دوالر).
وبين أن «المحاسبة» أبدى رأيه في  312موضوعا
بقيمة  389.97ألف دينار (نحو  1.28مليون دوالر) بما

نسبته  68.8في المئة من إجمالي عدد الموضوعات
المعروضة خالل الفترة ،واستمرت بقية الموضوعات
وعددها  141موضوعا قيد الدراسة لما بعد يوليو
الماضي.
وذك ــر أن الـمــوضــوعــات الـتــي تـمــت دراسـتـهــا خــال
أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي بـلـغــت  314م ــوض ــوع ــا لـلـجـهــات
الخاضعة لرقابته المسبقة بقيمة إجمالية مقدارها
 879.6ألف دينار (نحو  2.89مليون دوالر).
وأشار إلى أن الديوان أبدى رأيه في  222موضوعا
بقيمة  424.97ألــف دينار (نحو  1.39مليون دوالر)،
ما نسبته  70في المئة من إجمالي عدد الموضوعات
ال ـم ـعــروضــة خ ــال ال ـف ـتــرة ،ف ــي حـيــن اس ـت ـمــرت بــاقــي
الموضوعات البالغ عددها  92موضوعا قيد الدراسة
لما بعد أغسطس الماضي.
ولفت إلى أن الديوان ،خالل يوليو الماضي ،أبدى
رأيه للجهات بمخالفتها ألحكام المادتين ( 14و)13

من قانون إنشاء الديوان رقم ( )30لسنة  ،1964وذلك
الرتباطها بستة موضوعات قبل الحصول على موافقة
الديوان المسبقة.
وب ــال ـم ـق ــارن ــة م ــع ش ـهــر يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ،أوض ــح
«الـمـحــاسـبــة» أن ع ــدد الـمــوضــوعــات الـتــي تــم إص ــدار
مخالفة بشأنها زادت بنسبة  200في المئة ،في حين
انخفض عدد المخالفات الصادرة للجهات الحكومية
في أغسطس الماضي بنسبة  33في المئة عن يوليو
الماضي.
وشدد على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان المسبقة بتعميم الديوان رقم ( )6لسنة ،2018
وذلك لتجنب رد أوراق الموضوع في حال عدم التزام
تلك الجهات بتزويده بالمستندات االساسية المتعلقة
بالموضوعات قيد الــدراســة ،أو في حال تأخرها في
ال ــرد على اسـتـفـســارات الــديــوان بـشــأن الموضوعات
المعروضة عليها.

«اإلطفاء» :تطوير «كود السالمة» ليتوافق مع التنمية
اتحاد المكاتب الهندسية عقد ورشة عمل مع قطاع الوقاية
أكـ ـ ـ ـ ــد ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
الهندسية والدور االستشارية
واإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ــا ط ـف ــاء
ح ــرصـ ـهـ ـم ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون
لتحديث اشتراطات السالمة
والوقاية من الحريق ،ومكننة
إصـ ـ ــدار ت ــراخ ـي ــص االطـ ـف ــاء،
وتـفـعـيــل الــربــط اإللـكـتــرونــي
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال ورشـ ـ ــة
ال ـع ـمــل ال ـتــي ع ـقــدت ف ــي مقر
االدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة لـ ــا ط ـ ـفـ ــاء،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـم ـكــاتــب الـهـنــدسـيــة م .بــدر
الـ ـسـ ـلـ ـم ــان ،ون ـ ــائ ـ ــب ال ـم ــدي ــر
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـ ــ«االط ـ ـ ـفـ ـ ــاء» ل ـق ـطــاع
ال ــوق ــاي ــة ال ـ ـلـ ــواء خ ــال ــد ف ـهــد،

إذ ع ــرض ف ــري ــق ع ـمــل قـطــاع
الـ ــوقـ ــايـ ــة أبـ ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـع ــدي ــات
وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر فـ ـ ــي «االص ـ ـ ـ ـ ــدار
الجديد الشتراطات السالمة
وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــاي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــق–
المتطلبات المعمارية وسبل
الهروب» .وأكد اللواء فهد أن
اإلدارة تـعـكــف ع ـلــى تـطــويــر
«كـ ـ ــود الـ ـس ــام ــة» لـيـتـنــاســب
ومتطلبات خطط ومشاريع
التنمية في البالد.
وأوض ـ ـ ــح ف ـه ــد أن ال ـق ـطــاع
مستمر في تحديث اشتراطات
السالمة والوقاية من الحريق
فــي مختلف أ ن ــواع المباني،
الف ـت ــا إلـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون الـمـثـمــر
بين االدارة واتحاد المكاتب
الهندسية والدور االستشارية

ً
السلمان وفهد يتوسطان عددا من المشاركين في الورشة
ال ـكــوي ـت ـيــة إلصـ ـ ــدار الـنـسـخــة
الجديدة من هذه االشتراطات
بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـل ـ ـقـ ــي م ــاحـ ـظ ــاتـ ـه ــم
ومقترحاتهم عليها.
وب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ث ـم ــن ال ـس ـل ـمــان

م ـب ــادرة ق ـطــاع الــوقــايــة على
دع ــوت ــه لــات ـحــاد والـمـكــاتــب
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
تطوير اللوائح واالشتراطات
الخاصة بالسالمة ،مؤكدا أن

هذا التعاون سيحقق الهدف
المرجو لجعل كل التراخيص
إلكترونية تصدر من المكاتب
ال ـه ـنــدس ـيــة وب ــال ـت ـع ــاون مع
«االطفاء».

محافظ األحمدي :إجراءات النضمام
األحمدي والفنطاس للمدن الصحية

سجلنا
 10مناطق
وجار العمل
ٍ
مع  11أخرى
اليحيى

جدد محافظ األحمدي ،الشيخ فواز الخالد ،تأكيده أن الصحة
ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ،منوها بأن تحديد
معايير دقيقة الختيار المدن الصحية في البالد مع استيفائها
ل ـهــذه الـمـعــايـيــر مــن شــأنــه وض ــع ال ـمــدن والـمـنــاطــق الكويتية
المستوفاة لها على الخارطة العالمية.
وأكــد الخالد ،خالل استقباله رئيسة مكتب المدن الصحية
ب ــوزارة الصحة د .آم ــال اليحيى ،واالسـتـشــاري بمكتب المدن
ً
ـار حــالـيــا
الـصـحـيــة د .حـســن ال ـق ـطــان ،بـمـكـتـبــه ،أن «ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
التخاذ إجراءات تسجيل منطقتي األحمدي والفنطاس ،تمهيدا
النضمامها إلى منظومة المدن الصحية ،أسوة بضاحية جابر
العلي التي تم تسجيلها أخيرا».
بدورها ،قالت اليحيى إن «منطقة جابر العلي هي الوحيدة
المسجلة حاليا على منظومة شبكة المدن الصحية اإلقليمية،
ـار العمل بمنطقتي األحـمــدي والفنطاس ،والتشاور حول
وجـ ٍ
منطقة الوفرة السكنية».
وأضافت أنه «تم تسجيل  10مناطق كمدن صحية حتى اآلن،
وجار العمل مع  11منطقة أخرى».
ٍ
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يد الخير الكويتية تقدم العون للشعوب المحتاجة

انطالق «ابتكار المرأة ...قيادة وحوار»

نشاط إنساني حافل بالمساعدات خالل األسبوع الماضي
حفل األسبوع الماضي
بالنشاط اإلنساني الكويتي ،إذ
واصلت المؤسسات الخيرية
واإلغاثية الكويتية جهودها
الكبيرة في الوصول إلى
المحتاجين أينما كانوا.

ترافقت الجهود اإلنسانية
الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ،مــع
تــأك ـيــدات عـلــى اس ـت ـمــرار هــذا
ال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر وكـ ـ ــذلـ ـ ــك مــع
إش ــادات وثـنــاء على مــا تقوم
به الكويت بقيادة سمو أمير
البالد.
فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت اكـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
مجلس إدارة جمعية الهالل
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر د .هـ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــايـ ــر،
«حـ ــرص الـجـمـعـيــات الـعــربـيــة
لـ ـلـ ـه ــال والـ ـصـ ـلـ ـي ــب األحـ ـم ــر
ع ـل ــى ال ـق ـي ــام بـمـســؤولـيــاتـهــا
ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
ومـ ـ ـ ــد يـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــون ل ـل ـش ـع ــوب
المتضررة والمحتاجة» ،كما
أعلنت جمعية الهالل األحمر
مساهمتها بتكاليف عملية
زرع كلى لفتاة لبنانية تبلغ
مـ ــن ال ـع ـم ــر  19س ـن ــة ب ـعــدمــا
تدهورت حالة القصور الكلوي
التي تعانيها.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت
فعاليات مشروع قافلة التأهيل
ال ـم ـه ـنــي بـمـحــافـظـتــي شـبــوة

و ع ـ ــدن ،ل ـع ــدد  175مستفيدا
ب ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ
عبدالله الـنــوري ضمن حملة
«الكويت بجانبكم» المستمرة
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ل ــدع ــم ال ـش ـعــب
الـيـمـنــي ،كـمــا اخـتـتـمــت قافلة
الـ ـت ــأهـ ـي ــل ال ـم ـه ـن ــي ب ـت ـمــويــل
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ عـ ـب ــدالـ ـل ــه
النوري ،وتم تدشين مشروع
دب ـلــوم الـخـيــاطــة ال ــذي يهدف
لتأهيل  150امــرأة للعمل في
الـخـيــاطــة بــدعــم وت ـمــويــل من
الجمعية الكويتية لإلغاثة.
وفــي أربـيــل ،وفــرت الكويت
 10باصات لجامعة الموصل
لتسهيل تنقل الطلبة بتمويل
من الجمعية الكويتية لالغاثة
واش ـ ـ ــراف الـقـنـصـلـيــة ال ـعــامــة
للكويت في أربيل.
وفي تركيا تم افتتاح ثالث
مدارس في والية شانلي أورفة
جـنــوب شــرقــي تركيا لتوفير
الـتـعـلـيــم ل ـل ـطــاب الـســوريـيــن
واألتــراك واستكمال تعليمهم
في تركيا ضمن مشروع يشمل

الــداخــل ال ـســوري أيـضــا بدعم
كويتي.

األسر المحتاجة
وف ــي األردن ،ن ـفــذت الهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية،
برنامجا خيريا بالتعاون مع
«تكية أم علي» احدى الجمعيات
الـخـيــريــة الـتـطــوعـيــة االردن ـيــة
لتوزيع ألــف طــرد غذائي على
أسر محتاجة.
ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ،أك ـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
مـجـلــس ادارة جـمـعـيــة الـهــال
االحمر الدكتور هالل الساير،
ح ــرص الـجـمـعـيــة عـلــى تقديم
ا ل ــد ع ــم ا ل ـص ـحــي للمحتاجين
عبر مستشفى الـهــال االحمر
ال ـكــوي ـتــي ال ـح ـكــومــي بمنطقة
ال ـم ـن ـي ــة ش ـ ـمـ ــال لـ ـبـ ـن ــان الـ ــذي
ا س ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل  19ا ل ـ ـ ـ ــف م ــر ي ــض
وف ــر ل ـهــم ال ـع ــاج خ ــال ال ـعــام
الماضي.
في السودان واصل متطوعو
فرق الجمعيات الكويتية توزيع

ال ـم ـس ــاع ــدات االن ـس ــان ـي ــة على
متضرري السيول والفيضانات
بـ ـع ــد وص ـ ـ ــول  3ط ـ ــائ ـ ــرات مــن
ال ـ ـج ـ ـسـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي الـ ـك ــويـ ـت ــي
محملة بنحو  110أ طـنــان من
المساعدات الغذائية االيوائية.

االهتمام اإلنساني
وف ـ ــي إطـ ـ ــار م ـت ـص ــل ،وأم ـ ــام
ال ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ  42لـمـجـلــس األم ــم
المتحدة لحقوق االنسان ،دعت
الـكــويــت المجتمع الــدولــي الى
االهتمام بالمسائل االنسانية
في سورية ومنها السماح اآلمن
والمستدام لدخول المساعدات
االنسانية واالخالء الطبي ومنع
حصار المناطق السكنية.
وضمن ردود الفعل المثنية
ع ـلــى ال ـج ـه ــود ال ـكــوي ـت ـيــة ثمن
الرئيس اللبناني ميشال عون
الـجـهــود الـتــي تبذلها جمعية
الـ ـه ــال االحـ ـم ــر ال ـك ــوي ـت ــي فــي
مساعدة اللبنانيين والالجئين
السوريين في لبنان.

ً
«قرطبة التعاونية» 14 :طالبا شاركوا
في برنامج التوظيف الصيفي
أعلن رئيس لجنة الخدمات االجتماعية في جمعية
قرطبة التعاونية عبداللطيف الدوسري ،ختام برنامج
توظيف الطلبة خــال العطلة الصيفية ،وا ل ــذي شــارك
فيه  14متدربا ومتدربة ،في العديد من األقسام وإدارات
الجمعية والسوق المركزي.
وأكد في تصريح له ،أن الجمعية حريصة على تحقيق
الفائدة المنشودة من برنامج توظيف الطلبة ،بحيث
يتم تعريفهم بكيفية سير العمل داخل أقسام الجمعية،
والتعامل مع المتسوقين والعمالء والشركات ،تمهيدا
لالستفادة من الخبرة التي توصلوا إليها في المستقبل.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه ج ـ ــرى فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـب ــرن ــام ــج ت ـك ــري ــم ال ـط ـل ـبــة
المشاركين ،ومنحهم شهادات مشاركة ومكافآت ،تشجيعا
لـهــم لـمــا بــذلــوا مــن جـهــد واه ـت ـمــام فــي الـقـطــاع الـتـعــاونــي،
وليكونوا نواة مميزة لتقديم اقتراحات وأفكار بناء ة تسهم
فــي االرت ـقــاء بالعديد مــن الـجــوانــب الخدمية واإلداريـ ــة في
الجمعية.
واختتم الــدوســري ،بــأن الجمعية بصدد تكريم الطالب
والطالبات الفائقين من أبناء المنطقة ،بعد الحصول على
الموافقات الالزمة من وزارة الشؤون.

عبداللطيف الدوسري

«النجاة» تفتتح 3
مدارس للسوريين
في تركيا
افتتحت جمعية النجاة
الخيرية  3مــدارس للطالب
أ بـنــاء الالجئين السوريين
في تركيا ،كل مدرسة تسع
ل ـ ـ ـ  1000طـ ــا لـ ــب و ط ــا لـ ـب ــة،
بحضور سفير الكويت في
تركيا غسان الزواوي ،ووالي
أورفا عبدالله أرين.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة،
إبراهيم البدر ،في تصريح
ـار تشييد
صحافي ،إنــه "ج ـ ٍ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـت ــوق ــع
افـتـتــاحـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة ،لـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ــل عـ ـ ــدد
المدارس المزمع تشييدها
إلى  25مدرسة".
َّ
وبين البدر أنه تم افتتاح
م ــدرس ــة األخـ ـ ــوة الـكــويـتـيــة
التركية في منطقة األيوبية،
ب ــدع ــم ك ــام ــل م ــن "ال ـن ـج ــاة"،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن مــدرسـتـيــن
باسم عبدالعزيز العدساني،
والـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم ج ــاس ــم
الجاسم.

«ورتل» تنظم
محاضرات حول
فهم القرآن الكريم
نظمت إدارة «ورتل» للقرآن
ال ـ ـكـ ــريـ ــم ب ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـنـ ـج ــاة
الخيرية ،محاضرة لمحفظي
ومحفظات القرآن الكريم بها،
ح ـ ــول أه ـم ـي ــة ف ـه ــم وتـفـسـيــر
القرآن الكريم ،قدمها الشيخ
عود الخميس ،أحد مؤسسي
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ال ـك ــوي ـت ــي
ورئيس زكاة كيفان.
َّ
وصرح مدير إدارة «ورتل»،
الـشـيــخ ول ـيــد ال ـك ـن ــدري ،بــأن
إدارة «ورتـ ــل» تـهـتــم بتأهيل
الـمـحـفـظـيــن والـعــامـلـيــن بها
وفق أفضل األساليب العلمية
وال ـت ــرب ــوي ــة ال ـح ــدي ـثــة ،حتى
يتمكنوا من تحقيق األهداف
والطموحات.
من ناحيته ،قال الخميس
إن ه ـ ــذه ال ـم ـح ــاض ــرة ب ــداي ــة
ل ـس ـل ـس ـلــة مـ ــن ال ـم ـح ــاض ــرات
التي ستتناول مسائل تتعلق
ب ـف ـهــم الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ،حيث
سيتم تناول  3مسائل في كل
محاضرة تنظم شهريا ،ضمن
 47مسألة حول القرآن الكريم.

جانب من المشاركين في البرنامج
انطلق اول انشطة برنامج «ابتكار الـمــرأة...
ح ــوار وق ـيــادة» بـتــدريــب مكثف حــول األوض ــاع
ً
العامة واالقتصادية في ألمانيا تمهيدا للزيارة
القادمة.
واستضافت السفارة األلمانية عشر مشاركات
(من أصل  ١١٠سيدات قدمن على البرنامج) حيث
ق ــدم السفير المكلف شتيفان مــو بــز نـبــذة عن
الحياة العامة في ألمانيا كما قدمت لهم رئيسة
الشؤون الثقافية في السفارة روث بروديسير
كتيبات عن ألمانيا عامة وبرلين خاصة .وقدم
لهم الرئيس التنفيذي للمكتب األلماني للتجارة
والصناعة في الكويت اولفر الهمز موجزا عن

الوضع االقتصادي واالستثماري في ألمانيا،
وطــرح ممثل معهد كــونــراد آودن ــاور د .فابيان
بلومبرق تاريخ المؤسسة وابــرز اللقاء ات في
الزيارة المرتقبة.
وعبرت مديرة ابتكار لالستشارات د .العنود
الشارخ عن أملها ان تعزز هذه الزيارة العالقات
الـمــدنـيــة بـيــن الـبـلــديــن وابـ ــراز ص ــورة إيجابية
للعمل النسائي في الكويت.
وحضر هذا النشاط الرئيس التنفيذي لشركة
فــؤاد الغانم وأوالده للسيارات خليفة الغانم،
باعتبار الشركة الداعم الرئيسي لهذا البرنامج.
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محليات

اإلنجاز وصل إلى  ...%36وانتهاء المشروع وفق الجدول الزمني في 2023
يوسف العبدالله وسيد القصاص
أعلنت لجنة الخدمات العامة
الــوزاريــة أن نسبة اإلن ـجــاز في
تـنـفـيــذ م ـش ــروع مـبـنــى الــركــاب
ال ـجــديــد " "t 2بـمـطــار الـكــويــت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت  36ب ــال ـم ـئ ــة،
متطلعة الى رؤيته صرحا كبيرا
على أرض الواقع ،وفق الجدول
الزمني لالنتهاء منه في .2023
وقـ ــالـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،ع ـق ــب زيـ ـ ــارة
تفقدية قامت بها الى المشروع
لالطالع على آخر المستجدات

إشادة بجهود «األشغال»
وبوشهري في المتابعة
أثـنــى الشيخ سلمان الـحـمــود على الـجـهــود الـمـبــذولــة من
العاملين في وزارة األشغال وعلى رأسهم الوزيرة بوشهري،
الفتا إلى أن لجهودها أثرا واضحا فيما وصل اليه المشروع،
وذلك ما لمسته "الطيران المدني" من خالل متابعتها المستمرة
لمراحل سير المشروع ،لكونها المسؤولة عن إدارة وتشغيل
المبنى.

والـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي طـ ــرأت على
سـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ـيـ ــه ،إن ن ـس ـبــة
الصرف على اإلنجاز بلغت نحو
 21 .3بالمئة ،في حين أن نسبة
التأخير ضئيلة حتى اآلن ،إذ
ال تتجاوز  0 .3بالمئة.
وأكدت حرص الحكومة على
االستمرار في تنفيذ المشروع
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل "ال ـ ـ ـحـ ـ ــزمـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
والـثــانـيــة وال ـثــال ـثــة" وتشغيله
حسب الموعد المحدد ،إضافة
الى تذليل جميع المعوقات التي
قد تواجه تنفيذه.
وأشــارت الى ضرورة تعاون
ك ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
ل ــان ـت ـه ــاء م ـن ــه وف ـ ــق الـ ـج ــدول
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدد لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره مــن
المشاريع التنموية في البالد.
ونـ ـق ــل الـ ـبـ ـي ــان عـ ــن الـ ـ ـ ــوزراء
تأكيدهم متابعة لسير مراحل
المشروع بشكل مستمر ،وعقد
ا جـتـمــا عــات مكثفة مــع ممثلي
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـعـنـيــة
لـ ــاطـ ــاع عـ ــن قـ ـ ــرب مـ ــن خ ــال
زيــارات ـهــم الـتـفـقــديــة للمشروع
وغيرها من المشاريع.
وأثنى ال ــوزراء على الجهود

الجالوي والسفير البريطاني بحثا
القدرات الجمركية
بناء
برنامج
ّ
مصادرة  3شحنات بضائع مقلدة لماركات عالمية

جانب من زيارة الوزراء لمبنى «المطار »2
الكبيرة التي يبذلها القائمون
على المشروع ،خصوصا وزارة
األشغال واإلدارة العامة للطيران
المدني إلنجازه.

نقلة نوعية
من جهته ،قال رئيس اإلدارة
العامة للطيران المدني ،الشيخ
سلمان الحمود ،إن مشروع ""t2
سيكون إضافة جوهرية لمطار
الكويت الــدولــي ،ونقلة نوعية
لقطاع النقل الجوي في البالد.
وأضاف الحمود أن المشروع

•

محمد الشرهان

استقبل المدير العام ل ــإدارة العامة للجمارك،
الـمـسـتـشــار ج ـمــال الـ ـج ــاوي ،ص ـبــاح أم ــس األول،
السفير البريطاني لــدى الـبــاد مايكل دافـنـبــورت،
والسكرتير الثاني للشؤون االقتصادية في السفارة
البريطانية باري مارتن ،بحضور نائب المدير العام
للشؤون الجمركية سليمان الفهد.
وتمت مناقشة متطلبات وأولويات اإلدارة العامة
للجمارك للمشاركة في برنامج بناء القدرات الجمركية
الممول من الحكومة البريطانية ،والذي سيعقد خالل
الفترة مــن األول مــن أكتوبر المقبل وحتى الحادي
والثالثين من مارس  ،2020والتي سيتم التنسيق لها
ً
الحقا بعد زيارة الخبير البريطاني المختص.
كما تم االتـفــاق على التنسيق لبحث المزيد
من المواضيع واالتفاقيات الجمركية المشتركة
كــال ـم ـســاعــدة اإلداريـ ـ ـ ــة ال ـم ـت ـبــادلــة ف ــي ال ـش ــؤون
الجمركية ،وتبادل الخبرات بشأن الطرق الحديثة

للتفتيش وإدارة المخاطر والتجارة االلكترونية،
وغيرها من الموضوعات.

مصادرة  3شحنات

ّ
من جانب آخر ،تحفظ رجال اإلدارة العامة للجمارك
على  3شحنات تحمل بضائع مقلدة لماركات عالمية،
وذلـ ــك بـعــد إعـ ــداد مـحـضــر ضـبــط جـمــركــي تمهيدا
إلتالفها ،وجاء التحفظ على البضائع عقب التواصل
مع وزارة التجارة ،وتأكيد أن البضائع المضبوطة
مقلدة ومخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
وكـ ـ ــان رجـ ـ ــال ال ـش ـحــن الـ ـج ــوي ق ــد اش ـت ـب ـهــوا في
محتويات  3شحنات بعدد طرود تصل إلى نحو 280
طردا ،وتزن ما يزيد على  6آالف كيلوغرام ،وجميعها
واردة من دولة آسيوية عبر ميناء خليجي ،وعليه تم
إرسال عينات من المضبوطات إلى الجهات المختصة،
الـتــي أك ــدت ب ــدوره ــا أن ال ـط ــرود المحملة بساعات
وحـقــائــب ون ـظــارات وشــواحــن وإك ـس ـســوارات مقلدة
ومخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

«اإلنتاج البرامجي» تنجز رسائل عن
التنمية الشاملة لدول «التعاون»

أعلن المدير العام لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول
مجلس ال ـت ـعــاون ،عـلــي الــريــس ،أن "الـمــؤسـســة فــرغــت مــن إنـجــاز
مجموعة من الرسائل الموجهة إلى أفراد المجتمعات الخليجية
لتبصيرهم بأهم اإلشكاالت التي تعترض مسيرة التنمية الشاملة".
وقال الريس ،في تصريح ،إن "المؤسسة بعثت للدول األعضاء
رســائــل تـحـتــوي عـلــى أح ــدث إنـتــاجــاتـهــا وأعـمــالـهــا الـتــي تمثلت
في مجموعة من الحلقات الجديدة المتعلقة بموضوع التنمية
الشاملة" ،موضحا أن "عــدد الرسائل المنتجة بلغت  15رسالة،
مــدة كــل منها مــن  2الــى  3دقــائــق ،و 3رســائــل مدتها مــن  4الــى 5
دقائق ،تتضمن تعزيز العالقات وتعظيم أسلوب التعامل ،ومراعاة
الفروق بين البشر ونشر السلم المجتمعي الذي يسهم في حياة
آمنة ومستقرة".
وأوض ــح أن "الــرســائــل تـتـنــاول أيـضــا األســالـيــب الــرشـيــدة في
التعامل المالي مع متطلبات الحياة اليومية لضمان االستقرار،
ّ
وتجنب المفاجآت الطارئة ،إلــى جانب أنها تحث على مكافحة
أسباب اإلرهاب وتجنب العنف ونبذ التعصب والغلو ،إذ تعتمد
كل رسالة في بنائها الفني على "الدراما وانفوغرافيك وسيميدراما
والتسجيل والـغــرافـيــك الـثــاثــي األب ـعــاد" ،وغـيــرهــا مــن الـمـفــردات
اإلعالمية والتقنية المتجددة" ،مشيرا إلى أن "الحلقات الجديدة
سيشارك بها عدد مميز من الكوادر المتخصصة من دول مجلس
التعاون الخليجي في جملة من األعمال االجتماعية واالقتصادية،
مما منح التجربة الكثير من األبعاد اإليجابية اإلضافية".
يذكر أن مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية عام  1976وتعمل على إعداد وتوثيق وبث
الـبــرامــج الثقافية والـتــراثـيــة والفنية لــدول المجلس وتتخذ من
الكويت مقرا لها.

وأش ــار الــى التنسيق الــدائــم

التزام األعضاء بتحويل المبالغ المستحقة عليهم عن األعوام 2018 -2015
محمد الشرهان

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ه ـي ـئــة
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة
وال ـع ـش ــرون ف ــي ال ــري ــاض ،والـتــي
ع ـق ــدت خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  16إلــى
 17سبتمبر الجاري بمقر األمانة
الـ ـع ــام ــة لـ ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
بالرياض.
وأسـ ـف ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي عقد
ب ـح ـضــور ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ــإدارة
العامة للجمارك المستشار جمال
الـجــاوي ،عــن جملة مــن الـقــرارات
الـ ـت ــي ت ـص ــب ف ــي اتـ ـج ــاه تـسـهـيــل
اإلجـ ـ ــراءات الـجـمــركـيــة ،والـتــأكـيــد
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ال ـ ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء
بـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة وتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل الـ ـمـ ـب ــال ــغ
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ع ـل ـي ـهــا ع ــن األعـ ـ ــوام
(.)2018 -2015
وخ ـ ــال االج ـت ـم ــاع ت ــم االت ـف ــاق
ع ـلــى تـشـكـيــل ل ـج ـنــة ل ــوض ــع آلـيــة
تطبيق القرارات المؤقتة المتعلقة
بمكافحة الممارسات الضارة في
الـتـجــارة الــدولـيــة ،والـتــأكـيــد على
تقليص الدورة المستندية ،وتذليل
عوائق انسيابية البضائع وغيرها
من الموضوعات.
وعلى هامش االجتماعاتُ ،عقد
اجتماع بين هيئة االتحاد واللجنة

ال ــدائـ ـم ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـم ـم ــارس ــات
ال ـض ــارة وكــذلــك ال ـل ـقــاء المشترك
ال ـ ـخـ ــامـ ــس بـ ـي ــن هـ ـيـ ـئ ــة االت ـ ـحـ ــاد
واتحاد غرف التجارة في مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،الـ ــذي يمثل
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،ل ـل ــوق ــوف على
المعوقات الجمركية التي تواجه
الـ ـقـ ـط ــاع ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى تـحـقـيــق
االن ـس ـي ــاب ـي ــة ف ــي ح ــرك ــة ال ـت ـب ــادل
التجاري.

نظام موحد
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــرون ال ـ ـعـ ــامـ ــون
لـلـجـمــارك ب ــدول الـمـجـلــس ،خــال
االج ـت ـمــاعــات ،أهـمـيــة تنفيذ قــرار
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى إلنـ ـه ــاء جميع
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات وم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـف ـســح
ال ـج ـمــركــي وإع ـ ـ ــداد ن ـظ ــام مــوحــد
لـلـمـشـغــل االقـ ـتـ ـص ــادي الـمـعـتـمــد
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وهـ ــو م ــا ي ـســاهــم في
تسهيل حركة الـتـبــادل التجاري،
وإبرام اتفاقيات االعتراف المتبادل
بشكل جماعي مع الدول والتكتالت
االقتصادية الدولية ،مع ضــرورة
مشاركة الجهات الحكومية األخرى
ذات العالقة بالقيود غير الجمركية
ل ـت ـع ــزي ــز أمـ ـ ــن وسـ ــامـ ــة سـلـسـلــة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،وت ـس ـه ـي ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الجمركية وفق المعايير المعتمدة

المشاركون في اجتماعات هيئة االتحاد الجمركي الخليجي
م ــن مـن ـظ ـمــة الـ ـجـ ـم ــارك الـعــالـمـيــة
والموافقة المبدئية على نموذجي
طلب الحكم المسبق.
كـ ـم ــا أث ـ ـمـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـم ـش ـت ــرك
ال ـ ـخـ ــامـ ــس بـ ـي ــن هـ ـيـ ـئ ــة االت ـ ـحـ ــاد
الـجـمــركــي وال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص عن
عــدد مــن التوصيات منها العمل
على تطبيق نظام موحد للمشغل
االقتصادي المعتمد.

«فنية البلدي» تبحث المدينة الطبية وإنشاء جامعتين
جدول حافل بعد غد يتضمن مشروع كاظمة وطلب البلدية إقامة مكاتب مؤقتة
•

جانب من الرسائل الجديدة لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك

تذليل العقبات

«الجمركي الخليجي» :تقليص الدورة المستندية
ومكافحة الممارسات الضارة
•

الجالوي خالل استقبال السفير البريطاني أمس

ي ـ ـح ـ ـظـ ــى بـ ـ ــدعـ ـ ــم مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر م ــن
س ـمــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
كــأحــد الـمـشــاريــع الـحـيــويــة في
ال ـ ـبـ ــاد ،ويـ ـع ــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة ،وذلـ ــك
بطاقة استيعابية تصل الى 25
مليون راكــب سنويا وتصميم
عالمي فريد.
وأفــاد بأن "الطيران المدني"
سينقل نـجــاح تـجــر بــة تشغيل
مبنى الــركــاب "تــي  ،"4في وقت
ق ـيــاســي الـ ــى ال ـم ـب ـنــى ال ـجــديــد
" ،"t2حيث تم االستعداد مبكرا

لالنتهاء من عملية التخطيط.
وأوضـ ــح أن ذل ــك ج ــاء للبدء
فــي اإلجـ ــراءات الــازمــة لدخول
المشغل العالمي إلدارة مبنى
ال ــرك ــاب قـبــل ان ـت ـهــاء الـمـشــروع
ب ـف ـت ــرة ك ــافـ ـي ــة ،ل ـت ـك ــون ه ـنــاك
استمرارية في استكمال األعمال
ّ
ب ـع ــد ت ـس ــل ــم ال ـم ـب ـن ــى وت ــواف ــق
مــع متطلبات التشغيل حسب
المعايير الدولية.

والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ب ـي ــن
"األشـغــال" و"الطيران المدني"،
حيث تعقد االجتماعات الدورية
فـ ــي م ـق ــر الـ ـمـ ـش ــروع ب ـح ـضــور
م ـه ـن ــدس ــي الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـف ــذة
والـمـكـتــب االس ـت ـشــاري للتأكد
م ــن س ـي ــر الـ ـمـ ـش ــروع ،وتــذل ـيــل
العقبات التي قد تواجه األعمال
اإلنشائية.
قـ ــام بــال ـجــولــة ك ــل م ــن وزي ــر
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وزي ـ ــر
الدولة لشؤون الخدمات خالد
ال ـ ــروض ـ ــان ،ووزيـ ـ ـ ــرة األش ـغ ــال

وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .ج ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري ،ووزيـ ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة
مــريــم الـعـقـيــل ،ووزي ــر األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة
ل ـشــؤون الـبـلــديــة فـهــد الشعلة،
ووزيـ ـ ــر الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
سـعــد ال ـخ ــراز ،ورئ ـيــس اإلدارة
العامة للطيران المدني الشيخ
سلمان الحمود.

محمد الجاسم

ت ـن ــاق ــش ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة فــي
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـلـ ــدي ،فـ ــي جـ ــدول
أعـمــالــه بعد غــد ،مـشــروع مدينة
الكويت الطبية التابعة لمؤسسة
التأمينات االجتماعية ،وتدرس
ال ـل ـج ـنــة ط ـل ـبــي األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ل ـم ـج ـلــس الـ ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
تخصيص أرض لجامعة خاصة
بمنطقة أبوحليفة وتخصيص
موقع مساحة  150ألف متر مربع
إلقامة جامعة ميونخ التقنية في
الـكــويــت بالمنطقة الـمـحـصــورة
ب ـي ــن شـ ـم ــال ال ـ ــدائ ـ ــري الـ ـس ــادس
ومنطقة الصليبية السكنية.
وتبحث اللجنة كذلك ،في جدول
حــافــل ،طلب شركة إدارة المرافق
العمومية استغالل أسطح مباني
مواقف السيارات المتعددة األدوار

ألص ـ ـحـ ــاب األفـ ـ ـك ـ ــار وال ـم ـش ــاري ــع
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي أعـ ــادتـ ــه الـجـلـســة
الرئيسية األسبوع الماضي للجنة
مــرة أخ ــرى ،وطلب بلدية الكويت
ال ـس ـم ــاح لـلـمـقــاولـيــن بــاسـتـغــال
مـســاحــات ال تـتـجــاوز مــن أراض ــي
ال ـ ــدول ـ ــة إلقـ ــامـ ــة م ـك ــات ــب مــؤق ـتــة
وتشوين مواد ،وذلك بصفة مؤقتة
بمختلف مناطق الكويت ،وإلغاء
قرار المجلس البلدي بشأن إضافة
مساحة الــدولــة البالغة  21.5الف
مـتــر مــربــع مــن األرض المالصقة
للقسيمة رق ــم  3بقطعة  133في
منطقة السالمية.
وتـ ـن ــاق ــش ال ـل ـج ـن ــة االقـ ـ ـت ـ ــراح
المقدم من نائب رئيس المجلس
ال ـب ـلــدي عـبــدالـلــه ال ـم ـحــري بشأن
إصدار رخص القسائم الصناعية،
واقتراحه بشان زيادة نسبة البناء
بقسائم منطقة أبوفطيرة الحرفية

«القانونية» تدرس لوائح المجلس والجنائز
تقوم اللجنة القانونية والمالية بدراسة ابتدائية
لــوضــع تـصــور لالئحة المجلس الـبـلــدي ،وكتاب
وزيــر الدولة لشؤون البلدية بشأن تعديل بعض
مواد قانون البلدية ،وكتاب رئيس المجلس البلدي
أســامــة العتيبي بشأن مــا تناوله الــوزيــر لتقديم
التعديالت المقترحة بقانون البلدية ،ومشروع
الئ ـحــة ال ـن ـظــافــة ون ـقــل ال ـن ـفــايــات م ـش ــروع الئـحــة
إش ـغ ــاالت ال ـط ــرق ال ـعــامــة وال ـم ـيــاديــن واألرص ـف ــة
والساحات العامة ،ومشروع القرار الوزاري بشأن
الئ ـح ــة تـنـظـيــم ال ـج ـنــائــز ون ـق ــل ال ـم ــوت ــي وال ــدف ــن
واإلشــراف على المقابر ،في ضوء أحكام القانون
رقم  33لسنة  2016بشأن بلدية الكويت والئحته

التنفيذية ،وا ق ـتــراح العضوة مها البغلي بشأن
إجراءات مخالفات لوائح البلدية.
وتناقش اللجنة اقتراح األعضاء عبدالسالم
ال ــرن ــدي وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـع ـجــل ب ـش ــأن إي ـقــاف
الـمـخــالـفــات الـمــوجـهــة ال ــى أص ـح ــاب الـعــربــات
والـمــركـبــات المتنقلة ،واق ـت ــراح األع ـضــاء علي
حسن وعـبــدالـلــه الـكـنــدري وحـســن كـمــال بشأن
االستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة
على البيئة البحرية والحدائق العامة ،إضافة
الــى كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري
بشأن المعلومات الطبوغرافية المطلوبة من
بلدية الكويت.

ف ــي ال ـ ـسـ ــرداب م ــن  80ح ـتــى 100
بــالـمـئــة ،واق ـت ــراح الـعـضــو مشعل
ال ـح ـم ـضــان ب ـش ــأن تــرك ـيــب أل ــواح
ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـســة ف ــي م ـســاحــات
المقابر غير المستغلة ،واقـتــراح
العضو عبدالسالم الرندي بشأن
إض ــاف ــة ن ـش ــاط تــرخ ـيــص مكتب
ضمن السكن االستثماري ،واقتراح
ال ـع ـضــو ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي بـشــأن
تغليظ العقوبة وتكثيف الحمالت
الميدانية على العقارات المخالفة
الـ ـت ــي ت ــؤج ــر ال ـ ـسـ ــردايـ ــب ضـمــن
المناطق السكنية واالستثمارية
الخاصة والنوذجية المخصصة
وف ــق الـتــراخـيــص الممنوحة لها
كمواقف سيارات ،واقتراح العضو
حمود عقلة بشأن السماح بوضع
س ــور حـمــايــة مــن ال ـكــاب الضالة
غير حاجب للرؤية فــي المناطق
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ،ف ـض ــا عـ ــن اقـ ـت ــراح
العضو عبدالعزيز المعجل بشأن
تخصيص أراض لــوزارة األوقــاف
والشؤون اإلسالمية خارج المناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة لـ ـبـ ـن ــاء سـ ـك ــن لــأئ ـمــة
والمؤذيين.
واق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ح ـم ــدي
ال ـعــازمــي ومـحـمــد الــرق ـيــب بشأن
مـنــع تـقــديــم الشيشة فــي األمــاكــن
المغلقة ،إضافة الى اقتراح العضو
محمد الرقيب بتعديل الئحة نظام
زراعــة الحدائق في قسائم السكن
ال ـخ ــاص وال ـن ـم ــوذج ــي ،واق ـت ــراح
الـعـضــو مـهــا الـبـغـلــي ب ـشــأن منع
استخدام بالونات ومسدسات الماء
خالل األعياد الوطنية ،الى جانب
ن ـظــر الـلـجـنــة بـمـجـمــوعــة طلبات
من المواطنين أصحاب العقارات
والقسائم.

غداء على شرف الوفد الكويتي
أق ـ ــام سـفـيــر ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ــري ــاض ال ـش ـيــخ علي
الخالد مأدبة غداء لرئيس الوفد الكويتي المشارك
في االجتماع المدير العام لإلدارة العامة للجمارك
المستشار جمال الجالوي ،والوفد المرافق.
واستمع السفير الخالد لنتائج االجتماعات التى
ً
عقدت ،مرحبا بالتنسيق وتقديم جميع التسهيالت
الــازمــة ،والعمل على تذليل العقبات التي تواجه
حركة التبادل التجاري بين الدول الخليجية.

«المطاحن» :المخزون االستراتيجي
للمواد الغذائية يكفي  8أشهر
أك ــدت شــركــة مطاحن الــدقـيــق والمخابز الكويتية استعدادها
لمواجهة أي تداعيات قد تحدث بسبب األوضاع في المنطقة عبر
المخزون االستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي ما بين أربعة
وثمانية أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في تصريح صحافي
ً
أمس ،إن الكويت تولي الغذاء وأمنه أهمية كبيرة ،مطمئنا المواطنين
ً
والمقيمين في البالد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز
العربي وبمعدالت تغطي أي زيادة في حجم الطلب.
وأوضــح الزايد أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع
ً
الطلبات واالحتياجات ،الفتا إلى أن لدى الشركة خطة عمل إنتاجية
ولوجستية لضمان تــد فــق منتجاتها إ لــى الجمعيات التعاونية
ومنافذ البيع األخرى بصورة مرضية.
وأشــار إلــى أن نجاح الشركة في ترجمة مفهوم األمــن الغذائي
على أرض الواقع خــال األزمــات السابقة يدعو إلــى ترسيخ الثقة
بها ك ــأداة حكومية معنية باستقرار األمــن الـغــذائــي فــي مختلف
الظروف والمتغيرات.
وأكــد أن السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ
على أمنها الغذائي هي مثال تحتذى به دول المنطقة.

ملتقى قادة اإلعالم العربي اليوم
تنطلق أعمال ملتقى قادة اإلعالم العربي في نسخته السادسة
بمقر جامعة الــدول العربية بالقاهرة اليوم بمشاركة قرابة 100
شـخـصـيــة م ــن أب ــرز اإلعــام ـي ـيــن والـم ـســؤول ـيــن ف ــي ق ـطــاع اإلع ــام
بالوطن العربي.
وقال األمين العام لملتقى اإلعــام العربي ماضي الخميس في
بيان أمس ،إن الملتقى الذي يضم أكبر حشد من قادة اإلعالم بالوطن
العربي سيتناول خالل الملتقى القضايا المختلفة التي تطرأ على
الساحة العربية للخروج بتوصيات تساهم في رفع وعي الجماهير.
وأضاف الخميس أن الملتقى يوفر قنوات اتصال حوارية بين
الجمهور المستهدف ومتخذي الـقــرار إليجاد الحلول المناسبة
للمشكالت اإلعالمية بالوطن العربي.
وأوضح أن الملتقى سيعقد على مدى يوم واحد ويضم جلستين
األولى تأتي تحت عنوان "واقع اإلعالم العربي ..والمستقبل المأمول"
فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان "اإلعالم منبر لقيادة الرأي العام".
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ً
 12259طالبا يختارون ممثليهم في انتخابات  3جمعيات اليوم

طلبة «الشريعة» يبحثون عن التغيير ...و«اآلداب» و«االجتماعية» شبه محسومة
حمد العبدلي

ً
يتجه  12259طالبا وطالبة
الـ ـي ــوم الخ ـت ـي ــار مـمـثـلـيـهــم فــي
انتخابات  3جمعيات طالبية،
وهـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــريـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلسالمية واآلداب للعام النقابي
 ،2020/2019التي تسعى فيها
الـقــوائــم الـطــابـيــة إلــى التغيير
والحصول على نتائج مختلفة
ع ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،والـ ـت ــي
تسيطر فيها القائمة االئتالفية
على الكليات الثالث.

كلية اآلداب

«المستقلة»
تستحوذ على
صندوق الطالبات
في نتائج انتخابات
اتحاد الجامعة

وفـ ـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــرة س ــريـ ـع ــة ع ـلــى
صـ ـن ــادي ــق انـ ـتـ ـخ ــاب ــات اتـ ـح ــاد
الطلبة األحــد الماضي ونتائج
كـ ـلـ ـي ــة اآلداب فـ ـ ــي صـ ـن ــاد ي ــق
االتـحــاد ،قــال مراقبون للعملية
االن ـت ـخــاب ـيــة" :ن ـجــد أن الـقــائـمــة
المستقلة استطاعت أن تأخذ
صـنــدوق الطالبات بحصولها
ع ـلــى  ٣٢٤ص ــوت ــا ،م ـقــابــل ٢٢٢
لقائمة التآلف ،في حين حصلت
األخـ ـي ــرة ف ــي صـ ـن ــدوق الـطـلـبــة
ع ـل ــى  ٩١٩ص ــوت ــا م ـق ــاب ــل ٢٠٦
للمستقلة".

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون" :ف ـ ــي
ان ـت ـخــابــات ال ـع ــام ال ـمــاضــي في
ك ـل ـيــة ال ـش ــري ـع ــة ،والـ ـت ــي ف ــازت
فيها قائمة الشريعة بفارق ١٠
أص ــوات فـقــط ،بحصولها على
 ٩٧٠صوتا مقابل  ٩٦٠للتغيير".
ويـ ــرى مــراق ـبــون أن انـتـخــابــات
ج ـم ـع ـيــة الـ ـعـ ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة
شبه محسومة ،بسبب سيطرة
ال ـقــائ ـمــة االج ـت ـمــاع ـيــة لـمـقــاعــد
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،وفـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــرة ح ــول
ص ـن ــادي ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ال ـتــي
فازت فيها "االئتالفية" بصندوق
الطلبة بـ  ٣٨٧صوتا وصندوق
الـ ـط ــالـ ـب ــات ب ـ ـ ـ  ،٤٦٩ف ـ ــي حـيــن
حـصـلــت "الـمـسـتـقـلــة" عـلــى ١٣٠
صوتا بصندوق الطلبة و٢٨٢
صندوق الطالبات.
وقال رئيس اللجنة الميدانية،
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،إن ـ ـ ــه تــم
اختيار أماكن االقتراع في كلية
اآلداب ب ــال ـح ــرم ال ـجــام ـعــي في
الشدادية ،وهي للطلبة (مسرح
الكلية) والطالبات قاعة ،1092
مضيفا أن ع ــدد الـطـلـبــة الــذيــن
يحق لهم التصويت بلغ 3261
طــا لـبــة و 2125طــا لـبــا مقيدين
سـ ـ ـيـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــارون م ـم ـث ـل ـي ـه ــم فــي

سلة أخبار
فتح الترشح النتخابات
«اتحاد أميركا»
حتى  ٢٥الجاري

●
صورة ارشيفية النتخابات العلوم االجتماعية
مقاعد الهيئة اإلداريــة لجمعية
ك ـل ـي ــة اآلداب ،ا لـ ـت ــي ت ـت ـنــا فــس
عليها قائمتا التآلف الطالبي
والـمـسـتـقـلــة ،مــوضـحــا أن فتح
ب ـ ـ ــاب االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع سـ ـيـ ـك ــون ع ـنــد
الساعة الثامنة صباحا وحتى
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ظـ ـه ــرا .وذك ــر
المطيري أن انتخابات جمعية
يـتـنــافــس عـلـيـهــا ك ــل م ــن قائمة
ال ـت ـغ ـي ـي ــر وق ــائـ ـم ــة ال ـش ــري ـع ــة،
موضحا أنــه تــم اخـتـيــار أماكن
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـش ــري ـعــة

والدراسات اإلسالمية في الحرم
الجامعي بكيفان ،والتي ستكون
للطلبة قــاعــة  517والـطــالـبــات
قاعة  ،615مبينا أن عدد الطلبة
الـ ــذيـ ــن يـ ـح ــق لـ ـه ــم ال ـت ـص ــوي ــت
بلغ  2547طالبة و 1267طالبا
سيختارون ممثليهم في مقاعد
الهيئة اإلدارية لجمعية الشريعة
والدراسات اإلسالمية.
أمــا بالنسبة إلــى انتخابات
كـلـيــة ال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة في
الحرم الجامعي بالشويخ ،فقد

ت ــم اخ ـت ـيــار قــاعــة  101للطالب
وقاعة  118للطالبات بتنافس
كـ ــل مـ ــن ال ـق ــائ ـم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
والقائمة المستقلة ،حيث يبلغ
عدد الطلبة المقيدين في الكلية
 771طالبا و 2288طالبة.
وقد وضعت اللجنة العليا كل
االس ـت ـعــدادات ،ومنها االنتهاء
مــن اختيار األعـضــاء العاملين
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع ل ـ ـجـ ــان االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع،
مراعين في اختيارهم ألعضاء
الـلـجــان مـبــدأ الـكـفــاء ة والخبرة

والـ ـمـ ـع ــرف ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاع ــد فــي
نجاح سير العملية االنتخابية،
وتضمن الشفافية إلدارة متميزة
للعملية االنتخابية ،وتجهيز
ال ـقــاعــات االن ـت ـخــاب ـيــة ،مــراعـيــن
فيها مـبــدأ الشفافية وا لـســر يــة
وال ـس ـعــة الـمـكــانـيــة السـتـيـعــاب
أع ــداد الطلبة الــذيــن يـحــق لهم
التصويت.

الحنيان يحذر مستجدي «التجارية» من فخ اإلنذارات

حمد العبدلي

أعلن االتحاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة ا لـ ـك ــو ي ــت  -ف ــرع
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األمـيــركـيــة أن فـتــح بــاب
الـ ـ ـت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح لـ ـعـ ـض ــوي ــة
الهيئة اإلدارية لالتحاد
لـ ـلـ ـع ــام ا لـ ـنـ ـق ــا ب ــي ٢٠١٩
 ،٢٠٢٠ /م ـس ـت ـمــر حـتــى
ا لـ ـس ــا ع ــة  ١١:٥٩م ـس ــاء
ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـم ـق ـبــل
 ٢٥ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــاري ب ـت ــو ق ـي ــت
الساحل الغربي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد،
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان أ م ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن
"ان ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
االداري ـ ـ ــة التـ ـح ــاد طـلـبــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا
ستكون في نهاية شهر
ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،كـمــا
ه ــو م ـع ـم ــول ب ــه ف ــي كــل
عـ ـ ـ ــام ،والـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـك ــون
ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـمــؤت ـمــر
العام لالتحاد ،ولم يتم
ت ـحــديــد م ـكــان الـمــؤتـمــر
بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ،حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث س ـ ـي ـ ـتـ ــم
اإلعالن عنه خالل األيام
المقبلة".

أبحاث الجامعة ينظم
ورشة التحليل اإلحصائي

جانب من الحضور
َّ
ح ــذر عميد كلية ال ــدراس ــات التجارية
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب ،د .أحمد الحنيان ،المستجدين
من الوقوع في فخ اإلنذارات ،التي قد تؤدي
إلى فصل الطالب من الكلية.
وح ــث الطلبة خ ــال الـلـقــاء الـتـنــويــري،
الــذي ُعقد أخيرا للمستجدين في الكلية،
ع ـلــى بـ ــذل ال ـج ـهــد والـ ـعـ ـط ــاء واالج ـت ـه ــاد
وت ـح ـق ـيــق ال ـت ـف ــوق م ــع ب ــداي ــة مـسـيــرتـهــم
الـتـعـلـيـمـيــة ،وش ـج ـع ـهــم ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة
الـفـعــالــة ف ــي األن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات الـتــي
تنظمها الكلية.
وأكـ ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـي ــة االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــالـ ـحـ ـض ــور،
والـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـظـ ــام بـ ــالـ ــدراسـ ــة،
والـمـثــابــرة مــن أج ــل ال ـت ـفــوق ،ال ــذي يفتح

آف ــاق ــا ك ـب ـيــرة ل ـل ـطــالــب ،كــال ـح ـصــول على
الوظيفة بشكل أسرع ،واستكمال الدراسة
بشكل أسهل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ش ـ ــدد ال ـع ـم ـيــد ال ـم ـســاعــد
ل ـل ـشــؤون ال ـطــاب ـيــة ف ــي ال ـكـل ـيــة ،د .خــالــد
العنزي ،على الطلبة بضرورة الرجوع إلى
دليل الطالب ،للتعرف على نظام الدراسة
بالكلية ،وصحائف التخرج لكل تخصص،
وكيفية تسجيل المقررات ،مؤكدا ضرورة
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـظ ــام الـ ـم ــرش ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي
الموجود على الموقع اإللكتروني للهيئة،
للتعرف على السجل الدراسي وصحيفة
التخرج ،والمقررات المجتازة والمتبقية،
وحساب المعدل االفتراضي.
من جهته ،شدد رئيس مكتب التسجيل

بـ ـ ــ"ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة -بـ ـنـ ـي ــن" ،عـلــي
السمحان ،على ض ــرورة مراجعة الطلبة
مـكـتــب الـتـسـجـيــل ف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال
الوحدات في الجدول الدراسي ،وضرورة
التسجيل المبكر ،للحصول على المقررات
ومراجعة
وفق األوقات المناسبة للطلبة،
ُ
مـكـتــب الـتـسـجـيــل فــي ح ــال وج ــود شعب
م ـغ ـل ـق ــة ،مـ ــن أجـ ـ ــل إي ـ ـجـ ــاد حـ ــل ل ـل ـج ــدول
الدراسي واختيار المقررات البديلة.
بدوره ،دعا رئيس مكتب شؤون الطلبة،
عـلــي يـحـيــى ،الـمـسـتـجــديــن إل ــى مــراجـعــة
المكتب للحصول على الهوية الطالبية،
وال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
والتعرف على لوائح إيقاف القيد ،وكيفية
التعامل مع التعثر الدراسي.

أعلن قطاع األبحاث
فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـم ــل
ال ـت ـح ـل ـي ــل اإلح ـص ــائ ــي
( )SPSSأل ع ـض ــاء هيئة
التدريس الجدد وطلبة
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـيــا فــي
الـ ـكـ ـلـ ـي ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،
بـ ــرعـ ــايـ ــة نـ ــائـ ــب م ــدي ــر
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة لـ ــأب ـ ـحـ ــاث
د .جـ ــا سـ ــم ا ل ـ ـك ـ ـنـ ــدري،
يوم األربعاء ( 9أكتوبر
ال ـم ـق ـب ــل) ،ع ـلــى م ـســرح
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـجـ ــابـ ــر فــي
قـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــار 1
ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــرم ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي-
الشويخ.
وأوضــح القطاع ،في
بيان صحافي ،أمس ،أن
الورشة سيحاضر فيها
د .هشام جاد الــرب من
قسم علم النفس بكلية
العلوم االجتماعية.

ةديرجلا
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ال فرق بين نتنياهو
وغانتس

محمد أحمد المجرن الرومي

ما تعريف مدينة الكويت؟!

حماية خليجنا وشعوبنا

ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

لست في وارد الحديث عن الجوانب المعمارية في مدينة
الكويت ،لكنني ألحظ كغيري أنه على الرغم من سوء التخطيط
العمراني في المدينة في سنوات الطفرة النفطية فإن
مستويات النظافة العامة كانت جيدة بعكس الوضع الحالي
الذي ازداد سوءا مع زيادة تدهور شكل المدينة العمراني.
أول العمود:
على الرغم من الحديث المحموم عن الحرب في منطقة
ً
الخليج فإن رائحة المال أكثر انتشارا من أي شي آخر.
***
ُ
ً
إذا ق ِيض ألحد منا أن يتجول راجال في رقعة معينة من
ً
مــديـنــة الـكــويــت ،ب ــدءا مــن ش ــارع فـهــد الـســالــم حـتــى منطقة
ال ـش ــرق ،ف ـمــاذا سـيـشــاهــد؟ وك ـيــف يـمـكــن أن يـفـهــم اخـتــاط
المنشآت والمباني القديمة المهجورة منذ الخمسينيات
وبعضها طيني ،بمباني عقدي الستينيات والسبعينيات،
وطفرة المباني غير واضحة المعالم التي غزت المدينة في
ً
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ،وصوال إلى النباتات
اإلسمنتية العالية المسماة األبراج وناطحات السحاب؟ إنه
سيجد خلطة مرتبكة يصعب عليه فهمها ،بل ستسبب له
صعوبة في إيجاد تعريف للمدينة!
على عكس التناغم الــذي تنعم به مدن عديدة ليست في
أوروبا ودول شرق آسيا فحسب بل في دول عربية كتونس
والمغرب ،نجد أن مدينة الكويت عبارة عن وسط عمراني
ُمقلق للعين والذهن ،إذ ال يمكنك أن تستمر في المشي كيلو
مـتــر واح ــد دون أن تعترضك مـبــان وشـ ــوارع تـجـبــرك على
سلك طرق أخرى ألنها– المدينة– خاضعة لعملية استثمار
جشعة ،وعملية استحالب للثروة على حساب هوية المدينة
وشكلها وأهدافها التي يجب أن تصب في اتجاه من يمارس
ً
التجول راجال كأولوية وليس لسائقي السيارات والحافالت
فقط ،فالمدن الحضارية هي التي توفر األمــان لمن يمشي
على رجليه أو بصحبة أطفاله وهو آمن من التلوث وسباق
السيارات المحموم ،أو القاذورات والمهمالت الموجودة في
بعض الطرق الداخلية والمكشوفة.
لست في وارد الحديث عن الجوانب المعمارية في مدينة
الكويت ألنني وبكل بساطة لست ممن يفقهون في هذا العلم
اإلنـســانــي الـعــالــي األهـمـيــة فــي حـيــاة الـبـشــر ،لكنني ألحظ
كـغـيــري أن ــه عـلــى الــرغــم مــن س ــوء التخطيط الـعـمــرانــي في
المدينة في سنوات الطفرة النفطية فإن مستويات النظافة
العامة كانت جيدة على عكس الوضع الحالي الــذي ازداد
سوءا مع زيادة في تدهور شكل المدينة العمراني.
قد يهرب بعضنا إلى جيوب آمنة داخل المدينة ،نظيفة
وحميمية ،وتوفر الراحة والرفاهية وقضاء وقت ممتع بعيد
عن هدير محركات السيارات وحافالت النقل الجماعي مثل
حديقة الشهيد ،ومركزي جابر وعبدالله السالم الثقافيين،
حيث نشعر باألمان داخلها.
لقد أصبحت هذه األماكن جزرا نظيفة ُصممت للممارسات
الـحـضــريــة الــراق ـيــة لـكـنـهــا ف ــي وس ــط مـســاحــة مـتــوحـشــة ال
عنوان لها وال هوية ،وذلك بفضل اإلهمال الحكومي ،وجشع
وسيطرة المستثمرين على زمام األمــور داخلها ،ولذلك لم
يعد للمعماري الــذي يخدم رغبات البشر الحياتية صوت
مـسـمــوع ،إنـمــا الـصــوت الــوحـيــد هــو صــوت مــاك الماليين
ً
الذين يخططون المدينة تبعا ألهدافهم الربحية والتجارية
الصرفة ،وهنا تضيع المدينة ،وهي قد ضاعت منذ عقود.

علينا االستعداد لمواجهة
األخطار المحدقة بنا
أمنيا وعسكريا ،وتحصين
الجبهة الداخلية والبعد
عن بث اإلشاعات المغرضة
التي تحبط الروح المعنوية،
وأن تكون هناك بيانات
من الجهات الرسمية في
الدولة لكي يكون الشعب
على معرفة بما يدور حوله،
وعدم ترك ذلك لوسائل
التواصل االجتماعي ألن
فيها الكثير ممن يبثون
اإلشاعات.

د .مصطفى البرغوثي*

بـعــد ال ـح ــادث اآلث ــم األخ ـي ــر ال ــذي تـعــرضــت له
المملكة العربية السعودية الشقيقة مــن هجوم
عـلــى مـنـشــآتـهــا الـنـفـطـيــة ،فـقــد ع ــادت لـغــة الـحــرب
والتهديد والوعيد من جانب بعض المسؤولين
اإليــرانـيـيــن ،مـمــا يـهــدد األم ــن والـسـلــم فــي منطقة
الخليج العربي.
في الناحية األخرى نجد أن الخالفات ما بين
بـعــض دول الخليج تضعف مــن قــوة هــذه ا لــدول
ً
وتــا ح ـم ـهــا وت ـش ـجــع دوال أخ ـ ــرى ع ـلــى ال ـتــدخــل
ب ـش ــؤون ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،وذل ـ ــك ألن ـن ــا ف ــي الـخـلـيــج
مستهدفون من أطراف كثيرة ال تريد لنا االستقرار
واألم ــن ،ونـحــن لــأســف الـشــديــد تــزيــد الـخــافــات
بيننا وال نشعر بالخطر المحدق بنا من كل جهة.
إن االع ـت ــداء عـلــى الـمـمـلـكــة ال شــك أن ــه نــاقــوس
خ ـط ــر ،ف ـمــا ح ــدث ال ي ـع ـنــي ال ـس ـعــوديــة ف ـق ــط ،بــل
يـعـنـيـنــا كـخـلـيـجـيـيــن ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون،
ويستهدف كذلك األمة العربية ،وقد آن األوان لحل
خالفاتنا التي عصفت بمجلس التعاون الخليجي،
ألن ما حدث لدولة عضو في المجلس من اعتداء
فــإنــه اع ـتــداء عـلــى الـجـمـيــع ،وإذا لــم نـطـ ِـو صفحة
الخالفات اآلن فإن المستقبل ينذر بأمور خطيرة
للغاية ،و قــد تتطور لألسوأ ،ال قــدر الله ،وتدخل
المنطقة في حــرب ال نريدها وال نتمناها ،ألنها
ستحدث كارثه على جميع ُّ
الصعد والمستويات،
ل ـيــس ع ـلــى مـنـطـقـتـنــا ف ـقــط ،ب ــل تـمـتــد إل ــى أمــاكــن
أخرى من العالم.
وا جـبـنــا جـمـيـعــا هــو ا لــو قــوف خـلــف الشقيقة
ال ـك ـبــرى ،كـمــا أن ـنــا ال نـنـســى ال ــدور الـكـبـيــر الــذي

قــا مــت بــه حين و قـفــت معنا أ ثـنــاء ا لـغــزو العراقي
اآل ثــم عــام  ،١٩٩٠و مــا خلفه الغزو من د مــار وقتل
ونهب وتخريب فقدنا فيها الكثير من الشهداء.
علينا أن نستعد لمواجهة هــذه األ خـطــار بأن
يـكــون ذل ــك أمـنـيــا وعـسـكــريــا ،وتـحـصـيــن الجبهة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـعــد ع ــن ب ــث اإلش ــاع ــات الـمـغــرضــة
ال ـتــي تـحـبــط ال ــروح الـمـعـنــويــة ،وأن ت ـكــون هـنــاك
بيانات من الجهات الرسمية في الدولة لكي يكون
الشعب على معرفة بما يدور حوله ،وعدم ترك ذلك
لوسائل التواصل االجتماعي ألن فيها الكثير ممن
يبثون اإلشاعات أو ينقلون األخبار بصورة غير
صحيحة سواء عن قصد أو عن جهل.
و ب ـ ـمـ ــا أن ا ل ـ ـح ـ ــروب قـ ــد تـ ـغـ ـي ــرت أ س ــا ل ـي ـب ـه ــا
واستراتيجياتها ،وأدت التقنية دورا مهما فيها،
فـيـجــب إع ـ ــداد م ـجــام ـيــع م ــن ال ـش ـبــاب وال ـشــابــات
الذين يجيدون التقنية والمتخصصين في علوم
ً
الكمبيوتر ليكونوا جــزء ا مــن ا لـقــوات المسلحة،
وبـمــا أن الـحـفــاظ عـلــى أمــن الــوطــن مـســؤولـيــة كل
مواطن فإنني أقترح أن تشكل مجاميع تطوعية
في كل منطقة من مناطق الكويت ،تكون مساعدة
ل ـع ـمــل األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،وس ـن ـك ــون ف ــي مـنـطـقــة
الشامية على أهبة االستعداد للقيام بهذه الخطوة
الوطنية ،بالتنسيق مع وزارة الداخلية ،كما حدث
إبان أزمة قاسم عام  ١٩٦١بعد إعالن االستقالل.
الـلـهــم اح ـفــظ دول الـخـلـيــج وشـعــوبـهــا م ــن كل
عدوان أو مكروه ،وأنعم عليها باألمن واالستقرار،
إنك سميع الدعاء يارب العالمين.

شاشي ثارور*

دكتاتورية الهند الديمقراطية

عودة السياسة المالية

لقد أكملت حكومة رئيس الــوزراء الهندي
ناريندرا مــودي مئة يوم من فترتها الثانية
وســط ضجة كبيرة ،فعلى الرغم من السجل
السيئ لحكومته فإن مودي يحظى بشعبية
كبيرة على المستوى الشخصي ،وهذا ال يبشر
بالخير بالنسبة إلى الديمقراطية الهندية.
إن م ــؤي ــدي حـكــومــة م ــودي ي ـش ـيــرون الــى
مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـت ـشــري ـعــات القمعية
الجديدة– بما في ذلك تجريم الطالق البائن
وهـ ــو الـ ـط ــاق ال ـ ـفـ ــوري ح ـس ــب ال ـم ـم ــارس ــات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة– ع ـل ــى أنـ ـه ــا دلـ ـي ــل ع ـل ــى ال ـع ــزم
واإلصـ ــرار ،وبالمثل فــإن ق ــرار م ــودي األخير
ب ــإل ـغ ــاء ال ــوض ــع الـ ـخ ــاص ل ـجــامــو وكـشـمـيــر
والمنصوص عليه في المادة  370من الدستور
الهندي قد تم اتخاذه بعد فرض إغالق على
نطاق واسع في الوالية ،وال أحد يعلم ما الذي
سيحصل عندما يتم يرفع الغطاء عن طنجرة
الضغط ،ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك
دعما غير محدود من معظم الهنود.
إن أنـ ـص ــار مـ ـ ــودي ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم الـكـثـيــر
ل ـي ـقــولــونــه ع ــن االق ـت ـص ــاد ،وال ـ ــذي يـتـعــرض
لهبوط سريع وعــن الـعــاقــات بين الطوائف
الهندية التي لم تشهد مثل هذا التوتر مقارنة
بأي وقت مضى( .إن آمالهم بالتباهي بوضع
مركبة بــدون طيار على سطح القمر فشلت،
وذل ــك عـنــدمــا تـحـطـمــت ال ـطــوافــة الــروبــوتـيــة
على سطح القمر في مساء ذكــرى المئة يوم
لحكومة مودي الثانية).
ان شعبية مودي الدائمة قد تحير منتقديه،
فمعظم حلوله من خارج الصندوق قد ألحقت
الضرر أكثر من أن تعود بالنفع ،فعلى سبيل
المثال ربما كان قرار حكومته الكارثي إلغاء
 86في المئة من العملة الهندية سنة  2016هو
أكبر ضربة يتعرض لها االقتصاد الهندي منذ
االستقالل ،حيث أدى ذلك القرار إلى خسارة
ماليين الوظائف وتقويض النمو ولكن هذا
ال يـبــدو انــه يــزعــج معظم الناخبين والــذيــن
ينظرون اليه كزعيم حاسم وصــارم مستعد
للخروج عن التقاليد ويحاول ان يأتي بحلول
شجاعة لمشاكل الهند المعقدة.

إن هــذه االسـتـجــابــة لـمــودي كــانــت مصدر
ح ـيــرة ك ـب ـيــرة لـلـكـثـيــريــن ف ــي ال ـه ـنــد ،فلدينا
رئيس وزراء قلب عمليا كل تقليد سياسي في
السياسة الهندية رأسا على عقب ،حيث أرسل
سلطات تنفيذ القانون من أجل مالحقة قادة
المعارضة على أســاس اتهامات واهية ،كما
قام بترقية وزراء أدى خطابهم التقسيمي الى
جعل المسلمين وغيرهم من االقليات يعيشون
في خوف وعمل على تخويف االعالم لدرجة أن
التغطية الصحافية إلدارته هي مصدر للحرج
بالنسبة إلى ثقافة الهند الديمقراطية.
بــاالضــافــة ال ــى ذل ــك قــامــت حـكــومــة مــودي
وألول مرة في تاريخ اللجان الدائمة للبرلمان
ال ـه ـن ــدي بــال ـت ـخ ـلــي ع ــن ت ـق ـل ـيــد م ـت ـفــق عـلـيــه
بين الحزبين بمنح عضو ينتمي إلــى حزب
ال ـم ـعــارضــة الــرئـيـســي مـنـصــب رئ ـيــس لجنة
الشؤون الخارجية (وهو منصب كنت أتقلده
ســاب ـقــا) وع ــوض ــا ع ــن ذل ــك ق ــرر ح ــزب م ــودي
بهارتيا جانتا أنه سيتولى مساءلة حكومة
يترأسها الحزب نفسه.
بالنسبة إلى الكثير من معجبي مودي فإن
مثل هذه المظاهر االستبدادية الصارخة وبكل
بساطة ليست مهمة ،وحسب وجهة نظرهم
فإنه بعد عقود من الكثير من "الديمقراطية
ال ـنــاع ـمــة" وال ـح ـكــومــات االئ ـتــاف ـيــة الـنــاعـمــة
حصلت الهند على زعيم صارم كان يجب ان
تحصل عليه قبل زمن طويل .إن أولئك الذين
يؤمنون إيمانا مطلقا بالنظام الديمقراطي
الهندي أصبحوا يدركون اآلن أن جذور تلك
الديمقراطية ربـمــا كــانــت أكـثــر ضحالة مما
كانوا يعتقدون.
إن ال ـه ـن ــد اآلن ف ــي ق ـب ـضــة ن ــزع ــة قــومـيــة
متحمسة تمجد كل إنجاز هندي ســواء كان
حقيقيا أو خياليا ،وتصنف أي اختالف أو
اح ـت ـجــاج سـيــاســي مـهـمــا ك ــان بـسـيـطــا على
معاد للوطن أو حتى يثير الفتن .إن كل
أنــه
ٍ
مؤسسة مستقلة تقريبا قد تم تفريغها من
مضمونها وتحويلها الى اداة لفرض الهيمنة
المتغطرسة للحكومة.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى س ـل ـط ــات الـ ـض ــرائ ــب ف ـهــذا
ال ـم ــوض ــوع أق ــل إث ـ ــارة ل ـلــده ـشــة ،ول ـك ــن اآلن
ت ــوج ــد وكـ ـ ــاالت م ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
المالية وتطبيق الـقــانــون واآلل ــة الحكومية
ل ـج ـمــع ال ـم ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،وحـتــى
الهيئات المشهورة باستقاللها مثل مفوضية
االنتخابات والقضاء غير مستثناه من تلك
المخاوف.
إن الـحــريــة الـسـيــاسـيــة تـحــت حـكــم مــودي
لم تعد تعتبر فضيلة ،وإن المعيار الجديد
ل ـل ـن ـظــام االج ـت ـم ــاع ــي ه ــو ال ـت ـح ـكــم (مـ ــن قبل
السلطات) واالمتثال (من قبل الجميع) وكما

المغزى الحقيقي لنتائج االنتخابات اإلسرائيلية يكمن
في ثالثة أمور:
أوال ،أن األحــزاب العربية قــادرة عندما تتوحد أن تكتسب
دعم الفلسطينيين المقيمين في الداخل وتأييدهم ،وبوحدتها
رفـعــت نسبة المشاركة  10فــي المئة ورفـعــت عــدد مقاعدها
بنسبة  30في المئة ،وهي قوة صاعدة ،يمكن أن تكون ركيزة
فعالة للنضال الفلسطيني ضد نظام األبارتهايد العنصري
اإلسرائيلي.
األمر الثاني ،أنه إذا استثنينا المقاعد الثالثة عشر التي
حققتها ال ـقــوائــم الـعــربـيــة ،ب ــأص ــوات الفلسطينيين الـعــرب
مــن سـكــان أراض ــي  ،1948فــإن الغالبية الساحقة مــن مقاعد
الكنيست اإلسرائيلي ،أي مئة ومقعدين من أصل مئة وسبعة
مقاعد ،ذهبت لألحزاب الصهيونية اليمنية التي ترفض حق
الشعب الفلسطيني فــي تقرير المصير ،و فــي إ قــا مــة دولته
الحرة المستقلة.
األمــر الثالث ،وعلى عكس ما تــروج له وسائل اإلعــام فإن
التنافس الرئيسي فــي هــذه االنـتـخــابــات لــم يكن بين يمين
ويسار وسط ،بل بين قائمة يمين عنصري متطرف ،يرأسها
غانتس وتضم ثالثة من رؤســاء أركــان الجيش اإلسرائيلي
السابقين ،وبين قائمة يمين عنصري أ شــد تطرفا برئاسة
نتنياهو.
كلتا القائمتين ترفضان حــق الفلسطينيين فــي ا لـقــدس،
وتصر على أن تبقى "عاصمة موحدة" إلسرائيل ،وكلتاهما
تــرفـضــان تفكيك الـمـسـتــوطـنــات الـتــي يـقــر الـعــالــم كـلــه بعدم
شرعيتها ،وكلتاهما ترفضان حــق تقرير المصير للشعب
الفلسطيني وتــؤيــدان قانون القومية العنصري ،وكلتاهما
تــرفـضــان قـطـعــا حــق الــاجـئـيــن فــي ال ـع ــودة ،وت ــؤي ــدان خطة
ترامب المسماة "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية،
وكلتاهما تدعمان استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة.
و كـلـتــا القائمتين ت ــر ي ــدان حـشــر الفلسطينيين فــي إ طــار
حكم ذاتــي هزيل ،كبديل لدولة فلسطينية ذات سيادة على
تجمعات سكانية مفصولة عن األرض ،فيما يمكن تسميته
جيتوستانات ضمن نظام أبارتهايد عنصري أسوأ مما كان
في جنوب إفريقيا.
وأيا كانت الحكومة اإلسرائيلية التي ستأتي ،والتي ستفشل
على الغالب كلتا القائمتين في تشكيلها منفردة ،وبالتالي
ستكون حكومة وحــدة وطنية ،لن تكون مختلفة بشيء عن
الحكومة الليكودية الحالية.
ال فــرق بين نتنياهو ال ــذي يــريــد ضــم األغ ــوار و 62%من
الضفة الغربية مما يسمى مناطق (ج) وغانتس الــذي يريد
استمرار إبقائها تحت السيطرة اإلسرائيلية واالستمرار في
التوسع االستيطاني فيها ،وكال الطرفين ساهم بشراسة في
ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ،وفي الحروب
الدموية التي شنت عليه.
ويخدع نفسه من ما زال يتوهم ويحلم بإمكانية التفاوض
مع مثل هذه الحكومات ،أو بالعودة إلى نفق أوسلو الذي وصل
إلى نهايته المحتومة.
العبرة الرئيسة فيما جرى أن الغالبية الساحقة من المجتمع
اإلسرائيلي غارقة في بحر العنصرية المتطرفة ،وتدعم اليمين
المتطرف ألنها تشعر بــاالخـتــال الشديد فــي مـيــزان القوى
لمصلحتها.
ال يوجد بين األحزاب الصهيونية يسار ،وال يوجد "معسكر
س ــام" ،ولــن يتغير المجتمع اإلســرائـيـلــي إال إذا شعر بقوة
المقاومة الشعبية الفلسطينية المترافقة مع عقوبات ومقاطعة
دولية حقيقية.
قلناها مرارا ،لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصهيونية،
ب ــل ف ــي مــرحـلــة ن ـضــال وك ـف ــاح ض ــد احـتــالـهــا وعنصريتها
وشوفينية نظام األبارتهايد الذي أنشأته.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

جيم أونيل*

ً ً
إن شخصية الهند تشهد تغيرا كبيرا
أمام أعيننا من قبل حكومة ال تقيم
أي اعتبار للمؤسسات والتفاهمات
والممارسات التي تمت المحافظة
عليها منذ االستقالل ،حيث يبدو أن
"الجرأة" هي الشيء المهم فقط.
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زوايا ورؤى

قال الباحث والمعلق براتاب بانو ميتا مؤخرا
"من الصعب تذكر زمن انتشر فيه الجدل العام
والمهني الــذي يتناغم مــع توجهات الــدولــة
بهذا الحجم الموجود حاليا".
ل ـق ــد ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا أن تـ ـس ــوء ال ـع ــاق ــات
الـمـجـتـمـعـيــة بـشـكــل درامــات ـي ـكــي تـحــت حكم
حــزب بـهــارتـيــا جــانــاتــا ،وإن عــزلــة المجتمع
اإلس ــام ــي ال ـه ـن ــدي ه ــي ك ـب ـيــرة ل ــدرج ــة أنــه
حتى أشد المدافعين عن الحكومة يعترفون
بذلك ،لقد كانت الهند لفترة استمرت 3000
سنة مالذا للمضطهدين من جميع الشعوب
واألديان ،واليوم هي ترفض الجئي الروهينغا
المسلمين من ماينمار وتنشر سجال وطنيا
للمواطنين يستثني ماليين الناس غالبيتهم
مـ ــن ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن الـ ــذيـ ــن اض ـ ـط ـ ــروا ل ـل ـق ــدوم
للهند كالجئين بـعــد سـنــة  1971وأطفالهم
الـمــولــوديــن بــالـهـنــد ،وه ـنــاك أيـضــا لـغــط عن
توجه جديد إللغاء القوانين الشخصية التي
تم السماح لألقليات باالحتفاظ بها من أجل
تنظيم ممارساتهم العائلية ،وتبني قوانين
"ضــد التحول لدين آخــر" تستهدف الحد من
النشاطات التبشيرية.
ً
ً
إن شخصية الهند تشهد تغيرا كبيرا أمام
أعـيـنـنــا مــن قـبــل حـكــومــة ال تـقـيــم أي اعـتـبــار
للمؤسسات والتفاهمات والممارسات التي
تمت المحافظة عليها منذ االستقالل ،حيث
يبدو أن "الجرأة" هي الشيء المهم فقط.
بالنسبة إلى الديمقراطيين الليبراليين من
أمثالي فــإن مصدر القلق المتزايد بالنسبة
إلـيـنــا ه ــو أن م ــن الـمـمـكــن أن ه ــذا م ــا يــريــده
ال ـش ـعــب ال ـه ـن ــدي بــال ـف ـعــل ،ع ـل ـمــا انـ ــه شعب
يتمتع بتعليم متواضع ويتعرض للتضليل
من الدعاية الماهرة لحزب بهارتيا جاناتا،
وكما سأل ميتا "هل بشكل أو بآخر تمجيد
القوة والتحكم والنزعة القومية يعكس حقا
رغباتنا العميقة؟".
عـلــى أي ح ــال إذا اعـتـبــرنــا أن الـمـئــة يــوم
األولى في فترة حكم مودي الثانية والممتدة
خـمــس س ـنــوات هــي مــؤشــر ل ـشــيء مــا فإنها
تشير الى أن من الممكن أن تصبح الهند قريبا
ليست البلد الذي ناضل المهاتما غاندي من
أجل تحريره.
* وكيل عام سابق في األمم المتحدة،
ووزير دولة سابق للشؤون الخارجية،
ووزير دولة لتنمية الموارد الشرية في
الهند وهو حاليا نائب في البرلمان الهندي
عن حزب المؤتمر الوطني.
«بروجيكت سنديكيت  »2019باالتفاق
مع «الجريدة»

إن التحول في نهج السياسة
المالية في ألمانيا قد يفتح الطريق
أمام تخفيف القواعد المالية في
منطقة اليورو ،فيجب أن يكون
لدى الحكومات األوروبية دور أكثر
نشاطا في االقتصاد ،حتى تتمكن
من االستثمار في مصادر النمو
الطويل األجل وقيادة عملية إزالة
الكربون.
م ــع دخـ ــول ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن ع ــام ،2019
ُ
تـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـ ــدوريـ ـ ــة إلـ ـ ــى ت ـبــاطــؤ
االقـتـصــاد الـعــالـمــي وســط تـحــديــات هيكلية
واسعة النطاق .يشعر الكثيرون بالقلق إزاء
ب ـعــض ال ـت ـح ــدي ــات ،م ـثــل ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي،
ومقاومة مضادات الميكروبات ،والشيخوخة
ُ
المجتمعية ،وأنظمة المعاشات التقاعدية
والصحة ،ومستويات الديون الهائلة ،والحرب
التجارية المستمرة.
لكن كما يقول المثل القديم ،ال ينبغي للمرء
أن يدع أي أزمة تذهب سدى دون االستفادة
ُ
مـنـهــا .عـلــى سبيل ال ـم ـثــال ،تـعــد ألـمــانـيــا من
بين البلدان التي تعاني أسوأ آثار التوترات
التجارية العالمية ،حيث أدرك صناع السياسة
أخـيــرا الحاجة الماسة إلــى التحفيز المالي
الـقــائــم عـلــى تـعــزيــز اإلنـتــاجـيــة واالسـتـثـمــار.
وبالمثل ،رغــم الفوضى الناجمة عــن عملية
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،تدرس
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة أي ـضــا خ ـي ــارات التحفيز
المالي لديها ،وقامت الصين باتخاذ خطوات
مماثلة ،حيث بدأت بالبحث عن تدابير للحد
م ــن تـعــرضـهــا ل ـســاســل ال ـت ـج ــارة وال ـ َـع ــرض
المعطلة.
ُي ــدرك ُص ـنــاع الـسـيــاســة فــي جميع أنـحــاء
ال ـعــالــم أن االع ـت ـمــاد الـمـسـتـمــر عـلــى الـبـنــوك
ال ـم ــرك ــزي ــة ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى دع ـ ــم ال ـس ـيــاســة
االقتصادية غير منطقي ،وفي البيئة الحالية
التي تعاني من معدالت الفائدة المنخفضة
والسلبية في بعض الحاالت ،أصبحت قضية
ت ـحــويــل ال ـع ــبء م ــن ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة إلــى
السياسة المالية أكثر وضوحا.
في وقت سابق من هذا الشهر ،قرر البنك
المركزي األوروبي متابعة تخفيضات أسعار
الـفــائــدة وجــولــة أخ ــرى مــن التيسير الكمي،
ُ
وهــي خـطــوة بــدا أنـهــا تـســرع عمليات البيع
الـحــادة في أســواق السندات العالمية ،ولكن

عند إعالن القرار ،أشار رئيس البنك المركزي
األوروبي ماريو دراجي إلى مجموعة متزايدة
من المعلقين الذين ُ
يدعون اآلن إلى المزيد من
تدابير السياسة المالية.
لـقــد ك ــان ق ــرارا صــائـبــا ،وم ــع ذل ــك ال يسع
ال ـم ــرء إال أن ي ـت ـســاءل ع ــن ال ـفــائــدة الـنــاتـجــة
عن المزيد من التيسير ،نظرا إلى أن أسعار
الفائدة المنخفضة للغاية قد فشلت بالفعل
في زيادة االستثمار أو اإلنفاق االستهالكي،
فيما يتعلق بالتيسير الكمي ،فإن العودة إلى
السياسات النقدية غير التقليدية التي بدأت
بعد أزمة عام  2008ستزيد من حدة المشاكل
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تـعــانـيـهــا
الديمقراطيات الغربية بالفعل .بعد كل شيء،
ُيدرك الجميع أن فوائد هذه السياسات تعود
في الغالب لألسر الغنية التي لديها بالفعل
ممتلكات مالية ضخمة .وفــي الــوقــت نفسه،
ُ
ت ـقــدم الـبـيــانــات الـشـهــريــة مــن الـصـيــن دليال
إضافيا على التباطؤ المستمر في البالد ،مع
تراجع الصادرات الذي يدل بوضوح على أن
الحرب التجارية مع الواليات المتحدة سيكون
لـهــا آث ــار ُم ــدم ــرة .ربـمــا لـهــذا الـسـبــب ،تــراجــع
صناع السياسة الصينيون عن سياستهم في
إضعاف النفوذ المحلي (األولــويــة في العام
الماضي) ،من أجل التركيز على دعم النمو.
التباطؤ في ألمانيا واضح بشكل مماثل.
ن ـظ ــرا الع ـت ـم ــاده ال ـم ـف ــرط ع ـلــى ال ـ ـصـ ــادرات،
يعاني االقتصاد األلماني الركود على الرغم
مــن الـطـلــب الـمـحـلــي الـثــابــت (وف ـقــا لمعايير
أل ـمــان ـيــا الـمـنـخـفـضــة) .ل ـقــد س ـبــق أن أش ـ ُ
ـرت
إلــى أن االقـتـصــاد األلـمــانــي ليس سليما من
الناحية الهيكلية كما يبدو ،وأن التحول في
تركيز سياسته لــم يعد ُمـجــديــا ،وألكـثــر من
عقد من الزمان التزمت ألمانيا باإلطار المالي
ال ـض ـيــق ورك ـ ــزت بــاس ـت ـمــرار ع ـلــى تخفيض
ال ــدي ــون ال ـح ـكــوم ـيــة .ول ـكــن ح ـتــى اآلن ي ــدرك
صناع السياسة األلمان الحاجة إلى التغيير،
إذ تبلغ نسبة عــائــدات الـسـنــدات فــي الـبــاد
لـمــدة عـشــر س ـنــوات أق ــل مــن الـصـفــر ،ونسبة
الدين إلــى الناتج المحلي اإلجمالي أقــل من
 60في المئة ،وفائض الحساب الجاري لديها
مرتفع بشكل كبير (حــوالــي  8فــي المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي) ،والبنية التحتية
في تدهور مستمر.
مـنــذ ع ــام  ،2008انـخـفــض عـجــز الـحـســاب
ال ـجــاري األمـيــركــي بـمـقــدار الـنـصــف ،إلــى أقل
من  3في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
وقــد تراجع عجز الحساب الـجــاري الصيني
من  10في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
إل ــى مــا يـقــرب مــن الـصـفــر .وم ــع ذل ــك ،استمر
عــدم ال ـتــوازن الـخــارجــي أللمانيا فــي النمو،

مما يـهــدد اسـتـقــرار منطقة ال ـيــورو كـكــل .قد
يبدأ التوسع المالي األلـمــانــي الرئيسي في
عكس هــذا االتـجــاه .ومــن المحتمل أيضا أن
ي ـكــون ل ــه تــأث ـيــرات مـضــاعـفــة إيـجــابـيــة على
االستثمار واالستهالك الـخــاص ،مما يخلق
ف ــرص ــا ل ـل ـت ـصــديــر ألعـ ـض ــاء مـنـطـقــة ال ـي ــورو
الــذيــن يـعــانــون مــن األزمـ ــة .ع ــاوة عـلــى ذلــك،
ف ــإن الـتـحــول فــي نـهــج الـسـيــاســة الـمــالـيــة في
ألمانيا قد يفتح الطريق أمام تخفيف القواعد
الـمــالـيــة فــي منطقة ال ـي ــورو .يـجــب أن يكون
لــدى الحكومات األوروبـيــة دور أكثر نشاطا
في االقتصاد ،حتى تتمكن من االستثمار في
مصادر النمو الطويل األجــل وقـيــادة عملية
إزالة الكربون.
فــي المملكة الـمـتـحــدة ،إلــى جــانــب عملية
خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
ً
تحظى قضايا أخــرى بأولوية قصوى :أوال،
لقد ألقى بــوريــس جونسون ،رئيس ال ــوزراء
ال ــذي تــم تنصيبه مــؤخــرا ،خـطــابــا ج ــادا في
شمال إنكلترا ،مما ُيشير إلى دعمه لنموذج
"ال ـ ـقـ ــوة ال ـش ـم ــال ـي ــة" ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ـهــدفــة
جغرافيا .يعتقد الكثيرون أن زيارة جونسون
للشمال هــي خــدعــة ســاخــرة لتعزيز قاعدته
قبل االنتخابات المقبلة ،لكن من المؤكد أن
جونسون ومستشاريه ليسوا أغبياء لالعتقاد
أنه يمكن شراء األصوات بهذه السهولة .عالوة
على ذلك ،فإن حل التحديات الهيكلية الطويلة
األجل لشمال انكلترا وزيادة إنتاجيتها يعد
أكثر أهمية لالقتصاد البريطاني من العالقة
التجارية مع االتحاد األوروبي .تتمثل القضية
الثانية في مراجعة اإلنفاق التي أجراها وزير
ُ
ً
الخزانة ساجيد جافيد مؤخرا والتي تشير
إلى تغيير في السياسة المالية البريطانية.
بسبب انخفاض أسعار الفائدة وتضييق حاد
في العجز المالي على مدى العقد الماضي،
يعتقد جافيد أن الوقت قد حان للبدء بتلبية
احتياجات البنية التحتية المحلية الضخمة
ف ــي ال ـب ــاد .فـقــد اق ـت ــرح خـطــة مــالـيــة جــديــدة
للتمييز بين مستويات الديون ،مع استثناء
اإلنـ ـف ــاق االس ـت ـث ـم ــاري .ن ـظ ــرا إلـ ــى ال ـظ ــروف
الحالية ،ستحظى هذه الخطة بترحيب ليس
من قبل المملكة المتحدة فقط ،ولكن أيضا
من قبل االتحاد األوروبــي وألمانيا والعديد
من البلدان األخرى.
* الرئيس السابق لشركة غولدمان
ساكس إلدارة األصول ووزير الخزانة
البريطاني السابق ،ورئيس مجلس إدارة
تشاتام هاوس.
«بروجيكت سنديكيت  »2019باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.552

6.009

4.667

ّ
احترافية مديري الصناديق على محك تراجعات البورصة
2.634 2.982 3.287

شهاداتهم وخبراتهم نقاط فاصلة في تحقيق األداء األفضل
عيسى عبدالسالم

حددت المصادر بعض
العوامل التي ساهمت في
تراجع السوق في األيام
من خالل عدة
الماضية ّ
شواهد تمثلت في قيام بعض
كبار المالك المستثمرين
ببيع أسهمهم ،واألحداث
الجيوسياسة والتوتر السياسي
والعسكري في المنطقة.

سياسة بعض
المديرين إما
المجاملة أو «مع
الخيل ياشقرا»

ث ـمــة تـ ـس ــاؤل ي ـلــف األوس ـ ــاط
االقـتـصــاديــة ،مـفــاده :هــل بوسع
مديري الصناديق التي تساهم
ف ـي ـهــا ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة فــي
إع ــادة الـثـقــة إل ــى المستثمرين،
بعد أن تكبدت مؤشرات بورصة
ال ـك ــوي ــت خ ـســائــر ك ـب ـيــرة خــال
الفترة الماضية؟ حيث تراجعت
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـمــدرجــة خ ــال شـهــر سبتمبر
نحو  5.2في المئة ،تضاف إلى
خسائر شهر أغسطس ،وبلغت
 2.9في المئة على ما كانت عليه
في األشهر السابقة.
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن ه ـ ــذا ال ـت ـس ــاؤل
ت ـح ـت ـف ــظ ب ـت ـف ـص ـي ــات ال أح ــد
يريد الحديث عنها ،خاصة من
جانب الجهات الحكومية ،حتى
وإن كانت هناك أصابع مصادر
م ـع ـن ـ ّـي ــة ت ـش ـي ــر الـ ـ ــى أن بـعــض
م ــدي ــري ال ـص ـن ــدوق ف ــي مــوقــف
ال ـح ــرج ت ـج ــاه ب ـعــض ال ـشــركــات
االستثمارية ،في ظل التراجعات
التي يشهدها السوق ،خاصة أن
لدى البعض قناعة بأن األسعار
ال ـحــال ـيــة فــرصــة لـلـبـيــع وإعـ ــادة
الـ ـ ـش ـ ــراء مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـت ـكــويــن
أسهم بنفس المكونات السابقة
بأسعار أقل في التكلفة!
مـصــادر استثمارية قالت
لـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» إن ح ــرف ـي ــة
وخ ـ ـ ـبـ ـ ــرة م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
تتحكمان بشكل كبير في أداء
الصندوق ،لكونه المعني ببناء
السياسة االستثمارية والهدف
ّ
من تملك عناصر مكونات هذه
الصناديق ،إضافة الى أنه مصدر
اتخاذ القرار االستثماري مرورا
بنسب وقف الخسارة إلى تحديد
نـســب االك ـت ـفــاء والـقـنــاعــة بربح
مـحــدد ،أي بمعنى أن احترافية
مــديــري الصناديق بــاتــت اليوم
ّ
محك تراجعات البورصة.
على
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن قـ ـ ـ ـ ــرار اخـ ـتـ ـي ــار
مكونات الصندوق تتفاوت بين

مجموعة تتقدم بطلب شراء
رخصة المقاصة العقارية
●

سند الشمري

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجموعة عقارية تقدمت
بطلب شراء رخصة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ،بهدف
االستفادة من المميزات التي تتمتع بها الرخصة دون غيرها.
وقالت المصادر ،إن المجموعة تسعى للوصول إلــى اتفاق
ّ
مع مالك الشركة ،قبل انتهاء أجل التصفية المقرر في  26فبراير
.2020
وأوضحت أن رخصة المقاصة العقارية كغيرها من رخص
الوساطة العقارية لكنها تتميز بالقدرة على فتح مكاتب للبلدية
واإلدارة العامة لالطفاء ،ويعني ذلك أن أي عملية تداول للعقار
سيتم االنتهاء من إجراءات التحويل في مقر المقاصة العقارية.
وتم في وقت سابق االتفاق على تصفية المقاصة العقارية
بسبب فشلها وتــآكــل رأسـمــالـهــا ،وك ــان مــن أب ــرز أس ـبــاب فشل
المقاصة العقارية عــدم إلزامية القانون بالتعامل معها ،مما
ً
كبدها خسائر ضخمة وتآكل رأسمالها بنسبة كبيرة جدا.
ووصف عدد كبير من خبراء القطاع العقاري عملية تأسيس
ً
وإنشاء الشركة عام  2005تقريبا بأنها ميتة أو مشوهه ،لوجود
قصور تشريعي وثغرات في قانون التأسيس.
وتم تأجيل تصفية المقاصة العقارية أكثر من  3مرات خالل
الفترات السابقة ،لوجود بعض المطالبات العمالية وااللتزامات
المالية ،التي تمت تسويتها ،ويتوقع أن تتم عملية التصفية في
الربع األول من العام المقبل في حال عدم الوصول الى اتفاق مع
المجموعة التي ترغب في شراء الترخيص.

م ــدي ــر وآخ ـ ـ ــر ،ح ـي ــث يـسـتـهــدف
ّ
تملك حصة ّ
معينة في
ا لـمــد يــر
رأسمال الشركة ،واالستفادة من
األرباح السنوية المحققة ،وهناك
آخ ــر ت ـكــون ل ــه رؤيـ ــة مـضــاربـيــة
يمكن من خاللها تحقيق الفروق
فــي األداء ،لـكــونــه يـضــع لنفسه
كمية محددة من نوعية مختارة
مــن األسـهــم قــد يجني مــن خالل
االسـتـثـمــار فيها عــوائــد جـيــدة،
ً
تساهم في تحقيقه أداء متميزا
ع ـ ــن ن ـ ـظـ ــائـ ــره م ـ ــن الـ ـصـ ـن ــادي ــق
األخرى.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
سياسة بعض مديري صناديق
االستثمار خالل هذه األيــام إما
المجاملة والتمسك قدر اإلمكان
بـ ـق ــرار ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـس ـهــم في
الوقت الراهن؛ أو «مع الخيل يا
شقرا» في آخر المطاف ،في ظل
اس ـت ـم ــرار ه ــذه ال ـت ــراج ـع ــات مع
ضـبــا بـيــة األج ـ ــواء المستقبلية
في السوق خالل األشهر المقبلة.

السوق لعدة أيام متتالية ،فهناك
عمليات بيع لمطلعين ،ولكبار
ّ
الـ ـم ــاك ،حـتــى بـعــض الـشــركــات
ب ــاع ــت أس ـه ــم خــزان ـت ـهــا لـتــزايــد
المخاوف لديهم.
و م ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــزن أن ي ـف ـق ــد
الـمـسـتـثـمــر جــان ـبــا اسـتـثـمــاريــا
مـهـ ّـمــا يتمثل فــي «م ــدى حرفية
مدير الصندوق» التي باتت محل
تشكيك كثير مــن المتعاملين،
وبالتالي ستخسر جــزء ا مهما
ف ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وهـ ــو ال ـعــامــل
الــرئـيـســي ال ــذي يــأتــي عــن جمع
أكـ ـب ــر ق ـ ــدر م ـم ـك ــن مـ ــن األم ـ ـ ــوال
«ال ـم ـع ـط ـلــة»  -ع ـنــد الـمــواطـنـيــن
 الس ـت ـث ـم ــاره ــا ع ـل ــى ال ـمــدي ـيــنالمتوسط والطويل األجل.
وسـ ـتـ ـتـ ـح ــول هـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــوال
«الـمـعـطـلــة» إل ــى إن ـشــاء محافظ
فــرديــة كــانــت الـصـنــاديــق سببا
فــي هــروبـهــا ..وزادت مــن العبء
عـلــى ال ـس ــوق ال ـمــالــي ك ـكــل ،مما

س ـي ــؤدي إل ــى ت ــذب ــذب الـسـيــولــة
«وإربـ ــاك» الـمــؤشــر الـعــام لسوق
األس ـهــم الـمـحـلـيــة ،عـبــر محافظ
«ف ـ ــردي ـ ــة» ت ـ ــدار ب ـف ـل ـس ـفــة أف ـ ــراد
لـيـســت لــديـهــم الـخـبــرة الـكــافـيــة،
وال الـثـقــافــة االسـتـثـمــاريــة التي
ت ــؤهـ ـلـ ـه ــم الق ـ ـت ـ ـنـ ــاص األس ـ ـهـ ــم
الجيدة ،واختيار الشركات ذات
األربـ ــاح المستقبلية بـنــاء على
سعرها العادل ،وإنما عن طريق
«يانصيب».

عوامل سلبية
وحـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ب ـعــض
العوامل التي ساهمت في تراجع
ضـيــة
ال ـس ــوق خ ــال األي ـ ــام الـمــا ّ
م ــن خ ــال ع ــدة ش ــواه ــد تمثلت
فـ ــي قـ ـي ــام ب ـع ــض كـ ـب ــار ال ـم ــاك
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ب ـي ــع أس ـه ـم ـهــم،
واألحداث الجيوسياسة والتوتر
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي والـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري فــي

المنطقة ،في ظل حادثة «أرامكو»
واخـ ـ ـت ـ ــراق األجـ ـ ـ ــواء ال ـكــوي ـت ـيــة،
ف ـض ــا ع ـل ــى ال ـق ـل ــق إزاء صـحــة
سمو أمـيــر ال ـبــاد ،الـتــي شغلت
ش ـغ ــل ال ـق ــاص ــي وال ـ ــدان ـ ــي ،ال ــى
حين ص ــدور تطمينات رسمية
بالسالمة والعافية.
وأشـ ــارت ال ــى أن حــالــة البيع
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ش ــري ـح ــة ك ـب ـيــرة
م ــن ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـ ـس ــوق،
خ ـص ــوص ــا الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي لــم
ت ـل ـح ــق ب ـ ـقـ ــوائـ ــم الـ ـت ــرقـ ـي ــة ال ــى
األســواق الناشئة ،أو حتى هذه
األسـ ـه ــم وت ـع ـ ّـرض ـه ــا لـعـمـلـيــات
تصحيحية ،بعد االرتفاعات التي
جرت على واقع الترقية.
ولفتت المصادر الــى أن عدم
الـتــزام مــديــر الـصـنــدوق بوجود
حد أدنى للسيولة والكاش الذي
بحوزته قرار يجب إعادة النظر
ف ـ ـيـ ــه ،خـ ـص ــوص ــا أن «ال ـ ـكـ ــاش»
فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة لــه

ف ــوائ ــد ع ــدي ــدة ،إم ــا تــدفــع مــديــر
ال ـص ـن ــدوق ال ــى االس ـت ـف ــادة من
ال ـف ــرص وال ــدخ ــول ع ـلــى بعض
الفرص االستثمارية التي تحقق
ل ــه ع ــوائ ــد ،ت ـعــود ق ــرار الــدخــول
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن ع ـ ــدم ـ ــه الـ ـ ـ ــى مـ ــدى
رؤيــة ودقــة حرفية هــذا المدير،
خصوصا أن بعض األيام تشير
الى ضــرورة الحاجة الى وجود
ن ـس ـب ــة مـ ــن ال ـس ـي ــول ــة والـ ـك ــاش
المتوافر لدى المديرين لتحصيل
ب ـع ــض الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة،
أو م ـن ـحــه ال ـث ـق ــة بـ ـق ــدرت ــه عـلــى
ال ــوف ــاء ب ــال ـت ــزام ــات ــه ومــواج ـهــة
االستحقاقات وسدادها في ظل
ضابية الموقف.

تحركات حكومية
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر الـ ــى أن
هيئة االسـتـثـمــار اتجهت خالل
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ال ـ ــى خـفــض

أيديولوجية محرقة
ه ـ ـ ــذه األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ع ـنــد
مديري الصناديق االستثمارية
«أحرقت» السوق بأكمله ،وكبدت
المستثمرين خسائر طائلة خالل
سـنــوات األزم ــة الماضية ،ألنها
كانت تدار بطرق غير مستنبطة
م ـ ــن الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـمــالـيــة عــن أوض ــاع الشركات
وقوائمها المالية التي تم اختيار
أس ـه ـم ـه ــا ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،وإن ـم ــا
ب ــات ـف ــاق ــات أقـ ــل م ــا ي ـق ــال عـنـهــا
إنها تضر بصغار المستثمرين
ّ
وتصب في خانة الكبار.
وتـ ــرى م ـص ــادر أن صـنــاديــق
الجهات الحكومية المتعاملة في
السوق المالي لم تستطع إقناع
الـمـسـتـثـمــريــن ب ـج ــدوى دوره ــا،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ـمـ ــوم ح ــال ــة
«البيع» على جلسات التداول في

رقابة الهيئة
تجدر اإلشارة الى أن عمليات
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ت ــدف ــع الــى
ضرورة التأكد من مدى كفاءات
مدير الصندوق وقــدرتــه ليكون
ال ـم ـســؤول عــن جميع عملياته،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل م ـش ــروع ـه ــا
لـلــوظــائــف الــواج ـبــة الـتـسـجـيــل،
ال ـتــي تـســاعــدهــا فــي ال ـتــأكــد من
مدى توافر الخبرات والشهادات
المعتمدة الـتــي تــؤهــل أصحاب
ه ــذه ال ــوظ ــائ ــف لـلـقـيــام بــالــدور
المطلوب منهم.

هيئة األسواق :نشر المخالفة واسم مرتكبها

ً
مطالب واسعة بتعميمها على الشركات أيضا لردع المخالفين
●

محمد اإلتربي

َّ في سابقة إيجابية من نوعها بالسوق،
وق ـع ــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ع ـقــوبــة على
م ـت ــداول فــي ال ـبــورصــة ُيــدعــى عبدالعزيز
ي ـ ــوس ـ ــف ،ل ـم ـخ ــال ـف ـت ــه تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ك ـت ــاب
س ـل ــوك ـي ــات ال ـ ـسـ ــوق ،وزادت ال ـه ـي ـئــة فــي
وصــف المخالفة ،بــأنــه أدخــل أوام ــر شــراء
بغية التأثير على المتعاملين ،وإيهامهم
بالطلب على سهم شركة بتروغلف ،ومن
ث ــم ق ــام بـتـصــريــف كـمـيــة أس ـهــم تـبـلــغ 1.5
مـلـيــون سـهــم بسعر  26.02فلسا للسهم،
عبر حـســاب ت ــداول إلكتروني لــدى شركة
األوسط للوساطة.
وفي هذه السابقة ،ذكــرت "الهيئة" اسم
المتداول ،وجميع تفاصيل المخالفة ،واسم
السهم محل الـتــاعــب ،وسعر البيع الــذي
تــم تصريف كميته عـنــده ،وسـعــر األوام ــر
الــوه ـم ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوض ــوع ــة إلي ـهــام
المتعاملين بالشراء ،وإن هناك طلب على
السهم ،وهو إجراء ُيحسب للهيئة ،ويعزز
الشفافية والثقة بشكل أكبر.
وقــالــت م ـصــادر مــالـيــة إن ه ــذا اإلج ــراء

ملكيتها فــي بعض الصناديق
الـ ـت ــي تـ ـس ــاه ــم فـ ـيـ ـه ــا ،الس ـي ـمــا
ب ـعــد ت ـج ــاوز نـسـبــة الـمـســاهـمــة
ال ـم ـس ـم ــوح بـ ـه ــا ،وه ـ ــي  75فــي
المئة ،على إثر المخالفات التي
رص ـ ــده ـ ــا ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة،
وطالب بتصحيحها خالل الفترة
الماضية.
وبينت أن الهيئة طلبت من
بعض الصناديق ا لـتــي تساهم
فيها ض ــرورة تحسين وترقية
أدائ ـهــا ،بـعــدمــا تبين أن أداء ه ــا
ال يتناسب مع أداء المؤشر من
حيث األوزان واألداء ،السيما أن
هذا األداء مرتبط بأداء بالتحسن
الذي طرأ على مجريات بورصة
الكويت لألوراق المالية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ب ـ ـعـ ــض
الـصـنــاديــق لــم يتناسب أداؤه ــا
مـ ــع ال ـم ـك ــاس ــب الـ ـت ــي حـقـقـتـهــا
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ب ـعــض
األوقــات ،خصوصا بعد ترقيته
الى نادي األسواق الناشئة ،على
أثر الترقية من مؤسسة فوتسي
راسـ ــل ،وال ـتــرق ـيــة الـمــرتـقـبــة من
«مــورغــان ستانلي» و»ستاندرد
آند بــورز» ،خصوصا أن الهيئة
تعد أكبر الجهات المستثمرة في
بورصة الكويت لألوراق المالية.

يمثل أداة ردع إضافية بجانب الغرامات
والـعـقــوبــات المالية الـتــي توقعها الهيئة
على المتعاملين المخالفين والمتجاوزين
عـمــومــا .كـمــا يمثل فــي الــوقــت ذات ــه عامل
توعية لمختلف أالعيب المضاربين الذين
يمارسونها في السوق ،من خالل نشرها،
وتعريف المستثمرين والمتداولين بهذه
السلوكيات الضارة.
لكن يبقى التساؤل المهم هو متى تعمم
الهيئة تلك التجربة على جميع المخالفات
التي يتم ارتكابها من جانب الشركات أو
أعضاء مجالس اإلدارات ورؤساء الشركات
ال ـم ــدرج ــة دون إخ ـف ــاء أي م ـع ـلــومــات عن
تفاصيل المخالفات؟
وت ـت ـســاءل م ـصــادر مــالـيــة؛ ل ـمــاذا حتى
اآلن لم تعلن الهيئة تقديم بالغ ضد إحدى
الشركات للنيابة ،بسبب ارتكاب مخالفة؟
فــالـمـسـتـثـمــرون ل ــم يـسـتـفـيــدوا م ــن إع ــان
ماهية المخالفة مــن بــاب التوعية ،وكــأن
اإلفصاح لم يكن بسبب إخفاء اسم مرتكب
المخالفة ،واسم الشركة وطبيعة المخالفة،
وه ــو إف ـصــاح ُيـعــد وال ـعــدم س ــواء .وأيـضــا
يتم إيقاف العديد من األوراق المالية دون

ذك ــر األس ـب ــاب ،رغ ــم أن ــه مــن أبـســط حقوق
المستثمر والمساهم.
ً
ون ـش ــر ال ـم ـخــال ـفــات ومــرت ـك ـب ـي ـهــا عـلـنــا
ه ـ ــو ع ـ ـقـ ــاب أك ـ ـثـ ــر ردع ـ ـ ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـغـ ــرامـ ــات
المالية بـمــرا حــل ،وعليه يطالب كثير من
ال ـمــراق ـب ـيــن بـ ـض ــرورة ت ـخ ـلــي ال ـه ـي ـئــة عن
الحذر والغموض في جميع إفصاحاتها
وإعالناتها عن المخالفات.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر" :لـطــالـمــا اقتنعت
الهيئة ب ـضــرورة تـقــديــم ب ــاغ ،ف ــإن أرك ــان
الجريمة والمخالفة مكتملة وموثقة لديها،
وإال ما الذي يدفعها للقيام بتقديم بالغ؟
ومــن هــذا المنطلق يتوجب اإلفـصــاح عن
تفاصيل المخالفات بال استثناء ،ونتائج
قرارات المحكمة الحقا.
ويقترح رئيس إحدى الشركات الكبرى
ال ـمــدرجــة ،بــأنــه عـلــى الـهـيـئــة الـتـفـكـيــر في
إن ـشــاء صـفـحــة "قــائـمــة سـ ــوداء" لمرتكبي
المخالفات الجسيمة َ
ومن يكرر المخالفة
والمتالعبين ،كإجراء إضافي ،ليكون السوق
الـمــالــي وجـهــة استثمارية آمـنــة ومفضلة
جاذبة للمستثمر المحلي واألجنبي.

 %95إنجاز خط الغاز الخامس
التشغيل الكلي مطلع العام المقبل
● أشرف عجمي
علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع ،أن نسبة إنجاز اإلنشاءات
الفنية لمشروع خط الغاز الخامس التابع لمصفاة األحمدي بلغت نحو
 95في المئة ،الفتا إلى أنه من المتوقع أن يتم التشغيل الفعلي للمشروع
مطلع العام المقبل ،على أن يتم تشغيله بشكل تجريبي في نوفمبر المقبل.
وقــال المصدر إن هذا المشروع يدخل ضمن دائــرة االهتمام بتنفيذ
استراتيجية القطاع النفطي المحلي ،والتي تولي اهتماما كبيرا لتطوير
قطاع الـغــاز فــي الـبــاد ،ألنــه يعد مـصــدرا للطاقة سيتم التعويل عليه
مستقبال.
وأوضح أن المشروع يتضمن بناء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بنحو
 800مليون قــدم مكعبة يوميا من الـغــاز ،و 106آالف برميل يوميا من
المكثفات ،لتلبية االحتياجات المحلية للغاز ،الفتا الى أن قيمة المشروع
تقدر بنحو  1.44مليار دوالر.
وأش ــار المصدر إلــى أن شركة البترول الوطنية نجحت فــي توقيع
اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعة تستطيع من خاللها الشركة التعاقد
مع مقاولين مؤهلين وبالنيابة عن الهيئة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب
 4مضخات جديدة مع ملحقاتها ،ألنها من األساسيات الالزمة لتوفير
مياه التبريد لـلــوحــدات ضمانا لسرعة استكمال إنـجــاز مـشــروع خط
الغاز الخامس دون تأخير ،ألن ذلــك يتوافق مع خطة الشركة للتوسع
في المشتقات المربحة والمتوافقة مع طلب السوق العالمي ومواصفاته
البيئية ،وأيضا لضمان التوافق مع خطة التشغيل.
ولفت المصدر إلى أن شركة البترول الوطنية تعكف حاليا على دراسات
وأبحاث من أجل إنشاء خطي غاز جديدين سادس وسابع.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات وسط خسائر كبيرة ومكاسب محدودة
تباينت محصلة أســواق المال بــدول مجلس
التعاون الخليجي األسبوع الماضي ،إذ ربحت
ً
ثالثة مؤشرات وبمكاسب محدودة نسبيا ،في
حين سجلت أربعة مــؤشــرات خسائر معظمها
كبيرة.
وكــان أكبر الخاسرين مؤشر ســوق المنامة
بتراجع حــاد بنسبة  3.6فــي المئة تــاه مؤشر
ً
سوق بورصة الكويت العام فاقدا نسبة  3.4في
المئة ،وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة
 2.4في المئة ،وفقد مؤشر سوق مسقط مستوى
ً
 4آالف نقطة مجددا بعد أن حذف نسبة  0.7في
المئة.
بينما على الطرف اآلخر كانت أفضل المكاسب
لـمــؤشــر "ت ــاس ــي" ال ـخ ــاص بــال ـســوق الـسـعــودي
الرئيسي بنمو بنسبة  1.2في المئة وسجل مؤشر
ً
ً
سوق أبوظبي نموا محدودا بنسبة  0.6في المئة
وارتفع "القطري" بنسبة قريبة من سابقه كانت
نصف نقطة مئوية.

أسبوع بين ضغط
الهجوم على
خسائر بالجملة
«أرامكو» وتلبد
األجواء
سجلت مؤشرات بورصة الكويت أكبر خسائر

أسبوعية لها منذ أكثر مــن عــام ونصف العام
وخسر مؤشر السوق العام نسبة  3.4في المئة
أي  193.09نقطة ليقفل على مستوى 5552.51
نقطة ،وكانت خسائر مؤشر السوق األول أكبر،
بل األكبر له منذ إطالقه قبل عام ونصف العام
ً
تقريبا ،وبنسبة قريبة من  4في المئة وهي األكبر
ً
خليجيا إذ فقد  241.14نقطة ليقفل على مستوى
 6009.9نقاط ،وبالكاد استعاد مستوى  6آالف
نقطة وخالل الساعة األخيرة من جلسته األخيرة
يــوم الخميس الـمــاضــي ،بينما تماسك مؤشر
السوق الرئيسي على خسائر أقل وبنسبة  2في
المئة تساوي  94.82نقطة ليتراجع إلــى حدود
 4667.27نقطة.
ووســط عمليات الضغط والبيع التي الزمت
جـلـســات األسـ ـب ــوع واالرتـ ـ ـ ــداد ودخ ـ ــول سيولة
ً
فوتسي راسل على األسهم المرقاة حديثا خالل
المراجعة األخيرة ارتفعت السيولة بشكل واضح
ً
قياسا على أداء األسبوع األسبق ونمت بنسبة
قريبة من  70في المئة بينما ارتفع النشاط بشكل
أقــل وبنسبة  16فــي المئة وزاد عــدد الصفقات
ً
بنسبة  30في المئة تقريبا.
ووقعت جلسات األسبوع بين ضغط األجواء

الجيوسياسية بعد حادثة االعتداء على منشأتي
"أرامكو" الذي أحدث ضجة كبيرة وعاد بالمنطقة
إلى أجواء الحرب المشحونة ،وكذلك ارتفاع أسعار
النفط الكبير بداية التداوالت األسبوعية وارتفاع
ً
أسعاره بنهايته إلى  7في المئة وأيضا أخبار
الترقية والمراجعة من بعض مؤشرات أســواق
األسهم العالمية الناشئة مثل "فوتسي راســل"
و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ،أضف إلى ذلك
تفاعل سهمي بيتك وأهلي متحد البحريني على
إعالن الموفقة على سعر التبادل بينهما والمعلن
ً
سابقا إذ تأثر السهمان بشكل كبير وتراجع بيتك
بحدة خالل  4جلسات والمس مستوى  600فلس
ً
ً
مطيحا بكل مكاسب هــذا الـعــام للسهم تقريبا
لتنتهي جلسات بــورصــة الـكــويــت على تأكيد
االتجاه الهابط وبنجاح ارتداده واحدة كانت خالل
الساعة األخيرة من األسبوع فقط.
وك ــان لـتــراجـعــات ســوقــي الـكــويــت ودب ــي أثر
مباشر على أسـعــار األسـهــم المشتركة اإلدراج
مع مؤشر سوق البحرين الذي يعد ثاني أفضل
ً
األسواق نموا خالل هذا العام بعد تغيرات الشهر
الماضي وهذا الشهر ،وأطاحت األسهم المدرجة
في الكويت ودبي بمؤشر سوق البحرين ليتراجع

ً
إلى مستوى  1490.39نقطة فاقدا مستوى 1500
نقطة للمرة األولى له وذلك منذ ارتقائه قبل حوالي
ً
 4أشهر فاقدا  56.24نقطة تعادل  3.6في المئة
ً
متصدرا الخاسرين بين ســواق الـمــال فــي دول
مجلس التعاون الخليجي.
وخسر مؤشر سوق دبي نسبة  2.4في المئة
وبضغط من األخبار الجيوسياسية تارة وجني
األربــاح تــارة أخــرى ،غير أنــه تقدم للمركز األول
بين األســواق الخليجية بعد أن تراجع الكويتي
والبحريني وأص ـبــح األف ـضــل ه ــذا ال ـعــام بنمو
ً
بنسبة  11.6في المئة متقدما على مؤشر سوق
البحرين الــذي تراجع إلــى  11.4في المئة ،فيما
أبقى الكويتي العام على نسبة  8.3في المئة بعد
بلغت مكاسبه لعام  2019أكثر من  20في المئة
وكحال مقارب لمؤشر السوق السعودي خالل
الربع الثاني.
وخسر مؤشر ســوق دبــي المالي  68.7نقطة
ً
لكنه بقي محافظا على مستوى  2800نقطة
ً
وعلى مستوى  2819.69نقطة تحديدا بعد ضغط
الجلسات األخيرة من األسبوع ،التي فقد خاللها
جل خسائر األسبوع.
وب ـعــد تـمــاســك عـلــى مـسـتــوى  4آالف نقطة

لمدة أسبوعين لم يستطع مؤشر سوق سلطنة
عمان من االستمرار وسط ضغوط بيعية بسبب
األجواء الجيوسياسية التي قلما يتفاعل معها
مـتــداولــو الـســوق العماني لكن قــد تـكــون أعــذار
لعملية تصحيح وبناء مراكز بعد ارتدادة جيدة
لمؤشر سوق السلطنة ،الذي انتهى على خسارة
أسبوعية بنسبة  0.7في المئة تعادل  28.03نقطة
ليقفل على مستوى  3992.13نقطة ولعله يعود
ويختبر مستوى  4آالف نقطة خالل تعامالت هذا
ً
الشهر مجددا.

مكاسب محدودة
بعد ستة أسابيع مــن الخسائر المتواصلة
وف ــي أس ـبــوع تــأثــر بــأكـبــر األح ـ ــداث السياسية
واالقتصادية وهو هجوم "أرامكو" يرتد السوق
ال ـس ـعــودي خ ــال الـجـلـســة األخ ـي ــرة ويـغـيــر من
إق ـفــاالتــه ال ـح ـمــراء ويـقـلــب تخلف األس ـب ــوع من
ً
خسارة إلى مكاسب وبنمو جيد نسبيا ووسط
واقع عالي المخاطر لينمو بنسبة  1.2في المئة
تعادل  95.02نقطة ليقفل على مستوى 7926.82
نقطة.
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ال انكشافات في ضمانات المصارف بسبب خصومات األسعار عند قبول األسهم
محمد اإلتربي

أظهرت تعامالت األجــانــب عموما،
س ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــوا أفـ ـ ـ ـ ــرادا أو م ــؤس ـس ــات
وصناديق استثمارية ،استقرارا نسبيا
على أسهم القطاع المصرفي الكويتي
بين شهري أغسطس وسبتمبر ،حيث
شهد السوق خالل المرحلة الماضية
ح ــال ــة م ــن عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار وال ـت ــداف ــع
ن ـحــو ال ـب ـيــع ب ـض ـغــوط م ــن األوض ـ ــاع
الجيوسياسية.
ورغم الخسائر الكبيرة التي شهدها
ال ـس ــوق وم ـس ـتــويــات ال ـن ــزول ال ـحــادة
خــال أغسطس الــذي فقد فيه السوق
نحو  3مليارات دينار خالل أغسطس
وسبتمبر ،حيث كانت القيمة السوقية
 35.4بنهاية يوليو ،واستقرت حاليا
عند  32.46مليارا ،فإنه يمكن تأكيد
أن استثمارات المستثمرين األجانب
ف ــي ال ـب ـن ــوك م ـس ـت ـق ــرة ،وم ـ ــا شـهــدتــه
نسب الملكية من متغيرات تؤكد ذلك،
حيث شهدت بعض البنوك تراجعات

طفيفة ال تكاد تذكر في نسب الملكية
بنسبة أق ــل مــن نـصــف فــي الـمـئــة ،في
حين شهدت أسهم  3بنوك استقرارا
في الملكية ،و 3مصارف أخرى زيادة
طفيفة ايضا.
وي ـع ـكــس واقـ ــع ال ـس ــوق أن أغـلـبـيــة
الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـب ـي ـع ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـهــدهــا
السوق من مستثمرين أفــراد وبعض
المحافظ المالية المحلية ومضاربين،
وهـ ــي ق ـ ـ ــرارات م ــدف ــوع ــة بــالـتـحــديــات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى،
ول ـي ـســت ل ـهــا ع ــاق ــة ب ــال ـم ــؤش ــرات أو
النتائج المالية.
وأشار مصدر مصرفي الى استقرار
ملكيات األجانب في القطاع المصرفي،
م ــدع ــوم ــة بـ ـق ــوة أربـ ـ ـ ــاح الـ ـبـ ـن ــوك فــي
النصف األول وكفاء ة ومتانة المراكز
الـمــالـيــة لـلـبـنــوك ،واسـت ـمــرارهــا خــال
األزم ــة الـمــالـيــة بـتــوزيــع أرب ــاح نقدية
على المساهمين بنسب لم تقل عن 5

في المئة كحد أدنى ،فضال عن مكاسب
السوق السعرية والعوائد االستثمارية
على السهم.
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،أكـ ــدت م ـصــادر
مـصــرفـيــة أخ ــرى أن الـبـنــوك مطمئنة
لـمــراكــزهــا الـمــالـيــة ومـتـحــوطــة ألســوأ
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ،مـ ـشـ ـي ــرة ال ـ ـ ــى أن
المحافظ االئتمانية هــي األ عـلــى من
ح ـي ــث ال ـ ـجـ ــودة وك ـ ـفـ ــاءة ال ـض ـمــانــات
ون ــوع ـي ــة ال ـع ـم ــاء وح ـت ــى الـمـتــابـعــة
الحثيثة ودراسة المخاطر المستثمرة.
وت ـش ـي ــر الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن ه ـنــاك
مـتــابـعــة لـصـيـقــة م ــن الـبـنــك الـمــركــزي
ب ـش ـك ــل دق ـ ـيـ ــق عـ ـل ــى كـ ــافـ ــة م ـك ــون ــات
ميزانيات القطاع ،فضال عن استمرارية
البنوك فــي إج ــراء اخـتـبــارات الضغط
وإجـ ــراء مــراج ـعــات الـمـخــاطــر واتـبــاع
سياسة المعالجة الجذرية ،إضافة الى
مقارنة األداء الشهري مع الميزانيات
التقديرية والتوقعات المسبقة التي

ّ
تسلمها الـبـنــوك لـ ـ "ال ـمــركــزي" بــدايــة
كل عام.
يذكر أن مصرفيين يتوقعون زيادة
ال ـح ـصــص خـ ــال ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة،
خ ـصــوصــا أن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة مقبلة
ع ـلــى اإلغـ ـ ــاق ،ول ــم يـتـبــق س ــوى ربــع
عام مالي فقط ،وبعدها تتم توصيات
التوزيعات ،والمعروف عن البنوك أنها
األس ــرع فــي منح التوزيعات النقدية
وعقد الجمعيات العمومية السنوية.
وطـ ـم ــأن مـ ـص ــدر م ـص ــرف ــي ب ــأن ــه ال
انكشافات تذكر في ضمانات البنوك،
بـسـبــب تــراج ـعــات ال ـبــورصــة ال ـحــادة،
ونتيجة جودة الضمانات التي تطلبها
الـ ـبـ ـن ــوك واعـ ـتـ ـم ــاده ــا ع ـل ــى الـ ـم ــاءة
وال ـتــدفــق الـنـقــدي وال ـعــوائــد البعيدة
عن السوق ،مؤكدة أن السوق لم يعد
مصدر االعـتـمــاد الوحيد على كفاء ة
العميل وقوة ضماناته.

اقتصاد

تعامالت األجانب على أسهم البنوك
بين أغسطس وسبتمبر مستقرة
البنك

حتى /9 /18
أغسطس 2019
2019

نسبة
التغير %

الوطني

%13.62

%13.49

()%0.13-

الخليج

%11.61

%11.12

()%0.49-

التجاري

%0.46

%0.45

()%0.01-

األهلي الكويتي

%0.12

%0.12

-

المتحد الكويت

%0.65

%0.65

-

البنك الدولي

%4.82

%4.65

()%0.17-

برقان

%3.24

%3.83

%0.59

بيتك

%6.84

%6.86

%0.02

بوبيان

%3.41

%3.39

%0.02

وربة

%3.00

%3.00

-

النفط يتراجع مع تجدد مخاوف حرب التجارة األميركية  -الصينية

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  96سنتا ليبلغ  65.12دوالرا
ار تـفــع سعر برميل النفط الكويتي 96
سنتا في تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ 65.12
دوالر أميركيا ،مقابل  64.16دوالر للبرميل
في تداوالت الخميس الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة تــراج ـعــت
أس ـعــار الـنـفــط ي ــوم الجمعة بفعل تجدد
المخاوف بشأن حرب التجارة األميركية
ال ـص ـي ـن ـيــة ،ل ـك ــن ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة حـقـقــت
مكاسب أسبوعية ،مع تسجيل برنت أكبر
زيادة أسبوعية له منذ يناير بعد هجوم
ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـطــاقــة ال ـس ـعــوديــة مطلع
األسبوع.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت
 12سـنـتــا لـيـتـحــدد س ـعــر ال ـت ـســويــة عند
 64.28دوالر للبرميل ،في حين أغلق الخام
األميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا
أربعة سنتات إلى  58.09دوالرا للبرميل.
وقلصت األسـعــار مكاسبها جنبا إلى

جنب مــع أس ــواق األسـهــم والـحـبــوب ،بعد
أن ألـغــى مـســؤولــون زراع ـيــون صينيون،
كان من المقرر أن يــزوروا واليــات زراعية
أمـيــركـيــة األس ـب ــوع الـ ـق ــادم ،رحـلـتـهــم إلــى
مونتانا ونبراسكا للعودة إلى الصين قبل
الموعد المقرر.
يتزامن اإللغاء مع محادثات تجارة في
واشنطن ،في حين قال الرئيس األميركي
دونالد ترامب إنه يريد اتفاق تجارة كامال
مع بكين ،ال مجرد اتفاق على شراء الصين
مزيدا من السلع الزراعية األميركية.
لكن على مدار األسبوع ،صعد برنت 6.7
بالمئة ،في أكبر مكاسبه منذ يناير ،وزاد
غرب تكساس الوسيط  5.9في المئة ،وهي
أكبر مكاسبه منذ يونيو.
وكانت سوق النفط قفزت نحو  20في
المئة يوم االثنين ،في رد فعل على هجوم
 14سبتمبر ،الذي قلص اإلنتاج السعودي
بمقدار النصف واإلمدادات العالمية نحو

خمسة في المئة .لكن األسعار تخلت عن
معظم تلك المكاسب الحقا بفعل تطمينات
م ــن الـمـمـلـكــة بــأن ـهــا سـتـسـتـعـيــد اإلن ـت ــاج
المفقود بنهاية الشهر الحالي.
غـ ـي ــر أن ع ـ ـ ــاوة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر اس ـت ـم ــرت
ف ـ ــي األس ـ ـ ـعـ ـ ــار م ـ ــع تـ ـص ــاع ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة وإلـ ـق ــاء
الواليات المتحدة والسعودية باللوم في
الهجوم على إيران التي تنفي أي دور لها.

خسارة متعامل
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــالـ ـ ــت ش ــرك ــة
ميتسوبيشي ،أكبر دار تجارة في اليابان
مـ ــن ح ـي ــث اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،إن م ـت ـع ــام ــا فــي
وحــدتـهــا بـسـنـغــافــورة خـســر  320مليون
دوالر فــي ت ـ ــداوالت غـيــر م ـصــرح بـهــا في
مشتقات النفط الخام ،مضيفة أنــه جرى
إبالغ الشرطة باألمر.

وي ـش ـك ــل هـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان ل ـط ـم ــة ل ـشــركــة
التجارة اليابانية التي تكاد تستثمر في
كل شيء تقريبا ،بدء ا من سمك السلمون
إل ــى ال ـغــاز الـطـبـيـعــي ،وتـعـمــل فــي تـجــارة
العديد من السلع في أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز"
إن هذه أول خسارة من نوعها في تاريخ
"ميتسوبيشي".
وقد تكون هذه أكبر خسارة في أسواق
ال ـن ـف ــط م ـن ــذ أن ق ــال ــت ش ــرك ــة س ـي ـنــوبــك
الـصـيـنـيــة ،ال ـعــام ال ـمــاضــي ،إنـهــا خسرت
نحو  700مليون دوالر بسبب التحوط
في أسعار الخام.
وفيما يعيد إلــى األذه ــان انـهـيــار بنك
بارينغز بعد مـعــا مــات نيك ليسون في
سنغافورة عام  1995والخسائر الفادحة
ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـســوس ـي ـت ـيــه ج ـ ـنـ ــرال ،عـلــى
ي ــد ال ـم ـت ـعــامــل ال ـ ـمـ ــارق جـ ـي ــروم كـيــرفـيــل
فــي  ،2008اخـتـفــى المتعامل ال ــذي تزعم

"م ـي ـت ـســوب ـي ـشــي" أنـ ــه أج ـ ــرى سـلـسـلــة من
التداوالت غير المصرح بها هذا العام دون
أثر في أغسطس.
وقال متحدث باسم الشركة لـ "رويترز"
إن "ميتسوبيشي" اكتشفت الخسائر أثناء
محاولتها تحديد موقع المتعامل الذي لم
يعد إلى وحدة بترو دايموند سنغافورة
التابعة لها بعد نهاية عطلة.
وقــالــت "ميتسوبيشي" ،فــي ب ـيــان ،إنــه
جرى اكتشاف انخراط الموظف في بترو
داي ـم ــون ــد س ـن ـغــافــورة ،الـ ــذي ك ــان معنيا
بــإدارة عمليات تجارة الخام للصين ،في
"م ـع ــام ــات غ ـيــر م ـص ــرح ب ـهــا ف ــي ت ـجــارة
المشتقات بشكل متكرر وتمويهها لتبدو
كــأن ـهــا م ـعــامــات ت ـحــوط م ـنــذ ي ـنــايــر من
العام الحالي".
وأضافت "ميتسوبيشي" أنها "تتحقق
حــالـيــا مــن المبلغ اإلج ـمــالــي للخسائر"،
مضيفة أنه جرى إبالغ الشرطة وإنهاء عقد

المتعامل .وقالت "ميتسوبيشي" إنه ليس
بمقدورها الكشف عن هوية المتعامل.
وجـ ـ ــرى ب ــال ـف ـع ــل ف ـص ــل ه ــات ــف مـكـتــب
ال ـم ــوظ ــف ال ـس ــاب ــق ع ــن ال ـخ ــدم ــة وتــذهــب
ال ـم ـك ــال ـم ــات ال ـ ـ ـ ــواردة ل ـهــات ـفــه ال ـم ـح ـمــول
مباشرة إلى البريد الصوتي.
وف ـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،ق ـ ــال م ـم ـثــل ل ـب ـتــرو
دايموند إنه ليس بمقدوره التعليق بغير
ما ورد في بيان الشركة األم.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـ ـشـ ــرطـ ــة فــي
سنغافورة تقديم بالغ بخصوص األمر،
وقال إنه يجرى النظر في المسألة حاليا،
لكنه رفض تأكيد هوية المتعامل.
وتــأس ـســت "مـيـتـســوبـيـشــي" ف ــي 1954
وي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــا االل ـ ـت ـ ــزام ب ــالـ ـح ــرص فــي
معامالتها التجارية ،وكانت أول خسارة
سـنــويــة تـتـكـبــدهــا الـمـجـمــوعــة ف ــي 2016
عندما تراجعت أسواق السلع األولية.

١٢

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4225األحد  22سبتمبر 2019م  23 /المحرم 1441هـ

economy@aljarida●com

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

هامش مريح بين أسعار أسهم البنوك مقارنة بأدائها
المستثمرون األجانب احتفظوا بمعظم استثماراتهم في بورصة الكويت
قال «الشال» إنه في بداية
فترة  ٣يوليو  ،2019بلغت
قيمة مساهمة األجانب في
البنوك الكويتية بأسعار
إقفاالت ذلك اليوم نحو
 1.402مليار دينار ،وبلغت
نسبة تلك الملكية في كل
القطاع نحو .%7.78
كما بلغت أقصاها بالقيمة
المطلقة عند  1.489مليار
بتاريخ  14أغسطس.

ذكــر «الـشــال» فــي تقريره أنه
في ظل عدم امتالك أرقام حديثة
لملكيات األجانب بكل الشركات
الـمــدرجــة فــي بــورصــة الكويت،
فإنه ال بأس من اعتماد مؤشر
رئـيـســي لـتـلــك الـ ـت ــداوالت الـتــي
ً
تـنـشــر م ــرة واح ـ ــدة أس ـبــوع ـيــا،
وخــاصــة بملكية األج ــان ــب في
البنوك الكويتية ،وهي بيانات
ت ـن ـش ــر عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع «بـ ــورصـ ــة
الـكــويــت» آخــر يــوم عمل مــن كل
أسبوع ،ومصدرها «بنك الكويت
المركزي».
ونعتقد أن قطاع المصارف
هو القطاع األهم في استقطاب
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي غ ـي ــر
المباشر ،وأن تحليل تداوالته
يـكـفــي لـمـعــرفــة سـلــوكـيــات تلك
ال ـت ــداوالت ،مــع ض ــرورة الـحــذر
دائما من مفاجآت غير سارة.
وتشير البيانات المنشورة
حـ ـ ــول س ـل ــوك ـي ــات االس ـت ـث ـم ــار
األجـ ـنـ ـب ــي غـ ـي ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــر فــي
ب ــورص ــات الـعــالــم الـنــاشـئــة في
ش ـه ــر أغ ـس ـط ــس الـ ـف ــائ ــت ،إل ــى
ح ــرك ــة تـسـيـيــل ق ـ ــدرت قيمتها
بنحو  14مليار دوالر ،وحدث
ذلـ ــك ب ـس ـبــب ع ـم ـل ـيــة تـصـحـيــح
كبيرة طــالــت بــورصــات العالم
الرئيسية آنذاك.

وقـ ـ ــد ي ــأت ــي ق ـ ـ ــرار ال ـت ـس ـي ـيــل
لتلك االستثمارات دون تحليل،
ف ــالـ ـمـ ـح ــاف ــظ األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ي ـتــم
تسييلها آليا إذا بلغت األسعار
مـسـتــوى أدن ــى مـحـ ـ ــددا سلفــا،
يبـدأ معــه البيــع لوقــف الخسائــر
عنـد ذلـك المستوى.
وم ـ ــن م ـت ــاب ـع ــة األرق ـ ـ ـ ــام بـيــن
األر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء  03ي ــو لـ ـي ــو ،2019
واألربعاء  18الجاري ،يبدو أن
التسييل لم يطل ملكية األجانب
في البنوك المدرجة في بورصة
الكويت.
في بداية تلك الفترة ،أي في
 3ي ــو ل ـي ــو  ،2019ب ـل ـغــت قـيـمــة
مساهمة األجــانــب فــي البنوك
الكويتية بأسعار إقفاالت ذلك
اليوم نحو  1.402مليار دينار،
وبلغت نسبة تلك الملكية في كل
القطاع نحو  7.78في المئة .كما
بلغت أقصاها بالقيمة المطلقة
عند  1.489مليار دينار بتاريخ
 14أغسطس  ،2019وجاء معظم
االرتفاع في القيمة بسبب أداء
الـ ـب ــورص ــة الـ ـم ــوج ــب ،وم ـع ـهــا
ً
ار تـفـعــت قليال نسبة مساهمة
األجانب في كل القطاع إلى نحو
 8في المئة.
وبتاريخ  18سبتمبر ،2019
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت بـ ـشـ ـك ــل م ـل ـح ــوظ

ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـط ـل ـق ــة ل ـم ـســاه ـمــة
األجانب إلى نحو  1.311مليار
دينار ،أي فاقدة نحو  11.9في
المئة من قيمتها ،لكن ارتفعت
ً
م ـســاه ـم ـت ـهــم ال ـن ـس ـب ـيــة ق ـل ـيــا
إل ــى نـحــو  8.07فــي الـمـئــة ،بما
يـعـنــي أن ـهــم احـتـفـظــوا بمعظم
استثمارهم في بورصة الكويت
رغم انخفاض األسعار.
وربما يعني ذلك أن تقديرهم
للمخاطر على البنوك المدرجة
في بورصة الكويت كان أقل من
تقديرهم لمخاطر األ سـهــم في
ال ـبــورصــات الـنــاشـئــة األخ ــرى،
وذل ــك عـكــس سـلــوك المستثمر
المحلي ،وقد يعود ذلك التقدير
إلــى أن مستوى أسعار البنوك
الكويتية مقارنة بأدائها اليزال
ً
ً
يترك هامشا مريحا.
ونـ ـ ـ ــود تـ ـ ـك ـ ــرار م ـ ــا سـ ـب ــق أن
ذكــرنــاه ســابـقــا ،بــأن معلومات
ً
حركة التداول وفقا لجنسيات
ال ـم ـتــداول ـيــن م ـع ـلــومــات مهمة
ل ـتــرش ـيــد ق ـ ــرار الـمـسـتـثـمــر في
بــورصــة الـكــويــت ،ويـفـتــرض أن
تـشـمــل تـ ـ ــداوالت ك ــل ال ـشــركــات
المدرجة وليس البنوك المحلية
فـقــط ،ويـفـتــرض أن تنشر بعد
إقفال تداول كل يوم عمل ،وهو
أمر ميسر.

المنطقة االقتصادية تواجه العديد من التحديات

 7.35مليارات دينار جملة إيرادات
الدولة المحصلة حتى نهاية أغسطس الحاجة ّ
ماسة لتغيير النهج التنموي ...والبلد يفقد خياراته بمرور الزمن
أفــاد «الـشــال» بــأن وزارة المالية أشــارت في
تقرير المتابعة الشهري لإلدارة المالية للدولة
ح ـت ــى أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــي ،وال ـم ـن ـش ــور عـلــى
موقعها اإللـكـتــرونــي ،إلــى أن جملة اإلي ــرادات
الـمـحـصـلــة حـتــى نـهــايــة الـشـهــر ال ـخــامــس من
السنة المالية الحالية  ،2020/ 2019بلغت نحو
 7.359مليارات دينار ،أو ما نسبته نحو 46.5
فــي المئة مــن جملة اإلي ــرادات المقدرة للسنة
المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812
مليار دينار.
وفــي التفاصيل ،بلغت اإليـ ــرادات النفطية
الفعلية حتى  2019/ 08/ 31نحو  6.776مليارات
دي ـن ــار ،أي بـمــا نـسـبـتــه نـحــو  48.9ف ــي المئة
من اإلي ــرادات النفطية المقدرة للسنة المالية
الحالية بكاملها والبالغة نحو  13.863مليار
دي ـنــار ،وبـمــا نسبته نحو  92.1فــي المئة من
جملة اإلي ــرادات المحصلة ،وبلغ معدل سعر
ً
برميل النفط نحو  65.9دوالرا خــال األشهر
الـخـمـســة األولـ ــى م ــن الـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة
.2020/ 2019
وتـ ــم ت ـح ـص ـيــل م ــا ق ـي ـم ـتــه ن ـح ــو 583.033
مليون دينار إيرادات غير نفطية خالل الفترة
نـفـسـهــا وب ـم ـعــدل ش ـهــري بـلــغ نـحــو 116.607
مليـون دينار ،بينـما كان المقدر في الموازنة
للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948
مـلـيــار دي ـنــار ،أي أن الـمـحـقــق إن اسـتـمــر عند
هــذا المستوى ،فسيكون أدنــى للسنة المالية

الحالية بكاملها بنحو  549.1مليون دينار
عن ذلك المقدر.
وك ــان ــت اعـ ـتـ ـم ــادات الـ ـمـ ـص ــروف ــات لـلـسـنــة
الـمــالـيــة الـحــالـيــة قـ ـ ـ ــدرت بـنـحـ ــو  22.5مليـار
ً
ً
د يـنـ ــار ،و صـ ــرف فعليا  -طبقا للنشرة -حتى
 2019/ 08/ 31نحو  4.830مليارات دينار ،وتم
االلـتــزام بنحو  326مليون ديـنــار وباتـت فـي
حكـم المصـروف ،لتصبـح جملة المصروفات-
الفعلية وما في حكمها -نحو  5.156مليارات
دينار ،وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو
 1.031مليار.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خالصة مؤداها
أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة
ً
المالية الحالية حققت فائضا بلغ نحو 2.203
مـلـيــار دي ـنــار ،قـبــل خـصــم الـ ـ  10فــي الـمـئــة من
جملة اإلي ــرادات لمصلحة احتياطي األجيال
القادمة ،إال أننا نرغب في نشره من دون النصح
ً
بــاعـتـمــاده ،عـلـمــا بــأن مـعــدل اإلن ـفــاق الشهري
ً
سوف يرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية.
ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد
ً
أساسا على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى
من السنة المالية الحالية ،أي األشهر السبعة
الـقــادمــة ،مــع احتمال أن يتحول إلــى عجز إن
استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي،
وتكرار زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات
المصروفات المقدرة في الموازنة ،وتلك سابقة
حدثت في السنة المالية الفائتة.

ً
أكد «الشال» أن هناك تحديا
يواجه مشروع المنطقة
الشمالية ،وهو أن نفس
مجلس الوزراء الذي أقر
المضي في المشروع ،هو
نفسه الذي أقر استراتيجية
«مؤسسة البترول الكويتية».

قـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــال االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
األسـبــوعــي إنــه بـتــاريــخ ،2019 /09 /09
أق ـ ــر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
إنشاء المنطقة االقتصادية الشمالية،
وهو المشروع األساس في رؤية «كويت
جــديــدة  ،»2035ون ـكــرر بــأنـنــا نــدعــم أي
رؤيـ ــة أو م ـش ــروع ي ـحــاكــي الـمـسـتـقـبــل،
ً
وتحديدا خلق ما يكفي من فرص عمل
مواطنة مستدامة ،ويسعى إلى تحقيق
تـ ـح ــول جـ ــوهـ ــري فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه ال ـخ ـفــض
التدريجي من اعتماد للبلد شبه كامل
على تصدير النفط الخام ،وخلق مصادر
بديلة مستدامة للدخل.
وح ـ ـتـ ــى ال يـ ـتـ ـح ــول إقـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـش ــروع
القانون إلى كل اإلنجاز ،ثم تسير األمور
ً
على أرض الواقع باتجاه معاكس تماما،
كـمــا ح ــدث م ــع ك ــل م ـشــروعــات التنمية
السابقة ،وكما حدث مع كل المشروعات
الجزئية ضمنها ،مثل خدمات التعليم
والصحة والبنى التحتية وحتى إدارة
المرافق ،مثل المطار والميناء ،البد من
مــواجـهــة نــواقــص الـمـشــروع ،وأمثلتها
كثيرة.
فالمشروع ،وفق فهمنا ،يتبنى هدفا
ال يدعمه أي أســاس على أرض الواقع،
وه ــو خ ـلــق أك ـث ــر م ــن  200أل ــف وظـيـفــة
م ــواط ـن ــة م ـس ـت ــدام ــة بــإن ـتــاج ـيــة تـمــاثــل
إنتاجية العمالة السنغافورية ،وهو أمر

طيب .لكن لم تذكر األدبيات المنشورة
ح ــول ال ـم ـشــروع ،الـسـبـيــل إل ــى االرت ـقــاء
بــإن ـتــاج ـيــة ال ـع ــام ــل ال ـكــوي ـتــي إلـ ــى ذلــك
الـمـسـتــوى ،ف ــاألس ــاس فــي االرت ـق ــاء هو
نظام التعليم ،وقيم العمل ،والتنافسية
عـلــى الــوظـيـفــة فــي بيئة الـعـمــل الـعــامــة،
وتلك كلها مفقودة.
فالتعليم رديء ،ووسيلة القياس هي
الشهادة ،أي شهادة ،ومعظمها بمستوى
هابط أو حتى ُمــزور ،وقيم العمل أمام
تكدس البطالة المقنعة ال تتعدى بصمة
ح ـض ــور وانـ ـ ـص ـ ــراف ،وال ـت ـنــاف ـس ـيــة فــي
معظمها تنحصر في القدرة على توفير
أقوى واسطة.
ّ
تحد آخر هو أن نفس مجلس الوزراء
الذي أقر المضي في المشروع ،هو نفسه
الذي أقر استراتيجية «مؤسسة البترول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ،وب ـي ـن ـمــا يـتـبـنــى مـشـ ـ ــروع
الـشـمـ ــال هـ ــدف تنويـع مـصـ ــادر الدخـل
ً
بعيـدا عـن النفط ،يتبنى مشروع الجنوب
االرتـقــاء بإنتاج الكويت النفطي إلــى 4
ً
ماليين برميل يوميا بحلول عام .2040
وال ـم ـش ــروع ــان ت ـحــت سـلـطــة مجلس
ً
الوزراء نفسه ،أهدافهما متناقضة تماما،
ويتنافسان على مــوارد الــدولــة المالية
بحصة  450مليار دوالر لكل منهما أو
 900مليار لكليهما ،ويتنافسان على
إغـ ـ ــراء الـمـسـتـثـمــر ال ـم ـح ـلــي واألج ـن ـبــي

وإقناعه بتفوق جاذبية وجــدوى هدف
كــل مـنـهـمــا ،وا لـبـلــد ال يتحمل تكاليف
المشروعين ،والبد أن أحدهما على خطأ.
ّ
تحد ثالث ،هو تحدي البيئة العامة
ال ـح ــاض ـن ــة ل ـل ـع ـمــل ،ف ــال ـك ــوي ــت تـنـحــدر
فــي ترتيبها ضمن تصنيفات الفساد،
ً
وال ـف ـس ــاد ش ــدي ــد ال ـض ــرر وم ـك ـلــف ج ــدا
في زمن الرخاء المالي ،وفي زمن ندرة
الموارد ،يستحيل تحقيق أي تقدم ما لم
تكن مواجهته أولوية.
ونـ ـ ـظ ـ ــرة عـ ـل ــى ان ـ ـ ـحـ ـ ــدار م ـس ـت ــوي ــات
االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى
الكويت للسنوات الخمس الفائتة ،ربما
تكون كافية لتأكيد أن نظرة اآلخرين لنا
غير مشجعة على مستوى المشروعات
الصغيرة ،والعزوف سيكون أكبر على
مستوى المشروعات الضخمة.
وت ـب ـقــى ال ـح ــاج ــة م ــاس ــة إلـ ــى تـغـيـيــر
النهج التنموي ،فالبلد يفقد خياراته
بـ ـم ــرور الـ ــزمـ ــن ،ل ـكــن ال ـع ـجــز ع ــن إدارة
مطار أو ميناء أو حركة مرور أو تسمية
ش ـ ـ ــوارع أو ب ـي ـئــة «جـ ـ ــون الـ ـك ــوي ــت» أو
ً
مواجهة الـتــزويــر فــي كــل شــيء تقريبا،
وغـ ـي ــره ــا ،ي ـت ـط ـلــب م ــن اإلدارة ال ـعــامــة
اكتساب ثقة في مواجهة صحيحة لتلك
التحديات الصغيرة ،حتى يثق الناس
ب ـهــا وي ــدع ـم ــون تــوج ـهــات ـهــا لـمــواجـهــة
التحديات الكبرى.

 %1.1ارتفاع موجودات «برقان» في النصف األول على أساس سنوي
انخفض الربح التشغيلي
للبنك (قبل خصم
المخصصات) بنحو 16.86
مليون دينار أو بنسبة 20
ً
في المئة ،وصوال إلى نحو
دينار مقارنة
 67.32مليون ً
بنحو  84.17مليونا.

قال تقرير "الشال" إن بنك برقان أعلن نتائج
أعماله للنصف األول من العام الحالي ،وأظهرت
أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ
نحو  45.58مليون دينار ،بانخفاض قدره نحو
 5.44ماليين أو ما يعادل  10.7في المئة،مقارنة
مــع الفترة نفسها مــن عــام  2018والبالغ نحو
ً
 51.02مليونا.
ووفق التقرير ،يعود السبب في تراجع األرباح
الصافية للبنك ،إلى انخفاض إجمالي اإليرادات
التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي
المصروفات التشغيلية ،ويأتي هذا االنخفاض
فــي األرب ــاح الصافية على الــرغــم مــن انخفاض
جملة المخصصات بنحو  10.41ماليين دينار
أو بنحو  39.2في المئة.
ً
في التفاصيل أيضا ،انخفض الربح التشغيلي
للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 16.86
ً
مليون ديـنــار أو بنسبة  20فــي المئة ،وصــوال
إل ــى نـحــو  67.32مـلـيــون دي ـنــار مـقــارنــة بنحو
ً
 84.17مليونا.
وانخفض إجمالي اإليرادات التشغيلية بنحو
 22.84مليون دينار أي بنسبة  16.4في المئة،
حـيــن بـلــغ نـحــو  116.32مـلـيــون دي ـنــار مقارنة
ً
بنحو  139.16مليونا للفترة نفسها مــن عام
.2018
وتـحـقــق ذل ــك نتيجة ان ـخ ـفــاض بـنــد صافي
إيــرادات الفوائد بنحو  11.18مليون دينار أي
ً
ما نسبته  12في المئة ،وصوال إلى نحو 81.95
ً
مـلـيــونــا بـعــد أن ك ــان عـنــد نـحــو  93.13مليون
ً
ديـ ـن ــار ،م ـصــاح ـبــا ل ــه ان ـخ ـف ــاض ج ـم ـيــع بـنــود
اإليـ ـ ــرادات التشغيلية األخـ ــرى بــاسـتـثـنــاء بند
صــافــي إيـ ــرادات االسـتـثـمــار ال ــذي ارتـفــع بنحو
 4.71ماليين دينار.
من جهة أخرى ،انخفض إجمالي المصروفات
التشغيلية بقيمة أ ق ــل مــن ا نـخـفــاض إجمالي
اإليرادات التشغيلية وبنحو  5.98ماليين دينار
أو بنسبة  10.9في المئة ،عندما بلغ نحو 49.01
ً
ً
مليونا مـقــار نــة بنحو  54.99مـلـيــو نــا  ،نتيجة
انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية
إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو  42.1في
المئة بعد أن كانت نحو  39.5في المئة.
وان ـخ ـف ـضــت جـمـلــة ال ـم ـخ ـص ـصــات بـنـحــو 10.41
ماليين ديـنــار أو نحو  39.2فــي المئة كما أسلفنا،
عندما بلغت نحو  16.15مليون دينار مقارنة بالفترة
نفسها مــن الـعــام الـفــائــت عـنــدمــا بلغت نـحــو 26.56
ً
مليونا وعليه ،انخفض هــامــش صــافــي الــربــح إلى
نحو  26.6في المئة مقارنة بنحو  27.8في المئة خالل
الفترة المماثلة من عام .2018
وت ـظ ـه ــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ان ـخ ـف ــاض إج ـمــالــي
مــوجــودات الـبـنــك بنحو  325.9مـلـيــون ديـنــار أو ما
نسبته  4.5في المئة ،لتبلغ نحو  6.986مليار دينار
مقابل نحو  7.312مليارات في نهاية عام  .2018بينما
ارتفع بنحو  76.4مليون دينار أي بنسبة بلغت نحو
 1.1في المئة ،لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات
للنصف األول مــن عــام  2018حين بلغ نحو 6.910
مليارات دينار. 
وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنسبة 34.6
ً
في المئة أو بنحو  403.2ماليين دينار ،وصوال إلى
نحو  761.1مليون دينار ( 10.9في المئة من إجمالي
الـمــوجــودات) بعد أن كــان في نهاية عــام  2018نحو
 1.164م ـل ـيــار دي ـن ــار ( 15.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الموجودات) ،وانخفض بنحو  11.3في المئة أو بنحو
 96.8مليون دينار ،مقارنة مع نحو  857.9مليون دينار
( 12.4في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة
نفسها من العام الماضي.
ً
وانخفض أيضا ،حجم محفظة القروض والسلفيات
للعمالء بما قيمته  63.6مليون دينار أي بما نسبته
ً
 1.5في المئة ،وصوال إلى نحو  4.199مليارات دينار
( 60.1في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو
 4.263مـلـيــارات ديـنــار ( 58.3فــي المئة مــن إجمالي
الموجودات) في نهاية عام  ،2018وانخفض بنحو 1
في المئة أي نحو  44.2مليون دينار مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2018حين بلغ نحو  4.243مليارات
دينار ( 61.4في المئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى
إجـمــالــي ال ــودائ ــع واألرص ـ ــدة نـحــو  79.1فــي المئة

مقارنة بنحو  78.1في المئة .وارتفع بند المستحق
من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو  86.8مليون
دينار أو بنحو  14.6في المئة ،ليصل إلى  681مليون
دينار ( 9.7في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة
ً
بنحو  594.3مـلـيــونــا ( 8.1فــي الـمـئــة مــن إجمالي
الموجودات) في نهاية العام الفائت ،وارتفع بنحو
 218.7مليون دينار أو بنحو  47.3في المئة ،عندما
بـلــغ نـحــو  462.3مـلـيــون دي ـنــار ( 6.7فــي الـمـئــة من
إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) خ ــال الـفـتــرة الـمـمــاثـلــة من
العام السابق.
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات البنك (من غير
ً
احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضا بلغت
قيمته  320.3مليون د يـنــار ونسبته  5فــي المئة،
لتصل إلى نحو  6.044مليارات دينار بعد أن كانت
 6.365مليارات في نهاية عام .2018
وع ـنــد مـقــارنـتـهــا م ــع ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـعــام
ً
السابق ،نالحظ ارتفاعا وبنحو  21.5مليون دينار أو
ما نسبته  0.4في المئة ،حين بلغت آنذاك نحو 6.023
مليارات دينار ،وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إلى إجمالي الموجودات نحو  86.5في المئة مقارنة
بنحو  87.2في المئة.
وتـ ـشـ ـي ــر نـ ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة
الـمـحـســوبــة عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،إل ــى أن كل
ً
م ــؤش ــرات ربـحـيــة الـبـنــك سـجـلــت انـخـفــاضــا،
مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2018
وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)
إلى نحو  11.9في المئة مقابل  14.8في المئة،
وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال
البنك (ROC) ليصل إلى نحو  35.6في المئة
بعد أن كان عند  46.3في المئة.
ً
وانخفض أيضا ،مؤشر العائدعلى معدل
موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.3
ً
في المئة قياسا بنحو  1.4في المئة.
وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو
ً
ً
 15فلسا مقارنة مع  18.9فلسا .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /ربحية السهم الواحد ()P/E
ً
نحو  11.7ضعفا مقارنة بنحو  7أضعاف،

وتحقق ذلــك نتيجة انخفاض ربحية
السهم ( )EPSبنحو  20.6في المئة
مقابل ارتـفــاع السعر السوقي
للسهم بنحو  32.1في المئة.
وب ـل ــغ م ــؤش ــرمـضــاعــف
ا لـسـعــر /القيمة الدفترية
(P /B) ن ـح ــو  0.98م ــرة
م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو 0.68
م ــرة لـلـفـتــرة نفسها
من العام السابق.

١٣
ً
«األسواق» :قطعنا أشواطا مهمة بالحسابات المجمعة وتقابل الحساب
ةديرجلا
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ً
تماشيا مع شروط « »MSCIإلتمام ترقية الكويت إلى تصنيف األسواق الناشئة
ً
ت ـن ـف ـيــذا ل ـمــا أع ـل ـن ـتــه هيئة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ــخ
 2019/6/18عن خططها لتوفير
ه ـي ـكــل ال ـح ـس ــاب ــات الـمـجـمـعــة
« »Omnibus Accountوتقابل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ــواحـ ــد
« »S a m e N I N C r o s s i n g
للمستثمرين األجــانــب ،قامت
ال ـه ـي ـئــة بــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة
ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت والـ ـش ــرك ــة
الكويتية للمقاصة باستكمال
العديد من اإلجراءات لتنفيذ ما
جاء في ذلك اإلعالن.
وقــال بيان لهيئة األســواق،
أم ــس ،إن الـسـعــي إل ــى تطبيق
ً
هاتين اآلليتين يأتي تماشيا
م ــع الـ ـش ــروط ال ـت ــي وضـعـتـهــا
« »MSCIإلتمام ترقية الكويت
إلى تصنيف األسواق الناشئة
في مؤشراتها ،إذ أشار التقرير
الصادر عن « »MSCIفي نهاية
شـ ـه ــر ي ــونـ ـي ــو الـ ـم ــاض ــي إل ــى
ً
ً
تــرقـيــة ال ـكــويــت ســوقــا نــاشـئــا

ضمن مؤشرات « »MSCIشريطة
تـ ــوف ـ ـيـ ــر هـ ـيـ ـك ــل الـ ـحـ ـس ــاب ــات
المجمعة «»Omnibus Account
وتـ ـق ــاب ــل ع ـم ـل ـي ــات ال ـح ـس ــاب
الواحد «»Same NIN Crossing
لـلـمـسـتـثـمــريــن األجـ ــانـ ــب قـبــل
نهاية شهر نوفمبر .2019
و لـفـتــت الهيئة حينئذ إ لــى
ـار عـلــى استيفاء
أن الـعـمــل ج ـ ٍ
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ،وأنـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى ث ـقــة
ب ــأن ه ــذه الـتــرتـيـبــات ستدخل
حـ ـي ــز ال ـ ـن ـ ـفـ ــاذ خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة وقبل الموعد المحدد
من».»MSCI
وأضــاف البيان أن الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة ال ـ ـثـ ــاث وض ـ ــع ه ــذا
الموضوع كأولوية للتطبيق،
ً
خصوصا أن هاتين اآلليتين
مـتــوفــرتــان ال ـيــوم لألشخاص
المرخص لهم المحليين وفق
القواعد المعتمدة من الهيئة.
وع ـم ـل ــت ال ـه ـي ـئــة ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
خطوات مهمة لتوفير هاتين

اآلليتين للمستثمرين األجانب
مـ ــوضـ ــع ال ـت ـط ـب ـي ــق وق ـط ـع ــت
ً
أشــواطــا مهمة في هــذا اإلطــار
ً
تمهيدا الستكمالها بصورة
نهائية قـبــل ا لـمــو عــد المحدد
في نوفمبر .2019
وق ــام ــت ال ـه ـي ـئــة بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ش ــرك ــة بـ ــورصـ ــة ال ـكــويــت
وا لـشــر كــة الكويتية للمقاصة
في يوليو الماضي بالتواصل
ً
م ــع  155ط ــرف ــا م ــن ال ـج ـهــات
األجنبية المعنية والمهتمة
بــاسـتـخــدام هيكل الحسابات
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة « O m n i b u s
 »Accountو ت ـقــا بــل عـمـلـيــات
الحساب الــواحــد «Same NIN
 »Crossingالستطالع آرائـهــم
حـ ـ ــول الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ال ـم ـق ـت ــرح
عملها على الالئحة التنفيذية
وق ـ ــواع ـ ــد الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاص ــة نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ت ــوفـ ـي ــر
هاتين اآلليتين للمستثمرين
األجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب ،والـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــوف ع ـلــى

مقترحات هذه الجهات بشأن
آل ـي ــة ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـت ــي تـســاعــد
فـ ــي الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى الـ ـغ ــاي ــات
ال ـم ـن ـش ــودة جـ ـ ــراء ذلـ ـ ــك ،وف ــي
تـ ـ ــار يـ ـ ــخ  2019 /9 /5أ ع ـل ـن ــت
الهيئة نتائج هذا االستطالع
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـتــم
ات ـب ــاع ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
الستيفاء المتطلبات الالزمة
والمتمثلة بتعديالت الالئحة
ال ـت ـنـف ـيــذيــة ،وق ــواع ــد الـشــركــة
الكويتية للمقاصة ،و قــوا عــد
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،وم ــا ينتج
عن ذلك من تغيير في إجراءات
ونظم تلك الجهات.
وتــؤكــد هيئة أس ــواق المال
أن جميع التغييرات المقترح
عملها سيتم استكمالها قبل
الـمــوعــد الـمـحــدد فــي نوفمبر
 ،2019عـلــى أن تـقــوم «»MSCI
ب ـمــراج ـعــة م ــا س ـي ـتــم إن ـج ــازه
ب ـهــذا ال ـش ــأن إلص ـ ــدار قــرارهــا
النهائي في ديسمبر .2019

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

جهات رقابية تتجه لتفعيل نظم حسابات
التداول الخاصة بالمؤسسات الفردية
●

عيسى عبدالسالم

أك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ل ـ
ً
«الجريدة» أن هناك توجها لدى
الجهات الرقابية بإعادة نشاط
حسابات الـتــداول للمؤسسات
ال ـفــرديــة ،ال ــذي تــم إيـقــافــه وفــق
قواعد «المقاصة» المعتمدة من
هيئة أسواق المال.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن الهيئة
تتجه إلع ــادة تنظيم حسابات
التداول للمؤسسات الفردية من
خــال تفعيل النظم المعتمدة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول
الخاصة بالمؤسسات الفردية،

بـ ـع ــد أن ه ـ ـ ـ ـ ُـدف إيـ ـق ــافـ ـه ــا فــي
الفترة الماضية إلى وضع حد
لعملية تقابل حسابات التداول
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـس ـت ـغ ـل ـهــا األف ـ ـ ــراد
المتعاملون في البورصة على
األسهم ُ
المدرجة.
وذكــرت أن الجهات المعنية
وعلى رأسها الشركة الكويتية
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاص ــة ال ـ ـت ـ ـقـ ــت أص ـ ـحـ ــاب
ه ــذه ال ـح ـســابــات خ ــال الـفـتــرة
ال ـمــاض ـيــة الس ـت ـع ــراض اآلل ـيــة
الجديدة التي يمكن العمل من
خــالـهــا ،واألس ـبــاب الـتــي دعت
إل ــى ات ـخــاذ ذل ــك ال ـق ــرار ،مبينة
أن إل ـغــاء تـلــك الـحـســابــات منع

عـمـلـيــات الـتـقــابــل فــي الـبـيــع أو
اسـ ـتـ ـغ ــال ب ـع ــض ال ـح ـس ــاب ــات
للتسييل ثم إعادة الشراء على
أسهم أخرى وهكذا.
ولفتت إلــى أن تفعيل النظم
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ب ـ ـشـ ــأن ح ـس ــاب ــات
التداول الخاصة بالمؤسسات
ً
الفردية يأتي انطالقا من الخطة
االستراتيجية ا لـتــي وضعتها
هيئة األســواق لتطوير السوق
ا لـمــا لــي مــع المعايير الرقابية
والممارسات العالمية المعمول
بها.
وأشارت إلى إدخال تعديالت
ج ــدي ــدة ع ـلــى ال ـن ـظــام الــرقــابــي

« »smartعـ ــن ط ــر ي ــق ت ـطــو يــر
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وإضـ ـ ــافـ ـ ــة ت ـن ـب ـي ـهــات
جديدة يمكن من خاللها رصد
أي سلبيات تؤثر على سالمة
التداول في البورصة ،بعد إجراء
ت ـعــديــات عـلــى ن ـظــام الـضـمــان
ً
ال ـم ــال ــي ال ـم ـع ـم ــول ب ــه ح ــال ـي ــا،
مبينة أن عملية التحديث جارية
حـتــى االن ـت ـهــاء مــن تطبيق كل
مراحل تطوير البورصة.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،إن
الـ ـتـ ـح ــديـ ـث ــات الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ع ـلــى
ن ـظــام الــرقــابــة عـلــى ال ـت ــداوالت
تمثل إضافة جديدة للبورصة
الكويتية ،مما يدفع إلى تعزيز

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي على «الحصاد»
أعلن البنك األهلي المتحد في  18سبتمبر الجاري
أسماء الرابحين في السحب األسبوعي على جوائز
الـحـصــاد اإلس ــام ــي ،حـســاب السحب على الجوائز
اإلســامــي األول فــي الكويت الــذي استطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ ،إذ
يقدم لعمالئه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام
ً
من خالل ما يزيد على  850جائزة سنويا .وقال البنك،
في بيان صحافي أمس ،إن السحب أسفر عن حصول
فتحية فيصل عبدالقادر على الـجــائــزة األسبوعية
ً
الكبرى بقيمة  10000دينار ،وحصول  20فائزا على

 1000دينار لكل رابح .والفائزون الـ  20هم :أحمد عباس
عبدالله ،ومنال عبدالله الهاجري ،وسودة ناصر عزران،
ومــي صــالــح ال ـفــاح ،وإبــراهـيــم عبدالعزيز إبراهيم،
وسـمـيــرة عبدالله عـبــدالــرضــا ،وسيمين ع ــذار علي،
وفاطمة جمال عبدالعزيز ،وأحمد محمد الجوهري،
ومحمد صالح المطيري ،ومحمد علي األمير ،وجهان
علي أحمد ،وإسحاق علي الجرمل ،وعلي أحمد المطوع،
ومحمد عبدعلي علي ،وفاطمة عبدالحسين جاسم،
وأمينة عبداألمير حسن ،وعبدالكريم حسن عبدالله،
ونوال محمد عبدالرحمن ،وديانا عبدالكريم الجهرمي.

رؤية إدارة السوق القائمة على
ت ــوف ـي ــر وت ـف ـع ـي ــل كـ ــل اآللـ ـي ــات
كــي ت ـقــدم ال ـبــورصــة خــدمــاتـهــا
و مـنـتـجــا تـهــا لـكــل المتعاملين
عال من الشفافية
على مستوى ٍ
والتطور التكنولوجي بما يلبي
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـ ـسـ ــوق ،ويـحـقــق
وجود سوق أوراق مالية تلتزم
بـتـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة وال ـم ـس ــاواة
ف ــي ال ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة ب ـيــن كل
المتعاملين فيها ،إ ضــا فــة إلى
كشف الـتـجــاوزات فــي عمليات
تــداول والمساهمة في الكشف
عــن أي سلوك مريب فــي حركة
المتعاملين.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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المصرفي
المؤتمر
في
يشارك
«بوبيان»
ً
العالمي «صياغة المستقبل» غدا

ً
ً
الماجد متحدثا رئيسيا عن تأثير التطورات التكنولوجية على الخدمات المصرفية
يشارك في الجلسة التي
يتحدث فيها الماجد كل من
محافظ بنك اإلمارات المركزي
مبارك المنصوري ،ورئيس
الشراكات االستراتيجية
بشركة فيزا العالمية أوتو
ويليامز إلى جانب انوار
المحميد مؤسسة شركة
.EAST CHAIN

أعلن بنك بوبيان مشاركة نائب رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك عــادل الماجد
ً
ً
متحدثا رئيسيا في المؤتمر المصرفي العالمي
(صياغة المستقبل) الذي ينظمه بنك الكويت
ً
الـمــركــزي غ ــدا بــرعــايــة سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إن الماجد
يشارك في الجلسة الخاصة بالخدمات المالية
والمصرفية وعالقتها بالتطورات التكنولوجية
ومن المتوقع أن يتحدث عن التطورات الحالية
بشأن ظاهرة  FINTECHالعالمية ،التي اجتاحت
ً
ً
الكثير من الــدول وأصبحت محركا رئيسيا في
المعامالت المالية اليومية العالمية.
وتكتسب هذه الجلسة أهميتها من موضوع
ال ـمــؤت ـمــر ل ـهــذا ال ـع ــام الـ ــذي ي ـنــاقــش م ــدى ق ــدرة
البنوك المحلية على مواكبة هذه التطورات في
سعي نحو صياغة مستقبلها وبما يضمن لها
المنافسة مع الكيانات االقتصادية الجديدة.
ويشارك في جلسة الماجد كل من محافظ بنك
اإلمـ ــارات الـمــركــزي م ـبــارك الـمـنـصــوري ورئـيــس
الـشــراكــات االستراتيجية بشركة فيزا العالمية
أوتو ويليامز إلى جانب انوار المحميد مؤسسة
شركة .EAST CHAIN
ً
وم ــن الـمـتــوقــع أن يستضيف الـمــؤتـمــر طيفا
ً
واسعا من الشخصيات االقتصادية المرموقة من
محافظي بنوك مركزية ورؤســاء هيئات رقابية
وإشرافية ،ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى
في القطاع المصرفي ووكاالت تصنيف ائتماني
ً
عالمية ،فضال عن عــدد من المنظمات وهيئات
المعايير الدولية ،وخبراء مصرفيين وممثلين
من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

عادل الماجد
ومــن المقرر أن يعقد هــذا المؤتمر فــي فندق
فــورسـيــزونــز بـمــديـنــة ال ـكــويــت ،وي ـت ـنــاول ضمن
ً
ج ــدول أع ـمــالــه ع ــرض ــا لـلـتـحــديــات االقـتـصــاديــة
واالجتماعية التي يواجهها القطاع المصرفي
وال ـف ــرص وال ـم ـخــاطــر الـنــاجـمــة ع ــن االب ـت ـكــارات
التقنية ،مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة
المصرفية ودعم التنمية المستدامة.
كما يقام على هامش المؤتمر معرض التقنيات
ً
الـمــالـيــة وي ـش ــارك فـيــه أك ـثــر مــن  40ع ــارض ــا من
القطاعات المصرفية المحلية والعالمية كذلك
كبريات شــركــات االتـصــاالت فــي المنطقة وعــدد
من الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ف ــي الـمــؤتـمــر
ً
والمعرض المقام على هامشه انطالقا من دوره
في دعــم الفعاليات واألنشطة التي تهم القطاع
المصرفي الكويتي وعمالء البنوك المحلية.
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 ...والغانم يستعرض مستجدات االقتصاد
وتحدياته خالل المؤتمر
يــرعــى بـنــك الـخـلـيــج الـنـسـخــة األولـ ــى من
"الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـم ـص ــرف ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي :ص ـيــاغــة
المستقبل" الذي يقيمه بنك الكويت المركزي
ً
غ ــدا تـحــت رعــايــة سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
صباح األحمد ،في فندق فورسيزونز بمدينة
الكويت.
وق ــال الـبـنــك فــي بـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
رئـيــس مجلس إدارتـ ــه عـمــر الـغــانــم سيكون
ً
متحدثا فــي الجلسة األولــى للمؤتمر ،التي
تقام تحت عنوان "نظرة تأملية في االقتصاد
العالمي والمستجدات االقتصادية وتحدياته"
إلى جانب نخبة من رواد القطاع االقتصادي
وال ـم ـص ــرف ــي م ـثــل م ـحــافــظ مــؤس ـســة الـنـقــد
العربي السعودي د .أحمد الخليفي ،ومحافظ
البنك المركزي األردني د .زياد فريز.
وأضاف أن الجلسة ستتناول السياسات
ال ـن ـقــديــة غ ـيــر الـتـقـلـيــديــة ،وأس ـع ــار ال ـفــائــدة
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ــي أدت الرت ـ ـفـ ــاع ك ـب ـيــر فــي
حجم الــديــن العالمي إلــى جــانــب التحديات
الجيوسياسية والنزاعات التجارية وتقلبات
أسعار النفط وصرف العمالت ،وآثار التقنيات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـتـ ـط ــرق ل ـتــوق ـعــات
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل واألدوات ال ـم ـت ــاح ــة ل ـمــواج ـهــة
التحديات المستقبلية وأثر كل هذه العوامل
على الصناعة المصرفية.
ً
ً
ويـسـتـضـيــف الـمــؤتـمــر طـيـفــا واس ـع ــا من
ال ـش ـخ ـص ـيــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ــرم ــوق ــة مــن
مـحــافـظــي ب ـن ــوك مــركــزيــة ورؤسـ ـ ــاء هـيـئــات
رقــاب ـيــة وإش ــراف ـي ــة ،ومـســؤولـيــن تنفيذيين
رف ـي ـعــي ال ـم ـس ـتــوى ف ــي ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
ً
وو ك ــاالت تصنيف ائتماني عالمية ،فضال
عــن ع ــدد مــن المنظمات وهـيـئــات المعايير
الــدول ـيــة ،وخ ـبــراء مصرفيين وممثلين من
شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

عمر الغانم
وسيتناول المؤتمر ضمن جــدول أعماله
ً
عرضا للتحديات االقتصادية واالجتماعية
الـتــي يواجهها القطاع المصرفي والـفــرص
والمخاطر الناجمة عن االبتكارات التقنية ،مع
التركيز على رؤية تطوير الصناعة المصرفية
ودعم التنمية المستدامة.
كـمــا ي ـقــام عـلــى هــامــش الـمــؤتـمــر معرض
التقنيات المالية ويـشــارك فيه أكثر مــن 40
ً
عــارضــا مــن الـقـطــاعــات المصرفية المحلية
والعالمية وكذلك كبرى شركات االتصاالت
في المنطقة وعدد من الشركات المتخصصة
في التقنيات المالية.
ويشارك بنك الخليج في رعاية وحضور
المؤتمر المصرفي العالمي الذي ينظمه بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي ،لـمــا لــه مــن دور ب ــارز في
تسليط الضوء على المجريات االقتصادية
التي تؤثر على بشكل كبير على البيئة المالية
فــي الـكــويــت ،وتعيد تشكيل الـخــدمــات التي
تقدمها البنوك لعمالئها.

ويشارك البنك في عرض أحدث التقنيات
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي االس ـت ـث ـم ــار وال ـخ ــدم ــات
المالية ،إذ يستعرض منصة "وايــز" ()Wise
الـمـتـخـصـصــة ف ــي االس ـت ـث ـمــار طــويــل األج ــل
ً
ً
وال ـ ــذي ي ـت ــم إل ـك ـت ــرون ـي ــا ك ـل ـي ــا ،م ــن مــرحـلــة
التسجيل إلى مرحلة جني األرباح .ويسعى
بنك الخليج ضمن استراتيجيته القائمة على
االبتكار ،إلى تقديم األفضل واألسهل للعمالء،
ً
خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي الذي
يشهده قطاع الخدمات المالية والمصرفية.
وأطلق البنك هــذا العام خدمة ،Selfpay
الـ ـت ــي ت ـت ـيــح ل ـل ـع ـم ــاء ال ـت ـح ـص ـيــل الـ ـف ــوري
للمدفوعات من األفراد والمجموعات ،بطريقة
سهلة ومريحة ،وخدمة القرض اإللكتروني،
وهــي خــدمــة تتيح للعمالء التقدم بسالسة
للحصول على قروض من خالل التطبيق أو
الموقع اإللكتروني .ويعمل على االستفادة
ً
من المزيد من التقنيات اإللكترونية مستقبل
لمواصلة تقديم الخدمات التي تزيد من كفاءة
معامالت عمالء بنك الخليج.
وتـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ع ـبــر
ً
جديدا
اإلنترنت والهاتف المحمول مستوى
من الراحة أثناء استخدام الخدمات المصرفية
اليومية من بنك الخليج ،ليتمكن العمالء من
تسديد فواتير الهاتف واألقساط في أي وقت
وفي أي مكان.
ومع التحديث األخير للتطبيق اإللكتروني،
يمكن لعمالء بنك الخليج اآلن تحويل األموال
ً
ً
محليا ودولـيــا بشكل أســرع وأسـهــل مــن أي
ـى الـعـمــاء
وق ــت م ـضــى .ولتسهيل األم ــر عـلـ ً
أكثر ،يسمح تطبيق بنك الخليج أيضا بشراء
القسائم اإللكترونية ،بما فــي ذلــك بطاقات
الهدايا من  iTunesو.Google Play

الفيصلي« :بوكي» يشارك في المؤتمر
الحربي :خدمات مالية رقمية للشركات مع STC Pay
ً
 VIVAتشارك عبر جناح خاص في معرض التقنيات المالية بـ «صياغة المستقبل» تماشيا مع التطورات التكنولوجية
أعـلـنــت شــركــة االت ـص ــاالت الكويتية
 ،VIVAالرائدة في تمكين التحول الرقمي
وت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات وم ـن ـص ــات مـبـتـكــرة
لـلـعـمــاء ف ــي ال ـك ــوي ــت ،مـشــاركـتـهــا في
المؤتمر المصرفي العالمي "صياغة
المستقبل" ا ل ــذي ينظمه بـنــك الكويت
ً
الـمــركــزي غ ــدا تـحــت رعــايــة سـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد في فندق
فورسيزونز الكويت.
وق ــال ــت ال ـشــركــة ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن  VIVAإ حـ ـ ـ ـ ـ ــدى ش ـ ــر ك ـ ــات
مجموعة االت ـص ــاالت الـسـعــوديــة ،STC
ستشارك عبر جناح خاص في معرض
التقنيات المالية  Fintechالذي سيقام
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش الـ ـم ــؤتـ ـم ــر .وس ـي ـع ــرض
فــريــق  VIVAلـلـشــركــات أح ــدث الحلول
التقنية والرقمية لألعمال والشركات
وا لـمــؤ سـســات الصغيرة والمتوسطة،
بما في ذلك األمن السيبراني والحلول
ال ـمــوحــدة ،ال ـتــي تـســاعــدهــم فــي تنمية
أعمالهم وتطويرها وتوفر لهم مرونة
ويسر في تنفيذ معامالتهم.

مزيد الحربي
ً
بــدورهــا ،سـتـشــارك أيـضــا ،STC Pay
وهي ذراع استثمارية تابعة لـ ،STCفي
ال ـم ـع ــرض م ــن خ ــال ع ــرض خــدمــاتـهــا
الرقمية لألفراد التي تشمل التحويالت
المصرفية المحلية ،التحويالت الدولية،
الــدفــع عبر اإلنـتــرنــت فــي أي وقــت وفي
أي مكان ،إضافة إلى الخدمات الرقمية

لـ ـلـ ـش ــرك ــات ،م ـث ــل ت ـس ـه ـيــل مـبـيـعــاتـهــم
ومـعــامــاتـهــم ال ـمــال ـيــة ،وتـمـكـيـنـهــم من
إدارة عملياتهم بحرية وأمان ومراجعة
سجالتهم المالية.
وقال المهندس مزيد الحربي الرئيس
التنفيذي ل ـ " VIVAإنـنــا كشركة رائــدة
والع ــب أســاســي فــي س ــوق اإلت ـصــاالت،
حريصون أن نـشــارك فــي هــذا المؤتمر
الـعــالـمــي المميز مــع  ،STC Payلنكون
ً
ً
شريكا مؤثرا في عملية التحول الرقمي".
وأضـ ـ ــاف ال ـح ــرب ــي أن هـ ــذا ال ـمــوقــف
القيادي لـ  VIVAسيعكس قدرتنا على
تقديم أفـضــل الـحـلــول الرقمية للسوق
الكويتي مثل الخدمات المالية الرقمية
" "FinTechوالخدمات السحابية "Cloud
 ،"servicesوإ ن ـت ــر ن ــت األ شـ ـي ــاء "،"IoT
وتحليل البيانات "،"Data Analytics
ً
لـتـكــون أهــداف ـنــا االسـتــراتـيـجـيــة داعـمــا
ً
رئيسيا للرؤية السامية بشأن تحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري "كويت
جديدة ."2035
وس ـت ـح ـض ــر ال ـم ــؤت ـم ــر ش ـخ ـص ـيــات

«بيتك» يوقع شراكة مع «ديسك»
لالرتقاء بكفاءة بيئة العمل

من اليمين :طالل النفيسي وفريدريك كارستنز ويوسف الرويح أثناء توقيع اتفاقية الشراكة
ّ
وقع بيت التمويل الكويتي "بيتك" اتفاقية شراكة مع مركز
" Diversified Integrated Sports Clinicدي ـســك" ،وهــو أحد
الـمــراكــز الصحية الــرائــدة فــي الكويت المتخصصة بالعافية
وإعادة التأهيل.
وقال "بيتك" في بيان صحافي أمس ،إن هذه الشراكة تأتي
ضمن إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تشجيع الموظفين على
االهتمام بصحتهم ورعايتها ،كما تعكس الجهود التي يبذلها
البنك نحو االرتقاء بديناميكية وفعالية وكفاءة بيئة العمل.
وقال رئيس الموارد البشرية للمجموعة في "بيتك" فريدريك
كــارسـتـيـنــز" :ف ــي وقـتـنــا ال ـحــالــي ،اكـتـسـبــت صـحــة الموظفين
وعافيتهم أهمية وقيمة استراتيجية ألي شركة ،عدا عن أنها
ً
باتت سريعا واحــدة من المزايا التنافسية ألي مؤسسة ،ومن
مـنـظــور "بـيـتــك" فـهـنــاك عــاقــة واض ـحــة ومـبــاشــرة بـيــن عافية
موظفينا وأدائنا كمؤسسة".
وأضــاف كارستينز على هامش حفل توقيع الشراكة الذي
أقيم في مقر "بيتك" بحضور المدير التنفيذي للعالقات العامة
واإلعالم للمجموعة ،يوسف الرويح ،والمدير العام في "ديسك"،
طالل النفيسي" ،اننا على يقين بأن المشاركة المثلى ال يمكن
ً
أن تتحقق إال عندما يتم التوافق إيجابيا بين صحة الموظف
وعافيته.
وأوضح أن تبني البرامج الصحية وتنفيذها في مكان العمل
ً ً
ً
يعتبر أمــرا مهما جدا للموظفين وللمؤسسة على حدا سواء،
السيما أن مثل هذه البرامج تساهم في تحسين سعادة وإنتاجية
ً
الموظف عموما".
وق ــال" :يسعدنا توقيع اتفاقية الـشــراكــة مــع "دي ـســك" التي
ً
نتطلع من خاللها إلى االرتقاء بصحة وعافية موظفينا" ،مشيرا
إلى أن هذه الشراكة تؤكد أن "بيتك" يسير بنجاح نحو تنفيذ
استراتيجيته الرامية إلى ضمان سالمة َوعافية موظفيه.
ـت ســابـ ٍـق من
وأش ــار كارستنز إلــى أن "بيتك" أطـلــق فــي وق ـ ٍ
هذا العام العديد من المبادرات التي ّتركز على عافية وسالمة

موظفيه ،تحت شعار" :صحة أفضل ،حياة أفضل ،مؤسسة أقوى".
من جانبه ،قال الرويح ،إن اتفاقية الشراكة مع "ديسك"،
هي جزء من استراتيجية المسؤولية االجتماعية للبنك،
وتـعـكــس سـعــي "بـيـتــك" الـمـتــواصــل نـحــو تمكين الشباب
ودعم مبادراتهم.
وأضاف الرويح أن "بيتك" يتمتع بسجل حافل من اإلنجازات
على صعيد رعاية الشباب الوطني ومبادراتهم ،السيما في ظل
تشجيع ريادة األعمال والمبادرات الشبابية في البالد.
ً
وعبر عن فخره واعتزازه بـ ّ
ّ
ـرواد األعمال الكويتيين ،مؤكدا
في الوقت ذاته الدعم الذي يوليه "بيتك" لكل المبادرات التي تهم
المجتمع وتساهم في تطوره.
ّ ً
من ناحتيه ،أشاد النفيسي بالشراكة ّ
معبرا
القيمة مع "بيتك"،
عن أمله بمواصلة التعاون بين الجانبين.
وأثنى النفيسي على الجهود التي يبذلها "بيتك" في إطار
ً
تشجيع موظفيه على تبني نمط حياة صحي ،منوها بدوره
الريادي في دعم الشباب وبصمته في المشروعات والبرامج
التي ينفذها أو يدعمها "بيتك" في إطار المسؤولية االجتماعية.
وأضاف أن "ديسك" ال يركز على اإلصابات وإعــادة التأهيل
فحسب ،بل تمتد خدماته لتشمل تقديم الرعاية واالستشارات
والمنازل.
الصحية داخل المكاتب
ّ
ً
وبناء على هذه الشراكة ،سينظم مركز "ديسك" ورش عمل
ً
ً
ودورات وقائية دوريا لموظفي "بيتك" ،بهدف تثقيفهم صحيا
عبر إرشــادات عن النشاط البدني الضروري للموظف ،وإبداء
الـمـشــورة الصحية وإحــاطـتـهــم باستراتيجيات الــوقــايــة من
اإلصابات.
ّ
وكــان "ديـســك" نظم محاضرتين تحت عـنــوان "بيئة العمل
الصحية وضعية الجسم" في معرضي "بيتك" للسيارات في
الشويخ والضجيج .وسيواصل تنظيم المزيد من المحاضرات
وجلسات العالج الطبيعي في إطــار اتفاقية الشراكة المبرمة
بين الطرفين.

اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــرمـ ــوقـ ــة م ـ ــن م ـحــاف ـظــي
بنوك مركزية ورؤس ــاء هيئات رقابية
وإش ـ ــراف ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب م ـس ــؤول ـي ــن
تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع
المصرفي ووك ــاالت تصنيف ائتماني
عالمية ،وعــدد من المنظمات وهيئات
المعايير الــدولـيــة ،وخـبــراء مصرفيين
وممثلين من شركات التقنيات المالية
من شتى دول العالم.
ويـ ـتـ ـن ــاول ال ـم ــؤت ـم ــر ض ـم ــن جـ ــدول
ً
أعماله عــرضــا للتحديات االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة ال ـتــي يــواجـهـهــا الـقـطــاع
المصرفي والفرص والمخاطر الناجمة
عن االبتكارات التقنية ،مع التركيز على
رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم
التنمية المستدامة ،والتغير في المشهد
التكنولوجي بشكل عام وكذلك المنافسة
المتزايدة من شركات .FinTech
وت ـش ــارك فــي الـمـعــرض أكـثــر مــن 40
ج ـه ــة ت ـش ـم ــل الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
المحلية والعالمية وعدد من الشركات
المتخصصة في التقنيات المالية.

أعلن تطبيق "بوكي لخدمة
ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ـشــامــل"
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
المصرفي العالمي (صياغة
المستقبل) ،تحت رعاية سمو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،وب ـت ـن ـظ ـيــم م ــن بنك
الكويت المركزي.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لتطبيق
"بوكي" ،محمد الفيصلي ،إن
"م ـش ــارك ــة الـتـطـبـيــق ف ــي مثل
ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـم ـت ـخ ـص ــص
تــأتــي تماشيا مــع الـتـطــورات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة،
وتعزيزا من الموقع للتعرف
عن كثب على أحدث المبتكرات
والتقنيات المالية التي باتت
تشكل عصب الخدمات المالية
ِّ
في العالم".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـفـ ـيـ ـصـ ـل ــي ،فــي
ب ـي ــان ص ـحــافــي ،أن عـمـلـيــات
الــدفــع اإللـكـتــرونــي والتعامل

محمد الفيصلي

الـ ـمـ ـص ــرف ــي عـ ـب ــر ال ـم ـن ـصــات
اإللكترونية وعبر تطبيقات
الـ ـه ــوات ــف واأللـ ـ ـ ـ ــواح الــذك ـيــة
أ ت ــاح لـجـمـهــور المستهلكين
إج ـ ــراء ال ـعــديــد م ــن مـعــامــات
الدفع الشامل المالية بصورة
سهلة وآمنة ،مؤكدا أن موقع
ب ــوك ــي ي ـه ــدف م ــن الـعـمـلـيــات

الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ل ـل ـع ـمــاء إل ــى
ت ـقــديــم خ ــدم ــات ــه بــاس ـت ـخــدام
جـمـيــع أنـ ـ ــواع الـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة المتطورة التي تالئم
كل الشرائح والمستخدمين،
بـمــا يـحـقــق الـتـمـيــز ف ــي طــرح
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ال ـت ــي
تـتـمــاشــى م ــع ســرعــة الـحـيــاة
العصرية وتلبي احتياجات
العمالء.
وكشف الفيصلي عن خطة
تطبيق " بــو كــي" المستقبلية
التي بدأت فعليا في التوسع
إقليميا عقب تحقيق النجاح
المتميز لعمالئه فــي السوق
المحلي ،الفتا إلى أن التطبيق
ي ـق ــدم خ ــدم ــة دف ــع إلـكـتــرونــي
شاملة ،ويــوفــر حـلــوال رقمية
مـبـتـكــرة ،لتلبية احـتـيــاجــات
الشركات والعمالء بأساليب
دفع سهلة ،سريعة وآمنة.

«التجاري» ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه
نـظــم الـبـنــك الـتـجــاري الكويتي
حـمـلــة لـلـتـبــرع بــالــدم للموظفين،
بالتعاون مــع بنك الــدم المركزي،
وذلك في إطار الفعاليات اإلنسانية
التي تعكس وتؤكد مفهوم العمل
االجتماعي التطوعي.
وشـهــدت الحملة مشاركة عدد
كبير من الموظفين ،الذين تسابقوا
إلـ ـ ــى ت ـل ـب ـي ــة ال ـ ــواج ـ ــب اإلنـ ـس ــان ــي
وال ـ ـت ـ ـبـ ــرع ب ـ ــال ـ ــدم ،ع ـل ــى اخ ـت ــاف
مستوياتهم الوظيفية.
كما حظيت الحملة بدعم كبير
مــن رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
أح ـمــد ال ـص ـبــاح ،ورئ ـيــس الـجـهــاز
التنفيذي إلـهــام محفوظ ،حرصا
على زيارة المتبرعين ومشاركتهم
في هذه الفعالية ،وتلبية للدعوة
ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـه ــا ق ـ ـطـ ــاع الـ ـت ــواص ــل
المؤسسي بالبنك من أجل التبرع
بالدم.
وفي تعقيبها على تنظيم البنك
لهذه الحملة ،قالت نائبة المدير
العام -قطاع التواصل المؤسسي
في "التجاري" ،أماني الورع" :جاء
تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم
بالتعاون مــع بنك الــدم المركزي،
انطالقا مــن إيماننا بـضــرورة مد
يــد ال ـعــون وال ـم ـســاعــدة للمرضى
والمحتاجين والمستشفيات التي
ت ـح ـتــاج إلـ ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن وحـ ــدات
الدم".
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت" :يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك

جانب من عملية التبرع

جانب من المشاركين
الـ ـتـ ـج ــاري ع ـل ــى ت ـك ــري ــس مـفـهــوم
العمل االجتماعي التطوعي بين
موظفيه ،بدعوتهم للمشاركة في
الـعــديــد مــن الفعاليات اإلنسانية
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة ،ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ـمـ ــات
ال ـت ـبــرع ب ــال ــدم ،حـيــث َّ
وجـ ــه قـطــاع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــي رس ــائ ــل
ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ه ــذه

الحملة ،وساهمت هــذه الرسائل
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز وع ــي
ال ـمــوظ ـف ـيــن ح ـ ــول ث ـق ــاف ــة ال ـت ـبــرع
بالدم ،وترسيخا لمبادئ الشراكة
المجتمعية للبنك و ت ـعــاو نــه مع
المؤسسات الوطنية ضمنها بنك
ال ـ ــدم وجـ ـه ــوده ف ــي إدامـ ـ ــة تــوفـيــر
وح ــدات ال ــدم ،لتكون جــاهــزة لمن

يستحقها من المرضى المحتاجين
للدم".
وأكدت الورع في الوقت نفسه ،أن
البنك ينظم من وقت آلخر حمالت
وفعاليات مشابهة لموظفيه من
أج ــل الـتـبــرع بــالــدم ،وكــذلــك زي ــارة
بنك الدم المركزي ،لترسيخ مفهوم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
يــدع ـم ـهــا ال ـب ـن ــك ،ب ـمــا ي ــؤك ــد روح
التضامن والتعاضد بين موظفي
الـ ـبـ ـن ــك وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـص ـح ـيــة
المختلفة ،ومنها بنك الدم.
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورع ف ـ ـ ــي خـ ـت ــام
تـصــريـحـهــا م ـس ــؤول ــي ب ـنــك ال ــدم
ال ـمــركــزي ،الــذيــن بـ ــادروا بــإرســال
الفرق التمريضية والطبية التي
ً
أظهرت تعاونا ومهنية عالية في
فحص الراغبين بالتبرع بــا لــدم،
كما شـكــرت موظفي البنك الذين
ل ــم يـ ـت ــوان ــوا ع ــن ت ـل ـب ـيــة ال ــدع ــوة،
وت ـ ــواف ـ ــدوا ل ـل ـت ـبــرع ب ــال ــدم ،األم ــر
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاح ه ــذه
الحملة ،وترجم الدوافع اإلنسانية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـن ـب ـي ـلــة ل ـل ـكــوادر
الوظيفية بـ"التجاري".

15
ً
«الوطني» يحتفي بموظفيه المتميزين والفرق األكثر تعاونا
ةديرجلا

•
العدد  / 4225األحد  22سبتمبر 2019م  23 /املحرم 1441هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

الصقر :كوادرنا البشرية ركيزة أساسية في مسيرة نمو البنك ونجاحاته
أكد الرئيس التنفيذي
لمجموعة «الوطني» عصام
الصقر أن الكوادر البشرية
شكلت محطة مهمة ورئيسية
في تاريخ نجاحات البنك.

ً
عصام الصقر متحدثا خالل الحفل

مجموعة
بنك الكويت
الوطني توفر
بيئة عمل
تتسم بالنزاهة
والتآزر بين
كل الموظفين

الصقر

احتفى بنك الكويت الوطني
ب ـم ــوظ ـف ـي ــه ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن فــي
عـ ــام  ،2019ض ـمــن فـعــالـيــات
حـفــل الـنـخـبــة ال ـس ـنــوي ال ــذي
نظمه البنك للعام الرابع على
التوالي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس إن الحفل شهد
ح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة «ا لــو ط ـنــي» عصام
ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،ونـ ــائ ـ ـبـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للمجموعة شيخة
ال ـب ـحــر ،والــرئ ـيــس التنفيذي
لــ«الــوطـنــي– الـكــويــت» صــاح
الفليج ،والمدير العام للموارد
ال ـب ـشــريــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ع ـمــاد
العبالني ،إضافة إلى العديد
من قيادات البنك.
وأكد الصقر في كلمته أمام
ال ـح ـفــل أن الـ ـك ــوادر الـبـشــريــة
شكلت محطة مهمة ورئيسية
ف ــي ت ــاري ــخ ن ـجــاحــات الـبـنــك،
وأ ن ــه ال يمكن تطبيق أي من
أ ه ــداف البنك االستراتيجية

دون مـ ـ ـش ـ ــار ك ـ ــة فـ ــا ع ـ ـلـ ــة مــن
األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـب ــذل ــون
قصارى جهدهم لتنفيذ تلك
األهداف.

لقطة جماعية للموظفين المتفوقين مع اإلدارة التنفيذية للبنك
ّ وشدد الصقر على أن البنك
يــقــدر وب ـشــدة ك ـفــاءة وال ـتــزام
مــوظ ـف ـيــه ب ـم ـعــاي ـيــر الـ ـج ــودة
ً
على كل المستويات ،مضيفا

أن ذل ــك يـعــد رك ـيــزة أســاسـيــة
ف ــي اسـتـكـمــال مـسـيــرة نـجــاح
البنك وتقديم أفضل الخدمات
لعمالئه.

وأشـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـت ــزام وت ـف ــان ــي
مــوظـفــي الـبـنــك كـمــا عـبــر عن
فخره واعتزازه بفريق العمل
الــذي أثبت كفاء ته وانتماء ه

حضور اإلدارة التنفيذية للبنك يتقدمهم عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج

لهذه المؤسسة الــرائــدة على
مـسـتــوى الـكــويــت والمنطقة،
ودع ـ ــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلــى
نـ ـش ــر وتـ ـع ــزي ــز ال ـس ـل ــوك ـي ــات
اإليجابية لضمان الشفافية
ً
والنجاح مستقبال.
وأكـ ـ ـ ــد أن مـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـنــك
الـكــويــت الــوطـنــي تــوفــر بيئة
عمل تتسم بالنزاهة والتآزر
ب ـيــن ك ــل ال ـمــوظ ـف ـيــن ليشكل
ً
ذ لــك محركا لنجاحات البنك
الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة وي ـ ـسـ ــاهـ ــم فــي
تحقيق رؤية وأهداف البنك.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
أن «ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» س ـ ـيـ ــواصـ ــل
االستثمار في كوادره البشرية
ال ـتــي تـتـخـطــى اآلن أك ـثــر من
 6آالف م ــوظ ــف ف ــي  4ق ــارات
ً
إيـمــانــا مـنــه بــالــدور الحيوي
وال ـفـ ّـعــال ل ـك ــوادره فــي تنفيذ
استراتيجية البنك الرامية إلى
ً
الحفاظ على الــريــادة محليا
ً
وإقليميا.
ودأب «الوطني» على تنظيم

مثل هذه المناسبات لتكريم
ً
موظفيه حرصا منه على دعم
كــوادره وتشجيعهم لالرتقاء
ً
ً
وظ ـي ـف ـيــا وم ـه ـن ـي ــا ،ويـعـتـمــد
اختيار الموظفين المتميزين
على تصويت زمالئهم في ذات
المجموعة المرشحين منها،
إذ تستند معايير التصويت
إل ـ ــى روح ال ـع ـم ــل ال ـج ـمــاعــي
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
والفاعلية لدى الموظف.
وتخلل الحفل تكريم النخبة
من الموظفين المتميزين ،كما
شـهــد الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات
والـمـســابـقــات بــاإلضــافــة إلــى
تــوزيــع الـجــوائــز القيمة على
الموظفين المشاركين.
وفــي هــذا الـعــام وألول مرة
تم تكريم الفرق على مستوى
مجموعات البنك إلظهارهم
الـتــواصــل الـفـعــال والشفافية
وروح العمل الجماعي.

ً
الخطوط القطرية %14 :نمو العائدات اإلجمالية سنويا

ً
• عملياتنا لـ«الشحن الجوي» األكبر في العالم •  %18.4نموا لعمليات طائرات رجال األعمال
استمرت االستراتيجية
االستثمارية لـ«القطرية»
بالنمو ،إذ استحوذت على
 %5من إجمالي رأس المال
المعلن في خطوط جنوب
الصين الجوية .ولدى الناقلة
استثمارات في شركات
طيران عالمية ،مثل طيران
إيطاليا وكاثي باسيفيك
والمجموعة الدولية لشركات
الطيران وجيت سويت
والتام.

نـشــرت الـخـطــوط الـجــويــة القطرية
تقريرها الـسـنــوي لـعــام 2019-2018
أمس ،وأظهر الحالة المالية «القوية»
للمجموعة وأن العائدات اإلجمالية
وغيرها من مصادر الدخل التشغيلي
نمت بنسبة  14فــي المئة على نحو
س ـنــوي ،فــي حـيــن ارتـفـعــت الـعــائــدات
من المسافرين بنسبة  14.3في المئة
مع نمو السعة (المقاعد المتاحة لكل
كيلومتر) بنسبة  13.5في المئة.
ووفق التقرير ،نمت عائدات الشحن
الجوي بنسبة  16.8في المئة مع نمو
سعة الشحن الجوي (األطنان المتاحة
لكل كيلومتر) بنسبة  11.8في المئة
على نحو سنوي ،وشهدت العائدات
مــن القطرية لطائرات رجــال األعمال
ً
ً
نـ ـم ــوا ك ـب ـيــرا ب ــواق ــع  18.4ف ــي الـمـئــة
مقارنة بالعام الماضي.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية،
ً
إن العام المالي  2019-2018كان عاما
من النجاحات واإلنجازات للخطوط
الـقـطــريــة« ،وعـلــى الــرغــم مــن مواجهة
ت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ن ـظ ـي ــر لـ ـه ــا ف ـ ــي ق ـط ــاع
الطيران العالمي ،يسعدني وبكل فخر
ً
ً
ال ـقــول إنـنــا حققنا ن ـمــوا كـبـيــرا على

مـسـتــوى أس ـطــول ال ـطــائــرات وشبكة
ً
الــوجـهــات ،مما انعكس إيـجــابــا على
زيــادة عائداتنا بنسبة  14في المئة
إلى  48مليار ريال قطري ( 13.2مليار
دوالر أميركي) ،كما حققنا زيادة على
مـسـتــوى أعـ ــداد الـمـســافــريــن والسعة
(المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) ،فيما
أصبحت القطرية للشحن الجوي اآلن
ً
أكبر شركة شحن جوي عالميا».
وأضـ ـ ــاف ال ـب ــاك ــر أنـ ــه «ع ـل ــى الــرغــم
مـ ــن ه ـ ــذه اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات والـ ـنـ ـج ــاح ــات،
فإننا واجهنا العديد من التحديات
والصعوبات التي أثرت على نتائجنا
المالية لنسجل صافي خسارة بقيمة
 2.3مـلـيــار ري ــال قـطــري ( 639مليون
دوالر) بسبب خسارة وجهات كانت
تحظى بإقبال كبير ،وارتفاع أسعار
الوقود وتقلبات أسعار الصرف .لكن
يسعدني الـقــول ،إن األســاســات التي
تقوم عليها أعمالنا ما زالــت شديدة
القوة ولم تتأثر بهذه الخسارة».
وذكر أن «نجاحنا يقترن بإيماننا
في تقديم األفضل لمسافرينا،
الراسخ ً
م ــدع ــوم ــة ب ــال ـج ـه ــود ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
يبذلها الموظفون ،وأتطلع إلــى عام
 2020-2019بـعـيــن م ـلــؤهــا ال ـت ـفــاؤل

وال ـث ـقــة ب ــأن نـجــاحـنــا س ــوف يستمر
ّ
نسير رحالتنا إلى المزيد من
وسوف
الوجهات والدول حول العالم».
وأطلقت «القطرية»  11وجهة جديدة
عــام  2019 ،وأضــافــت  31وجـهــة إلى
شبكة وجهاتها العالمية حتى األول
من شهر سبتمبر  ،2019ليرتفع بذلك
ّ
تسير رحالتها
عــدد الــوجـهــات الـتــي
إل ـي ـهــا إل ــى أك ـثــر م ــن  160وج ـهــة في
مختلف أنحاء العالم.
كما أضافت  25طائرة جديدة إلى
أس ـطــول ـهــا م ــن ال ـط ــائ ــرات ،إذ رحـبــت
ب ــال ـط ــائ ــرة رقـ ــم  250إلـ ــى أسـطــولـهــا
في شهر مــارس  ،2019ولــدى الناقلة
أك ـث ــر م ــن  300ط ــائ ــرة ت ـحــت الـطـلــب،
ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا أكـ ـث ــر مـ ــن  85م ـل ـيــار
دوالر (بما في ذلك طائرات اختيارية
وطـ ــائـ ــرات ض ـمــن ات ـف ــاق ـي ــات ن ــواي ــا).
وتؤكد هذه األرقــام عزم الناقلة على
االستمرار باستراتيجيتها الطموحة
والمستدامة.
وخ ـ ــال ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،اسـتـمــرت
االستراتيجية االستثمارية للناقلة
بــال ـن ـمــو ،إذ اسـ ـتـ ـح ــوذت ع ـلــى  5في
المئة من إجمالي رأس المال المعلن
فــي خـطــوط جـنــوب الـصـيــن الـجــويــة،

ولدى الناقلة استثمارات في شركات
طـيــران عالمية ،مثل طـيــران إيطاليا
وكاثي باسيفيك والمجموعة الدولية
لـ ـش ــرك ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران وجـ ـي ــت ســويــت
والتام.
ويبلغ إجمالي استثمارات مجموعة
الخطوط الجوية القطرية  16.1مليار
ريــال قطري ( 4.4مليارات دوالر) في
الـطــائــرات وغـيــرهــا مــن األص ــول مثل
شركات الطيران العالمية خالل العام
المالي.
كما كــان العام المالي 2019-2018
ً
زاخ ـ ـ ــرا ب ــال ـف ــوز ب ــال ـج ــوائ ــز ،إذ شهد
حصد «القطرية» جائزة أفضل درجة
رجال أعمال في العالم ،وجائزة أفضل
ش ــرك ــة طـ ـي ــران ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري
الدرجة األولــى ،وجائزة أفضل مقعد
على درجة رجال األعمال ،وذلك خالل
جوائز سكاي تراكس العالمية.
كما نالت «القطرية» جائزة أفضل
درجة رجال أعمال في العالم ،وجائزة
أف ـض ــل درج ـ ــة رج ـ ــال أعـ ـم ــال :ال ـشــرق
األوسط ،وجائزة أفضل شركة طيران
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،وجــائــزة أفضل
درجـ ـ ــة س ـي ــاح ـي ــة :ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط،

وغيرها الكثير من الجوائز خالل حفل
توزيع جوائز تريب أدفايزور.
وتبقى اتفاقية مجموعة الخطوط
الجوية القطرية مع االتـحــاد الدولي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ( )FIFAأه ــم االت ـفــاق ـيــات
الرياضية التي أبرمتها خالل الفترة
الماضية.
وش ــارك ــت ال ـنــاق ـلــة ال ـق ـطــريــة خــال
العام المالي في بطولة كــأس العالم
لكرة القدم في روسيا التي كانت أهم
البطوالت الرياضية خالل العام.
كما أبرمت الناقلة اتفاقيات شراكة
لـعــدة أع ــوام مــع فــرق بــايــرن ميونيخ
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وروم ـ ــا اإلي ـط ــال ــي لـكــرة
ال ـقــدم ،وبــوكــا جــونـيــورز لـكــرة الـقــدم،
وبروكلين نتس لكرة السلة.
وتــأتــي هــذه االتفاقيات الرياضية
ضـمــن ال ـتــزام الـنــاقـلــة بالتقريب بين
الشعوب من مختلف أنحاء العالم.

سيارات
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أودي ...Q8

أول كوبيه متعددة االستعماالت
سلندرات
6
بمحرك
ً
توربو بقوة  340حصانا
وناقل  8سرعات
يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

ً
خرجت  Q8الجديدة كليا بمفهوم مختلف للجمال ،لتصبح
األلمانية
أول كوبيه متعددة االستخدامات من رائدة الصناعات ً
أودي ،بمحرك رياضي  6سلندرات توربو بقوة  340حصانا
بسعة  3.0لترات ،مرتبطة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8
سرعات ،و«الجريدة» تسلط الضوء اليوم عليها من خالل
صفحة السيارات األسبوعية للحديث عن تجربة قيادتها في
شوارع البالد ،وذلك بدعوة خاصة من شركة فؤاد الغانم الوكيل
الحصري لعالمة اودي في الكويت.

ً
ج ـ ــاء ت أودي  Q8ال ـج ــدي ــدة ك ـل ـيــا لـتـجـمــع بين
أناقة سيارات الكوبيه الفاخرة بأربعة أبواب وبين
ال ـمــزايــا الـعـمـلـيــة الـمـتـنــوعــة لـلـسـيــارات الــريــاضـيــة
الـكـبـيــرة الـحـجــم ال ـم ـت ـعــددة االس ـت ـع ـمــاالت ،والـتــي
امـتــازت بمقصورتها الــواسـعــة وصـنــدوق األمتعة
القابل للتعديل وأحدث تقنيات التشغيل والتعليق
المبتكرة وأنظمة المساعدة الذكية ،مما يجعلها
الرفيق األمثل أثناء القيادة إلى العمل أو االنطالق
ً
في رحلة ترفيهية ،فضال عن تزويدها بتقنية أودي
الشهيرة  quattroللدفع الرباعي المستمر.
وتمتاز سيارة  Audi Q8بتصميمها الرياضي
وأدائـ ـه ــا الــديـنــامـيـكــي وح ـض ــوره ــا الـمـهـيــب ال ــذي
يميزها عن غيرها من السيارات الرياضية المتعددة
االسـتـعـمــاالت الـتــي تحمل شـعــار الـحـلـقــات األرب ــع
المميز لعالمة أودي.
ول ـعــل أه ــم مــا يـمـيــز س ـيــارة الـكــوبـيــه الــريــاضـيــة
ال ـم ـت ـعــددة االس ـت ـع ـمــاالت ع ــن س ـي ــارات ال ـط ــراز Q7
ً
المشابهة هو أنها أعرض وأطول وأقل ارتفاعا ،إذ
يبلغ طولها  4.99مترات وعرضها مترين وارتفاعها
 1.71متر .أمــا قاعدة عجالت هــذه السيارة ،فيبلغ
طولها ثالثة أمتار ،مما يوفر للمقصورة مساحة
واسـعــة تتفوق على أكثر الـسـيــارات المنافسة لها
من حيث طول المقصورة وارتفاع السقف .أما الجزء
الخلفي من المقصورة فيمتاز بالمقاعد الثالثية
المستقلة مع إمكانية تعديل وضعيتها بشكل طولي
عند الـلــزوم .ومــع طي مساند ظهر المقاعد ،تصل
سعة حجرة األمتعة الموجودة أسفل الباب الخلفي
ً
الذي يفتح ويغلق كهربائيا إلى ما يقارب  1.755لترا.
وتتوافر أودي  Q8الجديدة لدى وكيلها الحصري
فــي الكويت شركة فــؤاد الغانم وأوالده للسيارات
ب ـث ــاث ف ـئ ــات مـخـتـلـفــة ه ــي  Mid optionوHigh
 optionو ،Exclusiveوتمثل األخيرة أعلى فئاتها ،إال
أن جميع تلك الفئات بمحرك من  6سلندرات بقوة
ً
 340حصانا بسعة  3.0لترات مرتبطة بناقل حركة
أوتوماتيكي "تيبترونيك" من  8سرعات.

عند دعامات السيارة  Dالمائلة ،ويستند إلى منطقة
تـجــاويــف أق ــواس اإلط ــارات الـتــي تحتضن إط ــارات
بقياس  22بوصة.
وتضفي تفاصيل عديدة المزيد من التألق على
التصميم األصلي لسيارة  Audi Quattroالسيما
مع وجود الحواف البارزة بقوة والسطوح المنحنية
المماثلة لسيارات السباق الرياضية والتي تعكس
ال ـط ــاب ــع الـ ـق ــوي وال ـم ـت ـط ــور واألداء الــديـنــامـيـكــي
االستثنائي للسيارة المزودة بنظام دفع رباعي دائم.
ويتألق جناح السيارة وتزيينات أقواس اإلطارات
والشرائط التزيينية لألبواب ومشتت الهواء بلون
متباين يؤكد الطابع القوي للسيارة أثناء االنطالق
على الطرق الوعرة.
وتنير مصابيح  LEDاألمامية ،المتوفرة كتجهيز
قياسي ،الطريق أمام السيارة مع إمكانية تزويدها
بتقنية اإلضاءة األمامية المتطورة HD Matrix LED
كتجهيز اختياري .وبينما تمتاز مصابيح اإلضاءة
النهارية ومصابيح اإلضاءة الخلفية الثالثية األبعاد
بطابعها الرقمي ،يمتد شريط اإلضاءة ليصل بين
أجـ ــزاء ال ـس ـيــارة الخلفية وم ــن تـحـتــه سـطــح أســود
يحاكي تصميم سيارة  Audi Quattroاألصلية.

نظام التعليق ومنظومة الحركة
يذكرنا اسم أودي بسيارة  quattroوالعكس
تصوير جورج ريجي

تصميم بأبعاد مختلفة
ُ
تعتبر سيارة  Audi Q8إضافة جديدة إلى عائلة
 ،Qال سيما من حيث تصميم الشبك األحادي الهيكل
بثماني أضالع .وما إن تنظر إلى شبكة المبرد في
مـقــدمــة ال ـس ـيــارة حـتــى تـتـضــح لــك بنيتها ال ـبــارزة
والـقــويــة الـتــي تجتمع مــع جـنــاح الـسـيــارة الممتد
ً
وصوال إلى فتحات الهواء األمامية الكبيرة بحوافها
البارزة لتعكس الثقة التي تتجسد في أدق تفاصيل
هذه السيارة .وينتهي خط السقف المنحني بأناقة

تجربة ةديرجلا.

انطالق سريع وثبات ال يوصف
لم تكن تجربة أودي  Q8مع "الجريدة"
كأي تجربة عابرة ،ففي قيادتها كان هناك
انطالق سريع تزامن معه ثبات ال يوصف،
و هــو مــا يعكس متانة التجهيزات التي
تقدمها األلمانية أودي لعمالئها في فئتها
ً
الجديدة كليا بعد تجربة الصعود الى
سرعة  100كلم والتي لم تستغرق سوى
ً
نحو  3ثوان فقط وهو رقم قياسي جدا.
وفـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ش ـه ــدت ال ـت ـجــربــة
ً
ً
ً
ً
انطالقا قويا وثباتا رهيبا كــان الهدوء
سيد الرحلة ،ولم يكن لالزعاج الخارجي
خالل قيادتها مكان ،كما كان من الالفت
وخالل قيادتها مرونة التحكم بالمركبة
عـلــى المنعطفات و قـيــاد تـهــا بالسرعات
العالية على الطرق الرئيسية في شوارع
البالد.

ً
ق ـيــادة  Q8مـحـيــرة ج ــدا فـفــي قيادتها
فـ ـخ ــام ــة بـ ــأس ـ ـلـ ــوب ري ـ ــاض ـ ــي وع ــائ ـل ـي ــة
وش ـب ــاب ـي ــة فـ ــي وق ـ ــت واحـ ـ ـ ــد ،ل ـعــدم
خلوها من المواصفات والتقنيات
الحديثة التي يحتاج إليها
جميع الـعـمــاء ،وهو
ما حرصت "أودي"
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــره
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـئ ـ ـت ـ ـهـ ــا
الجديدة.

ً
صـحـيــح .وه ــذا ينطبق تـمــامــا عـلــى سـيــارة ،Q8
التي تتصدر قائمة السيارات الرياضية المتعددة
االس ـت ـع ـم ــاالت م ــن أودي .ح ـيــث ي ـع ـمــل ال ـمــركــز
الـتـفــاضـلــي الـمـيـكــانـيـكــي بــال ـكــامــل ع ـلــى تــوزيــع
ال ـح ـمــولــة بـنـسـبــة  60:40إل ــى ال ـم ـحــور األمــامــي
والمحور الخلفي .وال تبقى هــذه النسبة ثابتة
ُ
بل تتغير عند الضرورة وتوزع معظم الحمولة
إلـ ــى ال ـم ـح ــور ال ـ ـمـ ــزود ب ـق ــوة ال ـس ـح ــب األف ـض ــل.
ً
كما تتمكن سـيــارة  Audi Q8مــن المضي قدما
حتى بعد انتهاء الطريق المعبد والفضل يعود
ً
إل ــى خـلــوصـهــا األرض ــي الـبــالــغ  254ميلليمترا
وإل ــى قصر طــول الـسـيــارة بعد قــاعــدة العجالت
ووجود نظام التحكم بهبوط المنحدرات .ورغم
أن ال ـس ـيــارة مـ ــزودة بـنـظــام الـتـعـلـيــق مــع مخمد
االهتزازات كتجهيز أساسي ،فإنه يمكن تجهيزها
ً
أيضا بنظام التعليق الهوائي المتكيف مع نظام
التحكم بمستوى مــا صــات ا لـصــد مــات كتجهيز
اختياري عند تشغيل نمط القيادة المريحة أو
القيادة الرياضية .ويمكن ضبط نظام التعليق
ً
ً
على ار تـفــاع يصل  90ميلليمترا تبعا لظروف
القيادة والخيارات المفضلة للسائق.
ويـتــوفــر فــي س ـيــارة أودي ،إضــافــة إلــى نظام
الـتــوجـيــه الـقـيــاســي الـمـتـطــور ال ــذي يــزيــد نسبة
التوجيه المباشر كلما زاد دوران عجلة القيادة،
نـظــام التوجيه الــربــاعــي كتجهيز اخـتـيــاري ،إذ

يتيح إمكانية تدوير العجالت الخلفية بزاوية
 5درج ـ ــات عـكــس ات ـج ــاه الـ ـ ــدوران عـنــد الـقـيــادة
بسرعة قليلة بهدف زيادة رشاقة السيارة وكذلك
إمكانية تدوير العجالت الخلفية بنفس اتجاه
الدوران لتحسين ثبات السيارة أثناء االنطالق
بسرعات عالية.
ً
وت ـم ـت ــاز ج ـم ـيــع أن ـظ ـم ــة ال ـح ــرك ــة خ ـصــوصــا
بكفاء ة عالية ،والفضل يعود إ لــى تكنولوجيا
الــدفــع الهجين الخفيف ( )MHEVالـجــديــدة .في
حين يحتوي النظام الكهربائي الرئيسي بقوة
ً
 48فولتا على اثنين من األنظمة التكنولوجية
المهمة والمتمثلة في بطارية أيونات الليثيوم
وبادئ مولد الحركة المزود بحزام سير والقادر
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــرداد ح ـت ــى  12كـ ـيـ ـل ــووات م ــن طــاقــة
ً
السيارة ليعيدها مجددا إلى البطارية .كما تتيح
تكنولوجيا ا لــد فــع الهجين الخفيف ()MHEV
إمكانية تشغيل وظيفة "الهبوط" لفترات أطول
م ــع إي ـق ــاف ال ـم ـحــرك وتـشـغـيــل وظـيـفــة اإلي ـقــاف
والتشغيل بسرعة  22كم/الساعة.

داخلية فضائية
فضائية ،أفضل ما يمكن وصــف داخلية Q8
الجديدة ،بعد اعتماد أودي على الدقة الرقمية
وأرقى مستويات التكامل بين الهندسة وأنظمة
التشغيل حيث تتمركز شاشة اللمس المزودة
ب ـن ـظ ــام  MMIال ـم ـت ـع ــدد ال ــوس ــائ ــط ف ــي مــركــز
المقصورة وتتحول عند إيقاف تشغيلها إلى
سطح كبير أ ســود بالكاد يمكن تمييزها .في
حين ترتبط جميع أجزاء المقصورة مع بعضها
ً
بشكل منطقي ب ــدء ا مــن خــط فتحات التهوية
المسطح وحـتــى لــوحــة الـتـجـهـيــزات المركزية
الممتدة على مساحة واسعة فوق حافة مركز
المقصورة التي تحتضن ذراع اختيار مستوى
الحركة بنظام "تيبترونيك".
ُ
وف ـ ــي ال ـ ـظـ ــام ،ت ـظ ـه ــر أض ـ ـ ــواء الـمـحـيــط
اال خـتـيــار يــة خـطــوط التصميم المتميزة
للمقصورة وتوفر خلفية مضاء ة بالليزر
وراء ش ـع ــار  quattroا ل ـث ــا ث ــي األ ب ـع ــاد
الموجود فوق صندوق المستندات لتعكس
اه ـت ـم ــام أودي ب ـ ــأدق ال ـت ـفــاص ـيــل .وبـيـنـمــا
تتضمن التجهيزات القياسية في سيارة Q8
نـظــام تكييف بــأر بــع مـنــا طــق مستقلة ،تتيح
ال ـت ـج ـه ـيــزات االخ ـت ـي ــاري ــة إم ـكــان ـيــة تـعــديــل
ال ـم ـقــاعــد ال ـ ـمـ ــزودة ب ـخــاص ـيــة الـتــدلـيــك
والـتـهــويــة ومـجـمــوعــة تنقية الـهــواء

ال ـتــي تـضـفــي الـمــزيــد مــن ال ــراح ــة واألن ــاق ــة على
أجواء المقصورة.

أنظمة التحكم والشاشات
تتيح سيارة  Audi Q8إمكانية الوصول إلى كل
ً
وظيفة تقريبا عبر شاشتي عرض كبيرتين ،والفضل
يعود إلى اعتماد هذه السيارة على مفهوم التشغيل
باللمس ا ل ـمــزود بنظام  MMIالمتعدد ا لــو ســا ئــط.
ُ
وبـيـنـمــا تـسـتـخــدم الـشــاشــة الـعـلــويــة بـقـيــاس 10.1
بوصات للتحكم بنظام الترفيه التعليمي والمالحة،
يعتمد السائق على الشاشة األصغر الموجودة في
األسفل بقياس  8.6بوصات للتحكم بوظائف التدفئة
والتبريد والراحة وإدخال النص مع وضع المعصم
بكل راحة على ذراع اختيار السرعة.
تشغيل بمنتهى السرعة والسهولة :حين تسمع
صوت النقر عند الضغط بإصبعك على أي زر هذا
يعني أنه تم تفعيل الوظيفة المطلوبة بنجاح .كما
تتحول سيارة  Audi Q8إلى شريك ومحاور ذكي
بفضل نظام التشغيل باألوامر الصوتية الذي يفهمك
ويتيح للسائقين إمكانية إصدار األوامر الصوتية
ً
بكل حرية .يمكن لهذا النظام أن يفهم مثال جملة "أنا
جائع" ويستجيب باقتراح أسماء المطاعم القريبة.
وتتألق العدادات ضمن مقصورة  Audiللقيادة
االفتراضية المتكاملة التي تتضمن شاشة عرض
بدقة عالية قياس  12.3بوصة ،وتتيح خيار التنقل
بين نمطي عرض مختلفين من خالل عجلة القيادة
ً
الـمـتـعــددة الــوظــائــف .أم ــا الـشــاشــة األك ـبــر حجما
ال ـم ـتــوفــرة كـتـجـهـيــز اخ ـت ـي ــاري ف ـهــي تــوفــر خـيــار
الـعــرض الثالث الرياضي على وجــه الخصوص.
ً
كما تعرض الشاشة العلوية أيضا معلومات مهمة
على الزجاج األمامي بما فيها تفاصيل المسار
الضرورية لنظام المالحة.
يذكر ان طرازات أودي وأودي
س ـب ــورت م ـعــروضــة وم ـتــوفــرة
لـتـجــربــة ال ـق ـيــادة  6أي ــام في
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،م ـ ــن م ـع ــرض
أ و د ي ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود ف ــي
م ـن ـط ـقــة ال ـش ــوي ــخ
الصناعية – طريق
الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــراء "ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارع
البيبسي".
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سلطت األديبة السورية غنوة
فضة األضواء على فئة ذوي
االحتياجات الخاصة في
روايتها الشائقة "قمر موسى".
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شهدت دار األوبرا المصرية ،أرجع الفنان سليمان الياسين أعرب الفنان عبدالعزيز
المسلم عن تقديره للمجلس
في بداية موسمها التشكيلي ،قلة اعماله الفنية إلى أنه
الوطني للثقافة الختياره
ثالثة معارض فنية جماعية .انتقائي في التعامل مع ما
شخصية مهرجان ليالي
يعرض عليه من مشاريع
مسرحية كوميدية.
تلفزيونية ومسرحية.

أديل الغاضبة من زوجها السابق تشتري
ً
منزال أمام بيته بـ  ١٠ماليين دوالر
اشـتـعـلــت الـغـيــرة والـتـحــدي لــدى
الـنـجـمــة أدي ـ ـل ب ـعــد انـفـصــالـهــا عن
زو جـهــا ا لـســا بــق سيمون كونيكي،
ً
إذ فـ ّـجــرت غضبها بـشــرا ئـهــا مـنــزال
ً
ج ــدي ــدا ف ــي مــدي ـنــةل ــوس أنـجـلـس،
ً
وتحديدا في الجهة المقابلة لمنزل
كونيكي ،ووصل سعره إلى 10.65
ماليين دوالر.
ّ
ويتميز منزل أديل الجديد بممر
وحديقة كبيرة بها منطقة خارجية
لتناول الطعام في جميع األوقات،
و مـحــا طــة بجميع أ ص ـنــاف ا لــز هــور
وا لــورود ،كما يحتوي المنزل على
خـمــس غــرف نــوم وسـتــة حـمــامــات،
وتم بناؤه في األصل بالستينيات،
ويضم كذلك مكتبة وصالة رياضة.

جنيفر لوبيز

ُيــذكــر أن أدي ــل ت ـقـ ّـدمــت األس ـبــوع
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق م ــن
كــو نـيـكــي ،و طـلـبــت ر عــا يــة مشتركة
البنهما "أنجيلو" ،إذ كشفت وثائق
الـمـحـكـمــة أن كــون ـي ـكــي وافـ ــق عـلــى
تــو فـيــر حـضــا نــة مـشـتــر كــة البنهما،
ً
كما توصال أيضا إلى ضرورة حل
جميع ا لـمـســا ئــل ا لـمــا لـيــة المتعلقة
بنهاية الزواج.
وكانت تقارير إعالمية ذكرت أن
الفنانة العالمية أديل تعيش أسعد
أيام حياتها بعد مرور أشهر على
انفصالها عــن زو جـهــا ا لـســا بــق ،إال
أن ذلك يبدو أنه تغير.
وح ـ ــول آخـ ــر أع ـم ــال ـه ــا ،س ـب ــق أن
ذك ـ ــرت ال ـت ـق ــاري ــر أن أدي ـ ــل تـسـتـعــد

سيلفستر ستالون

جنيفر لوبيز ضيفة شرف
«عرض فرساتشي»
أحدثت جنيفر لوبيز مفاجأة في اليوم الرابع من أسبوع
ميالنو للموضة في إيطاليا بمرورها على منصة العرض
فــي خـتــام مجموعة دار فرساتشي ل ــأزي ــاء ،حيث بقيت
ً
هذه المشاركة سرا حتى نهاية العرض ما زاد من عنصر
المفاجأة.
وتمايلت لوبيز على المنصة في حين وقــف الحضور
ً ً
ً
بأجواء حماسية عند مرورها مرتدية تصميما شبيها جدا
بفستان "جانغل دريس" المصنوع من قماش الحرير األخضر.
(أ ف ب)

لـ ـط ــرح أل ـب ــوم ـه ــا م ــع م ـط ـلــع ال ـع ــام
ا لـجــد يــد ،إذ بــدأت التحضيرات له،
ع ـلــى أن يـحـمــل األلـ ـب ــوم اس ــم "رق ــم
 ،"30و ه ــو مــا ي ـتــزا مــن مــع بلوغها
سن الثالثين.
يــذكــر أن آخــر ألـبــومــات أدي ــل هو
" ،"25و طــر حـتــه ع ــام  ،2015وحقق
ً
ً
ا ن ـت ـشــارا وا س ـع ــا و مـنـقـطــع النظير
وقتها.
و مـنــذ انفصالها عــن زو جـهــا في
أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي وهـ ــي ب ـع ـيــدة عــن
مــوا قــع ا لـتــوا صــل االجتماعي رغبة
م ـن ـه ــا فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى بـعــض
الخصوصية.

سونام كابور

ستالون :المحارب ال يمكن سونام كابور تفض
ً
األدوار الواقعية
أن يستريح أبدا
أكد النجمسيلفستر ستالو ن أن المحارب ال يمكن أن
ً
ً
يستريح أبدا ،أو يجد السالم ،خصوصا ألنه شخص مؤثر
في عالمه ،الذي بدأه منذ حوالي أربعة عقود.
وقال ستالون في تصريح تناقلته تقارير إعالمية "،إنه
ً
دائما ما يصاب بأذى نتيجة التصوير ،ومع تقدم عمره
أصبح يصاب باألذى أكثر من الفترات الماضية".
ُيذكر أن ستالون ينتظر عرض فيلمه الجديدRambo:
ً
 ،First Bloodوال ــذي يعد استكماال ألح ــداث ""Rambo
عام .2008

اع ـت ـبــرت نـجـمــة بــول ـيــوود الـهـنــديــةســونــام كــابــو ر
أن األدوار التمثيلية التي ّ
تقدم ّ في السينما الهندية
تتعارض مع الذي ترغبه ،إذ تفضل األدوار التي فيها
ّ
ومستمدة من الواقع.
عيوب
وقالت كابور" :أعتقد أن الشبان والشابات اليافعين
ً
لم يتم تقديمهم بشكل صحيح من خالل أفالمنا وقتا
ً
طويال ،عندما توجد شخصية غير كاملة ،تكون أقرب
للناس ألننا في الحياة الواقعية لسنا متكاملين ،أغلب
ً
الشخصيات التي جسدتها كانت أيضا كذلك".

كريمي إلعادة السينما األفغانية إلى سابق عهدها
عرضت فيلمها «هافا مريم عائشة» في مهرجان البندقية بدعم أنجلينا جولي
عرفت ً السينما األفغانية  ،فترة انتعاش مذهلة وكان النفس التحرري
واسعا وأنتج الكثير من األعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية ،لكن
االجتياح السوفياتي للبالد عام  ،1979قضى على كل هذه الحركة وبات
عمل السينمائيين يقتصر على الدعاية السياسية ،قبل أن تكمم حركة طالبان
في مكاتب مجلس الفيلم األفغاني
ّ
تتكدس بكرات أفالم في صناديق
حيث
تآكلها الصدأ ،تشرف رئيسته صحراء
ً
كريمي على طاقم مؤلف من  77رجال
تأمل معهم إنعاش السينما الوطنية.
وتقول كريمي البالغة  36عاما  ،التي
عرض فيلمها "هافا مريم عائشة" في
مهرجان البندقية قبل أسابيع قليلة،
ً
"هذا منصب صعب جدا ألنني وصلت
إلى مكتب يفتقر إلى كل المستلزمات
ّ
وعلي أن أعيد بناءه".
ومدمر،
وكــانــت صناعة السينما األفغانية
عرفت عصرها الذهبي في السبعينيات
مــع أف ــام نــاجـحــة مـثــل "م ـ ــاردا را كــول
اسـ ـ ـ ــت" (ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ي ـ ـفـ ــون ب ــوع ــوده ــم)
الــذي يتناول مواضيع الحب والغرام
والسلطة.
وعمد المتطرفون إلى القضاء على
كل بكرات األفــام وأشرطة الموسيقى
وحظرت أجهزة التلفزيون وكل مخالف
كان يعرض نفسه لقصاص صارم.
وبعد طرد حركة طالبان من السلطة،
أعيد تشكيل مجلس الفيلم األفغاني

ل ـك ـنــه كـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ــراوح م ـك ــان ــه مـ ــع تــولــي
مـســؤولـيــن مـعــروفـيــن بـعــدم كفاءتهم
إدارته.
كما رميت في مكاتب كابول محفوظات
ثمينة ،فيما بات موظفوه وهم من الرجال
فقط محبطين ،وقــد تمكن بعضهم من
إخ ـف ــاء ب ـك ــرات األفـ ـ ــام م ــن أع ـي ــن حــركــة
طالبان.
وتؤكد كريمي "هــذا ّ
تحد فعلي لكني
أحب التحديات" بعدما أصبحت في مايو
الماضي أول امرأة تتولى إدارة المجلس،
إذ اقترحت منذ تعيينها مشاريع عدة
إلحياء اإلنتاج الوطني.
ومن بين هذه المشاريع مهرجان للفيلم
امتد عشرة أيــام شهد قبل فترة قصيرة
عرض حوالى  100فيلم روائي ووثائقي
في أربعة مواقع في العاصمة من بينها
مقر مجلس الفيلم األفغاني.
وس ـمــح ه ــذا ال ـح ــدث لـمـئــات األف ـغــان
بالتعرف على أفالم كالسيكية في السينما
الوطنية فيما الكثير منهم كان يجهل هذا
اإلرث السينمائي.
م ــن جـهـتـهــا ،ق ــال ــت عــاط ـفــة ال ـص ــاري

ً
أفواههم كليا عندما تولت السلطة بين عامي  1996و ،2001بمنعها األفالم
والموسيقى.
ً
وتعاود الصحوة قليال في الوقت الحالي على يد ابنة أفغانستان واسمها
صحراء كريمي ،لعل وعسى تعود بالسينما إلى سابق عهدها.

صحراء كريمي

ً
الـبــالـغــة  21ع ــام ــا ،إن ف ـكــرة الـمـهــرجــان
ممتازة ألن دور السينما بقيت مغلقة فترة
طويلة ولم ينتج أي فيلم جيد" .وأضافت
الصاري "ال نعرف السينمائيين األفغان
ألن معظمهم يعيشون في الخارج ،إنها

ً
ً
لفكرة جميلة أن نشاهد مجددا أفالما
أفغانية في أفغانستان".
مــن جــانـبــه ،ق ــام مجلس الفيلم
األفغاني في الفترة األخيرة برقمنة
مئات الساعات من البكرات بينها
أفـ ـ ــام روائ ـ ـيـ ــة ووث ــائ ـق ـي ــة حــول
أف ـغــان ـس ـتــان ،ورأت كــري ـمــي أن
إدارة المجلس يجب أن تكون
ً
أيـضــا محرك نهضة السينما
األفغانية.
وأوض ـح ــت "قـلــت لـهــم إنــه
ال ينفع أن يبقوا في المكتب
من الثامنة إلى الرابعة وإن
عليهم ال ـخــروج والجلوس
تـحــت ش ـجــرة وت ـب ــادل اآلراء
ب ـيــن بـعـضـهــم ال ـب ـعــض حـ ــول كل
المواضيع وطرح األفكار".
وع ــودة إلــى فيلم كريمي "هــافــا مريم
عــائـشــة" ،ال ــذي دعمته أنجلينا جولي،
حيث يــروي حياة ثالث نساء أفغانيات
من أصول اجتماعية مختلفة والخيارات
الصعبة التي عليهن اتخاذها.
(أ ف ب)
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غنوة فضة« :قمر موسى» محاولة الستقراء الجمال اإلنساني

ً ً
روايتها تشكل نصا أدبيا يفصل طبقات المجتمع
ً
تصفيق ًمن القلب لألديبة السورية المبدعة غنوة فضة ستقوم به حين تقرأ أيا من أعمالها،
وخصوصا روايتها البديعة الشائقة "قمر موسى" ،التي تلقي هالة ضوء على فئة ذوي
االحتياجات الخاصة في مجتمعنا ،كما تحاول إعادة استقراء الجمال اإلنساني الذي تساقط،
وفق ما قالت في حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة ،الفتة إلى أن األدب هو المجال الذي
نستطيع من خالله رسم الحياة التي نريدها أن تكون.
وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

كل كتابة مزيفة
ال تخرج من جذر
الواقع مرفوضة
وال تستحق العلن

الجميع يكتب عن
الحب والحرب
والهجرة وذلك
ٌ
آن
واجب وحق في ٍ

● "قـ ـم ــر مـ ــوسـ ــى" تــرصــد
طبقية المجتمع فـقــط أم ثمة
رسالة أشمل وأعم؟
 ال ش ـ ــك أن روا يـ ـ ـ ـ ــة " ق ـم ــرً
ً
مـ ــوسـ ــى" ت ـش ـكــل نـ ـص ــا أدبـ ـي ــا
يفصل بشكل تمايزي وا ضــح
ط ـب ـق ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ،ل ـك ـن ـهــا ال
ت ـن ـح ـصــر ض ـم ــن ذل ـ ــك اإلط ـ ــار
فحسب ،بل تتعدى ذلك لتكون
بمنزلة رســالــة أو ن ــداء إغاثي
ً
إنساني ،مطلبه ليس خارجا
مـ ــن الـ ـم ــديـ ـن ــة الـ ـف ــاضـ ـل ــة ،وال
يفترض يوتيوبيا أفالطونية
مثالية ،إنما هو مطلب بسيط،
مـ ـضـ ـم ــون ــه عـ ـ ـ ـ ــودة اإلنـ ـ ـس ـ ــان
للتحلي بــاأل خــاق اإلنسانية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــودة ،تـ ـ ـل ـ ــك األخـ ـ ـ ـ ــاق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ان ـ ـم ـ ـحـ ــت وتـ ـس ــاقـ ـط ــت
ف ــي ظ ــل ت ـب ـل ــور الـمـجـتـمـعــات
بالصورة الحداثوية المادية
ال ـت ــي صـ ــارت ت ـن ــادي بـتـعــزيــز
ال ـف ــردي ــة وال ـت ــوح ــش الـثـقــافــي
واالجتماعي لو صح التعبير.
ً
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة تـ ـفـ ـت ــرض ع ــال ـم ــا
نشتاق أن يكون عليه في ظل
زيف ورياء نحتت ذئاب الحرب
ٍ
ش ـك ـلــه وهـ ــي م ـح ــاول ــة إلعـ ــادة
استقراء الجمال الكامن فينا،
ومحاولة لتكريس ما دعا إليه
كــافـكــا ف ــي ق ــول ــه" :م ــن يحافظ
عـلــى رؤي ــة الـجـمــال مــن حوله
ال يشيخ".

عالم واسع
● ب ـ ــرأ ي ـ ــك إ ل ـ ـ ــى أي م ــدى
يحتاج القارئ العربي لنوعية
هذه الروايات التي تتناول عالم
ذوي االحتياجات الخاصة؟
 -عالم الكتابة واألدب ،عالم

الــرســالــة الـتــي أردت إيصالها
عبر روايتي والهدف الذي أردته
من "قمر موسى" تطلب الخروج
على شكل روائي بحت.

قيمة معرفية
● هـ ـ ـ ـ ــل ثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة خـ ـ ـط ـ ــوط
قلمك وال
حـمــراء يقف عندها
ِ
يتجاوزها؟

واسـ ـ ـ ــع ،ش ــام ــل ال يـ ـح ــده ح ــد،
واألدب هو المجال األول الذي
نستطيع من خالله رسم الحياة
التي نريدها أن تكون ،طالما أن
محوره األســاس هو "اإلنسان"
ً
ومـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــدم حـ ـي ــات ــه م ـع ــرف ـي ــا
بالدرجة األولى ،وبالتالي حتى
يتحقق ذلك التكامل المعرفي،
البــد أن نتناول في الكتابة كل
ما يتعلق بحياة اإلنسان ومن
كل النواحي.
ال ـج ـم ـيــع ي ـك ـتــب ع ــن ال ـح ــب،
ال ـحــرب ،الـهـجــرة ،وذل ــك واجـ ٌـب
ً
آن معا ،فلم ال تختلف
وحق في ٍ
موضوعاتنا وأهدافنا ورؤانــا
طــالـمــا أن ـهــا تـصــب فــي مجرى
واحـ ــد ه ــو رف ــع قـيـمــة اإلن ـســان
وال ـت ـســامــي ب ـه ــا؟ ل ــم ال نضع
ً
قليال مــن ا لـضــوء على قضايا
إنسانية لفئةٍ تستحق أن تكون
محورية في مجتمعاتنا!

الهيئة الروائية
ً
● ت ـن ـشــريــن ق ـص ـص ــا فــي
عدد من الدوريات الثقافية ،لمَ
ٍ
قالب
خرجت "قمر موسى" في
ٍ
ً
روائي وليس قصصيا؟
 خــروج النص بتلك الهيئةالروائيةِ كان لخدمة موضوعها
ومدلوالتها والمقولة التي تريد
إيصالها للقارئ.
نعم أكتب القصة القصيرة،
ـام مـ ـق ــال ،ولـكــل
ول ـك ــن ل ـكــل مـ ـق ـ ٍ
فـكــرة صـيــاغــة أدب ـيــة تناسبها
و تـعـبــر عــن تطلعاتها وتعمل
على تعميق حضورها بقوة وال
أنكر ميلي األكبر لقراءة الرواية
وكتابتها ،وهــذا ال ينقص من
قيمة القصة القصيرة كجنس
أدب ــي معاصر لــه رواده ،إال أن

 ك ــل ن ــص ال ي ـح ـقــق قيمةمـعــرفـيــة تـكــامـلـيــة ل ـقــارئــهِ وال
يحرك المياه الراكدة في الفكر
ً
اإلنـســانــي أقــف أمــامــه مـطــوال،
وأرف ــض أن يبصر ال ـنــور ،كل
كتابة مزيفة ال تخرج من جذر
الواقع والمجتمع المعيش ،هي
كتابة مــر فــو ضــة وال تستحق
أن ت ـخــرج لـلـعـلــن ،أو ب ـصــور ٍة
أخــرى كما يقول بوكوفسكي:
َ
"إن لم تخرج منك منفجرة ال
تفعلها ،إن لم تخرج من عقلك
وفمك وأحـشــائــك فــا تفعلها"
وه ـ ـ ــو يـ ـقـ ـص ــد ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة ،ل ــذا
خطي األحمر هو كل كتابة ال
تشبهني وتخرج بصورة زائفة
وغير صادقة.
فالكاتب كائن مبدع وخالق
ل ـف ـك ــر ،والـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـ ــذي ي ـقــدمــه
ً
يـجــب أن ي ـكــون منسجما مع
شخصيته وتطلعاته ورؤيته
ال ـت ــي ي ــراه ــا الـ ـق ــراء بـعــدسـتــه
فقط.
● أ يـهـمــا تكتبين وعينك
عليه :القارئ أم الناقد؟

غالف الرواية

غنوة فضة
 ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة ع ـي ـنــي عـلــىالـ ـ ـن ـ ــص ق ـ ـبـ ــل أي ش ـ ـ ـ ــيء ،أمـ ــا
بــالــدرجــة الثانية فــأنــا أتوجه
ً
لكليهما ،للقارئ أوال والناقد
ً
تاليا.
● الـ ـق ــارئ ي ـم ـنــح ال ـح ـيــاة
ل ـل ـع ـمــل األدبـ ـ ـ ــي ،ص ـح ـيــح أن ــه
يبحث على عكس الناقد ،عن
ال ـم ـت ـعــة ال ـج ـمــال ـيــة ،ول ـك ــن ما
كتاب تمنحه
الغاية من كتابة
ٍ
لصرح
أو
أكاديمية
لمؤسسة
ٍ
ن ـق ــدي رفـ ـي ـ ٍـع ق ـبــل أن يـتــوجــه
ً
للقراء أوال؟
ً
 هـ ـ ـ ــذا ل ـ ـيـ ــس تـ ـقـ ـلـ ـي ــا مــنً
قيمة النقد بل تكريسا لقيمة
ال ـع ـم ــل األدبـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي أراه ال
يـ ـخـ ـص ــب وي ـ ـ ــزده ـ ـ ــر إال ب ـيــد
ال ـقــراء الـعــاديـيــن ،أم ــا المجال
ً
ت ــالـ ـي ــا فـ ـه ــو مـ ـفـ ـت ــوح ل ـل ـنــاقــد
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـن ــح ك ـ ــات ـ ــب ال ـع ـم ــل
فرصة إلعــادة مراجعة نفسه،
ً
شــرط أن يـكــون النقد تقويما
ً
ً
ً
بناء
وتصويبا ،أن يكون نقدا
ً
وخ ــدم ــة لـلـعـمـلـيــة اإلب ــداع ـي ــة،
يضع العدسة لما وراء النص،
ويبتعد عن التجريح والعالقة
الشخصية بالكاتب.

عالقتك باألطفال كمعلمة
●
ِ
أال ت ــدف ـع ـ ِـك ل ـت ـقــديــم ع ـمــل أدب ــي
ل ـل ـط ـفــل ،ف ــي ظ ــل ش ــح م ــا ي ـقــدم
ً
للطفل عربيا على مستوى جيد؟
 ال شك أن عملي كمعلمة أثروسيؤثر فــي كتاباتي ،وهــو ما
ً
سـتــراه قريبا فــي العمل الـقــادم،
دون أن أغ ـفــل عــن تـجــربـتــي مع
م ـ ـ ــدارس م ـن ـظ ـمــة الـيــونـيـسـيــف
لسنوات.
ً
ربما أكتب للطفل الحقا ،وهي
الكتابة األصعب كما أجدها ،إال
ً
أن ـنــي حــال ـيــا أت ــوج ــه لنصوص
قادمة توجه لتعديل النظرة إليه
ضمن ظروف مجتمعية قاسية:
ك ـع ـم ــال ــة األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،وال ـ ـن ـ ــزوح،
ورزوحـ ـ ـ ـ ــهِ ت ـح ــت ن ـي ــر ال ـ ـعـ ــادات
االجتماعية واألعراف الصارمة.
● ما جديدك الذي سيخرج
ً
إلى النور قريبا؟
ً
 أنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــا صـ ـ ـ ــدورم ـج ـم ــوع ــة ق ـص ـص ـيــة هـ ــي قـيــد
الطباعة ،فــي ظــل تبلور صــورة
رواي ـ ـ ـتـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ف ـ ــي ذه ـن ــي
بصورة شبه كاملة.

إصدار

مكتبة البابطين المركزية
تصدر «أدباء من أمتي»
ً
قـ ــرابـ ــة ال ـس ـت ـي ــن أدي ـ ـبـ ــا
م ــن م ـخ ـت ـلــف االتـ ـج ــاه ــات
اإلبداعية ،جمعهم وأعدهم
للنشر المؤلف جابر مطر
ال ـف ـض ـل ــي فـ ــي كـ ـت ــاب ق ـ ّـي ــم
أ صــدر تــه مكتبة البابطين
الـمــركــزيــة لـلـشـعــر الـعــربــي
بعنوان "أدباء من أمتي".
وراع ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف ف ــي
كتابه التنويع الجغرافي
بين أقطار الوطن العربي
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ل ـي ـن ـت ـق ــي أديـ ـب ــا
ً
بـ ـ ــارزا م ــن ك ــل ق ـطــر كــانــت
ل ـ ـ ـ ــه ب ـ ـص ـ ـم ـ ـتـ ــه ال ـ ـع ـ ـم ـ ـي ـ ـقـ ــة
والـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي عـ ــالـ ــم
اإلبداع .وقال عنهم رئيس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا ل ـم ـك ـت ـب ــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز
س ـ ـ ـعـ ـ ــود ال ـ ـبـ ــاب ـ ـط ـ ـيـ ــن ف ــي
ت ـ ـصـ ــديـ ــره لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب" :م ــن
الـيـمــن والـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــن
والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي ج ـ ــزي ـ ــرة
العرب ،إلى سورية ولبنان
وفلسطين في بالد الشام،
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ــون ـ ــس والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر
والـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب فـ ـ ــي الـ ـمـ ـغ ــرب
العربي ،إلى بالد الرافدين
وك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرب .ه ــم
ً
جميعا من فرسان الكلمة
المبدعة التي وإن تنوعت
ت ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن ش ـع ــر
وروايـ ـ ـ ـ ــة وق ـ ـصـ ــة ق ـص ـي ــرة
ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ون ـ ـ ـقـ ـ ــد ومـ ـ ـق ـ ــال
وت ـح ـق ـي ــق وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ .وق ــد
تأزر في بناء هذه التراجم
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل
ال ــدق ـي ـق ــة ال ـم ــوح ـي ــة ال ـتــي
ت ـك ـشــف خ ـف ــاي ــا شـخـصـيــة
ََ
العلم ،وتبرز أدوا تــه التي
مكنته من تحقيق أحالمه".
بينما يقول معد الكتاب
ج ــاب ــر م ـط ــر ال ـف ـض ـل ــي فــي
م ـقــد م ـتــه ان " هـ ــذا ا ل ـك ـتــاب
ً
ج ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ــوث ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـس ـ ـيـ ــرة
أدب ـ ــاء م ــن أم ـت ـنــا الـعــربـيــة
ً
وتــوثـيـقــا لـلـتــاريــخ األدبــي
ً
العربي المعاصر و مـبــرزا
لـلــدور ا ل ــذي لعبه النخبة
مـ ـ ــن األدب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــراء
ّ
والـ ـ ــروائ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ـك ـ ــت ـ ــاب
ال ـعــرب الـمـعــاصــريــن ،فهو

غالف الكتاب
ب ـم ـث ــاب ــة إح ـ ـيـ ــاء ل ـم ــآث ــره ــم
كي تصل رسالتهم النبيلة
لشباب اليوم".
ت ـت ـبــع م ـعــد ال ـك ـت ــاب خــط
سير األدباء منذ طفولتهم
ً
معتمدا على مراجع علمية
وب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث دق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق وم ـ ـت ـ ـقـ ــن
ب ـح ـي ــث غـ ـط ــى ك ـ ــل م ــراح ــل
ح ـ ـيـ ــاة األد ي ـ ـ ـ ــب ا ل ـ ـ ــذي ورد
ا سـمــه فــي ا لـكـتــاب .وانتهج
خطين في عمله ،األول هو
المنهج ا لــر قـمــي التوثيقي
بالتواريخ واأل ح ــداث التي
مـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــاة األديـ ـ ـ ــب
ودراسته ومؤلفاته وحياته
الـ ـ ـت ـ ــي عـ ــاش ـ ـ●هـ ــا فـ ـ ــي ربـ ـ ــوع
األدب ،ب ـي ـن ـمــا جـ ــاء ا ل ـخــط
الـ ـث ــان ــي ب ــأسـ ـل ــوب سـ ــردي
محبب وكأنه يروي حكاية
م ـ ـ ـشـ ـ ــوقـ ـ ــة بـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــث يـ ـشـ ـع ــر
ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ بـ ــأنـ ــه أمـ ـ ـ ــام ع ـمــل
م ـت ـك ــام ــل مـ ــا بـ ـي ــن ت ــوث ـي ــق
وسرد.
كـمــا تــوغــل مـعــد الـكـتــاب
ف ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاق الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
األد ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،إذ لـ ـ ـ ــم يـ ـكـ ـت ــف
بــذكــر تـفــاصـيــل عـلـمـيــة عن
ح ـيــا تــه ،ب ــل ق ــام بـمــا يشبه
ا لـتـحـلـيــل ا لـنـقــدي المبسط
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــات الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة
واألدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــذا األدي ـ ـ ـ ــب.
ً
وبذلك يكون الكتاب شافيا
ً
ووافيا لكل سيرة من السير
التي جاء ذكرها في الكتاب

افتتاح «سور الهالل الثقافي» في مصر األوبرا المصرية تبدأ موسمها التشكيلي
بـ  ٣معارض فنية جماعية
تحت شعار «الكتاب خارج الجدران»
القاهرة -محمد الصادق

لوحات وتصوير ورسومات تستلهم البيئة المحلية

أفاد المدير العام لمؤسسة
دار الهالل ،محمد يونس،
بأن إقامة سور الهالل
الثقافي تعد إضافة مهمة
إلثراء الساحة األدبية
والثقافية بمصر.

ً
يضم معرض "بداية" أعماال
مختلفة الموضوعات من
حيث األساليب ،والتقنيات
والخامات ،لمجموعة من
الفنانين ودارسي الفن.

صورة أرشيفية لدار الهالل

السور يطرح كنوز
مطبوعات دار
الهالل والكتب
وأعداد المجلة
العريقة

على غرار سور األزبكية الشهير لتداول وبيع
الكتب في مصر ،افتتحت مؤسسة دار الهالل
"سور الهالل الثقافي" ،في منطقة السيدة زينب
وسط القاهرة بحضور وزيرة الثقافة إيناس
عبدالدايم وحشد من المثقفين واألدباء.
وقال محمد يونس المدير العام لمؤسسة
دار الـ ـه ــال إن إق ــام ــة الـ ـس ــور تـعـتـبــر إضــافــة
مهمة إلثراء الساحة األدبية والثقافية بمصر،
وي ـع ـت ـم ــد ال ـ ـسـ ــور عـ ـل ــى الـ ـبـ ـس ــاط ــة فـ ــي ط ــرح
المطبوعات للجمهور را فـعــا شـعــار "الكتاب
خــارج الـجــدران" ،كما أنــه يتميز بدقة وجمال
تنظيمه.
ويـقــام الـســور بجانب مؤسسة دار الهالل،
التي تعد ثاني أ عــرق المؤسسات الصحفية
في الوطن العربي ،بشارع المبتديان بالسيدة
زيـنــب ،وتـتــزيــن ج ــدران ال ــدار العريقة بصور
نادرة لرموز الفكر واألدب والسياسة والثقافة
والرياضة ،حيث يطرح السور كنوز مطبوعات
دار الهالل من الكتب النادرة واألعداد الخاصة
مــن إصــداراتـهــا والـتــي يتلهف جمهور القراء
على اقتنائها.

شعار الدار

من أعمال المعرض األول

ً
وأك ــد منظمو الـســور أنــه سيقدم ع ــددا من
األنشطة الثقافية والفنية ،منها إقامة ورشة
لتعليم الرسم لألطفال والشباب ،ومسابقات
أدبـيــة ومنح هــدايــا وجــوائــز ثقافية مــع رسم
بــورتــريـهــات فــوريــة لـلــراغـبـيــن ،كـمــا يتضمن
فقرات من الفن الشعبي وأغاني الطرب األصيل
ومحكى سور الهالل.

الفكر والثقافة
ومـ ــن ال ـم ـع ــروف أن ل ـ ــدار الـ ـه ــال الـعــريـقــة
دورهـ ـ ــا ال ـث ـقــافــي وال ـت ـن ــوي ــري ،م ــن خـ ــال ما
أص ــدرت ــه وتـ ـص ــدره م ــن م ـط ـبــوعــات متنوعة
تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع واألسرة
المصرية والعربية من الفكر والثقافة ،وتعد
مــن أق ــدم الـمــؤسـســات الثقافية والصحافية
المصرية والعربية.
وأسست الــدار عام  1892على يد جورجي
زيدان في مصر ،بينما تعد مجلة الهالل التي
تـصــدر عــن ال ــدار مــن أق ــدم الـمـجــات العربية
ال ـتــي تـعـمــل فــي م ـجــال الـثـقــافــة ،وك ــان يكتب
فيها عمالقة الفكر واألدب في مصر والعالم
العربي ،وتولى رئاسة تحريرها عدد من رواد
اإلعــام أبرزهم إميل وشكري زيــدان ،وفكري
أباظة ،وعلي أمين ،وأحمد بهاء الدين ،وصالح
جودت ،وأمينة السعيد ومكرم محمد أحمد.
كما يضاف "سور الهالل الثقافي" إلى سور
األزبكية الشهير الــذي يضم اآلن  132مكتبة
أم ـ ــام م ـس ــرح ال ـع ــرائ ــس ف ــي مـنـطـقــة الـعـتـبــة،
ليصبحا مــن الـعــامــات ال ـبــارزة فــي المشهد
الثقافي المصري الراهن.

«الهوية» و«بداية»
معرضان لدارسي
الفن إضافة إلى
معرض خاص
لجماعة القاهرة
للفنون

تشهد دار األوبرا المصرية ،في بداية موسمها
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ،ث ــاث ــة مـ ـع ــارض ف ـن ـيــة ج ـمــاع ـيــة،
ً
افتتحهم د .مجدي صابر رئيس در األوبرا أخيرا.
وجـ ــاء ال ـم ـعــرض األول بـقــاعــة ص ــاح طــاهــر
لـلـفـنــون الـتـشـكـيـلـيــة ب ـع ـنــوان (بـ ــدايـ ــة) ،ويـضــم
ً
أعماال مختلفة الموضوعات من حيث األساليب،
التقنيات وا ل ـخــا مــات ،لمجموعة مــن الفنانين
ودارسي الفن وتتنوع األعمال ما بين الطبيعة
ال ـخــابــة الـصــامـتــة وال ـبــورتــري ـهــات والـمـنــاظــر
الخارجية باستخدام الرسم والتصوير الزيتي
بـخــامــات اإلكــريـلـيــك الـبــاسـتــل ،األلـ ــوان المائية
وتقنيات الكوالج.
كما يقام المعرض الثاني بقاعة زيــاد بكير
في المكتبة الموسيقية تحت عنوان (الهوية)،
ويضم لوحات من التصوير الزيتي ،التصوير
ً
الفوتوغرافي والنحت الخشبي نحو  60فنانا
وف ـنــانــة وي ـ ــدور ال ـم ـعــرض ح ــول هــويــة الـفـنــان
الشخصية والفنية.

 ...ومن المعرض الثاني
الساحلية ،التي استخدمت فيها خامات وأحجار
ً
م ــن الـطـبـيـعــة م ـثــل ال ـع ـق ـيــق والـ ـل ــؤل ــؤ ،وأي ـض ــا
المعادن مثل النحاس المطلي بقشرة من الذهب
أو الفضة ،كما يغلب على لوحات المعرض أعمال
مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة.
يذكر أن جماعة القاهرة للفنون التشكيلية،
ً
تكونت منذ أربعين عاما ،من فنانين وفنانات
جمع بينهم الفن التشكيلي للتعبير عن القاهرة
في البداية ،ومن ثم المجتمع والحياة في مصر
مــن بيئات مختلفة أث ــرت فيهم ،وع ـبــروا عنها
في لوحات فنية بأدواتهم الخاصة وخاماتهم
المختلفة ،وهم ينتمون إلى مدارس فنية مختلفة
سواء فن تجريدي غير مباشر أو كالسيكي بحت
أو التعبيرية المطلقة.

جماعة القاهرة
أما المعرض الثالث فيقام في قاعة آدم حنين
بمركز الهناجر للفنون ،لجماعة القاهرة للفنون
الـتـشـكـيـلـيــة .وي ـت ـم ـيــز ال ـم ـع ــرض بــاالس ـت ـخــدام
المتنوع للخامات المختلفة سواء صناعة الحلي
أو اللوحات الزيتية ،إذ لفتت مجموعة الحلي
المعروضة ،أنظار الحضور ،التي تعكس البيئات
المصرية المختلفة سواء صحراوية من البدو أو

عمل فني لجماعة القاهرة

توابل ةديرجلا

•
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كلمات متقاطعة

 – 3تناول الطعام – قعد –  – 9م ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــان –
لالستدراك – صاح التيس
متشابهان.
 - 4س ـن ــور – انـ ـح ــراف – عند الهياج.
منام.
 – 10دولة أفريقية.
ّ
 – 5بريق – يصلح ويهذب  – 11مــن مــؤل ـفــات نجيب
محفوظ.
الكالم.
 – 6نـ ــوم أو أو لـ ـ ــه – ه ــدم
ً
البناء – نعم باألجنبية.
:
عموديا
 – 7ف ــي ا لـطـلـيـعــة – طعم
الحنظل – خسيس ودنيء.
 – 1مطرب سعودي راحل – 8 .مدينة إسبانية – غير
 – 2ممثل اميركي.
متعلم.

ً
مهنيا :يحمل الفلك إليك فرصة مالية
أو االشتراك في استثمار مفيد.
ً
عاطفيا :قــد تولد قصة حــب جديدة
وتقع في الغرام بدون إرادتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـمـطـلــوب مـنــك ع ــدم إث ــارة
قضايا قديمة أو زج الماضي بالحاضر.
رقم الحظ.28 :

7

 – 1عاصمة دولة عربية.
 – 2دولة أوروبية.
 – 3جمال – مرتفع – أداة
نصب.
 – 4أداة ن ـص ــب – فـ ــارق
الحياة – فنانة مصرية.
 – 5مــدي ـنــة أم ـيــرك ـيــة فــي
والي ـ ـ ــة أوري ـ ـ ـغـ ـ ــون – اس ــم
موصول – حقد وغش.
 – 6أح ـ ـ ــرف م ـت ـشــاب ـهــة –
سنور – نفير.
 – 7نــوع من الزبيب – من
أعضاء الجسم – السارق.
 – 8نـ ـع ــم بـ ــا لـ ــرو س ـ ـيـ ــة –
اش ـت ــاق إل ــى – ي ـجــري في
العروق – للمساحة.
 – 9إمارة عربية.
 – 10العب كرة قدم مصري
– جسد االنسان.

1
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ً
أفقيا:
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كلمات متقاطعة

القوس
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الحلول
1

إمارة

تصنيف

3

حكم

إعالن

خير

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

6

قانون

قوات

زوال

1

8

2

جبل

فندق

قدر

5
3

1

8

سياحة

سفر

هاتف

8

7

جمهورية

خيار

9

ً
مـهـنـيــا :ت ـبــدأ عـمـلــك مــع ثـقــة عالية
بــال ـن ـفــس وق ـ ــوة م ـع ـنــويــة تــوظـفـهــا
في عملك.
ً
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية دقيقة جدا
ً
في هذه األيام وتنتظر قرارا منك.
ً
اجتماعيا :قد تسافر وتلتقي بوجوه
جديدة تثير إعجابهم بك.
رقم الحظ.27 :
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ً
ً
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ــدخـ ــل م ـ ـنـ ــاخـ ــا جـ ــديـ ــدا
ً
فـ ــي ال ـع ـم ــل ومـ ــؤات ـ ـيـ ــا ل ـت ـط ـل ـعــاتــك
المستقبلية.
ً
عاطفيا :قد يطرق الحب قلبك فجأة
وعلى غير انتظار فتحتار في أمرك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تلتقي بــأشـخــاص غير
تقليديين يدخلون إلى حياتك.
رقم الحظ.17 :
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 21مارس  19 -أبريل
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كلمة السر:

من  10أحرف وهي اسم دولة تقع
في جنوب أوروبا.

١٩

تسالي

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ت ـك ــون ل ــك ق ـصــة م ــع أحــد
الزمالء وتنتهي األمور على خير.
ً
ّ
تتحول حياتكما العاطفية إلى
عاطفيا:
ّ
جو يرضيك من التناغم واالنسجام.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـف ـتــح أمـ ــامـ ــك م ـج ــاالت
اجتماعية جديدة وتكثر المناسبات
األدبية.
رقم الحظ.38 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :قد تحرز ربحا أو تستقطب
الفرص المالية المميزة.
بعض ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـح ـمــل إل ـي ــك ال ـف ـل ــك ب ـشــرى
عــاطـفـيــة مـمـيــزة ومــاحـقــة رومــانـسـيــة
مهمةً .
اجتماعيا :تسعد بتأثيرك اإليجابي
على اآلخرين وتمد إليهم يد العون.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :يمنحك هذا اليوم نجاحا ماليا
ّ
ويقدم لك فرصة استثمارية.
ً
عــاطـفـيــا :ات ــرك الـحــريــة لشريك العمر
فمحبته لك أقوى من الغلط.
ً
اجتماعيا :تكون على تواصل جيد مع
اآلخرين وتتصرف بليونة واحترام.
رقم الحظ.2 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ
ً
مهنيا  :يـشــل بــر جــك حركتك المهنية
ً
ق ـل ـي ــا وتـ ـنـ ـص ــرف إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عـمــا
يشغلك.
ً
عاطفيا :قد تعيش قصة حب استثنائية
ً
وتقع في الغرام إن كنت خاليا.
ً
اجتماعيا :حافظ على تكتمك الشديد
ً
تجنبا لمشاكل أنت بغنى عنها.
رقم الحظ.53 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :فرص مالية عدة بانتظارك
ال ت ـفــوت ـهــا ألن مـ ــردودهـ ــا كـبـيــر
عليك.
ً
عاطفيا:ال تمزج بين الحب والعمل
فلكل منهما وقته وظروفه.
ً
اجـتـمــاعـيــاُ :يـسـلــط ال ـضــوء عليك
فتكون في أحلى حاالتك وإشراقك.
رقم الحظ.39 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـن ـصـحــك األف ـ ــاك بــال ـهــدوء
وتخفيف نمط عملك والتفكير براحتك.
ً
عاطفيا :خفف من غيرتك بدون سبب
وال تجعل الحبيب ينزعج منك.
ً
ً
اجتماعيا :كن متحفظا فقد تصطدم
بأحد النافذين في محيطك العائلي.
رقم الحظ.56 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :هناك ظرف طارئ يخفف من
اندفاعك ويعاكس رغباتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـقــف ش ــري ــك ال ـع ـمــر إلــى
ً
جانبك بقوة وخصوصا عند الشدة.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
وت ـت ـش ـع ــب وت ـ ـمـ ــارس سـ ـح ــرك فــي
كل مكان.
رقم الحظ.4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :يجب أن تتجنب الميل إلى
ال ـه ــدم وال ـت ـح ــدي ــات وت ـن ـصــرف إلــى
أعمالك.
ً
عاطفيا :يتحدث الفلك عن مغازلة قد
ً ً
ً
تأخذ طابعا جديا جدا.
ً
اجتماعيا :تلفت األنظار بأحاديثك
الممتعة واألسلوب الذي تعتمده.
رقم الحظ.44 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :ف ـتــرة ت ــراج ــع عـلــى صـعـيــد العمل
ينبغي التعويض عنها بمضاعفة اتصاالتك.
ً
عاطفيا :حافظ على حميميتك مع الحبيب
وال تلتفت إلى الشائعات.
ً
اجتماعيا :يعاكسك برجك ويشير إلى بعض
التراجع المعنوي واإلحباط.
رقم الحظ.22 :

مجتمع

٢٠
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خالد الغانم استقبل المهنئين
بافتتاح ديوانه الجديد
ً
اس ـت ـق ـبــل خ ــال ــد ف ـهــد ال ـغ ــان ــم ج ـم ـعــا م ــن ال ـش ـي ــوخ وأعـ ـض ــاء الـسـلــك
الــدبـلــومــاســي وشـخـصـيــات سـيــاسـيــة وإعــام ـيــة ،إضــافــة إل ــى األهــل
واألصدقاء ،بمناسبة افتتاح ديوانه الجديد في منطقة السالم.
وسأل الغانم الله تعالى أن يديم الصحة والعافية على سمو األمير
ً
ً
الشيخ صباح األحمد ،وأن يعود إلى الكويت سالما معافى ،مؤكدا أن
افتتاح الديوان يمثل أهم العادات الطيبة والمتوارثة ،وملتقى لألهل
ً
واألصدقاء ،واستمرارا للنهج الطيب الذي جبل عليه أهل الكويت من
التواصل والترابط.
خالد الغانم ومهلهل المضف

علي العلي ويوسف الغربللي وفهد المسعود والغانم ونجله

شريدة المعوشرجي والغانم

السفير ناصر المزين وعلي العلي وناصر المزين مع خالد الغانم

مهند الساير ومحمد الفجي والفريق م .محمود الدوسري وخالد الغانم

ناصر المزين وم .وليد الغانم

عبدالعزيز المشاري والغانم

لقطة تذكارية بمناسبة افتتاح الديوان

نايف المعوشرجي والغانم

يوسف وخالد العلي ووليد الخبيزي مع الغانم

ً
ً ً
صيدليات الهاجري تطبق نظاما آليا متطورا لصرف الدواء

رئيس مجلس إدارة الشركة ناصرالهاجري

في إطــار حرصها على تقديم خدمة
استثنائية لعمالئها وتعزيز الثقة
مـعـهــم ،أطـلـقــت شــركــة مـحـمــد ناصر
ً ً
الهاجري وأوالده نظاما آليا لصرف
ال ــدواء فــي صيدلية الـهــاجــري ببرج
الـ ـحـ ـم ــراء ،ع ـب ــر ت ــوظ ـي ــف كـمـبـيــوتــر
بذراع آلية لتوزيع األدوية والعقاقير
ثوان ،إلى جانب
بمنتهى الدقة وخالل ٍ
ً
ترتيب أكثر مــن  ١٥ألــف عبوة وفقا
لالسم والنوع وتاريخ التصنيع.
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة الـشــركــة،
د .ن ــاص ــر الـ ـه ــاج ــري ،خـ ــال مــؤتـمــر
صـحــافــي ،إن "صـيــدلـيــات الـهــاجــري
منذ انطالقها عــام  ١٩٤٦تعد القلب
النابض للشركة ،فهي أقدم صيدليات
م ـ ــازال ـ ــت ق ــائـ ـم ــة حـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم رغ ــم
الـتـغـيــرات الـتــي شهدتها المنطقة"،
ً
م ــوضـ ـح ــا أنـ ـه ــا ت ـت ـم ـيــز بــال ـتــزام ـهــا
بتطوير أفرعها بصورة مستمرة من
أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة
لزبائنها.
وي ـه ــدف ال ـن ـظــام اآلل ــي إل ــى تخفيف
الـ ــزحـ ــام وت ــوفـ ـي ــر الـ ــوقـ ــت والـ ــراحـ ــة
لـلـعـمـيــل وال ـص ـي ــدالن ــي ،وب ــذل ــك يتم
تقديم خدمة فائقة للعمالء.

صورة جماعية

شرح عن نظام الصرف اآللي في صيدلية الهاجري بـ "الحمرا مول"
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مسك وعنبر

سليمان الياسين :أتعامل مع المشاريع الفنية بانتقائية
اكتفى هذا العام بالمشاركة في مسلسلي «أجندة» و«أنا عندي نص»
محمد جمعة

أكد الفنان سليمان الياسين
أنه «انتقائي» في التعامل مع
ما يعرض عليه من مشاريع
تلفزيونية ومسرحية ،لذلك
أصبحت إطاللته قليلة.

التواصل
االجتماعي
يبني
الحضارات
رغم االختالف

يكتفي الفنان القدير سليمان
الياسين في الموسم الرمضاني،
بعمل أو اثنين على أقل تقدير،
وإطــال ـتــه الـفـنـيــة ع ــزي ــزة وهــو
ً
قليل الحديث دائـمــا مــا يفسح
الـمـجــال أم ــام أعـمــالــه لتتحدث
نيابة عنه.
وش ــارك الياسين هــذا العام
ف ــي عـمـلـيــن ه ـم ــا "أج ـ ـنـ ــدة" مــع
نخبة مــن النجوم الشباب إلى
ج ــان ــب "أن ـ ـ ــا عـ ـن ــدي ن ـ ــص" مــع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله،
وتحدث في حواره مع "الجريدة"
ً
ع ــن آخ ــر أع ـمــالــه ط ــارح ــا آراء ه
حيال بعض الموضوعات.
ب ــداي ــة ت ـطــرق إل ــى مـشــاركـتــه
ف ــي مـسـلـســل "أجـ ـن ــدة" للكاتبة
م ــري ــم نـصـيــر وال ـم ـخــرجــة هيا
ً
ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـسـ ــام ،إذ جـ ـس ــد دورا
ً
مــركـبــا لشخصية "ع ـمــر" الــذي
مــر بتجارب فــي الحياة خلقت
ً
ً
منه إنسانا مجربا لذلك أصبح
ً
يـ ـمـ ـتـ ـل ــك ش ـ ـي ـ ـئـ ــا مـ ـ ــن ال ـح ـك ـم ــة
ل ـش ـخ ــص م ـ ـتـ ــواضـ ــع وي ـب ـح ــث
عــن شخصية فيها مــن مالمح

«سبعة أبواب»
شارك الفنان سليمان الياسين في مسلسل" سبعة أبواب"
الذي ُعرض عبر أحد التطبيقات الذكية ،ومن المتوقع عرضه
ً
قــريـبــا عـبــر الـفـضــائـيــات  ،والـعـمــل مــن تــألـيــف عبدالمحسن
الــروضــان ،وإخــراج سلطان خسروه ،وتــدور أحداثه في إطار
ً
اجتماعي رومانسي يطرح عــددا من الموضوعات ،من خالل
مجموعة قـصــص تـقــع فــي ثـنــائـيــات وثــاثـيــات وخماسيات
وسباعيات ،بأسماء مختلفة ،مثل" :حالة حنان"" ،عريس ليلة
خميس"" ،مضاوي أكلها الذيب" وحكايات أخرى ،وشاركت فيه
مجموعة مميزة من الفنانين.

شخصيته التي لم يستطع أن
يحقق من خاللها الكثير ،ولكن
يؤمن أن في داخله قوة كبيرة.
بــال ـتــالــي ي ـت ـعــرف ع ـمــر على
أحد الشخصيات الرئيسية في
العمل "مالك" الذي جسده فؤاد
علي ويسعى لينقل له تجربته،
وت ـن ـش ــأ ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن عــاقــة
ودودة خــاصــة تمر بتموجات
إنسانية عدة والنقاش المستمر
لـ ـل ــوص ــول الـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
ً
الحقائق خصوصا أن الحقيقة
ال يـمـتـلـكـهــا أح ــد بـكــامـلـهــا بل
ً
يمتلك شيئا من معرفة الحقيقة.

عنه على المستوى الشخصي
الشيء الكثير ،لكنه يعرف فنه
من خــال أعماله ،لذلك سعدت
بالتعاون مع الفنانة والمخرجة
هيا عبدالسالم ووج ــدت فيها
ان ـ ـسـ ــانـ ــة جـ ـ ـ ــادة وبـ ــاح ـ ـثـ ــة عــن
الـفــن األصـيــل والـفـكــر فــي نفس
ال ــوق ــت فـ ــؤاد عـلــي وجـمـيــع من
شـ ــاركـ ــوا ف ــي ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ك ــان
هــذا الـلـقــاء األول كما حمسني
ً
لخوض التجربة وأيضا مؤلفة
ال ـن ــص م ــري ــم نـصـيــر وه ــي من
ك ــوادر المعهد الـعــالــي للفنون
المسرحية بالتالي و ج ــدت أن
التجربة ثرية بالنسبة لي وكلما
تـ ـع ــاون ــت م ــع ال ـج ـي ــل ال ـجــديــد
اكتشف أشياء أخرى بداخلي".
وانـ ـتـ ـقـ ـلـ ـن ــا بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث مــع
ال ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــى إطـ ــال ـ ـتـ ــه مــع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله
ف ــي مـسـلـســل "أنـ ــا ع ـنــدي نــص"
ً
مؤكدا أن سعاد عبدالله "تاريخ"،
ً
والتقينا قبل سنوات مسرحيا
ً
وتـلـفــزيــونـيــا وك ــل م ــرة نلتقي
في عمل اكتشف أن ثمة أرضية
ً
مشتركة تجمع بيننا ،وتفاهما
ً
بـ ـ ـص ـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة وانـ ـسـ ـج ــام ــا
ً
واعتقد أن هذا الشيء بدا جليا
للمشاهدين"

تجربة الشباب

مشهد المقبرة

وعن تجربته مع الشباب في
هــذا المسلسل ،أفــاد بأنه ّ
يقيم
تجربته مع أي فنان يمثل معه
للمرة األولــى "من منظور أنني
أحـ ــب دائـ ـم ــا أن أك ـت ـســب منها
ً
ً
ش ـي ـئــا ج ــدي ــدا ،ألن أي تـجــربــة
هي مكسب جديد لإلنسان بأن
يتعرف على شخص ال يعرف

وعــن مشهد "الـمـقـبــرة" الــذي
حـ ــذف م ــن ت ـل ـف ــزي ــون ال ـك ــوي ــت،
أوضح الياسين:
"نعيش في مجتمع شئنا أم
أبـيـنــا مـثــل أي مـجـتـمــع بـشــري
ي ـع ـي ــش ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة األرضـ ـي ــة
مـتـنــوع ومختلف لـكــن يجمعه
الوطن ،وأرى أن مشهد المقبرة

سليمان الياسين

الريس« :اإلنتاج البرامجي المشترك»
أنجزت رسائل التنمية الشاملة
أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمــؤسـســة
اإلنتاج البرامجي المشترك لدول
مجلس التعاون ،علي الريس ،أن
المؤسسة أنـجــزت مجموعة من
رســائــل التنمية الـشــامـلــة ،التي
تـتــوجــه إل ــى أف ـ ــراد المجتمعات
الخليجية ،وخاصة األسر.
وقال الريس" :إن هذه الرسائل
لتنوير المجتمعات الخليجية
بــأهــم اإلش ـك ــاالت الـتــي تعترض
مسيرة التنمية الشاملة" ،الفتا
إلى أن "المؤسسة أرسلت للدول
األعضاء فيها أحدث إنتاجاتها،
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـث ـلــت ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
الحلقات الجديدة التي تذهب إلى
موضوع التنمية الشاملة ،حيث
يبلغ عــدد الرسائل المنتجة 15
رسالة مــدة كل واحــدة منها 2:5
إلى  3دقائق ،إضافة إلى  3رسائل
مدة الواحدة منها  4-5دقائق".
وأك ــد الــريــس ،الـمـشــرف الـعــام
عـلــى ه ــذه ال ــرس ــائ ــل ،أن "تـعــزيــز

علي الريس

الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات وتـ ـعـ ـظـ ـي ــم أس ـ ـلـ ــوب
الـتـعــامــل وم ــراع ــاة ال ـف ــروق بين
البشر هو السبيل األمثل إلشاعة
السلم المجتمعي ا ل ــذي يساهم
في حياة أمته ،وتناول األساليب
الرشيدة في التعامل المالي مع
متطلبات الحياة اليومية إلشاعة

االسـ ـتـ ـق ــرار وت ـج ـنــب ال ـم ـفــاجــآت
الطارئة".
وأوضــح أن الرسائل اعتمدت
أسـ ـل ــوب الـ ـح ــض ع ـل ــى مـكــافـحــة
أسباب اإلره ــاب وتجنب العنف
ونبذ التعصب والغلو ،معتمدين
ص ـي ـغ ــا إبـ ــداع ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـج ــددة فــي
تنفيذها ،حيث تعتمد كل رسالة
ف ــي بـنــائـهــا الـفـنــي عـلــى ال ــدرام ــا
واالنـ ـف ــوغ ــرافـ ـي ــك وس ـي ـم ـيــدرامــا
والـتـسـجـيــل والـغــرافـيــك الثالثي
األب ـع ــاد ،وغـيــرهــا مــن الـمـفــردات
اإلعالمية والتقنية المتجددة.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ت ـص ــري ـح ــه ،بـ َّـيــن
ال ـ ــري ـ ــس أن الـ ـحـ ـلـ ـق ــات يـ ـش ــارك
ف ـي ـهــا عـ ــدد مـتـمـيــز م ــن الـ ـك ــوادر
ا لـمـتـخـصـصــة م ــن دول مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاون ،فـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالقـتـصــاديــة ،مــا منح التجربة
ال ـك ـث ـيــر م ــن األبـ ـع ــاد اإلي ـجــاب ـيــة
اإلضافية.

عبدالعزيز المسلم :للمسرح رسالة تنموية مجتمعية
تنطلق ال ــدورة الـخامسة لمهرجان
ل ـي ــال ــي م ـس ــرح ـي ــة ك ــوم ـي ــدي ــة ب ـع ــد غ ـ ٍـد
بمشاركة أربع فرقة مسرحية ،وذلك تحت
رعاية وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب محمد الجبري.
وأع ـ ــرب ال ـف ـنــان ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـسـلــم
في تصريح صحافي أمس ،عن التقدير
لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة الخ ـت ـيــاره
ً
شخصية المهرجان لهذه الدورة ،معربا
عـ ــن خ ــال ــص ال ـش ـك ــر لـ ـل ــوزي ــر ال ـج ـب ــري
واألمين العام للمجلس الوطني للثقافة
كامل العبدالجليل و كــل القائمين على
إدارة المسرح ،وتمنى للفرق المشاركة
كـ ــل الـ ـت ــوفـ ـي ــق فـ ــي ع ــروضـ ـه ــا ل ـت ـقــديــم
كــومـيــديــا هــادفــة تــرتـقــي بالمجتمعات
وتنميتها وتحقق الفائدة للحضور.
وأضــاف أنــه سيلقي كلمة باالفتتاح
تـلـخــص اهـتـمــامــاتــه وتـطـلـعــات الــدولــة
م ـم ـث ـلــة ف ــي وزارة اإلع ـ ـ ــام وال ـم ـج ـلــس
الــوط ـنــي بــالـمـســرح ال ـكــوم ـيــدي والـقـيــم
واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ــرجـ ــوة ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذه
المهرجانات المهمة ،إلى جانب التأكيد
عـلــى أن للمسرح رســالــة وي ـقــدم تنمية
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة وي ـط ــرح قـ ـض ــاي ــا وحـ ـل ــول

عبدالعزيز المسلم
اجتماعية ،إضافة إلى أهمية توظيف هذا
اللون المحبوب من المسرح في تعزيز
الــوحــدة الــوط ـن ـيــة ،ومـعــالـجــة الـظــواهــر
الدخيلة على المجتمع.
ولفت إلى أن المسرح الكويتي يتمتع
بريادة كبيرة ليس في المحيط الخليجي
ف ـح ـس ــب بـ ــل فـ ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي مـنــذ

ً
تأسيسه ،فضال عن اإلرث الــذي يحمله
ً
والقيم التي ينادي بها دائما لذلك فرض
احترامه ووجوده في كافة المهرجانات
والفعاليات الدولية واإلقليمية.
ـأت مــن ف ــراغ بل
وأوض ــح أن ذلــك لــم ي ـ ِ
نتيجة توفيق من لله ثم الدراسة والعلم
واهتمام الكويت كدولة بشؤون الثقافة
وال ـم ـســرح فــي الـمــؤسـســات األكــاديـمـيــة
كذلك في المسيرة المشرفة التي ينقلها
رواد ال ـم ـســرح ف ــي ال ـكــويــت إل ــى الجيل
الجديد.
وقال المسلم ،إن الجهود التي يقدمها
ً
مجلس الوزراء متمثال في وزارة اإلعالم
والمجلس الوطني في الثقافة والفنون
واآلداب تستحق الـثـنــاء والـتـقــديــر ،بل
هـنــاك تـقــد يــر كبير لـمــا تشكله الحركة
المسرحية من واجهة حضارية للكويت
سواء من خالل المهرجان المسرحية أو
العروض التي تقدمها الشركات الوطنية
الخاصة التي أصبحت تقدم عروضها
في كل دول المنطقة.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه "ع ـل ـي ـنــا أن نـفـتـخــر
ً
ب ــال ـم ـس ــرح ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ك ـمــا
ً
ً
كبيرا من العروض الجماهيرية سنويا
ويستقطب النجوم ويخلق حالة رائعة".

قدم أولى جوائز مؤسسته إلى الممثلة المغربية نسرين الراضي
قال النجم مينا مسعود ،بطل
فيلم "عالء الدين" ،خالل وجوده
في مهرجان الجونة السينمائي
الحالي ،باللغة العربية ،إن "آخر
زيـ ـ ــارة لـمـصــر ك ــان ــت م ـنــذ عشر
ً
س ـنــوات ،سعيد ج ــدا بالحفاوة
التي وجدتها هنا ،وسعيد أكثر
ً
برؤية فنانين كبار وجها لوجه
كنت أشاهد أفالمهم وأنا صغير
م ـثــل ي ـس ــرا وم ـن ــى زك ــي وأح ـمــد
السقا ،ويظل عادل إمام صاحب
أكبر رصيد في قلبي".

محمد جمعة

أعربت الفنانة إيما عن سعادتها،
بـ ـحـ ـص ــولـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـض ــل
"م ـ ـيـ ــوزيـ ــك" ل ـف ـي ــدي ــو ك ـل ـي ــب أغـنـيـتـهــا
"مشيني عالختيارة" بمهرجان كابو
لـ ــأفـ ــام فـ ــي هـ ــول ـ ـيـ ــوود ب ــال ــوالي ــات
المتحدة األميركية.
وث ـ ـم ـ ـنـ ــت إي ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــول ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
ت ـل ــك الـ ـج ــائ ــزة ،وق ــال ــت ف ــي تـصــريــح
لـ"الجريدة" ،إنــه "إنجاز جديد ُيضاف
إلى رصيدي في المهرجانات الدولية،
حيث أحرص على المشاركة في أكثر من
فعالية ،بما أقدم من أعمال غنائية وأتلمس
دربي بين نجوم عالميين لهم ثقلهم ،وأنني
قادرة على المنافسة والوصول إلى منصات
التتويج ،وأتطلع دائما إلى ترك بصمة ،حتى
إن لم أحصل على أي جائزة".
ُي ــذك ــر أن إي ـمــا ح ـصــدت ال ـمــركــز األول في
مسابقة "الرومبا الذهبية" ،التي أقيمت الفترة
الماضية بالواليات المتحدة ،حيث قالت إنها
فــازت بالمركز األول "مــع شريكي فوريست في
ب ـطــولــة الــروم ـبــا الــذه ـب ـيــة (كـ ـل ــوس) ،بـبـطــولــة ذا
إمباسي لرياضة رقص البالروم في فندق أرفاين
كاليفورنيا ،وحصلنا على ا لـمــر كــز يــن الثاني
والثالث في الرومبا الفضية والذهبية (أوبن)".
وأشـ ــارت إلــى أن ــه "إن ـجــاز جــديــد أضـيـفــه إلــى
رصـيــدي المتواضع فــي مـجــاالت الفن المختلفة،
منذ طرقت أبواب الساحة الفنية".

أي تجربة
ً
تكون مكسبا
ً
جديدا
لإلنسان

فــي المسلسل يـخــدم المجتمع
وي ـ ـعـ ــزز ال ـل ـح ـم ــة ال ــوط ـن ـي ــة قــد
نختلف في مذاهبنا ومعتقداتنا
لكننا ال نختلف ح ــول ا لــو طــن
ً
ون ـع ـيــش م ــن أج ـل ــه" م ــؤك ــدا أن
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي رغ ــم
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـب ـنــي
الحضارات.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه
التلفزيونية والمسرحية ،قال:
أعـ ـم ــال ــي ق ـل ـي ـلــة ألنـ ـن ــي أن ـت ـقــي

م ــا أقـ ــدم إذ اع ـت ــدت أن أشـتـغــل
أعمالي الفنية سواء المسرحية
أو التلفزيونية بشكل انتقائي،
وفي الفترات التي ال أعمل بها
في التلفزيون أو المسرح أكون
ً
حاضرا بشكل كبير في اإلذاعة.

مينا مسعود :سعدت بحفاوة االستقبال في مصر

إيما تحصد جائزة
أفضل ميوزيك
عن «مشيني
عالختيارة»
•

الياسين مع سعاد عبد الله

فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر" :بـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ـش ـ ــواري
االحـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــي مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ع ـشــر
سنوات ،وكانت أغلبية أعمالي
تلفزيونية ،لكن جميع األدوار
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــي كـ ــانـ ــت
تنحصر فــي ا لـفـتــى ا لـعــر بــي أو
الشرق أوسطي".
وأ ضـ ـ ـ ــاف " :حـ ـت ــى دوري فــي
ً
عالء الدين ،الذي أفخر جدا به،
ل ــم أك ــن ألح ـص ــل ع ـل ـيــه ل ــوال أن
ص ـنــاع ال ـع ـمــل ك ــان ــوا يـبـحـثــون
عــن وج ــه جــديــد بـمــامــح شــرق
أوسطية ،ور غــم أنني أصبحت
ً
معروفا بشكل أكبر لم ُيعرض
ع ـلــي أي ع ـمــل سـيـنـمــائــي طــول
األشهر الثالثة الماضية".
وأن ـ ـ ـشـ ـ ــأ م ـ ـس ـ ـعـ ــود م ــؤس ـس ــة
غ ـيــر ه ــادف ــة ل ـلــربــح بــاســم "إي.
دي .إي ــه" ت ـهــدف إل ــى مـســاعــدة
الموهوبين بمختلف مجاالت
ال ـف ـن ــون وإتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص لـهــم
لتحقيق حلمهم.
(رويترز)

مقومات رائعة

إيما تحتفي بجائزتها

وأضاف مسعود أن "المهرجان
أكبر مما كنت أتوقع ،ومصر بها
مقومات رائعة لصناعة السينما،
وعندما أعود سأحرص أكثر على
متابعة األعمال الجديدة ،وربما
ً
ً
يوما ما أصنع فيلما هنا".
وقـ ــدم مـسـعــود خ ــال افـتـتــاح
م ـهــرجــان ال ـجــونــة أولـ ــى جــوائــز
مؤسسته الحديثة ،وذهبت إلى
الممثلة المغربية نسرين الراضي
عــن دوره ــا فــي فيلم "آدم" ،الــذي
يعرض داخل المسابقة الرسمية
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،ويـ ـن ــاق ــش قـضـيــة
الحمل خارج إطار الزواج.
وق ـ ـ ــال" :هـ ـ ــذه أول م ـ ــرة ن ـقــدم
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة م ـ ــن خـ ـ ــال م ـه ــرج ــان
ال ـج ــون ــة الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون مـنـصــة
س ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـت ـق ــدي ــم جــائــزت ـنــا
ً
سنويا".
ورغ ـ ـ ــم نـ ـج ــاح ف ـي ـل ـم ــه "عـ ــاء
الدين" عالميا ،وتخطي إيراداته

مينا مسعود في «الجونة»
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،ي ـ ـ ــرى ا ل ـم ـم ـث ــل
الكندي المصري مينا مسعود
أن ا لـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز ا ل ـ ـعـ ــر قـ ــي م ـ ـ ــازال
يـسـيـطــر ع ـلــى ه ــول ـي ــوود ،وهــو
مــا يسعى للتغلب عليه ســواء
ب ـش ـكــل ش ـخ ـصــي أو م ــن خ ــال
ً
م ــؤسـ ـس ــة أنـ ـش ــأه ــا خ ـص ــوص ــا

إلتاحة فرص متساوية للجميع
بالسينما.

الفتى العربي
وقـ ـ ــال م ـس ـع ــود ،ف ــي م ـقــاب ـلــة
مــع "رويـ ـت ــرز" بـمــديـنــة الـجــونــة
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خبريات
فضل شاكر يستعد
لطرح «يا ترى»

يستعد املطرب اللبناني
فضل شاكر لطرح أغنية
سنغل" بعنوان "يا ترى"،
وهي من كلمات أحمد
ماضي ،وألحان زياد
يوسف ،وتوزيع زاهر
ديب ،ومن املقرر أن يتم
طرحها األسبوع املقبل
على "يوتيوب" ،بعد
انتهاء عمليات املكساج
واملاستر.
وكان شاكر طرح أغنية
أخرى بعنوان "حبيتك"،
عبر قناته على موقع
الفيديوهات" يوتيوب"،
واألغنية من كلمات
محمد رفاعي ،وألحان
وتوزيع علي أباظة ،وهما
نفس فريق عمل أغنيته
السابقة "مع السالمة"،
التي طرحها نهاية العام
املاضي.
يذكر ،أن أغنية "مع
السالمة" ،هي آخر أعمال
فضل شاكر باللهجة
املصرية ،التي طرحت
في ديسمبر ،2018
ضمن االحتفاالت بالعام
الجديد ،من كلمات محمد
الرفاعي وألحان وليد
سعد وتوزيع على أباظة،
وحققت نسبة مشاهدة
عالية تجاوزت  3.5ماليني
مشاهدة.

هنا الزاهد تتعرض
لوعكة صحية

تعرضت الفنانة هنا
الزاهد لوعكة صحية
أدخلت على إثرها أحد
املستشفيات ،ونشر
زوجها الفنان أحمد
فهمي صورة لها على
حسابه الشخصي بموقع
التواصل «إنستغرام»،
أثناء وجودها في
املستشفى قبل أن يتم
حذف الصورة.
وكان حفل زفاف الفنانة
هنا وأحمد أقيم أخيرًا،
في أحد الفنادق الكبرى
بالقاهرة ،وحضره
عدد كبير من النجوم
واإلعالميني منهم «أحمد
عز وكريم عبدالعزيز
وإسعاد يونس ومنى
الشاذلي وعمرو يوسف
وكندة علوش ،وأشرف
عبدالباقي ،وهشام ماجد،
ولبلبة ،وعالء مرسي،
والناقد طارق الشناوي،
وعمرو الليثي ،وإسالم
جمال ،وخالد عليش،
وحارس األهلي السابق
أمير عبدالحميد ،وكريم
عفيفي».

البزاوي :ساعدت في كتابة
أعمال درامية

قال الفنان محمود
البزاوي ،خالل حواره مع
اإلعالمي رامي رضوان
عبر قناة  ،DMCإنه شارك
في كتابة عدد من األعمال
الدرامية من الباطن،
معربًا عن سعادته البالغة
لنجاح تلك األعمال.
وأوضح أن الوسط الفني
افتقد فكرة «الصبي
واألسطى» ،مضيفًا:
«العمل ينسب للكاتب
الكبير ألنه املسؤول
عنه ،إذ تعاونت مع
كبار الكتاب في ورشة
كتابة أعمال درامية ،ألن
الكاتب لم يستطع ان
يعمل منفردًا على ورق
مسلسل يحتوي على
( 30حلقة) ،ويمسك كل
خيوط الشخصيات بدون
مساعد».
وبني أن فكرة الحفاظ
على حقوقه األديبة لم
تكن تأخذ حيزًا كبيرًا في
تفكيره.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ُ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺮﺳﻞ ﻗﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات

• اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن :ﺳﻨﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻣﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ »ﻫﺠﻮم أراﻣﻜﻮ«
• ﺳﻼﻣﻲ :ﺳﻨﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ دول أﺧﺮى • ﻣﻮﺳﻜﻮ :ﻻ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻬﺠﻮم ﺑﺮي ﻋﻠﻰ إﻳﺮان

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن :ﻃﻬﺮان
ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻬﺎ ﻛﺄدوات

اﺗﻬﻢ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ،إﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻋﻠﻰ
أﺑﻨﺎء اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،أن ﺗﻌﻲ
أن ﻧﻈﺎم ﻃﻬﺮان ﻻ ﻳﻨﻈﺮ
ﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻪ ﺳﻮى ﻛﺄدوات
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎﻋﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ
ﻻ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻬﻢ وﺷﻌﻮﺑﻬﻢ".

ﻛﺎرﺗﺮ »ﻣﻌﺠﺐ« ﺑﺘﺮدد
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
ﺳﻼﻣﻲ وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻗــﺎدة »اﻟـﺤــﺮس« ﺧــﻼل ﺗﺪﺷﻴﻦ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺬﻛﺮى اﻟﺤﺮب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ  -اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )أ ف ب(

واﻓﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
إرﺳﺎل ﻗﻮات إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻋﻘﺐ اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف
»أراﻣﻜﻮ« ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﺷﺎد
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻀﺒﻂ
اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻘﻮات ﺑﻼده.

اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ وﻗﻒ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗﺪﻋﻮ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ«
ﻟﻮﻗﻒ ﺿﺮﺑﺎﺗﻪ

ﺠ ــﻮم
ﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ُ
ﺗ ـﺨــﺮﻳ ـﺒــﻲ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒــﻮق ﻧ ـﻔــﺬ
ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎ ﺋـ ــﺮات ﻣ ـ ـﺴـ ـ ّـﻴـ ــﺮة "درون"
وﺻ ـ ـ ــﻮارﻳ ـ ـ ــﺦ ﻛ ـ ـ ـ ــﺮوز إﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺄﺗــﻲ ﻧـﻔــﻂ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻄﻄﺎ ﻹرﺳﺎل ﻗﻮات
إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك إﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺮال ﺟ ــﻮزﻳ ــﻒ داﻧـ ـﻔ ــﻮرد،
ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،إن اﻟـﻘــﻮات
ﺳـ ـ ـ ــﻮف ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ذات ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ
دﻓـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪرات
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
وﺳﻼح اﻟﺠﻮ.
ُ ّ ً
وﻣـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮا ﺑ ـﺘــﺪﻣ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻘ ـ ّـﻮات
ً
ّ
اﻹﻳــﺮاﻧـ ّـﻴــﺔ ﻃــﺎﺋــﺮة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻼ
ﻃـ ـ ّـﻴـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎز إﻳﺮان ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔﻂ
ّ
ّ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع إن
ً
ُ ّ
"ﻫﺠﻮم أراﻣﻜﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪا
ً
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺪوان اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ"،
ً
ً
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ" :ﻣـ ـﻨـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ّ
ا ﻟــﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ ،ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ّ
ﻣﺴﺎﻋﺪة دوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـ ّـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻴـ ّ
ـﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻹ ﻣـ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ّ
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎ"ً .
ّ
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﻴﻦ "واﻓﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺸــﺮ
ً
ّ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
اﻟﻘﻮات
أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺳــﻮف
"ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺮع ﻣ ـ ــﻦ وﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ
ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺘﻴﻦ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،وﺻــﻒ داﻧﻔﻮرد
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

ﺗﺪرﻳﺒﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم
ً
ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ "ﻣـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
اﻟﻌﺪد ﻟﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﻮد.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
وﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﻛ ـﺸــﻒ
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،أﻋﻠﻦ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓ ـ ـ ــﺮض ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،وﺻ ـﻨــﺪوق
ً
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ َﻣﻦ
ﺳﻴﻘﺮر ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺿﺮب إﻳﺮان.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣــﻊ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﻟـ ــﻲ،
ﺳ ـ ـﻜـ ــﻮت ﻣ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﻮن ،أوﺿ ـ ــﺢ
ﺗﺮاﻣﺐ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻃ ـﻬــﺮان ﻫــﻲ اﻷﻗ ـﺴــﻰ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق.
ﻛﻤﺎ ﺣــﺬر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻃـﻬــﺮان ﻣــﻦ أن واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ
ً
أﻗﻮى ﺟﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻋ ــﻦ "ﺿ ـﺒــﻂ
ّ
اﻟﻨﻔﺲ" اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟــﺬي ﺗﺤﻠﺖ
ﺑﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ّ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ً
وردا ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺆال ﺣ ـ ــﻮل
اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻗ ــﺎل
إن اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة داﺋ ـﻤــﺎ
ً ّ
ﻣﺴﺘﻌﺪة ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن "ﺿــﺮب 15
ً
ً
ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ إﻳﺮان ﻻ ﻳﺤﺘﺎج
ُ ّ
إﻟــﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ دﻗﻴﻘﺔ وﺳﻴﺸﻜﻞ
ً
ﻳ ّــﻮﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ اﻟـ ـﺴ ــﻮء ﻟـ ـﻬ ــﺎ" ،ﺑـﻴــﺪ
أﻧ ـ ّـﻪ أﺿ ــﺎف "ﻟ ـﻜــﻦ ﻟـﻴــﺲ ﻫ ــﺬا ﻣﺎ
أﻓﻀﻠﻪ".
ّ
واﻋﺘﺒﺮ أن "إﺑﺮاز ﻗﻮة اﻟﻮﻻﻳﺎت
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ّ
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻲ
ّ ً
ّﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ" ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧﻪ ّ
"ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ" ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن.
ً
وﺗﺎﺑﻊ" :إﻳﺮان أﻓﻠﺴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ووﺿ ـﻌ ـﻬــﺎ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﺻﻌﺐ
ً
ً
ﺟ ـ ــﺪا" ،داﻋ ـﻴ ــﺎ "ﻗ ـ ــﺎدة إﻳ ـ ــﺮان إﻟــﻰ

وﻗــﻒ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻺرﻫﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﻘﺎذ ﺑﻠﺪﻫﻢ".

ﻣﻮﺳﻜﻮ
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻋــﺮب رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ،ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ
ﻛــﻮﺳــﺎﺗـﺸــﻮف ،ﻋــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن
ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻗــﻮاﺗ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ﻻ
ﻳﺸﻴﺮ إ ﻟــﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺮﻳﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان ،ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ
أن ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
"ﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ ﻣــﻦ
ﻋــﻮاﻣــﻞ ﺗـﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـﺘــﻮﺗــﺮ وزﻳ ــﺎدة
ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرة ﺗ ـﺼ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت
واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ".

ﺛﻤﻦ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
ً
وﻻﺣﻘﺎ ،رأى وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ ،أن
اﻟ ـﺤــﺰﻣــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت
ﺑ ــﻼده ﺿــﺪ إﻳـ ــﺮان ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑﻬﺪف
إﺟ ـﺒــﺎر اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻓـ ــﻊ ﺛ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم ﻋـﻠــﻰ
"أراﻣﻜﻮ".
ووﺻ ــﻒ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن،
اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻛ ـ ــﺎن "ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
ﻓ ــﺎﺷـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺐ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻋﻤﻼ ﻋﺪاﺋﻴﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴـ ـﻄ ــﻪ ووﻗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ً
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬه" ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻷدﻟ ــﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟ ــﻰ وﻗ ــﻮف إﻳ ــﺮان
وﺣـ ــﺪﻫـ ــﺎ وراء اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاء ،رﻏ ــﻢ
ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎوﻻت ﻃ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮان اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ﻋﺒﺮ
ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻃﺮاف أﺧﺮى ،ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ "أﻧﺼﺎر
اﻟﻠﻪ" اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء.

وﺗـﻌـﻬــﺪ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار
ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻂ اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﻮى ﻓــﻲ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان "ﻣﺎ
ﻟﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار".
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗ ــﺪرس
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﻋـ ــﺪة ﺧ ـ ـﻴـ ــﺎرات ﻟ ـﻠــﺮد
ﻋ ـﻠــﻰ "ﻫـ ـﺠ ــﻮم أراﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ" ،وردت
ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺨﻮادم واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮوﻛ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎوﻳـ ـ ــﺎت ،ﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم
إﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻃـ ـﻬ ــﺮان ﻧﻔﺖ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
ﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف
ّ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ّ
ُ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻈﻬﺮ "ﻗﻠﺔ
ﺣـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ" واﺷ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ وﻗ ــﺖ
وﺻــﻒ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺎس ﻣ ــﻮﺳ ــﻮي
اﻟﺨﻄﻮة ﺑـ "اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ".
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟ ــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ
إن اﻟﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" :ﻣﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﻳﺄس اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻓ ــﻮن ﻧ ـﻔــﺲ
ً
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣ ـ ـ ــﺮارا ﺑ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت،
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ
إﺟـ ـﺒ ــﺎر اﻷﻣـ ـ ــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
أن ﺗـ ـﺠـ ـﺜ ــﻮ ﺗـ ـﺤ ــﺖ اﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻮط
اﻟﻘﺼﻮى".
وأﺿ ـ ــﺎف ﻇ ــﺮﻳ ــﻒ ،اﻟـ ــﺬي ﻛــﺎن
ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪث ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ وﺻـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة" :ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺧﻄﻴﺮ وﻏﻴﺮ
ﻣ ـﻘ ـﺒ ــﻮل وﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ﻟـﻤـﻨــﻊ

اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء".
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوي اﻟـ ـ ــﺬي أﺑ ــﺮﻣـ ـﺘ ــﻪ إﻳ ـ ــﺮان
ﻓﻲ  2015ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
وﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ وأﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ
وروﺳـﻴــﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ اﻧـﺴـﺤـﺒــﺖ ﻣﻨﻪ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻋ ــﺎودت ﻓﺮض
ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت أﺣــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺮان.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻀﻮر
واﺷـﻨـﻄــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع "ﻟـﻜــﻦ ﻓﻘﻂ
إذا ﻋ ــﺎدت إﻟــﻰ اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟـﻨــﻮوي
وأوﻗﻔﺖ ﺣﺮﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﺟــﺪد اﻟﻮزﻳﺮ
ﻧـﻔــﻲ ﺑ ــﻼده اﺗ ـﻬــﺎم اﻟــﺮﻳــﺎض ﻟﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﺘــﻮرط ﻓــﻲ "اﻋ ـﺘــﺪاء أراﻣ ـﻜــﻮ".
وﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ ﻳ ــﻮم ﻣــﻦ إﻋــﻼن
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ
ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺸﺎط وﻗﻒ
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﻗ ــﻒ "اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ" اﻟـ ــﺬي ﺗـﻘــﻮده
اﻟﺮﻳﺎض ﻏﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ــﻚ ،ﻫ ــﺪد ﻗــﺎﺋــﺪ
"اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري" ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ دول اﺧﺮى.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺳـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺔ
ﺧ ــﻼل اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح "ﻣـﺘـﺤــﻒ اﻟ ـﺜــﻮرة
اﻻﺳــﻼﻣـﻴــﺔ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﻤـﻘــﺪس":
"ﻣ ـ ـ ــﻦ رﻳ ـ ـ ــﺪ أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن أراﺿ ـ ـﻴـ ــﻪ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ
ً
ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻬﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻟــﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺠﺮ اﻟﺤﺮب
اﻟﻰ أراﺿﻴﻨﺎ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻧ ــﺄﻣ ــﻞ أﻻ ﻳــﺮﺗـﻜـﺒــﻮا
ﺧﻄﺄ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ" ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻌ ــﺪد ﻣﺎ
وﺻﻔﻪ ﺑـ "اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات" اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان.
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑ ــﺪا أﻧ ــﻪ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ ﻋﻠﻰ
اﺗ ـ ـﻬـ ــﺎم اﻳـ ـ ـ ــﺮان ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗ ــﻮف وراء
ﻫ ـﺠــﻮم "أراﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ" ﻗ ــﺎل ﺳــﻼﻣــﻲ:
"ﻟﺘﻌﻠﻤﻮا أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﻠﻦ أي ﻋﻤﻞ
ً
ﻧﻘﻮم ﺑﻪ" ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻹرادة
ﻋﻤﻼ وﻗﻮﻻ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻤﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ".
و ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ أن ﺑ ـ ـ ـ ــﻼده
ﻣﻌﺘﺪ ،ﺣﺘﻰ وإن
"ﺳﺘﺘﻌﻘﺐ أي
ًٍ
ً
ﺷﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣﺤﺪودا ،وﺳﺘﺴﻌﻰ
ً
ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎء ﻋـﻠـﻴــﻪ" ،ﻣ ـﺤ ــﺬرا ﻣــﻦ أن
"اﻟ ـﻀــﺮﺑــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪودة ﻟــﻦ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣـﺤــﺪودة ،وﺳــﻮف ﻧــﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺴ ــﻮل ﻟ ــﻪ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ اﻟـ ـﻌ ــﺪوان
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ ،وﺳ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺮه وﻟـ ــﻦ ﻧـﺘــﺮك
ﻟ ــﻪ أي ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺔ" .وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ:
"ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ ﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰال اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎب
ً
وﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺠﻬﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﺘﺪ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﻘــﻮة
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻓـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺣ ــﺎﺟ ــﻲ
زادة أن أي ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان
ﺳﻴﻘﺎﺑﻠﻬﺎ "رد ﺳﺎﺣﻖ".
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻛﺪ اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ،اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ
ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ﺷــﻲ
ﺟ ـﻴ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﻎ ،أن اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم ﻋـﻠــﻰ
"أراﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ" ﻋ ـﻤــﻞ إﺟ ــﺮاﻣ ــﻲ ﻳﻤﺜﻞ
ً
ً
ً
ﺗﺼﻌﻴﺪا ﺧﻄﻴﺮا وﺗﻬﺪﻳﺪا ﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺎل إن "اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ
اﻹﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت" ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ً
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻴﻮم أو ﻏﺪا.
)اﻟﺮﻳﺎض ،واﺷﻨﻄﻦ ـ أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ّ
ﺟﻴﺶ ﺳﻨﻲ  -ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن!
ﻛـﺸــﻒ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،اﻟـﻠــﻮاء
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻛﻲ
أﺷﺮف رﻳﻔﻲ ،أن "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺣﻞ ﺳﺮاﻳﺎ
ّ
ً
ً
ﻳﻨﺸﺊ ﺟﻴﺸﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ  80ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ و20
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،وﻳﺠﺮي ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻲ إﻳﺮان
ﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎع".

وأوﺿ ــﺢ أﻧــﻪ ﻗــﺪ "ﺗـ ّـﻢ إﺟ ــﺮاء  4دورات ﺗﺪرﻳﺐ
ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻫــﻲ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﺮب ﻣﻨﺎﻃﻘﻨﺎ"،
وﻗ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﻳـﻀــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺔ ﺑــﺮﺳــﻢ اﻟـﻘــﻮى
اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

داﻧﻔﻮرد :ﻻ ﻧﻈﺎم دﻓﺎع ﺟﻮي
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺻﺪ ﻫﺠﻤﺎت »أراﻣﻜﻮ«
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛــﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟــﻮزﻳــﻒ داﻧـ ـﻔ ــﻮرد ،إﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ أي
ﻧﻈﺎم دﻓﺎع ﺟﻮي أو ﺻﺎروﺧﻲ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺮد ﺻﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف
ﻣﻨﺸﺂت ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺮال اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻮﻟﻪ،
ﺧﻼل إﻳﺠﺎز ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع

اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣــﺎرك إﺳﺒﺮ" :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي
ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪد ،ﻣﺜﻞ اﻟــﺬي ﺗﺤﺪﺛﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻮﻛﻢ،
أﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻲ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﻘﺎت
ﻣﻦ اﻟـﻘــﺪرات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
)ﻫﺠﻤﺎت( ﺳﺮب ﻃﺎﺋﺮات ﺑــﺪون ﻃﻴﺎر أو ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮان".

»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« و»اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن«
و»اﻟﺤﺸﺪ« ﺟﺰء ﻣﻦ إﻳﺮان!
ادﻋﻰ إﻣﺎم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﻬﺪ ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
إﻳ ــﺮان ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣــﺪن اﻟـﺒــﻼد ،أﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪى ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ
إﻳﺮان أﻛﺒﺮ ﻣﻦ "ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ" ،واﻋﺘﺒﺮ أن
ﻛﻞ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻫﻲ "ﺟﺰء ﻣﻦ إﻳﺮان".
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ )إﻳﺴﻨﺎ(
ّ
ﻋﻦ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻗﻮﻟﻪ إن "إﻳــﺮان اﻟﻴﻮم
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ إﻳﺮان وﻻ ّ
ﺗﺤﺪ ﺑﺤﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.

اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
وأﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻤﺎس
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻫــﺬه ﻛﻠﻬﺎ إﻳ ــﺮان" .وﺗــﺎﺑــﻊ" :أﻟﻴﺲ
ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن إﻳﺮان؟ أوﻟﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ إﻳﺮان؟"
ﻳﺬﻛﺮ أن آﻳﺔ اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪى ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ وﺣﺘﻰ إﻗﺎﻟﺘﻪ.

أﺑﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺗﺮ
إﻋﺠﺎﺑﺎ ﻧﺎدرا ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ .وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻛﺎرﺗﺮ ﻓﻲ
أﺗﻼﻧﺘﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﻧﻪ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﺄن ﺗﺮاﻣﺐ
"ﻣﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ
اﻟﺤﺮب" ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ .وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ّ
"ﺗﻮﺻﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻳﺮان،
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﻦ وﺟﺪ أﻧﻪ
ﻣﺴﺆول" ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت.

ﻇﺮﻳﻒ :ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن أﻛﺪ
ﻣﺎ ﻛﻨﺎ داﺋﻤﴼ ﻧﻘﻮﻟﻪ

ّ
ﻋﻠﻖ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﻇﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن
ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ إن رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،وإﻧﻪ اﺿﻄﺮ
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻹﺧﺒﺎره ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ.
وﻗﺎل ﻇﺮﻳﻒ" :ﺣﺘﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ
أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ ﻟﻠﻜﺬب ﻋﻠﻴﻪ
ودﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﺤﺮب ،وﻳﻌﺘﺒﺮ
أن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﻳﻪ".
وأﺿﺎف" :اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ،رﻏﻢ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻃﺮد
ً
أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ" ،ﻓﻲ
إﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﻘﺎل ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن.

ﻫﻞ إﻳﺮان ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ
 ٥دول ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟـ »درون«؟

زﻋﻢ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﻣﻴﺮ
ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲ زادة أن إﻳﺮان
ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة )اﻟﺪرون(.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض "ﺻﺎﺋﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺮات" ﺑﻄﻬﺮان رأى
ﺣﺎﺟﻲ زاده أن ﺑﻼده ﺣﻘﻘﺖ
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻤﺘﺎزا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮادارات ،واﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻫﻮ إﺳﻘﺎط اﻟﺪرون اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
آر ﻛﻴﻮ  4ﺳﻲ".
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ً
ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻄﻮي ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ...وﺗﻨﻈﺮ ﻃﻌﻮن »اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ«

ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺤﻮز ﺛﻘﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« وﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﺪة ...واﻷﺣﺰاب اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﺮوي
ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲً ،
وﺣﻤﻠﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ً
أﻏﻠﻘﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ  23ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺼﺎرم ﺑﺪﻓﻦ
رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻷﺳﺒﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺬي ُﻃﺮد ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ 14
ﻳﻨﺎﻳﺮ  2011ﺑﺪﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎه
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺪﻋﻮ
اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪة
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﻣــﻊ ﻣـ ــﻮاراة ﺟـﺜـﻤــﺎن رﺋﻴﺴﻬﺎ
اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺮى ،أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻓــﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻃﻮت ﺗﻮﻧﺲ ﺻﻔﺤﺔ
زﻳ ــﻦ اﻟـﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑــﻦ ﻋـﻠــﻲ ﺑﺸﻲء
ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ،وﻓﺘﺤﺖ ذراﻋﻴﻬﺎ
أﻣﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﺧﻮل
ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻃﺎج ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ
اﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ،
ﻫ ـﻤــﺎ اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ــﻲ ﻗ ـﻴــﺲ ﺳـﻌـ ّـﻴــﺪ،
اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﺣﻜﻢ
ﻣ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ،وﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮوي رﺟ ــﻞ
اﻷﻋﻤﺎل وﻗﻄﺐ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻮف
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻟــﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺒﺄ وﻓــﺎة ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﻰ ﺑـ ـﺠ ــﺪة اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم
اﻷول ﻓﻲ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر وﻻ ﻓﻲ
أﺣﺎدﻳﺚ أﻫﻞ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ
ً
أﻳﻀﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاب ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ووﻓﻖ إﻋﻼن ﺻﻐﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻻﺑ ـ ــﺮس« اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ،
دﻓــﻦ ﺑــﻦ ﻋﻠﻲ أﻣــﺲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻮرة ،وﺳـﻴـﺘـﻠـﻘــﻰ ﻗ ـﺴــﻢ ﻣﻦ
أﺳ ـ ــﺮﺗ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزي اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ﻓــﻲ
ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻛ ـﺘــﺐ ﺻ ـﻬــﺮه ﻣـﻐـﻨــﻲ اﻟ ــﺮاب،
ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﻴــﺶ
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر
ﻋﻠﻰ »إﻧﺴﺘﻐﺮام«» ،اﻟﻴﻮم ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟـﻤـﻨــﻮرة ،وﺳ ـﻴــﻮارى اﻟـﺜــﺮى ﻓﻲ
اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ«.
وﺷﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،اﻟــﺬي أﻛــﺪ ﻓﻲ
ّ
ﻳﻮص
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ »ﻟﻢ
َ
ﺑــﺪﻓـﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ« ،اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ّ
ﺑﺘﺼﺮف »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ
ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎزة ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺪة إﻟــﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ«،
وﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ.
أﻣﺎ أرﻣﻠﺘﻪ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﺪة ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻴﻬﺎ
ﻧﺴﺮﻳﻦ وﺣﻠﻴﻤﺔ واﺑﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ،
ﻓﻘﺪ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﺳﻴﺔ
ً
ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﺧﺘﻼس أﻣﻮال وﺣﻴﺎزة أﺳﻠﺤﺔ
وﻣﺨﺪرات وﻗﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ.
ً
وﺻﺪرت ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﻳﻀﺎ
أﺣ ـﻜ ــﺎم ﻋ ــﺪة ﺑــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ اﻟـﻤــﺆﺑــﺪ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻹداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ اﻟﺪاﻣﻲ
ﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أﺛـﻨــﺎء ﺛــﻮرة أواﺧــﺮ
 2010وﺑــﺪاﻳــﺔ  2011اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ

ّ ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ أﻳﻮا أﻣﺲ اﻷول
ﺑﺎﻳﺪن

ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻔﻘﺪ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ وﻓﺎة ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻗﺘﻴﻞ .ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﻳﻤﺜﻞ ﻳﻮﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء.

ﻃﻌﻦ وﻣﻨﺎﻇﺮة
وﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎت ﻋ ـﻠ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ــﺪأت
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،أﻣﺲ ،اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
 6ﻃﻌﻮن ﺿﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪور
اﻷول ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
ً
ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ  6ﻣﻦ أﺻــﻞ  26ﻣﺮﺷﺤﺎ،
ﻫﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ،
ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺰﺑﻴﺪي،
واﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮف،
وﻧــﺎﺟــﻲ ﺟ ـﻠــﻮل ،وﺣــﺎﺗــﻢ ﺑــﻮﻟـﺒـﻴــﺎر،
وﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أﻛ ـ ــﺪ ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻫـﻴـﺌــﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﻫﺸﺎم اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ،أﻣﺲ
اﻷول ،أن اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ ﻟﻦ
ﺗﺤﺼﻞ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي

ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠــﻦ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻋ ـ ــﺪة ﻣـ ــﺮاﺳـ ــﻼت ﻟ ـﻜ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﺑﺄن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ رﻓـ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﺛ ــﻼث
ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﻘﺮوي
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ،ﻃﻠﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﺎح ﺑـ ـ ــﺄي ﺷـﻜــﻞ
ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ أن ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﺤـﻈــﻮظ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺲ ّ
ﺳﻌﻴﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟــﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻗﺒﻞ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺪد ﻓﻲ
 6أو  13أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

دﻋﻢ وﺗﺮدد
ً
ً
وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﻴﺮا

ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
»اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
أﻋﻠﻨﺖ
ﺣﺮﻛﺔ ّ
ّ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺣ ــﻞ ﻣــﺮﺷـﺤـﻬــﺎ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح
ً
ّ
ﺳﻌﻴﺪ
ﻣــﻮرو ﺛﺎﻟﺜﺎ ،أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻋﻢ
ﻓﻲ اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ
أﻧ ـﻬــﺎ »اﺧ ـﺘ ــﺎرت أن ﺗـﺴــﺎﻧــﺪ ﺧﻴﺎر
ً
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ« .وﺣ ـﺼــﻞ ﺳـﻌـ ّـﻴــﺪ أﻳـﻀــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻋ ـ ــﻢ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺮزوﻗ ــﻲ،
ّ
وأﻋـﻠــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺷــﺢ اﻟﺨﺎﺳﺮ
اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ ﻟـﻄـﻔــﻲ ﻣــﺮﻳ ـﺤــﻲ ،اﻟ ــﺬي
ﺣﺼﺪ  4.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات،
واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮف
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوف ﺑ ـﺘــﻮﻟ ـﻴــﻪ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻋــﻦ
ﺟـﻬــﺎدﻳـﻴــﻦ ،واﻟ ـﻨــﺎﺷــﻂ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ّ
ﻟﺴﻌﻴﺪ.
ﻋﺒﻮ ،ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ
وﻻ ﺗــﺰال اﻷﺣ ــﺰاب »اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ«
ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـ ــﺮدد ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻢ ﻗـﻴــﺲ
واﻟـﻘــﺮوي .وﺧﺴﺮت ﺟﻞ اﻷﺣــﺰاب

ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻓــﻲ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﻣــﺎ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗﻌﺮف
ﺑـ ـ »ﻓﻀﻴﺤﺔ زﻳـﻠـﻴـﻨـﺴـﻜــﻲ« ،ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷوﻛﺮاﻧﻲ ﻓﻮﻟﻮدﻳﻤﻴﺮ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ،
إذ ّﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟـﺤــﺰب اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ  ،2020ﻣــﻦ ﺧﺼﻤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑــﺎﻟـﻜـﺸــﻒ ﻋـﻠـﻨــﺎ ﻋ ــﻦ ﻧﺺ
ً
ﺧﻼﻟﻬﺎ َ»ﺗﻌﻬﺪا«
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺗﺮدد أﻧﻪ ّﻗﺪم
َ
ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﻟﺰﻋﻴﻢ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻴﻞ ﻓــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﻗــﺪ
ﻳ ـﻜــﻮن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻃـﻠــﺐ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻧﻈﻴﺮه
اﻷوﻛــﺮاﻧــﻲ ﺗــﺰوﻳــﺪه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣــﻮل ﻧﺠﻞ
ﺑﺎﻳﺪن ،ﻫﺎﻧﺘﺮ.
وﻗﺎل ﺑﺎﻳﺪن ،أﻣﺲ اﻷول» ،ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ،
ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻳـﻨـﺸــﺮ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر ﻧﺺ
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ«.
ووﺟـﻬــﺖ اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻳﺪن،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت اﻷزﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻷﻳ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺖ أن أﺣ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮﺑـ ــﻲ وﻛ ــﺎﺷـ ـﻔ ــﻲ

اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻓـ ــﻲ داﺋـ ـ ـ ــﺮة اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺎرات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ،ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو
ﺣ ــﻮل ﻣـﻜــﺎﻟـﻤــﺔ ﻫــﺎﺗـﻔـﻴــﺔ ﻟـﺘــﺮاﻣــﺐ ﻣــﻊ زﻋﻴﻢ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻮﻟﻮدﻳﻤﻴﺮ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ.
ودﻋ ــﺎ ﺑــﺎﻳــﺪن ﺗــﺮاﻣــﺐ إﻟ ــﻰ »ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ أﻣــﺮ
اﻟــﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻼغ ّ
ﻣﺴﺮب
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس«.
وأﺿﺎف ﺑﺎﻳﺪن» :إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪود ّ
ﻟﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل ﺳﻠﻄﺘﻪ وإﻫﺎﻧﺔ
ﺑﻼدﻧﺎ«.
وﻛ ــﺎن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻗــﺪ ﻧـﻔــﻰ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ارﺗﻜﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ،ووﺻــﻒ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
إﻟ ــﻰ اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎوي،
اﻟ ـﻤــﺰاﻋــﻢ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ »ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻗﺮﺻﻨﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ــﺪا اﻟـ ـﻐـ ـﻀ ــﺐ ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ،إن
ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ »داﺋﻤﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻻ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﺎﺋﺒﺔ« ،ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺮب وﻛﺎﺷﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن »ﻟﻪ دواﻓﻊ
ﺣﺰﺑﻴﺔ«.
وﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ اﻷول ،ﻧﺸﺮ ﺗﺮاﻣﺐ
ّ
ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪات ﻋ ـ ّـﺪة ﺑـﻬــﺬا اﻟ ـﺨ ـﺼــﻮص ،واﺗـﻬــﻢ

ً
أﻧﻘﺮة ﺗﺴﺘﻌﺪ »ﻃﺒﻴﺎ« ﻟﻠﺘﻮﻏﻞ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات
• دﻣﺸﻖ ﺗﻌﻠﻦ إﺳﻘﺎط »درون« • ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻸوروﺑﻴﻴﻦ :اﺳﺘﻌﻴﺪوا »دواﻋﺸﻜﻢ«
ﻣــﻊ ﺑ ــﺪء إرﺳ ــﺎل اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻃــﻮاﻗــﻢ
ً
ﻃﺒﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﻮﻏﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ،أﻋﻠﻨﺖ دﻣﺸﻖ ،أﻣﺲ ،إﺳﻘﺎط
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﻣـﺴـﻴــﺮة )درون( ﻣ ــﺬﺧ ــﺮة ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ،ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎدث ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وأرﺳﻠﺖ أﻧﻘﺮة أﻃﺒﺎء إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪود
ً
ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ ،وأﻟﻐﺖ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻮﻏﻞ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ .وﻗﺎل ﻣﺴﺆول
أﻣـﻨــﻲ ﺑ ــﺎرز ،ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳ ـﺘ ــﺮز«» :ﺗــﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ
إﺟﺎزات اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟ ـﺤــﺪود .وﻧﺴﺘﻌﺪ ﻣﻨﺬ ﻓـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
اﻵن وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ً
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺒﺪو ﺿﺮورﻳﺎ«.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺴﺆول أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏﺎن ﺗﺤﺪث ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻗﻠﻖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ووﺣﺪات
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وأﺷﺎر إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪم
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ«.
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻧ ـﻔــﻰ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻮت ﻧﺎوﻣﺎن إرﺳﺎل ﻗﻮات
أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻟ ــﺪورﻳ ــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣ ـﻨــﺔ ﻣــﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
واﻟﻤﻬﻤﺔ اﻵن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻫﺰﻳﻤﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ.
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧ ـﺒــﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)ﺳ ــﺎﻧ ــﺎ( ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺪر ﻣ ـﻴــﺪاﻧــﻲ أن »اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ :ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ

دارت ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ وﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻧﻈﻤﻮا ﻣﺴﻴﺮة
رﻏﻢ اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أزاﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ
ﻟﻠﺼﻴﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪران ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﺟﺪران
ﻟﻴﻨﻮن« .وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون
ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺗﻮﻳﻦ ﻣﻮن ،ﺣﻴﺚ
أﺣﺮق ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻄﻢ آﺧﺮون ﺣﻮاﺟﺰ
ﺧﺸﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ وأﻋﻤﺪة
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮور ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺣﻮاﺟﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
أﺿﺮﻣﻮا اﻟﻨﺎر ﻓﻲ أﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ .وﺣﻄﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﻣﻌﺪات ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻘﻄﺎرات
اﻟﺘﺮام .وأﻏﻠﻘﺖ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﺜﻴﺮة
ً
أﺑﻮاﺑﻬﺎ واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.

اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »وﺳﻄﻴﺔ
وﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﻴ ـﺒ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ« اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق
اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ،وﺟ ــﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ
ﻣــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺤ ـﺒ ـﻄــﺔ وﻛ ــﺎرﺛ ـﻴ ــﺔ،
وﻟــﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﻧﺴﺒﺔ واﺣــﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻷﺻ ـ ـ ــﻮات .وﺣ ــﻞ أﺑـ ــﺮز ﻣــﺮﺷـﺤــﻲ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﻫﻤﺎ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺰﺑﻴﺪي
ﺑـﺤـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ  10.73ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.3ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﺪارك اﻟﺨﻴﺒﺔ
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻰ ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪارك
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻴﺒﺔ
»اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ« ،دﻋ ــﺎ ﺣ ــﺰب »ﺣــﺮﻛــﺔ

ﺗـﺤـﻴــﺎ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ« ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﺸــﺎﻫــﺪ،
اﻟﺰﺑﻴﺪي ،اﻟﺬي دﻋﻤﻪ ﺣﺰب »ﻧﺪاء
ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺟﺒﻬﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻀﻮة ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰب »ﺗﺤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ« آﻣﺎل
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮﻳﺔ» :ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺑ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ دﻋ ــﺎ
اﻟ ــﺰﺑـ ـﻴ ــﺪي اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻠــﻮس إﻟ ــﻰ
ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﻮار ﻟـﺘــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﺼــﻒ
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ« ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟـ ــﻰ أن
»اﻟـﺼــﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟــﻼﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،وإذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺸﺘﺖ
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﻤﺜﻞ
ﺧـ ـﻄ ــﺮا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺿﺒﺎﺑﻴﺎ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ«.
)ﺗﻮﻧﺲ  -وﻛﺎﻻت(

ّ
»ﻓﻀﻴﺤﺔ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ« :ﺑﺎﻳﺪن ﻳﺘﻬﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ

)روﻳﺘﺮز(

دوﻟﻴﺎت

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ،وﻣﻦ ﺧﻼل
ّ
اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﺗﺠﺎه
اﻟـﺸــﺮق ﻓــﻮق أﺟ ــﻮاء ﺑـﻠــﺪة ﻋــﺮﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺳﻔﻮح
ً
ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ »ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺰودة ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ
ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺨﻴﺨﻬﺎ ﺑﻌﺒﻮة ﻣﻦ
ﻣﺎدة اﻟﺴﻴﻔﻮر ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر«.
وﻟ ــﻢ ﻳــﻮﺟــﻪ اﻟـﻤـﺼــﺪر اﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة
إﻟ ـ ــﻰ إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ أو أي ﻃ ـ ــﺮف آﺧ ـ ـ ــﺮ ،إﻻ أن
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻛﺘﻔﺖ ﺑــﺎﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت
اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ﺗـﺼــﺪت ﺧــﻼل ﺳـﻨــﻮات ﻟـ
»اﻋﺘﺪاءات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات
واﻟﺼﻮارﻳﺦ«.
وأﻛــﺪ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮة
ً
اﻟﻤﺴﻴﺮة »اﻟﻤﻔﺨﺨﺔ« أﻣﺲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ
»ﻟ ــﻢ ﻳـﻌـﻠــﻢ ﺣـﺘــﻰ اﻟـﻠـﺤـﻈــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﺣــﺰب
اﻟﻠﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ
أﺳﻘﻄﻬﺎ أم ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم«.
وﻣ ــﻊ ﺗ ـﺤ ــﻮل اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧ ــﻼل اﻷﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴــﺮح ﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات
اﻟﻤﺴﻴﺮة ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﻮرﻳﺔ وﺣﻠﻴﻔﻴﻬﺎ
»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وإﻳﺮان ،ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻀﺎدات اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺠﻮي ﻣﻦ إﺳﻘﺎط »درون« ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ
ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺤـﻴــﻂ ﻣ ـﻄــﺎر ﺟ ــﺐ رﻣ ـﻠــﺔ ﺑــﺮﻳــﻒ ﺣـﻤــﺎة
اﻟﻐﺮﺑﻲ.
ً
وﻳـ ــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،أﻓ ـ ــﺎدت »ﺳ ــﺎﻧ ــﺎ« أﻳـﻀــﺎ
ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي »ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة« ﻓﻮق

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻘﺮﺑﺎ ﻓﻲ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،ﻣﻦ
ً
دون أن ﺗﺤﺪد ﻣﺼﺪرﻫﺎ أﻳﻀﺎ.
وﻓ ــﻲ  24أﻏـﺴـﻄــﺲ اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻘﺮﺑﺎ وﻗﺘﻠﺖ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ »ﺣﺰب
ً
ً
اﻟـﻠــﻪ« ،ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧـﻬــﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻫﺠﻮﻣﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺎ
ً
ّ
ﻣﺴﻴﺮة.
وﺷﻴﻜﺎ ﺑﻄﺎﺋﺮات
ّ
وﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻻﻓﺖ ،ﻫﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻬﺎدﻳﻴﻦ
ﺗﻌﺘﻘﻠﻬﻢ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ(
وإﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود أوروﺑﺎ إذا ﻟﻢ
ً
ﺗﺒﺎدر ،ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة
رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻟﺪى اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻷﺳـﺘــﺮاﻟــﻲ ﺳﻜﻮت ﻣــﻮرﻳـﺴــﻮن» :أﻧــﺎ ﻫﺰﻣﺖ
دوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺨــﻼﻓــﺔ ،واﻵن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ آﻻف اﻷﺳ ــﺮى
وﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ أﺗﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪﻫﻢ«،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﺣﺘﻰ اﻵن رﻓﻀﻮا ذﻟﻚ«.
وﺑﻠﻬﺠﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻸوروﺑﻴﻴﻦ:
»ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺳﺄﻗﻮل :أﻧﺎ آﺳﻒ ﻟﻜﻦ
إﻣـ ــﺎ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴــﺪوﻫــﻢ أو ﺳـﻨـﻌـﻴــﺪﻫــﻢ إﻟــﻰ
ّ ً
ّ
ﻣﺠﺪدا«،
وﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﺳﺮﻫﻢ
ﺣﺪودﻛﻢ
ً
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ ﺳﻴﻔﻌﻞ ذﻟ ــﻚ »ﻷن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺴﺠﻦ آﻻف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
وﻗ ـﻌ ــﻮا ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﻏــﻮاﻧ ـﺘــﺎﻧــﺎﻣــﻮ وﻟــﻦ
ً
ﺗﺒﻘﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻃــﻮال ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ«؛
ّ
ﻷن ذﻟ ــﻚ ﺳـﻴـﻜــﻠـﻔـﻬــﺎ »ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات وﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
اﻟﺪوﻻرات«.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ّ
»اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻓﻲ إﺣﺪاﻫﺎ
ّ
وﺷــﺮﻛــﺎء ﻫــﻢ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ«
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺳﺮ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳ ــﺮﻏ ــﺐ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ّـﻮاب اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﻮن ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ّ
ﺳﻴﺪ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻷوﻛﺮاﻧﻲ ﺗﺰوﻳﺪه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺒﺎﻳﺪن
أو ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
وﻋـﻤــﻞ ﻧـﺠــﻞ ﺑــﺎﻳــﺪن ،ﻫــﺎﻧـﺘــﺮ ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﺎزﻳﺔ أوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ،2014ﺣﻴﻦ
ً
ﻛــﺎن واﻟ ــﺪه ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــﺎراك
أوﺑﺎﻣﺎ.
وﻛﺎن ﻋﻤﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺬﻛﻮر ّ
ﻗﺪم
ّ
ً
ً
ﺑﻼﻏﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ  12أﻏﺴﻄﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ
ّ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻴــﺔ،
ﻣــﺎﻳ ـﻜــﻞ اﺗ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ـﺴــﻮن ،اﻟـ ــﺬي اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺑ ــﺪوره
ّ
أن اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ ﺣـ ّـﺴــﺎﺳــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻜـﻔــﻲ ﻹﺑ ــﻼغ
»اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس« ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ.
ُ
وﻣﺜﻞ اﺗﻜﻴﻨﺴﻮن اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ
ّ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ُﻳﺴﻴﻄﺮ
ّ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪه.
ﻋﻠﻰ
ّ
ﻏﻴﺮ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ّآدم ﺷﻴﻒ ،أﺳﻒ
ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻘ ــﺎب اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ »ﻷﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﻧـﺤـﺼــﻞ

ﻋﻠﻰ ّ
وﻣﺪﻳﺮ
أي إﺟــﺎﺑــﺔ ،ﻷن وزارة اﻟـﻌــﺪل
ّ
ّ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ«.
وأﺿﺎف» :ﻻ ﻧﻤﻠﻚ اﻟﺒﻼغ ،وﻻ ﻧﻌﺮف إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ أم ﻻ«.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ »وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟــﻮرﻧــﺎل« ﻋﻦ »ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ«،
أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻧﺠﻞ ﺑﺎﻳﺪن.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ  ،CNNﻗﺎل رودي
ﺟــﻮﻟ ـﻴــﺎﻧــﻲ ،ا ّﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،إﻧ ــﻪ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ ﻛﻴﻴﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺸﺄن ﻧﺠﻞ ﺑﺎﻳﺪن ،وﺑﺎﻷﺧﺺ »اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻻدﻋ ــﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗ ـ ّ
ـﻮرط ﺟــﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﺴﺎد«.
وأﻋ ـ ــﺎدت ﻫ ـﻴــﻼري ﻛـﻠـﻴـﻨـﺘــﻮن ،ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت  2016اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ،
ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة أﻣﺲ اﻷول،
وﻛﺘﺒﺖ» :اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻟﻤﺮة ﺟﺪﻳﺪة«.
وﺗﺤﻴﻞ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
إﻟــﻰ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣــﻮل اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﺑﻴﻦ
ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ .2016
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ أ ف ب ،د ب ا(

ﺑﺎرﻳﺲ :اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﺸﺮات
ﻣﻊ ﻋﻮدة اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺴﺘﺮات«

ّ
ﺗﺠﺪدت ،أﻣﺲ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺴﺘﺮات
اﻟﺼﻔﺮاء« ﻓﻲ ﺷﻮارع ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎخ
واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺮاث اﻷوروﺑﻲ .وﻧﺸﺮت
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 7500
ﺷﺮﻃﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻊ ﺧﺮاﻃﻴﻢ
ﻣﻴﺎه وﻋﺮﺑﺎت ﻣﺼﻔﺤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺪرك .وأﻓﻴﺪ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ
ً
 120ﺷﺨﺼﺎ أﻣﺲ .وﻛﺎن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،دﻋﺎ
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺪوء.

اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ :ﻛﻴﺮﺷﻨﺮ أﻣﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻛﻴﺮﺷﻨﺮ،
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﺔ
ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﺗﻌﺪ
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ذات
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﺮوف
ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ »دﻓﺎﺗﺮ
ُ
اﻟﻔﺴﺎد« اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻢ إدارة
ﻛﻴﺮﺷﻨﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﺎﺿﻲ
رﺷﺎوى ﻟﻘﺎء ﻣﻨﺢ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻋﺎﻣﺔ. ،

أﻳﻤﻦ ﻋﻮدة أول ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﻮد
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺖ
ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ إﺣﺎﻃﺎت ﻣﻦ »ﻣﻮﺳﺎد« وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ
ﻳﺒﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ رؤوﻓﻴﻦ رﻳﻔﻠﻴﻦ،
اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻣ ـﺸ ــﺎورات ﻣــﻊ اﻷﺣـ ــﺰاب اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ،
ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺟــﺮت اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
وﻻﻳﺘﻪ زﻋﻴﻢ ﺣــﺰب »ﻟﻴﻜﻮد« )ﻳﻤﻴﻦ( ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺧﺼﻤﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب
»أزرق أﺑ ـﻴ ــﺾ« )وﺳـ ــﻂ( ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ،
ﺳﺘﻜﻮن اﻷﺣ ــﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﺘﻲ
ﺧ ــﺎﺿ ــﺖ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻓ ــﻲ »اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ« ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ أﻳ ـﻤــﻦ ﻋـ ــﻮدة ،أﻛ ـﺒــﺮ ﻛﺘﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﺑــﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮد
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،إذا أﻓﺮزت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ.
وﻣﻨﺤﺖ زﻳــﺎدة ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
»اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  13ﻣـﻘـﻌــﺪا ،ﻣﻦ
إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ  120ﻓﻲ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﺗﻜﺘﻞ ﺧﻠﻒ
»ﻟﻴﻜﻮد« اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  31ﻣﻘﻌﺪا ،و»أزرق
أﺑﻴﺾ« اﻟﺬي ﺣﺼﺪ  33ﻣﻘﻌﺪا.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة ،وﻫﻮ اﺣﺘﻤﺎل
واﻗﻌﻲ ،رﻏﻢ رﻓﺾ ﻏﺎﻧﺘﺲ دﻋﻮة ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وﻟﻢ ﻳﺸﺎرك أي ﺣﺰب ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻷﻗﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن
ّ ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل أﺣﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻪ
إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ،ﻓــﻲ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻳﻤﻦ ﻋﻮدة
ً
)روﻳﺘﺮز(
زﻋﻴﻤﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻗﺒﻞ .ﻟﻜﻦ إذا أﺻﺒﺢ ﻋﻮدة ) 44ﻋﺎﻣﺎ(
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻠﻘﻰ إﺣــﺎﻃــﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات )اﻟﻤﻮﺳﺎد( وﺳﻴﻠﺘﻘﻲ زﻋﻤﺎء وﻳﺪﻋﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻌﺮب ﻣﺮارا إﻟﻰ إﻧﻬﺎء
اﻟﺪول اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ.
اﺣﺘﻼل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة،
وﻳﺘﻴﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ وإﻗــﺎﻣــﺔ دوﻟ ــﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟـﻘــﺪس
ﺷـﻜــﺎوى اﻟـﻌــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ وﻣﻨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
أﻛﺒﺮ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،اﺟـﺘـﻤــﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،أﻣــﺲ
وﻗــﺎل ﻋــﻮدة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺧــﺎرج ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ اﻷول ،ﻣﻊ ﻣﺒﻌﻮث اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺣﻴﻔﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺟﻴﺴﻮن ﻏﺮﻳﻨﺒﻼت،
ﺷﻤﺎل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،إﻧﻪ »ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﻢ« ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻪ أي اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
اﻷوﺳ ـ ــﻂ اﻟ ـﺘــﻲ ﻃ ــﺎل اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎرﻫــﺎ ،واﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوﻓــﺔ
ً
ﻟﻜﻦ رﻏــﻢ أن »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« ﺳﺘﻜﻮن إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ«ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن« ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
أﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ،ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮن إن أﺣــﺰاب ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة.
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ
وذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ،أن ﻏﺮﻳﻨﺒﻼت أراد أن
ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﺴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻮﺿﺢ أﻓﻀﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺨﻄﺔ.
ﻋﺪد ٍ
ﻋﻮدة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
اﻟﻘﺪس) -روﻳﺘﺮز(

دوﻟﻴﺎت

٢٤

دلبلا

•
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إﻣﺎراﺗﻴﻮ اﻟﺨﺎرج ﻳﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻟﻨﻬﺞ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺗ ـ ـﺒـ ــﺪأ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻹﻣ ــﺎراﺗـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨ ــﺎرج،
ﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن( ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،
وﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺘــﺎح ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻺﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻔــﺎرات
اﻹﻣﺎرات وﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎر اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ أﻋ ـﻀــﺎء
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدﻳ ــﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﻼدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ.

وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪار ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ  118ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا
اﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺎ ،أﻋــﺪﺗـﻬــﺎ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ،رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟــﻼ ﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮﻳﺲ،
إن ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧــﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﺳــﻊ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت

اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدون
ﺧ ــﺎرج اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ أو
أي ﻣ ـﻬ ــﺎم أﺧـ ـ ــﺮى ،ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
 2019وﻣ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ ﺣـﻘـﻬــﻢ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻲ
ﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﻮن
ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ إ ﻟــﻰ أرو ﻗــﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وأﺿ ــﺎف" :ﺣ ــﺮص ﻣــﻮاﻃـﻨــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ا ﻧـﻄــﻼ ﻗــﺎ ﻣﻦ
وﻻﺋـﻬــﻢ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻗﺘﻀﻰ

ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادات ﻟـﻀـﻤــﺎن
اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟـ  118اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﺎرج
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ".
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑـ ـ ــﺎﻹﻣـ ـ ــﺎرات ﻓـ ــﻲ  5أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
وﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ  495ﻣﺮﺷﺤﺎ ،وﻳﺘﻢ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮز ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻳﻮم  13ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
)أﺑﻮﻇﺒﻲ ـ ـ د ب أ(

ّ
رﺣﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻔﺎوﺿﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ
اﻟﻨﻮوي ﻛﻴﻢ ﻣﻴﻮﻧﻎ ﺟﻴﻞ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﺳﺘﺨﺪام "ﻧﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ" ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﺸﺄن ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ.
وأﺛﻨﻰ ﻛﻴﻢ ﻋﻠﻰ "اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي
اﺗﺨﺬه ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻧﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻣـ ــﻦ دون ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ،اﻟﺬي أﻗﻴﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛ ــﺎن ﺑــﻮﻟـﺘــﻮن ﻣــﻦ ﺻـﻘــﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .وﻛﺎدت ﺟﻬﻮد ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ
ّ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﺎر ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﺒﻊ

ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي ،وﺳﻠﻢ
زﻋﻴﻢ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون ورﻗــﺔ ﺗﺪﻋﻮ
ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻼزم
ﻟﺼﻨﻊ ﻗﻨﺎﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ّ
وﻧﺪد اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺒﻮﻟﺘﻮن ،اﻟﺬي ﻛﺎن ّ
ﻳﺮوج اﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﻘــﻮة اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﻗ ـﻴــﺎدة اﻟـﺒـﻠــﺪ اﻟـﻤـﻌــﺰول،
ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺠﻨﻮن ﺣﺮب" و"ﺣﺜﺎﻟﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ".
وﻗ ــﺎل ﺗــﺮاﻣــﺐ إن ﺑــﻮﻟـﺘــﻮن ارﺗ ـﻜــﺐ أﺧ ـﻄ ــﺎء ،ﻣﻨﻬﺎ
إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎع "اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻴﺒﻲ"
وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻞ أﺳﻠﺤﺘﻪ اﻟﻨﻮوﻳﺔ .وذﻛﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أن "ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻴﺒﻲ ّ
ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ
)ﺳﻴﻮل ـ ـ وﻛﺎﻻت(
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻨﺎ".
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رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﺴﺘﺪرﺟﺎن اﻟﺴﺎﺣﻞ
واﻟﻴﺮﻣﻮك ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﻴﻮم

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﺘﻠﻲ ﺻﺪارة
دوري اﻟﺸﺒﺎب
اﻋﺘﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ
دوري ﺗﺤﺖ  20ﺳﻨﺔ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه - 5
ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت.
وﺗﺼﺪر اﻷﺧﻀﺮ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ 6
ﻧﻘﺎط ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف
ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎﻇﻤﺔ ،إذ
ﺗﻐﻠﺐ "اﻷﺑﻴﺾ" ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ  - 3ﺻﻔﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻓﺎز "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ"
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﺮاء  .1-2وﻓﻲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،ﺧﺴﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﻬﺪف وﺣﻴﺪ ،وﻓﺎز
اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻗﺎن 2-4
وﺧﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب
ً
 - 3ﺻﻔﺮ ،وأﺧﻴﺮا ﺗﻌﺎدل
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ
.1-1

ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دوري
ﭬﻴﭭﺎ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراﺗ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ
ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ـﻤ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  ٦.١٥ﻣـﺴــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘــﺎد
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  8.35ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﺼﺪاﻗﺔ
واﻟﺴﻼم.
واﻟﺴ
ا ﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــﺬ ﻛـ ـ ــﺮ أن ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺪ أﺟﻠﺖ ﻣﺒﺎراﺗﻲ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ
 28اﻟـﺠــﺎري ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻴﺾ
واﻟـﺴـﻤــﺎوي ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﺴــﺎدس ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ اﻷﺑ ـﻄــﺎل )اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻳــﺪ ﺧــﻞ ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻣـﺒــﺎراﺗـﻬـﻤــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑ ـﻈــﺮوف ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺎﻷول ﺧﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺑـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ أن
ﻗــﺪم ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﻨﻌﺎ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ ،أﻣﺎ
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓ ـﻜــﺎن ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺄة ﻫ ــﺬه اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
ﺑﻔﻮزه اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻬﺪف
ﻣﻦ دون رد.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺆﻛــﺪ أن ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺳ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ــﻲ ﺑ ـﻈ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﻮده اﻟ ـﻤــﺪرب
اﻟﺼﺮﺑﻲ زﻳﻠﻜﻮ ﻣﺎرﻛﻮف ،ﻻ ﺗﻘﺒﻞ
اﻟـﻘـﺴـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻓــﺎﻟ ـﻔــﻮز ﻫﻮ
اﻟﻬﺪف اﻷول ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﻟﻌﺪم اﻟﺪﺧﻮل

زﻳﻠﻜﻮ

ﺑﻮﻧﻴﺎك

ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻣﺒﻜﺮا،
ﻷن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺳﻴﻀﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻋﺼﺒﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺄت ﻣﺼﺎدﻓﺔ
أو ﺑـﻀــﺮﺑــﺔ ﺣ ــﻆ ،ﺑــﻞ ﺟ ــﺎء ﻋــﻦ ﺟ ــﺪارة
واﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎق ﺷ ــﺪﻳ ــﺪﻳ ــﻦ ،وأن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻣ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟـﻠـﻘــﺐ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺎن اﻷﺳ ـ ــﻮد ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎري.

ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻴﺮﻣﻮك
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻴﺮﻣﻮك ،إذ ﺗﻌﺪ
ﻇﺮوف اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻓﺎﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﺧﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫــﺪف واﺣــﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف،
ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻛـ ــﺎن ﻗـ ــﺎب ﻗــﻮﺳ ـﻴــﻦ أو أدﻧ ــﻰ
ﻗﻠﻴﻼ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎدل ،ﻟــﻮﻻ اﻟـﻬــﺪف اﻟــﺬي
ﻫــﺰ ﺷـﺒــﺎﻛــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﻠﻘﺎء.
وﻳـﻌــﺪ اﻟـﻔــﻮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﺧﻴﺎرا وﺣﻴﺪا ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻬﺮ إدارة

اﻟﻨﺎدي اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي
ﻋﻨﺪ وﻗــﻮع أﺧﻄﺎء أو ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪرﻛﻪ ﺟﻴﺪا اﻟﻤﺪرب
اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺑﻮرﻳﺲ ﺑﻮﻧﻴﺎك.
وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻣﻬﻤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز،
ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ
ﻟﻦ ﻳﻌﻮدوا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺎؤوا،
إذ ﺗ ــﺄﻫ ــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟـ ـﻠ ــﺪوري
اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﺑـﻌــﺪ ﺗــﺮﺑـﻌــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗـ ـﻤ ــﺔ دوري ا ﻟـ ــﺪر ﺟـ ــﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،وﻋ ـﻘ ــﺪ
ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪرب اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻫ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻘ ــﺮ
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟـ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ
أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺧـ ــﻼﻟـ ــﻪ
أ ن ا ﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮ ز
أ و ﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻰ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدل
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أﻗ ـ ــﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻣــﺮ ﻻ
ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ.

»ﻳﺪ« اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻊ دﺷﺘﻲ

ﻣﺒﺎراﺗﺎ اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ × اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻛﺎﻇﻤﺔ × اﻟﻴﺮﻣﻮك

اﻟﻮﻗﺖ
6.15
8.35

اﻻﺳﺘﺎد
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺴﻼم
اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺴﻼ
ﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ

ﻏﺪ
●اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺴﻤﺎوي دﺧﻼ أﺟﻮاء اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ...واﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ٍ
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

دﺧﻞ ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم أﺟـ ـ ــﻮاء ﻣــﻮاﺟـﻬـﺘــﻲ
اﻹﻳـ ــﺎب ﻟ ــﺪور  32ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﻛ ــﺄس ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻷﺑ ـﻄــﺎل "اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ" ،إذ
ﻳﺨﺘﺘﻢ "اﻷﺑﻴﺾ" ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ً
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻏﺪا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﻛــﺮﺑــﻼء ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪو ﺻﻔﻮف
"اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎوي" اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي دﺧ ـ ـ ــﻞ ﻓــﻲ
ً
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻐﻠﻖ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ،
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻼ ﻏﻴﺎﺑﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮة
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟـﻤـﻘــﺮرة ﺑﻌﺪ
ﻏﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺛﺎﻣﺮ.
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣ ـﻘ ــﻖ اﻟ ـﻔ ــﻮز
ﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ  1 - 3ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة اﻟـ ــﺬﻫـ ــﺎب ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ

ﺧﺴﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻳﻌﻨﻲ
أن اﻷﺑـﻴــﺾ أﻣ ــﺎم ﻓــﺮﺻــﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ـﻬ ــﺪ ﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ــﻒ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻧﻔﺲ اﻟﻬﺪف.
وﺑ ـ ــﺪأ "اﻷﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺾ" ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻘﺐ وﺻﻮﻟﻪ
أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻴﺚ ﺣﺮص اﻟﺠﻬﺎز
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـ ـﻤ ــﺪرب ﺣـﺴــﺎم
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺧﻔﻴﻒ
داﺧ ـ ــﻞ ﻣ ـﻘــﺮ اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋﻠﻰ
ﻓ ــﻚ اﻟ ـﻌ ـﻀــﻼت وإزاﻟ ـ ــﺔ اﻹرﻫـ ــﺎق،
ً
ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺗﺪرﻳﺐ أﻣﺲ ﺗﺮﻛﻴﺰا
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻄــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة واﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
واﺳﺘﻌﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺟﻤﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ

ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺎﺛﻞ
اﻟﺴﻮري ﻋﻤﺮو ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻠﺸﻔﺎء،
ودﺧــﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺑﻴﺾ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
ﻫـ ــﺬا وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﻳ ــﺆدي
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗــﺪرﻳ ـﺒــﻪ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ اﻟـﻴــﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎراة اﺳﺘﺎد أرﺑﻴﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﺬي
اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎف ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
واﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻗـ ـ ــﺮرت إدارة
اﻟـﻨــﺎدي ﻓﺘﺢ أﺑــﻮاب اﺳﺘﺎد ﺛﺎﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن أﻣﺎم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺿﻤﺎن دﺧﻮل أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻟﻤﺆازرة
اﻟﺴﻤﺎوي.
وﺣﺮص اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب ﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻮد ﺣـ ـﻤ ــﺪي ﻋـﻠــﻰ
اﺻـﻄـﺤــﺎب اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻣﻐﻠﻖ ،ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻗﺒﻞ

اﻷﻫﻠﻲ ﻳﻬﺰم اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ وﻳﺘﻮج ﺑﺎﻟﺴﻮﺑﺮ

اﻟﻤﺒﺎراة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻘﻮة.
وﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﺻﻔﻮف اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
اي ﻏـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎت ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺳﻼﻣﺔ ﻋــﺪي اﻟﺼﻴﻔﻲ ،وﺗﻌﺎﻓﻲ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻋـ ــﺪي اﻟ ــﺪﺑ ــﺎغ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺬي ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري أﻣـ ــﺎم
اﻟﻌﺮﺑﻲ.

●

ﺗـﺒــﺪأ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي
ً
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟـﻴــﻮم اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ إﻳﺎب
دور اﻟ ـ ـ  32ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ "ﻛ ــﺄس ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل".
وﺳﺘﻐﺎدر ﺑﻌﺜﺔ اﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻏﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﻮﻓﺪ ﺿﺨﻢ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ً ﻣﺴﺎء ﺑﻌﺪ ٍ
ﻳﻀﻢ  47ﻓﺮدا ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟ ـﻨــﺎدي أﺳــﺎﻣــﺔ ﺣـﺴـﻴــﻦ ،وﻳـﻀــﻢ أﻣـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺪوق
ﻓـﻬــﺪ اﻟـﻔـﻬــﺪ ،وﻋ ـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﻋـﻠــﻲ آﺗــﺶ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻋـﻀــﺎء اﻟـﺠـﻬــﺎزﻳــﻦ اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ،
وﻣﺪرب ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ  20اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ادﻟﻔﻮ ﻓﻮﻳﻨﺘﺲ،
وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻤﻨﺴﻘﻴﻦ اﻹﻋﻼﻣﻲ
ً
واﻹداري واﻷﻣﻨﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  25ﻻﻋﺒﺎ ﻫﻢ :ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ،وﺣﻴﺪر ﺳﺘﺎر ،وﻋﻴﺴﻰ وﻟﻴﺪ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

»ﻳﺪ« ﺑﺮﻗﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻏـ ـ ــﺎدر اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وﺑﺮﻗﺎن ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
)ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎن( ،ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮ
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـ 35ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ أﺑﻄﺎل
اﻟﺪوري ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،واﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻫﻨﺎك
ً
ﻏﺪا ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛـ ــﺎن ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ،اﻟـ ــﺬي اﺳـﺘـﻌــﺪ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻋـﺒــﺮ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻓــﻲ ﺻــﺮﺑـﻴــﺎ ،ﻧﺠﺢ
ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑــﻼﻋــﺐ ﻧــﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻨﺪ ،وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻷﻫﻠﻲ

●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -

•

ﺗـ ــﻮج اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛـ ــﺄس اﻟ ـﺴــﻮﺑــﺮ
اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻤﺮة اﻟـ 11ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول )اﻟﺠﻤﻌﺔ(،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺜﻴﺮة أﻗﻴﻤﺖ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺑﺮج اﻟﻌﺮب.
ﺳ ـﺠــﻞ أﻫ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ ،ﺻ ــﺎﻧ ــﻊ أﻟـﻌــﺎﺑــﻪ
اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺟﻮﻧﻴﻮرأﺟﺎي ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  20ﺛﻢ ﺿﺎﻋﻒ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺤﺎت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺸﻮط اﻷول ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ
اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟـﻬــﺪف اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ أﺟ ــﺎي أﻳـﻀــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  48ﻣــﻦ زﻣــﻦ اﻟـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺣــﺮز
ﻫﺪﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻼء ﻣﻦ رﻛﻠﺘﻲ ﺟﺰاء
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  64و.76
دﺧــﻞ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﺮة ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺗﺮﺟﻢ اﻷﺣﻤﺮ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺑﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 20ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ أﺟ ــﺎي اﻟ ــﺬي ﺳ ــﺪد ﻗــﺬﻳـﻔــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﻣﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد ﺣﺎرس اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺮرﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺪاﻓﻊ اﻷﻫﻠﻲ ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة.
وﻇﻠﺖ اﻟﻜﺮات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺣﺘﻰ
أﻋﻠﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻦ  3دﻗﺎﺋﻖ وﻗﺖ ﺑﺪل ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻊ
وﻓﻲ آﺧﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﻧﺠﺢ اﻷﻫﻠﻲ

ﻓــﻲ ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ وﺳ ـﺠــﻞ ﻫــﺪﻓــﻪ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺤﺎت اﻟــﺬي اﺳﺘﻐﻞ ﺧﻄﺄ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء.
وﻣ ــﻊ اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻧـﺠــﺢ اﻷﻫ ـﻠــﻲ ﻓﻲ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮﻧﻴﻮر أﺟﺎي اﻟﺬي
ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  48ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺻﺒﺤﻲ ﻟﻴﺘﺮﺟﻤﻬﺎ
ﺑﻨﺠﺎح ﻓــﻲ ﺷـﺒــﺎك ﻋ ــﻮاد ،واﺳـﺘـﻄــﺎع ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻼء
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﻟﻠﺰﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  64ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء
اﺣﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ داﺧﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰاء اﻷﻫﻠﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  65أﺷﺮك ﻣﻴﺘﺸﻮ
ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ إﻣــﺎم ﻋﺎﺷﻮر ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﻴﻜﺎﺑﺎﻻ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺑﻴﺾ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  72ﻏﺎدر
ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺪاﻓﻊ اﻷﻫﻠﻲ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻣﺼﺎﺑﺎ
ودﺧﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻪ ﺣﺴﺎم ﻋﺎﺷﻮر.
واﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ رﻛ ـﻠ ــﺔ ﺟـ ـ ــﺰاء ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  75ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻼء إﻟﻰ
ﻫﺪف ﻟﻴﻀﻴﻒ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ وﻟﻸﺑﻴﺾ ،وﺣﺎول
اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ إدراك ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺮﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﻻ أن دﻓﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻲ ﻧﺠﺤﺖ
ﻓﻲ ﺻﺪ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺨﺼﻢ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻔﻮز
اﻷﻫﻠﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫــﺪاف ﻟﻬﺪﻓﻴﻦ وﻳﺘﻮج ﺑﻠﻘﺒﻪ اﻟــ11
ﺑﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺢ ،وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﻋﻠﻲ
ﻋﺘﻴﻖ ،وﻣـﺸــﺎري اﻟـﻜـﻨــﺪري ،وﺣـﻤــﺪ أﻣ ــﺎن ،وأﺣﻤﺪ
رﺣ ـﻴ ــﻞ ،وﻋ ـﻠــﻲ ﺧ ـﻠــﻒ ،وﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ ﻋ ـﺠــﺐ ،وﺣـﺴـﻴــﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻮي ،وﺟﻤﻌﺔ ﻋﺒﻮد ،وﺑــﺪر ﻃــﺎرق ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺬاﻟﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ،وﻋﻤﺎر اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وﻋﻠﻲ
ﻣـﻘـﺼـﻴــﺪ ،وﻓ ـﻬــﺪ زوﻳـ ــﺪ ،واﻟ ـﺴ ــﻮري ﻳــﻮﺳــﻒ ﻗﻠﻔﺎ،
واﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮﺳﻲ اﻟﻬﺎدي ،واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺎﻳﺮون
ﺳﻴﻠﻔﺎ ،واﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ راؤول رودرﻳ ـﻐ ــﺰ ،وﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﺗﺸﺎﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺲ.
وﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ﺑ ـﻌ ـﺜ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻀـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻓـ ـﻨ ــﺪق اﻟ ـﻔ ــﻮر
ﺳﻴﺰون ،وﺳﻴﺠﺮي اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺼﺘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،
واﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻠﻘﺎء .ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬﻫﺎب اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺨﺴﺎرة
اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮز
 2ـ ـ ﺻﻔﺮ ،أو اﻟﻔﻮز ﺑﻔﺎرق ﻫﺪف إذا ﺗﻤﻜﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻜﻨﺪري ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻊ
ﻻﻋﺐ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ أﺣﻤﺪ دﺷﺘﻲ،
ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮ ﻣﺪة
ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺔ دﻋﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎدي،
ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺰﻣﻊ أن ﻳﺒﺪأ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ 6
ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﻫﻢ
دﺷﺘﻲ وﻻﻋﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ
اﻟﻮزان ،وﻻﻋﺐ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،وﻻﻋﺐ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻃﻪ،
وﻻﻋﺒﺎ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﺮ وﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮ ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻢ
واﺣﺪ.

ﻻﻋــﺐ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟﻌﻄﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم
اﻹﻋﺎرة ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻳ ـﺘ ــﺮأس وﻓ ــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻨــﺎدي
ﻫ ـ ـﻤـ ــﻼن اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﻼن ،وﻳ ـ ـﻀـ ــﻢ أﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺮ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﺔ أﻧـ ـ ــﻮر اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ ،وﺷ ــﺎﻳ ــﻊ
ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ أﺣ ـﻤــﺪ
ً
ﻣﺸﺮﻓﺎ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺴﻌﻮدان ،وﻣﺴﺎﻋﺪه اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻠﺤﻢ،
واﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﻲ اﻟ ـﻌ ــﻼج اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﻄﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  18ﻻﻋﺒﺎ ،ﻫﻢ :ﺳﻌﻮد
ﺟــﺮﻳــﺪ ،ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﻌــﺮﻳــﺎن ،ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﻌـﻨــﺰي،
ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮم ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻴﺴﻰ،

ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻲ ،وﻟـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﺎز ،ﻣ ـﺸ ــﺎري
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻣﺒﺎرك راﺿﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻳﺎﺑﺲ،
ﺣـﺴــﻦ ﻣ ـﻔــﺮح ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫ ــﺎدي ،ﻋـﻠــﻲ اﻟـﺒــﺪر،
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺤﺮز ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺒﻮب ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻄﻴﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻨﺪ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،دﻋﻢ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺻـﻔــﻮﻓــﻪ ﺑـﺨـﻤـﺴــﺔ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻷول ﻟ ـﺨ ــﻮض اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺘﺮأس وﻓﺪ "اﻷﺑﻴﺾ" ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻫ ـﻴ ـﺜــﻢ اﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪي ،وﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﻤ ــﺪرب ﻣﻨﻴﺮ
ﺣـ ـﺴ ــﻦ ،وﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﺣ ـ ــﺮاس اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ أﻳ ـﻤــﻦ

اﻟـﺸـﻴــﺦ ،واﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﻲ اﻟ ـﻌــﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  20ﻻﻋﺒﺎ ،ﻫﻢ:
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻣﺸﻌﻞ ﻃﻪ،
ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻮل ،ﻣ ـﺸــﺎري ﺻ ـﻴــﻮان،
ﻳﻌﻘﻮب أ ﺳـﻴــﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ
اﻟـﻐــﺮﺑـﻠـﻠــﻲ ،ﻧ ــﻮاف اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ،ﻣ ـﺸــﺎري ﻃــﻪ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ا ﻟـﺸـﻤــﺮي ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﺲ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﺳﺮي ،وﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ 6
ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ،وﻫ ـ ـ ــﻢ :ﻣـ ـﻬ ــﺪي ﺧ ـ ـ ــﺎن ،ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ ،ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟ ـ ــﻮاد ،أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﻘـﻄــﺎن
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﻣﻴﺮ وﺣﺴﻦ ﺻﻔﺮ.

ﻓﻮز »ﺳﻠﺔ« اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﻨﺼﺮ
 ٤ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻴﻮم
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻧـﺠــﺢ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﺴـﻠــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٥٩ - ٦٩ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧــﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺸﻮار اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﻟﻠﺪوري ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻠﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ٧١-٧٤
وﺑﺬﻟﻚ ﺣﺼﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺸﺒﺎب أول
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎل
ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﻨﺼﺮ ﻧﻘﻄﺔ وﺣﻴﺪة.
وﻳﻨﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻞ
أول ﺳﺘﺔ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻘــﺎم
ﺑﻨﻈﺎم اﻟ ــﺪوري ﻣــﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺘﺄﻫﻞ أول أرﺑﻌﺔ ﻓﺮق ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ
اﻟﺬﻫﺒﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﻪ اﻷول ﻣﻊ

اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﻢ ﻳﺘﺄﻫﻞ
اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰان ﻟـﻠـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ــﺬي
ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻼي أوف ﻣﻦ ﺛﻼث
ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﺟــﺎء ﻓــﻮز اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﺑ ـﺼ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ إذ ﺗـ ـﺒ ــﺎدل
اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق
ً
ً
وﺷﻬﺪ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻸﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﺒﺮة ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي وﻓﻬﺪ
ً
اﻟﺮﺑﺎح ﻟﻴﺨﺮج ﻓﺎﺋﺰا ﺑﻔﺎرق  ١٠ﻧﻘﺎط
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٥٩-٦٩
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻟ ــﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ ،ﻓـﻌـﻠــﻰ اﻟ ـﺒــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺒﺎب ﻃﻮال اﻟﻠﻘﺎء ﻓﺈن
اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﺟﻮاء
اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ آﺧﺮ دﻗﺎﺋﻖ وﻗﻠﺺ اﻟﻔﺎرق
إﻟ ــﻰ ﻧﻘﻄﺔ وﺣ ـﻴــﺪة ﻏـﻴــﺮ أن اﻟﺸﺒﺎب

اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺣـﺴــﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
ﺗـ ـﻘ ــﺎم اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم أرﺑ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﻮاره
ﺑــﺎﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻣـﺴــﺎء
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧــﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ،ﻣﻊ ﺑﺮﻗﺎن
ورﺻـ ـﻴ ــﺪه ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣ ـ ـ ــﺪة ،ﺗـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣــﻊ اﻟـﺴــﺎﺣــﻞ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣــﺪة
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻔــﺲ اﻟ ـﺼــﺎﻟــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أﻳـﻀــﺎ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻧ ــﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ
)ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ )ﻧﻘﻄﺔ( ﻋﻠﻰ
ﺻــﺎﻟــﺔ ﻧ ــﺎدي ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼــﺎﻟــﺔ ذاﺗ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟـﺠـﻬــﺮاء
)ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ )ﻧﻘﻄﺔ(.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻴﺮﻣﻮك
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ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺸﻠﺴﻲ

اﻟﺴﻴﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻗﺪراﺗﻪ ّ
ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك واﺗﻔﻮرد
ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﻘﻴﺎدة
ﻛﻠﻮب إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ً
اﺳﺘﻌﺎدة اﺗﺰاﻧﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ أﻣﺎم ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
واﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺸﻠﺴﻲ
اﻟﻴﻮم.

ﻳـ ـﺨ ــﻮض اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل
اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر اﻷﺻـ ـﻌ ــﺐ ﻟ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟـ ــﺪوري اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻟﻜﺮة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ،
ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺛﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻘﺎري اﻷول ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﺳـﻴـﻄــﺮ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘـﺘــﻲ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرة اﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﻮز،
اذ ﺗـ ــﻮج ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ﻣــﺪرﺑــﻪ
اﻷﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻳ ـ ــﻮرﻏ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـﻠـ ــﻮب ﺑ ـﻄــﻼ
ﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻷﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ اﻧـ ـﺘ ــﺰع
ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ ﻟ ـﻘــﺐ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
"ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟـﻴــﻎ" ﺑــﺈﺷــﺮاف اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ
ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳـ ـﺘ ــﺮك ﻟ ـﻔــﺮاﻧــﻚ
ﻻﻣـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎرد ﻫ ـ ــﺬا
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﻣ ـﻬــﺎم
ﺗــﺪرﻳــﺐ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﺷ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻇ ــﻞ
ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻊ ﻣــﻦ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدي
ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ(.
ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻻﻣـ ـﺒ ــﺎرد ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﻛــﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﻓــﺮادﻫــﺎ ﺧــﻼل ﺳﻨﻴﻪ اﻟـﻤــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ
ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج ،وﺳﻴﺨﻮض ﺑﻬﺎ
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ،ﺗﺤﺪي
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻠﻮب وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ
إﻧﻜﻠﺘﺮا اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ أي ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ )ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات ﻓﻲ
ﺧﻤﺲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت(.
واﺧ ـﺘ ــﺎر اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻗﺒﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ،اﻷﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز،
اﻹﺷ ـ ـ ــﺎدة ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑﻪ
ﻻﻣﺒﺎرد ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
ﺗ ــﺎﻣ ــﻲ أﺑـ ــﺮاﻫـ ــﺎم وﻣــﺎﻳ ـﺴــﻮن
ﻣ ـ ـ ــﺎوﻧ ـ ـ ــﺖ ،أﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدوا اﻟـ ـﻴ ــﻪ
ذﻛ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻊ
ﺑـ ـ ــﻮروﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ
دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ
وﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﻪ
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻣ ــﻦ
أﻣـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻮ

إﺑﺮاﻫﺎم

ﻓﺎن داﻳﻚ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺴﻴﺘﻲ ﺑﻬﺪف ﺑﻴﺮﻧﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ
ﻏﻮﺗﺴﻪ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﻴﻨﺠﻲ ﻛﺎﻏﺎوا
واﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻛـﻠــﻮب إن ﺗﺸﻠﺴﻲ "ﻓﺮﻳﻖ
ﻣﺜﻴﺮ ﺣﻘﺎ ،وﻳﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء
ﺑﻔﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ أﻋــﻮام
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻓ ـﻌــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎن،
ﺣﺘﻰ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺗﺸﻠﺴﻲ".
وﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺗ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻪ اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ  ،2015أﻣﻀﻰ ﻛﻠﻮب
ﺳـﺒـﻌــﺔ أﻋ ـ ــﻮام ﻋ ـﻠــﻰ رأس اﻹدارة
اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ﻟــﺪورﺗ ـﻤــﻮﻧــﺪ ،وﻗـ ــﺎده اﻟــﻰ
أﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎب ﻋـ ـ ــﺪة أﺑـ ـ ــﺮزﻫـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2011و.2012
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻛـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮب ﺑ ــﻼﻋـ ـﺒ ــﻲ
ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ﻣ ــﻦ أﻣـ ـﺜ ــﺎل أﺑ ــﺮاﻫ ــﺎم
) 21ﻋﺎﻣﺎ( ،ﻣﺎوﻧﺖ ) 20ﻋﺎﻣﺎ(،
ﻛﺎﻟﻮم ﻫﻮدﺳﻮن  -أودوي ))18
ﻋﺎﻣﺎ( ،واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﻚ اﻵﺗﻲ ﻣﻦ دورﺗﻤﻮﻧﺪ،
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن ﻫـ ـ ــﺆﻻء ﻳ ــﺪاﻓ ـﻌ ــﻮن
ﻋ ــﻦ أﻟـ ـ ــﻮان "ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺟ ـﻴــﺪ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﻜﻞ اﻻﺣﺘﺮام .ﻫﻮ )ﺗﺸﻠﺴﻲ( ،وﻫﻮ
ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ".
وﻳﺨﻮض ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
وﻫـ ـ ــﻮ ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﻣـﻨــﻊ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪات اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻋﻨﻪ ﻟﻔﺘﺮﺗﻲ
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻻت ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺘــﻪ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟاﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﱠ
اﻟﻘﺼﺮ ،ﻣﺎ
دﻓﻊ ﻻﻣﺒﺎرد ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎدي
ﻣﻦ ﺿﻢ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪد ،أو ﺗﻌﻮﻳﺾ
رﺣﻴﻞ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ ،أﺑﺮزﻫﻢ

ﻗ ــﺎد اﻟـﺒــﻮﻟـﻨــﺪي روﺑـ ــﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ آﺧﺮ
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ،ﻓﻲ ﻧﺰﻫﺔ أﻣــﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻛﻮﻟﻦ
واﻛﺘﺴﺤﻪ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺗــﺎﺑــﻊ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻫــﻮاﻳـﺘــﻪ ﻣﺴﺠﻼ
ﻫﺪﻓﻴﻦ ،ﻣﺤﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺻﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ
) ،(9ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺳـﺠــﻞ اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻫﺪﻓﻪ اﻻول
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻓﺎري ﻓﻲ اﻟﺪوري.
وﺑﺎت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻻﻋﺐ ﻳﺴﺠﻞ
 9أﻫﺪاف ﻓﻲ أول ﺧﻤﺲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوري
ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﺮ )ﺑﻮروﺳﻴﺎ ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ(
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ .1968 -1967
وﺗـ ـﺼ ــﺪر ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ) 11ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ( اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣــﻦ ﺗـﻌــﺎدل ﻓــﺮاﻳـﺒــﻮرغ ﻣﻊ
ﺿﻴﻔﻪ أوﻏﺴﺒﻮرغ  ،1-1وﻗــﺪ ﻳﻨﺘﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻪ
ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ ) (10اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﺮدر ﺑﺮﻳﻤﻦ أو ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ) (9اﻟــﺬي ﻳﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت اﻟﻴﻮم.
ورﻓــﻊ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ) 31ﻋــﺎﻣــﺎ( ،ﻫﺪاف

اﻟﺴﻴﺘﻲ وواﺗﻔﻮرد
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻌــﺐ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ،أﻣـ ــﺲ،
أﻇـ ـﻬ ــﺮ ﻣ ــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻲ ﺣــﺎﻣــﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ﻗــﺪرا ﺗــﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ،
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻫﺪاف ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺿﻴﻔﻪ واﺗﻔﻮرد.
ودﺧــﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟـﻤــﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﺿﺪ
ﻣﺘﺬﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أ ﻣ ــﺎم ﻧﻮرﻳﺘﺶ
ﺳﻴﺘﻲ ) ،(3-2ﻓــﺪﻓــﻊ واﺗ ـﻔــﻮرد ﺛﻤﻦ
اﺳـﺘـﻔــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒـﻄــﻞ وﺗ ـﻜــﺮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﻦ
ﻓﺎز ﻓﺮﻳﻖ اﻟـ"ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻨﺲ" ﺑﺴﺪاﺳﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛ ــﺄس اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ،
ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺛﻼﺛﻴﺘﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﺣﺴﻢ ﺳﻴﺘﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ دﻗﺎﺋﻘﻪ
اﻷوﻟــﻰ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ اﻟﻰ ﺷﺒﺎك ﺿﻴﻔﻪ

ً
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﻳﻔﺠﺮ ﺟﺪﻻ ﺑﺸﺄن أﻧﺴﻮ ﻓﺎﺗﻲ

ﻧﺰﻫﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺎﻳﺮن ﺿﺪ ﻛﻮﻟﻦ
اﻟﺪوري أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻣﻊ ﺑﺎﻳﺮن ) 2014و2016
و 2018و ،(2019رﺻﻴﺪه اﻟــﻰ  11ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ
آﺧﺮ  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
وأﺻ ـﺒــﺢ ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ ﺑــﻮروﺳـﻴــﺎ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أول ﻻﻋﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ
اﻟﺸﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
ﻣﻨﺬ  19ﻋﺎﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎرﺳﺘﻦ ﻳﺎﻧﻜﺮ.
اﻓﺘﺘﺢ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﻜﺮا ﺑﻌﺪ
 150ﺛﺎﻧﻴﺔ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻣﻦ
ﻳﻮﺷﻮا ﻛﻴﻤﻴﺶ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎرس
ﺗﻴﻤﻮ ﻫﻮرن .وﺑﻌﺪ أن أﺻﺎب ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة ﺟﻤﻴﻠﺔ ) ،(14ﻛﺎن ﻛﻮﻟﻦ اﻻﻓﻀﻞ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻻول.
وﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻋــﺎد اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﻜﻴﻤﻴﺶ ﺑﺮأﺳﻪ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻛﻮﻟﻦ ).(48
واﻧـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺖ آﻣ ـ ـ ــﺎل ﻛ ــﻮﻟ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـﺼــﻮل
ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ُ
ﻣــﺮﺗـﻴــﻦ ﺑـﻌــﺪ إﻋــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻃ ــﺮد ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺨﻄﺄ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ
إﻳﻬﻴﺰﺑﻮي ).(62

اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ إدﻳـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ــﺎزارد
اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أداء ﺟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﺗﺨﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﻟـﻘــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺨـﺴــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ أﻣـ ــﺎم ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ
ﺑــﺮﺑــﺎﻋـﻴــﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ .وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ
ﻓﻮزﻳﻦ وﺗﻌﺎدﻟﻴﻦ ،وﺑﺮز ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ
اﻟـﺜــﻼﺛــﻲ اﻟـﺸــﺎب أﺑــﺮاﻫــﺎم )ﻣﺘﺼﺪر
ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ ﻫ ــﺪاﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺴﺒﻌﺔ أﻫــﺪاف ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ أﻏﻮﻳﺮو
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ( ،وﻣﺎوﻧﺖ
)ﺛﻼﺛﺔ أﻫــﺪاف( ،وﻓﻴﻜﺎﻳﻮ ﺗﻮﻣﻮري
) 21ﻋﺎﻣﺎ وﻫﺪف واﺣﺪ(.
ﻻﻣـﺒــﺎرد ،أﺳـﻄــﻮرة اﻟـﻨــﺎدي اﻟــﺬي
داﻓﻊ ﻋﻦ أﻟﻮاﻧﻪ ﻃﻮال  13ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 2001و 2014ﺗـﺨـﻠـﻠـﻬــﺎ إﺣ ـ ــﺮاز 13
ﻟﻘﺒﺎ ،ﻳﺒﺪي ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج ،ﻣﺆﻛﺪا ﻣﺴﻌﺎه
اﻟ ــﻰ ﺟـﻌــﻞ ﻻﻋـﺒـﻴــﻪ ﻳـﻘــﺪﻣــﻮن أﻓﻀﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜﻦ.
وﻗﺎل ﻻﻣﺒﺎرد ،ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﻧ ـﻘ ـﻠ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻻﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻠ ـﺴ ــﻲ" :ﻛـ ـ ــﻞ ﻣــﺎ
أﺣﺎوﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﻫـﻨــﺎ ،ﻫــﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
واﻟﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟـ ـﻔ ــﺮدي ﺿ ـﻤــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ؟ ﻫ ــﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ ﺷﺒﺎن ﻳﺘﻄﻮرون
وﻳﺘﺤﺴﻨﻮن ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ؟".

وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ،اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء
ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ
اﻷرﺑ ـﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ ﺻﻌﺐ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراﺗــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ
أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ ﻟــﺪوري
اﻷﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل أﻣـ ـ ـ ــﺎم ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﻪ ﻓــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ.
وﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻴ ــﻒ أرﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎل ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
أﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ ﺿ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎم
وﻳـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﻲ ﻛ ــﺮﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎل ﺑـ ـ ـ ــﺎﻻس ﻣــﻊ
ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن اﻳﻀﺎ.

اﺣﺘﻔﺎل ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ وﺑﻴﺮﻳﺴﻴﺘﺶ ﺑﺎﻟﻬﺪف

ﺗﺴﺒﺐ إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،ﻣــﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻓﻲ
ﻋﺐ ﻟﻨﺎدﻳﻪ أم
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن أوﻟﻮﻳﺔ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻼﻋﺐ
ده ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده،
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ أﻧﺴﻮ ﻓﺎﺗﻲ ) 16ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ
 17ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ إﻟــﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ( ﺑﺤﻠﻮل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺻﺒﺢ ﻓﺎﺗﻲ أﺻﻐﺮ ﻻﻋــﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳﺸﺎرك ﻷول ﻣﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ،
ﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎدل
ﺑﻌﺪ أن ﻟﻌﺐ أﺳﺎﺳﻴﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﺑﺪون أﻫﺪاف أﻣﺎم ﺑﺮوﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
ُوﻟﺪ ﻓﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو ،واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
وﻛﺎن ﻋﻤﺮه  6ﺳﻨﻮات.
واﻋﺘﺮف روﺑﺮﺗﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ،ﻣﺪرب إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى
ﺟ ـﻬــﺪه ﻟـﻴـﻀـﻤــﻦ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﺎﺗــﻲ ﻣ ــﻊ إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﺒﺪو أن ﻓﺎﺗﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮازﻳﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﻳﺴﻌﻰ
ﻹﺑـﻘــﺎﺋــﻪ ﻣــﻊ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ،وﻗ ــﺎل ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ:

ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم أم ﻻ.
"ﺳﻨﺮى أوﻻ إن ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤه ﻟﻼ
ﻼ
ﻋﻠﻴﻬﻢ أوﻻ إﻧﻬﺎء ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺳﻨﺮى .ﺳﻴﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻨﺎ ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮا".
وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ  26أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ
 17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓﺎﺗﻲ ﺳﻴﻐﻴﺐ
ﻋــﻦ ﺳﺒﻊ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻣــﻊ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ أول ﻗﻤﺔ أﻣــﺎم رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وردا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺆال ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن
ﺳﻴﺘﺤﺪث إﻟ ــﻰ اﻟــﻼﻋــﺐ ،ﻗ ــﺎل ﻓــﺎﻟـﻔـﻴــﺮدي:
"ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
ﻻ أرﻏﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ.
ﻛ ــﻞ ﺧـﺒــﺮﺗــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛــﺮة
ﺧﻼل
اﻟﻘﺪم اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻼ
ﻣﻮاﻗﻒ واﺟﻬﺘﻬﺎ .ﻳﺠﺐ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻛ ـ ـ ــﻞ ﻻﻋـ ـ ـ ـ ــﺐ أن
ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
إﻧ ـ ـ ــﻪ ﻻﻋ ـ ـ ــﺐ ﺻ ـﻐ ـﻴ ــﺮ.
ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻠـ ــﻖ،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻟـ ــﻦ ﻧـﺴـﺘـﺒــﻖ
اﻷﺣﺪاث".

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺼﺪارة أﻣﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺠﺮﻳﺢ
ً
ﻳﺤﻞ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﺼﺪر إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻧ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪﻫــﺎ
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ دوري
اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻧﻈﻴﺮه رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
راﻣﻮن ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﺜﺨﻮان وﻋﻴﻨﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻧـﺘـﺼــﺎر
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻــﺪارة اﻟﺠﺪول
واﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻼل اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺮدﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻌــﺎﻧـﻴـﻬــﺎ ﻻﻋﺒﻮ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻘــﻮط
اﻟﻤﺪوي  3-0ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮارﻫﻢ
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺎم ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ﺳ ــﺎن
ﺟﺮﻣﺎن.
وﻳـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺎن ﻣـ ـﺴ ــﺎء
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ آﺧــﺮ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ،
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ،أﺑــﺮزﻫــﺎ رﻏـﺒــﺔ ﻣــﺪرب
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﺟﻮﻟﻴﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ،ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺼﺎر ﺧــﻼل أول ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻪ
أﻣﺎم ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﻣﻨﻪ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺴﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
واﻟ ـﺘ ـﻔ ــﻮق ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪرب اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ،
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،اﻟﺬي
راﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ آﺧﺮ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻹﻋﺎدة اﻻﺗﺰان.
ﻓﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺣﺼﺪ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎط
ﻟﻴﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎره
ﻓــﻲ ﺛــﻼث ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت وﺗـﻌــﺎدﻟــﻪ ﻓﻲ
ﻣـﺒــﺎراة وﺣـﻴــﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻣــﺎم
ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻋ ـ ــﺎش اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎل
ﻛ ــﺎﺑ ــﻮﺳ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻘــﻞ إﺷ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ،

ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ ﻧﺠﻢ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻟــﺬي ﺧﺴﺮ أﻣــﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﺛﻼث
زﻳ ــﺎرات وﻟــﻢ ﻳﻔﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام.
وأﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ رﻳـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺪ اﻣ ــﺲ
آﺧ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﺮان ﻟ ــﻪ ﺗ ـﺤ ــﺖ إﻣـ ـ ــﺮة زﻳ ــﻦ
اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ.
وﻟـﻠـﻴــﻮم اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ
ﺗـ ــﺪرب اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ اﻷوروﻏ ــﻮاﻳ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟﺸﺎب ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ "ﻓﻴﺪ" ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ
ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎ أﻟﺘﻮﺑﻲ ﺣﺎرس
اﻟﺮدﻳﻒ.
وواﺻـ ـ ـ ــﻞ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ أﺳـﻴـﻨـﺴـﻴــﻮ

ﺑﻌﺪ  52ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻫﺪاف أﺧﺮى ،ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  18ﻓﻘﻂ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ
أﺳــﺮع ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎز ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳﻜﻤﻞ
ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎﻧ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮط اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ
اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻧـﺠــﻢ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﺛﻼﺛﻴﺔ.
وﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺳﻴﺘﻲ ﺿﻴﻔﻪ واﺗﻔﻮرد
اﻟﺬي ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻪ اﻟـ 12ﺗﻮاﻟﻴﺎ أﻣﺎم
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،أي
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﺘـﻜــﺮار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺣـﻴــﻦ ﺣ ــﻮل ﺗﺨﻠﻔﻪ أﻣــﺎم
أرﺳﻨﺎل ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ اﻟﻰ ﺗﻌﺎدل  2-2ﻓﻲ
أول ﻣﺒﺎراة ﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ -
اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻛﻴﻜﻲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ
ﻓﻠﻮرﻳﺲ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﺧﺎﻓﻲ
ﻏﺎرﺳﻴﺎ.
وﻧ ـﺠ ــﺢ ﺟ ـﻴ ـﻤــﺲ ﻣ ــﺎدﻳ ـﺴ ــﻮن ﻓﻲ
ﻣـﻨــﺢ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻟـﻴـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ اﻟـﻔــﻮز
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﺮ 2-1
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪوري
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم،
ﻓﻲ ﻣـﺒــﺎراة ﺷﻬﺪت ﺗﻘﺪم اﻟﻀﻴﻮف
وإﻟـ ـﻐ ــﺎء ﻫــﺪﻓ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﻮدة اﻟــﻰ
ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﺑــﺎﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ "ﻓــﻲ
إﻳﻪ آر" ،ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﻲ ﻧﻮروﺗﺶ ﺳﻴﺘﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﻬــﺰﻳ ـﻤــﺔ اﻣ ـ ــﺎم ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﺑـﻴــﺮﻧـﻠــﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ دون رد.

ﺧﻮان ﺟﻮردان ﻧﺠﻢ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
وﻣـ ــﺎرﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮ وإﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻮ وﻟ ــﻮﻛ ــﺎ
ﻣ ــﻮدرﻳ ـﺘ ــﺶ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗـﻌــﺎﻓـﻴـﻬــﻢ،
وﻗﺪ ﺗﺪرب اﻷﺧﻴﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺐ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬه ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮان
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻟﻠﻤﻠﻜﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮه إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ.

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ اﻵﺧ ــﺮ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻷﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎل ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺎ،
ﻓـﻴـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ ﻟـﻴـﻐــﺎﻧـﻴــﺲ ،ﺑـﻬــﺪف
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاواة اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺮاح ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ

اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﺳﺎ )-5
 ،(2وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻟﺒﺮت ﺳﻴﻼدﻳﺲ،
وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﻪ ﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر ﺛ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻣــﻦ
ﻣﻌﻘﻞ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺑﻬﺪف
ﻧﻈﻴﻒ ﻟﻨﺠﻤﻪ رودرﻳﻐﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻮ.
وﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ "اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮز"
دﻓﻌﺔ ﻟـ"اﻟﺨﻔﺎﻓﻴﺶ" وﺗﻌﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ
آﺛ ــﺎر اﻟــﺮﺣـﻴــﻞ اﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺊ ﻟﻠﻤﺪرب
ﻣــﺎر ﺳـﻴـﻠـﻴـﻨــﻮ ،ﻟﻴﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓ ـ ــﻮز أﻣ ـ ــﺎم ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻞ ﻗ ــﺎع
اﻟﺠﺪول ﺑﺪون رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط
ﺑﻌﺪ أرﺑــﻊ ﻫﺰاﺋﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﺒﺪو
ﻓــﺮﺻــﺔ ﺟ ـﻴــﺪة ﻷﺻ ـﺤ ــﺎب اﻷرض

ﻻﺳﺘﻌﺎدة درب اﻻﻧﺘﺼﺎرات.
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ أﺗﻠﺘﻴﻚ
ﺑ ـﻠ ـﺒ ــﺎو ،ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ
ﻓــﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻔﺎرق
اﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف ﺧ ـﻠــﻒ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل ،ﻧـﻈـﻴــﺮه
دﻳ ـﺒــﻮرﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﻮ أﻻﻓـ ـﻴ ــﺲ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺤ ــﺎدي ﻋ ـﺸــﺮ ﺑﺨﻤﺲ
ﻧﻘﺎط.
وﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮه
رﻳﺎل ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ ،واﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻧﻈﻴﺮه
ُ
رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ
اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ورﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ.
)إﻓﻲ(

ﻓﺎﺗﻲ

زﻳﺪان ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
أﻛــﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳــﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳــﺪان ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻣﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺊ اﻟــﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻲ
ً
"اﻟﻤﻠﻜﻲ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻨﺎدي
ﻟﻜﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ اﻟﺮﺣﻴﻞ.
ﺟــﺎء ت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت زﻳــﺪان ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟــﺮﻳــﺎل وإﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﺼﺪر اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻣﺴﺎء
اﻟﻴﻮم.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ" :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أﺷﻌﺮ ﺑﺄن ﻟﺪي اﻟﻘﻮة"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ ﺗﻌﻠﻢ أﻻ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ أﺑ ــﺪا ،وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎدي ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ .ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻗﻮة اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
دﻋ ــﻢ اﻟ ـﻨــﺎدي ﺑــﺎﻟــﺪاﺧــﻞ ،وإذا ﻟــﻢ ﻳﺪﻋﻤﻨﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎدي ،ﻓﻤﻦ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ".
)إﻓﻲ(

زﻳﺪان

٢٧
ﻓﺎﻓﺮ :ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ »اﻟﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ« ﺑﺪون أي ﺟﺪال
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ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻓﺎﻓﺮ ﻣﺪرب
ﻧﺎدي ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻮدة اﻟﻤﺪاﻓﻊ
ﻣﺎﺗﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
»اﻟﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ« ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪه
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺪرب ﻟﻮف.

اﻧـﻀــﻢ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻟﻮﺳﻴﺎن
ﻓﺎﻓﺮ ﻣﺪرب ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻌﻮدة
ﻗـ ـﻠ ــﺐ دﻓـ ــﺎﻋـ ــﻪ ﻣ ــﺎﺗ ــﺲ ﻫــﻮﻣ ـﻠــﺲ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﻮض
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻜﺮوﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ اﺳـﺘـﺒـﻌــﺪه ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪرب "اﻟﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ"
ﻳﻮاﻛﻴﻢ ﻟﻮف.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺮ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻟﻘﺎء ﻓﺮﻳﻘﻪ
أﻣـ ـ ــﺎم اﻳ ـﻨ ـﺘ ــﺮاﺧ ــﺖ ﻓ ــﺮاﻧ ـﻜ ـﻔ ــﻮرت
"اﻟﻴﻮم" ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ" :ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ
اﻷﺧ ـﻴــﺮﺗ ـﻴــﻦ ﻓـﻬــﻮ ﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ ذﻟــﻚ
ﺑﺪون أي ﺟﺪل".
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﻟﻴﺲ ﻧﺤﻦ ﻣــﻦ ﻳﻘﺮر،
ﺑ ــﻞ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺑـﻬــﺎ
ً
ﻫﻮﻣﻠﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎ".
وﻏﺎدر ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن ﻣـ ـﻴ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺦ ﻓ ـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻗـﺒـﻴــﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
ً
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪا إﻟ ــﻰ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ
ً
اﻟ ـ ــﺬي داﻓ ـ ــﻊ ﻋ ــﻦ أﻟ ــﻮاﻧ ــﻪ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ
وأﺣﺮز ﻣﻌﻪ ﻟﻘﺐ اﻟـ "ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ"
ﻋ ــﺎ ﻣ ــﻲ  2011و ،2012وأ ﻋ ـ ــﺎد
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار إﻟ ــﻰ دﻓـ ــﺎع "اﻷﺻ ـﻔــﺮ
واﻷﺳﻮد" ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺒﺮﺗﻪ.
وﺳ ــﺎﻫ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻓــﻲ اﺣـﺘــﻼل دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓــﺮق اﻟــﺪوري
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺮﺻﻴﺪ 9
ﻧﻘﺎط وﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ
ً
ً
اﻟﻤﺘﺼﺪر ،وﻟﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ ﺑــﺎﻳــﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن

اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺑﻴﻊ
ﻣﺎزﻳﻨﻴﻮ :ﻣﺸﻜﻠﺔ ً
ﻣﻮاﻫﺒﻬﺎ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﺒﻜﺮا
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳ ـ ـﻠـ ــﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻄﻞ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ
"اﻟﺴﻠﻴﺴﺎو" ،ﻟﻮﻣﺎر ﻧﺎﺳﻴﻤﻴﻨﺘﻮ،
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوف ﺑــﺎﺳــﻢ "ﻣــﺎزﻳ ـﻨ ـﻴــﻮ"،
ﻟـ"إﻓﻲ" ،أﻣﺲ اﻷول ،إن "اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻜﺒﺮى" ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﻼده ﻫﻲ
"ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﺒﻜﺮ ﺟﺪا".
وأﻟﻘﻰ ﻣﺎزﻳﻨﻴﻮ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ
وﻛﻼء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻟﺘﺴﺎرﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻧـﺘـﻘــﺎل اﻟــﻮاﻋــﺪﻳــﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻔﺮق
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ،ﻷﻧﻬﻢ
َﻣـ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮون ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻷﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ إن اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ
ﺗ ـﺴ ــﻮد ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﻓــﺎﺋــﺪة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
وأوﺿﺢ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي
ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﺻـﻔــﻮف اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮق اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ :ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
وﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ وإﻟﺘﺸﻲ ،أن ﻓﻲ
ﻋﺼﺮه "ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻼﻋﺐ ﻟﻼﺣﺘﺮاف ،وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ

 20ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،أﻣ ــﺎ اﻵن ﻓـﻴـﺘــﻢ ﺑﻴﻌﻪ
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟـ."15
وﻳ ــﺮى ﻣــﺎزﻳـﻨـﻴــﻮ أن اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﻴﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮن
ﻟﻠﻔﺮق دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ،
وﻛﻤﺎ ﺣــﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ
إذا ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﺳ ـﻴ ـﺸــﺎرﻛــﻮن ﻣﻊ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول أم اﻟـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ أم
ﺳﺘﺘﻢ إﻋﺎرﺗﻬﻢ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻼﻋ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وواﻟﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺗﻴﺎﻏﻮ
أﻟـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﺘ ــﺎرا )ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ(
وراﻓﻴﻨﻴﺎ ﻻﻋﺐ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎر
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻟـﺴـﻴـﻠـﺘــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻐــﻮ ،أﻧ ــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻌــﺐ ﺗـﺼـﺤـﻴــﺢ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ،
ﻷن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻮد.
)إﻓﻲ(

ﺑـ ــﺮﺑـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻧـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻓ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺲ ﺿـ ـﻤ ــﻦ
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﺟ ــﺖ ﺑ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻣ ــﻮﻧ ــﺪﻳ ــﺎل
 2014ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪور اﻷول ﻟـﻤــﻮﻧــﺪﻳــﺎل روﺳـﻴــﺎ
 ،2018ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻴﻪ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ
ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺮوم ﺑـ ــﻮاﺗ ـ ـﻨـ ــﻎ واﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
ﺗـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎس ﻣـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﺮ ،اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﺈﻋﻼن ﻣﺪرب اﻷﺧﻴﺮ
ﻟ ــﻮف ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎرس ،أن اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.
وﺿــﻢ ﻓــﺎﻓــﺮ ﺻــﻮﺗــﻪ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ وﺑ ــﺎﻳ ــﺮن
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟ ــﻮﺛ ــﺎر ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﻮس )58
ً
ﻋ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺎ( اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ ﺑ ـ ـﻌـ ــﻮدة
ﻫ ــﻮﻣ ـﻠ ــﺲ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة أﻣ ــﺎم
ﻫ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪا  2-4اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺿـﻤــﻦ ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت ﻛ ــﺄس أوروﺑـ ــﺎ
 2020واﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮرة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺰوزة
ً
ﻟﻠﺪﻓﺎع ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺧﺒﺮة ﻣﺪاﻓﻊ
دورﺗ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ ﻫ ــﻲ ﻣ ـﻴــﺰة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻮف ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﻮﻧﺪﻳﺎل 1990
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻌ ــﺎدل دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ أﻣ ــﺎم
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
دوري اﻷﺑـ ـﻄ ــﺎل" :ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﻠﻌﺐ
ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ،ﻓـﻬــﻮ أﺣ ــﺪ أﺑــﺮز
ً
ﻗﻠﺐ دﻓﺎع ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ

ﻓﺎﻓﺮ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻧﺎدي ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
"ﻻ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﻳ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻫــﻮ ﻣ ـﻠــﺲ
ﺧﺎرج" اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
وﺗﺴﺘﻀﻴﻒ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ودﻳ ــﺔ
دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ دورﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻧـ ــﺪ ﻓـ ــﻲ 9

أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑﺎ  2020أﻣﺎم
ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﺳـﺘــﻮﻧـﻴــﺎ وﺑـﻴــﻼروﺳـﻴــﺎ
وأﻳــﺮﻟـﻨــﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ
ﻟﺘﺼﺪر ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻛـ ــﺪ ﻫــﻮﻣـﻠــﺲ
ﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﺑـ ـﻴـ ـﻠ ــﺪ" اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع أﻧ ــﻪ ﻻ

ً
ﻳﻨﺘﻈﺮ اﺗـﺼــﺎﻻ ﻣﻦ ﻟــﻮف ،وﻗــﺎل:
"أﺣــﺎول أن أﻓﻜﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ أﻗــﻞ ﻗﺪر
ﻣـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎل ﺣـ ـﺼ ــﻞ ذﻟ ــﻚ
ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ".
ً
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻓـﺨــﻮرا
ﺑــﺎﻟـﻠـﻌــﺐ ﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،وﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﺒــﺪل
أي ﺷﻲء".
وﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ﺷ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺮ ﻣ ـﻴ ـﻜ ــﺎﻳ ــﻞ

ﻣﺎﺗﻴﻮس ﻳﻄﺎﻟﺐ أوﻧﻴﺲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار ﻟﺸﺘﻴﻐﻦ
ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ،ﻟــﻮﺗــﺎر
ﻣﺎﺗﻴﻮس ،رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ ،أوﻟﻲ
أوﻧﻴﺲ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ
وﺟ ــﻪ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺗـﻌــﺪﻳــﺎ ﻟـﻔـﻈـﻴــﺎ ﺑـﺤــﻖ ﻣ ــﺎرك-
اﻧﺪرﻳﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ،ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﻳـ ـ ـ ـ ــﺄﺗـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺎد
ﻫﻮﻧﻴﺲ ﻟﺘﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ
ﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺨ ــﻼف
اﻟﻤﺜﺎر ﺣــﻮل ﺟﻠﻮس
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻘﻌﺪ
اﻟـ ـﺒ ــﺪﻻء اﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﻢ ﻣـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳـ ــﻞ
ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻗ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺪ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺐ
واﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎرس

اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻤﺎﻧﺸﺎﻓﺖ ،واﻟﻤﺤﺘﺮف ﺿﻤﻦ
ﺻﻔﻮف ﺑﺎﻳﺮن.
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻟـﺼـﺤـﻴـﻔــﺔ "ﺷ ـﺒ ــﻮرت
ﺑﻴﻠﺪ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻗــﺎل ﻣﺎﺗﻴﻮس،
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑــﻼده :ﻫﺬا ﻫﻮ أوﻟــﻲ ﻫﻮﻧﻴﺲ ﻓﻲ
ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن أوﻧﻴﺲ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ أﺷﻴﺎء ،رﺑﻤﺎ
ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
وأﺿﺎف ﻣﺎﺗﻴﻮس ) 58ﻋﺎﻣﺎ( أن "ﻛﺜﻴﺮا
ﻣــﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻫﻮﻧﻴﺲ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻬﻮﻧﻴﺲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ.
ﻛ ــﺎن ﻫــﻮﻧ ـﻴــﺲ ،واﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﻛـ ــﺎرل-ﻫـ ــﺎﻳ ـ ـﻨـ ــﺰ روﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻐ ــﻪ ،اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﺮن ،ﺗ ــﺪﺧ ــﻼ ﺑ ـﻜــﻼم
ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل
ﺣـ ـ ــﺮاﺳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ واﻧﺘﻘﺪا ﺗﻴﺮ
ﺷﺘﻴﻐﻦ ،ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻟــﺬي ﻛﺎن
أﻋـ ــﺮب ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻋﻦ

اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺒﺪﻻء ﻟﻨﻮﻳﺮ.
وﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ ﻫ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺲ وروﻣـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻐ ــﻪ ﻣــﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﻮﻳﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻛﺎن أوﻟﻴﻔﺮ ﺑﻴﺮﻫﻮف ،ﻣﺪﻳﺮ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ،ﻗ ــﺪ رﻓــﺾ
ﻫ ـﺠ ــﻮم ﻫ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺲ وروﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻐ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻴــﺮ
ﺷﺘﻴﻐﻦ.
وأﻋ ــﺮب ﻣــﺎﺗـﻴــﻮس ﻋــﻦ اﻋـﺘـﻘــﺎده ﻓــﻲ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺿــﺮورة ﻹﺣــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ
اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﻗﺎل ﻟﻤﺤﻄﺔ )ﺳﺒﻮرت
 :(1ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻧﻮﻳﺮ أﺧﻄﺎء ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺎرس ،ﻟﻜﻨﻪ أﻋﺮب ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
َﻋـﱠـﻦ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ :ﻓﻘﺪ
ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ
ﺷﻴﺌﺎ ﺿﺪ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ،وأﻧﺎ أﻓﻬﻢ ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺮف ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟ ــ 15أو
 16اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺮوح اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﻮﺿﻮع اﻵن
ﻟﻴﺲ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺿﺪ ﻧﻮﻳﺮ.
)د ب أ(

ﻓﻴﺪرر وزﻓﻴﺮﻳﻒ ﻳﻌﺰزان ﺗﻔﻮق أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺄس ﻻﻳﻔﺮ
ﻋـ ـ ـ ــﺰز اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻳ ـ ـﺴـ ــﺮي روﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻪ ﻓـ ـﻴ ــﺪرر
واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر زﻓﻴﺮﻳﻒ ﺗﻔﻮق "ﻓﺮﻳﻖ
أوروﺑ ـ ــﺎ" ﻋـﻠــﻰ "ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ"  ،١-٣أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻷول ﻣﻦ
ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻛ ــﺄس ﻻﻳـﻔــﺮ اﻻﺳـﺘـﻌــﺮاﺿـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب ﺑﻔﻮزﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺰوﺟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﺎك ﺳﻮك واﻟﻜﻨﺪي دﻳﻨﻴﺲ
ﺷﺎﺑﻮﻓﺎﻟﻮف  ٣-٦و.٥-٧
وﻣﻨﺢ اﻟﻨﻤﺴﺎوي دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺗﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷوروﺑﻲ ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺑﻮﻓﺎﻟﻮف
 ٤-٦و ٧-٥و ١١-١٣ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻘﺬ ﺛﻼث ﻛﺮات
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﻔﻮز ﻟﻠﻜﻨﺪي.
وأدرك ﺳ ــﻮك اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻹ ﻳـﻄــﺎ ﻟــﻲ ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻓﻮﻧﻴﻴﻨﻲ
 ١-٦و ،(٣-٧) ٦-٧ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮس ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس اﻟﺘﻘﺪم ﻷوروﺑﺎ
ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻓﺮﻳﺘﺰ ٢-٦
و ٦-١و.٧-١٠

زﻓﻴﺮﻳﻒ وﻓﻴﺪرر
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻮج
ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓــﻲ ﺑــﺮاغ ) (٩-١٥واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﺮت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ )(٨-١٣

رﻳﺎﺿﺔ

وﻫﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﺑﻘﻮة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻷن
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻀﻢ أي ﻻﻋﺐ ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷواﺋﻞ.
وﻳ ـﻔــﻮز ﺑــﺎﻟـﻜــﺄس اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﻘﻖ

 ١٣ﻧـﻘـﻄــﺔ .وﺗ ـﻘــﺎم أرﺑ ــﻊ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻳــﻮم ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت ،وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط
ﻛﺎﻵﺗﻲ :ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ﻳﻔﻮز
ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻮز اﻟﺴﺒﺖ،
وﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻮز اﻷﺣﺪ.
وﺗﻘﺎم ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺮدي
وﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة واﺣ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺰوﺟـ ــﻲ ،وﻳ ـﻘ ــﻮد
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪي
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑـ ـﻴ ــﻮرن ﺑ ـ ـ ــﻮرغ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳـﺘــﻮﻟــﻰ
اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺟ ــﻮن ﻣﺎﻛﻨﺮو
ﻗﻴﺎدة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ أوروﺑﺎ،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺪرر وزﻓـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻒ وﺗ ـﻴ ـﻴــﻢ
وﻓــﻮﻧـﻴـﻴـﻨــﻲ وﺗـﺴـﻴـﺘـﺴـﻴـﺒــﺎس ،اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ
راﻓــﺎﻳــﻞ ﻧ ــﺎدال ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺳﻮك وﺷﺎﺑﻮﻓﺎﻟﻮف وﻓﺮﻳﺘﺰ واﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
ﻧﻴﻚ ﻛﻴﺮﻳﻮس واﻟﻜﻨﺪي ﻣﻴﻠﻮش راوﻧﻴﺘﺶ
واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن اﻳﺴﻨﺮ.

ﺗ ـﺴ ــﻮرك اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻓﺎﻓﺮ وﻣﺎﺗﻴﻮس اﻟﺮأي،
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ "ﺗﻌﺎﻗﺪﻧﺎ ﻣﻊ
ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﻠﺖ إﻧﻪ أﻓﻀﻞ
ﻗ ـﻠــﺐ دﻓ ـ ــﺎع ﻓ ــﻲ أﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،وﻛ ــﺎن
ذﻟــﻚ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ".
وﺗﺎﺑﻊ "أﻛﺮر ذﻟﻚ اﻵن واﻋﺘﻘﺪ

ً
أﻧ ـﻨــﻲ ﺳ ــﺄﻛ ــﺮر ذﻟ ــﻚ ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﻋــﺎم
 ،"2020ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ "وﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﻣـ ــﺮ ،اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳـﻘــﺮر .اﻟـﻜــﺮة ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ،
وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻨﺎ".

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي
4:00

وﺳﺖ ﻫﺎم – ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ beINSPORTS HD2

6:30

ارﺳﻨﺎل – اﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ

beINSPORTS HD1

6:30

ﺗﺸﻠﺴﻲ  -ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ
4:00

ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ  -روﻣﺎ

beINSPORTS HD7

4:00

ﻟﻴﺘﺸﻲ  -ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

beINSPORTS HD4

4:00

ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ  -ﺗﻮرﻳﻨﻮ

beINSPORTS HD12

7:00

اﺗﺎﻻﻧﺘﺎ  -ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ

beINSPORTS HD4

9:45

ﻻﺗﺴﻴﻮ  -ﺑﺎرﻣﺎ

beINSPORTS HD4

اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
3:00

اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل – رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد

beINSPORTS HD3

5:00

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ  -ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ

beINSPORTS HD3

10:00

اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ – رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD3

ﻛﻴﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮز ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ٢٠١٩
أﺣﺮزت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻴﻨﻴﻦ ،أﻣﺲ،
ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دورات ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب،
ﺑﺘﺘﻮﺟﻴﻬﺎ ﺑﻠﻘﺐ دورة ﻏﻮاﻧﻐﺠﻮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺳﺎﻣﻨﺘﺎ ﺳﺘﻮﺳﻮر.
وﻓــﺎزت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ) ٢٠ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ ) ٣٥ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ٤-٦ ،(٧-٤) ٧-٦
و ٢-٦ﻓــﻲ اﻟ ـ ــﺪورة اﻟـﻤـﻘــﺎﻣــﺔ ﺑـﺠـﻨــﻮب اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻣﺘﺪت ﻟﺤﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ و ٣٥دﻗﻴﻘﺔ.
وﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜــﻦ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـﻄـﻠــﺔ ﻓــﻼﺷـﻴـﻨــﻎ ﻣ ـﻴــﺪوز
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،٣-٤إذ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﻔﻮز ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻟﺘﻨﻬﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .٤-٦
وﺣﺴﻤﺖ ﻛﻴﻨﻴﻦ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  ٢٠ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮﻫﺎ إرﺳﺎل ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ،ﻟﺘﺤﺮز اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻮﺑﺎرت اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ،
وﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻛﻞ أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم
.٢٠١٩

اﻟـ » «NBAﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﺬب اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ

آدم ﺳﻴﻠﻔﺮ

اﺗﻔﻖ رؤﺳﺎء أﻧﺪﻳﺔ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﺮض
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﻣﺤﺎوﻻت
ﺟﺬب أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى،
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﺷﻬﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ
ﺿﻔﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى.
وﺗـﺼــﻞ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة إﻟ ــﻰ ﺣــﺪ ﻓــﺮض
ﻏ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺎت ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ  10ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دوﻻر ،وإﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ،وﺳﺤﺐ ﺧﻴﺎرات اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ "دراﻓﺖ"
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وإﻳﻘﺎف ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻣﻔﻮض دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ) NBAإن ﺑﻲ
إﻳﻪ( آدم ﺳﻴﻠﻔﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ" :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻀﻤﻦ أﻧﻨﺎ
ﻧﻄﺒﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪوري ،وأﻧﺪﻳﺘﻨﺎ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ،
وﺻــﺮاﺣــﺔ ﻻ أرﻳ ــﺪ ﻟـﻬــﺎ أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﺗﺨﺴﺮ
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋﺪﻧﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻣﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوري".
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺷﻬﺪت
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧﺠﻮم ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺠﺮد
أن أﺻﺒﺤﻮا ﻣﺘﺤﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﻢ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﻬﻢ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﻴﻔﻦ دوراﻧــﺖ )ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز
ﺳﺎﺑﻘﺎ( وﻛــﺎﻳــﺮي إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ )ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ

ﺳﺎﺑﻘﺎ( اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻼ اﻟﻰ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﺲ ﺑﻤﺠﺮد
ﺑﺪء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ
ﱟ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮا ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﻢ ﻣﻊ أﻧﺪﻳﺘﻬﻢ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺷﺮ اﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺠﺰة
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﻮدﻫﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺑﺪت أﻧﺪﻳﺔ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟـﺒـﻌــﺾ ﺑـﺸــﺄن اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻻت ،ﻣﺜﻞ
إﺑﺪاء ﻛﻮاﻫﻲ ﻟﻴﻨﺎرد اﻟﺬي ﻗﺎد ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز
اﻟــﻰ ﻟﻘﺐ اﻟ ــﺪوري ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،رﻏﺒﺘﻪ
ﻟﺒﻮل ﺟﻮرج ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﺎدﻳﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻮس أﻧﻐﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﻮرج ﻻ ﻳﺰال
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻊ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻰ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز.
وأﺷــﺎر ﺳﻴﻠﻔﺮ اﻟــﻰ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻹﺟ ــﺮاءات
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟـﻤــﺮﻋـﻴــﺔ اﻹﺟـ ـ ــﺮاء واﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻤــﺎﺳــﻚ ﻓﻲ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟﺬا ﺛﻤﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻧﺎد )ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ( ،ﺳﺘﻜﻮن
ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ٍ
ﺛﻤﺔ ﻋﻮاﻗﺐ" ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
وﻣ ــﻦ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﻌـﻤــﺪ اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ اﻟــﻰ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻚ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ

اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻣــﻊ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﺑ ـﻬــﺪف اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻬﻢ،
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻷﻧﺪﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺟﻬﺰة
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎل أرادت ذﻟﻚ.
وذﻛ ــﺮ أن "ﻣ ـﺼــﺎدرة اﻷﺟ ـﻬــﺰة ﻟﻴﺴﺖ ﻫــﺪﻓــﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﺧــﺬﻫــﺎ .ﻫــﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻴﺲ
أﻣﺮا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ .أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻗـ ــﺎدرون ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻠــﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟـﻤــﻼﺋـﻤــﺔ" ﻣــﻦ دون
اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺬﻟ ــﻚ ،ﻣ ـﺤ ــﺬرا ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أن "ﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻨﺎ".
ورأى ﺳﻴﻠﻔﺮ أن اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ أﺛﺒﺘﺖ
ﻋــﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت،
ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن "أﻗــﻞ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ"،
وأﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺪى "اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ )ﻓﻲ
اﻷﻧﺪﻳﺔ( ،وﺳﺤﺐ ﺧﻴﺎرات اﻟـ "دراﻓــﺖ" ،واﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻠﻐﺎة.
وﺣﺬر ّ
ﻣﻔﻮض اﻟﺪوري أي ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ
ﻣﻦ أﻧﻪ ،ﻋﺒﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ،
"ﺳﻨﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎل أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻀﺒﻄﻜﻢ".
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺣـ ـ ـﻈ ـ ــﺮت وﻛـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻷدوﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ "ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﺳــﺮﻳــﺮﻳــﺔ
ﻓ ـﻈ ـﻴ ـﻌ ــﺔ" ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺗـ ـ ـﺠ ـ ـ ّـﺮب ﻓــﻲ
إﻃـ ــﺎرﻫـ ــﺎ ﺟ ــﺰﺋ ـﻴ ــﺎت ﻻ ﺗ ـﻌــﺮف
آﺛـ ــﺎرﻫـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 350
ً
ً
ﻣــﺮﻳ ـﻀــﺎ ﻣ ـﺼــﺎﺑــﺎ ﺑـﺒــﺎرﻛـﺴــﻮن
أو اﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻷدﻳــﺮة
ﺧﺎرج أي ﺳﻴﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ "ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" ﺗﺠﺮى ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﺗ ـﻌــﺮف ﺑـ ـ "ﺻ ـﻨــﺪوق
ﺟﻮزﻳﻔﺎ" ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮوﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﻮر ﻫـ ـﻨ ــﺮي
ﺟﻮاﻳﻮ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷدوﻳ ــﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ "أﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻢ" "إﺣ ــﺎﻟ ــﺔ

ﻫﻞ اﻧﺘﻬﺖ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ؟

اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎء" ،أي
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
أﻣـ ــﺎ اﻟ ـﺒ ــﺮوﻓ ـﺴ ــﻮر ﺟ ــﻮاﻳ ــﻮ،
ﻓﺄوﺿﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل
ﻣ ــﻊ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺑـ ــﺮس أن
"اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ
ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ".
ً
وأﻛﺪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﻤﺤﻄﺔ "ﺑﻲ إف إم ﺗﻲ ﻓﻲ" أﻧﻬﺎ
"دراﺳــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ُ
ﺳﻴﻄﻠﺐ إذن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  .2019و)أﻧـﺴـﻴــﻢ(
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ".
)أ ف ب(

دﻳﻚ »ﻧﻮﺗﺮدام« ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺗﻤﺜﺎل دﻳﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس
ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻮ ﺑﺮج ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻧﻮﺗﺮدام ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺮره ﺧﻼل اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ.
وﺗﻤﺜﺎل اﻟﺪﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ
أﻣﻜﻦ إﻧﻘﺎذﻫﺎ إﺛﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺷﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻓﻲ  15أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ودﻣﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ وﻣﻌﻈﻢ ﺳﻘﻔﻬﺎ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﻚ رﻳﺴﺘﺮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﻣﺲ
ً
اﻷول" :ﻛﺎن واﺣﺪا ﻣﻦ رﻣﻮز ﻧﻮﺗﺮدام ،وازداد أﻫﻤﻴﺔ اﻵن".
وأﺿ ــﺎف رﻳﺴﺘﺮ ،أن ﺗﻤﺜﺎل اﻟــﺪﻳــﻚ "ﺗـﻀــﺮر ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺮﻳــﻖ .ﻧﺎﻟﺖ
ً
ﻣﻨﻪ اﻟﺴﺨﻮﻧﺔ وﺳﻘﻂ ،وﻫــﻮ ﺷــﻲء أﺛــﺎر ﺳــﺆاﻻ :أﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺮﻣﻤﻪ
أم ﻧﺘﺮﻛﻪ؟"
وﻳﻌﺮض اﻟﺘﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
)أﻳــﺎم اﻟـﺘــﺮاث اﻷوروﺑ ــﻲ( اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ
أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر.
)روﻳﺘﺮز(

ﻃﻔﻠﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮﺿﻊ ﻗﻬﻮة ﻣﺨﻤﺮة
ﺳﻠﻄﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
ﻗـﺼــﺔ ﻃﻔﻠﺔ ﺗــﺮﺿــﻊ اﻟـﻘـﻬــﻮة اﻟـﻤـﺨـﻤــﺮة ﺑــﺪل
اﻟﺤﻠﻴﺐ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة واﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻬﺎ.
وﺷﻐﻠﺖ أﻧﺒﺎء اﻟﻄﻔﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ

ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻘـﻬــﻮة اﻟـﻤـﺨـﻤــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻷﺷـﻬــﺮ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺸــﺎرع اﻹﻧــﺪوﻧـﻴـﺴــﻲ
وﺻﺪﻣﺖ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ دول ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﻓﻖ
ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ "أودﻳﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮال".
وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻫﺎورا ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ً
ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ  14ﺷـﻬــﺮا ﻓـﻘــﻂ 3 ،زﺟــﺎﺟــﺎت ﻣﻦ

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻔﺠﺮ

04:17

اﻟﻌﻈﻤﻰ 41

اﻟﺸﺮوق

05:37

اﻟﻈﻬﺮ

11:41

اﻟﻌﺼﺮ

03:08

اﻟﻤﻐﺮب

05:45

اﻟﻌﺸﺎء

07:02

اﻟﺼﻐﺮى 22
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:40ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 06:23ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  10:57ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 11:07ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟـﻘـﻬــﻮة ،أي ﺣــﻮاﻟــﻲ  1.5ﻟﺘﺮ ﻛــﻞ ﻳــﻮم ،وﻫﻲ
ﻛـﻤـﻴــﺔ ﺗ ـﻔ ــﻮق ﻗ ـ ــﺪرة ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ً
ﺷﺮﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ودأﺑﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮب اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻐﻨﻴﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﺎن ﻋﻤﺮﻫﺎ  6أﺷﻬﺮ
ﻓ ـﻘ ــﻂ ،ﻷن واﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌــﺎن ﺷ ــﺮاء
اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟـﻬــﺎ ،واﻟـﻐــﺮﻳــﺐ أن ﻧـﻤــﻮ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﻢ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ أي ﻣﺸﻜﻼت
ﻃـﺒـﻴــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮة ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺷــﺮﺑـﻬــﺎ
ﻟﻠﻘﻬﻮة ﺑﺪل اﻟﺤﻠﻴﺐ ،رﻏﻢ إدراك واﻟﺪﻳﻬﺎ أن
اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ اﻟﺮﺿﻴﻌﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮﻻن إﻧﻪ "ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ".
وﻗــﺎﻟــﺖ أﻧـﻴـﺘــﺎ واﻟـ ــﺪة اﻟـﻄـﻔـﻠــﺔ" :دﺧ ـﻠ ـﻨــﺎ ﻻ
ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻬﺎ .ﻧﺤﻦ ﻣﻀﻄﺮون
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﻨﻮم إذا ﻟﻢ ﺗﺸﺮب ﻗﻬﻮﺗﻬﺎ .وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﺑﺔ
ﻏﻀﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺿﻊ اﻟﻘﻬﻮة ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم".
وﻻ ﺗﻜﺴﺐ أﻧﻴﺘﺎ وزوﺟﻬﺎ ﺳﺎري اﻟﺪﻳﻦ،
ً
ﺳــﻮى  20أﻟــﻒ روﺑﻴﺔ ) 1.4دوﻻر( ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺔ ﻟﺠﻮز اﻟﻬﻨﺪ،
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮة.

»اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ« أﺳﺮع ﻣﻦ ﺷﻔﺮة »ﻣﻮرﻳﺲ« ﻃﺮد َ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ
ﻳـﺘــﺪاول ﺳﻜﺎن اﻷرض أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  7آﻻف ﻟﻐﺔ ،واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت ،إﻻ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ أﺷﻴﺎء
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺪث
ﺑﻬﺎ.
ﻓﺒﺤﺴﺐ دراﺳﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ أﻣﺲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮﻋﺔ
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﺣﺪ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ،
وﻳ ـﺘ ـﺼــﻒ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻮن ﺑــﺄﻧـﻬــﻢ
ً
أﺳﺮع اﻟﺸﻌﻮب ﺣﺪﻳﺜﺎ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷﺳﺮع.

ﻓ ـﻴ ـﺘ ـﺤــﺪث اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻮن ﻣﺎ
ﻳـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  9ﻣـﻘــﺎﻃــﻊ ﺻﻮﺗﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،أي اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي
ﻳـﺴـﺘـﻐــﺮﻗــﻪ ﻧ ـﻘــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت،
ﺣﺪد ﻋﻨﺪ  39ﺑﺎﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
أي ﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﻒ ﺳـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـﻔـ ــﺮة
ً
ﻣﻮرﻳﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـﻜ ــﺲ اﻷﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎن ،إذ
ﻳـﺘـﺤــﺪث ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑ ـﺒــﻂء ،ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  5إﻟﻰ  6ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.

أﻟـ ـﻐ ــﺖ ﺧـ ـﻄ ــﻮط "أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎن
آﻳـ ـ ــﺮﻻﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰ" اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ رﺣـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻷن ﻃﺎﻗﻢ
اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ "ﻟ ــﻢ ﻳـﺸـﻌــﺮ ﺑــﺎﻟــﺮاﺣــﺔ"
ﺗﺠﺎﻫﻬﻤﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﺳ ـﻜ ــﺎي ﻧـﻴــﻮز
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إن ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮؤوف
اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎ
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم
ﻓــﻲ وﻻﻳ ــﺔ أﻻﺑــﺎﻣــﺎ إﻟــﻰ داﻻس
ﻓـ ـ ــﻮرت وورث ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس،
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻊ أن
اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻛﺸﻔﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﺎن
ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻴﺸﺎن ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻼﺣﻆ
أﺣــﺪﻫـﻤــﺎ اﻵﺧ ــﺮ ﺧــﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ
إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮﻳﺢ
ﻓﻮﺟﺌﺎ
ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻤﺎ ُ
ﺑ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻋ ـﻠــﻦ
إﻟ ـﻐــﺎؤﻫــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﻷﺳـﺒــﺎب
أﻣﻨﻴﺔ.

أﺻﻞ »اﻟﺴﻴﺨﻴﺔ« ﺑﻨﺠﺎﺑﻲ وﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪوﺳﻲ
اﺣـﺘـﻔــﻞ اﻟـﺴـﻴــﺦ ،أﻣ ــﺲ اﻷول اﻟ ـﻤــﻮاﻓــﻖ 20
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺑـﻴــﻮم وﻓ ــﺎة ﻏ ــﻮرو ﻧــﺎﻧــﺎك ﻣﺆﺳﺲ
اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺨﻴﺔ ،واﻟــﺬي وﻟﺪ ﻓﻲ  14أﺑﺮﻳﻞ
ً
ً
ﻋ ــﺎم  .1469وﻫ ــﻢ ﻳـﺤـﺘـﻔـﻠــﻮن ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ أﻳـﻀــﺎ
ﺑﻴﻮم ﻣﻴﻼده.
وأﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر ﻧ ــﺎﻧ ــﺎك اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ ﻣــﻦ
ً
اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ واﻹﺳﻼم ،وﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻔﻜﺮا
ً
روﺣ ـﻴــﺎ ،وﻗــﺪ ﻋﺒﺮ ﻋــﻦ أﻓـﻜــﺎره ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟــﺬي
أﺻﺒﺢ أﺳﺎس اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻠﻬﻨﺪوس.
وذﻛ ــﺮت "ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳ ــﻲ" ،ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أن ﻧﺎﻧﺎك،
ً
اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎم ُ ،1539وﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  40ﻣﻴﻼ ﻣﻦ
ﻻﻫﻮر )ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( ،ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎب
اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ .وﺗﻘﻮل
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻴﺦ إن ﻣـﻴــﻼده وﺳـﻨــﻮات ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻷوﻟﻰ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻪ اﺧﺘﺎره ﻷﻣﺮ ﺧﺎص.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﺳ ــﺮﺗ ــﻪ ﻫ ـﻨ ــﺪوﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ أﻇـﻬــﺮ
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷدﻳ ــﺎن ،وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳــﻼم
ً
واﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ ،وأﻇﻬﺮ ﻣﻨﺬ وﻗــﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻴﻼ
ﻟﻠﺸﻌﺮ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.
وﻣﻦ ﺑﻮادر ﺗﻤﺮده اﻟﻤﺒﻜﺮ أﻧﻪ رﻓﺾ ،وﻫﻮ
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﺮه ،ارﺗـ ــﺪاء
ا ﻟـﻌـﺒــﺎء ة اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ
اﻟـ ـﻔـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎن اﻟ ـ ـﻬ ـُ ـﻨـ ــﺪوس ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺮاﺳ ـ ــﻢ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻤـ ﱢـﻴــﺰﻫــﻢ ،وﻧـ ـﺴ ــﺐ إﻟ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﻘ ــﻮل إن اﻟ ـﻨــﺎس
ﱠ
ﻳﻤﻴﺰون ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺪون.
وﺧﺎض ﻧﺎﻧﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﻣﻊ رﺟﺎل
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻬﻨﺪوس واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻛﺎن ﻳﺆﻛﺪ أن
ً
ﻃﻘﻮﺳﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺞ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ روح اﻟﻔﺮد.

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻗــﺎﻋــﺪة ﺻﺤﻴﺤﺔ "أﻻ ﺗ ـﺘــﻮرط ﻓــﻲ ﺣــﺮب ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
إﻧﻬﺎء ﻫﺎ" ،ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﻬﻞ دﻳﻔﻴﺪ أﻏﻨﺎﺗﻴﻮس
ﺑﺎﻟـ "واﺷﻨﺘﻐﺘﻮن ﺑﻮﺳﺖ" ﻣﻘﺎﻟﻪ أﻣﺲ اﻷول.
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ،
ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ورﻃﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻷﺧﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﺿﺮﺑﺖ ﻃﺎﺋﺮة درون أو ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺼﻔﺎة
اﺑﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ!
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ً
ﻣــﻊ إﻳ ــﺮان أﺧـﻴــﺮا ،إﻧﻤﺎ ﻫــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﺪﻫﺎ
اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳــﺮان ﻣﻦ ﻃــﺮف واﺣــﺪ،
ﺛﻢ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﺪﺟﻴﻦ
ّ
وﺟﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﺎ ،وﻫﺬا
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻟــﻢ ﻳ ـﺤــﺪث ،أي اﻟـﺨـﻀــﻮع اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺮاﻫﻨﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻤﺎذا ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ إﻳﺮان
أن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟!
ّ
ﻣﻌﻈﻢ ﻛــﺘــﺎب "ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ" واﻟ ـ ـ "واﺷﻨﺘﻐﺘﻮن"
 وﻫﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  -اﺗﻔﻘﻮاﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄزق اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ إﻳــﺮان ،وﻣﺄزق دول
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻊ ﺣﻠﻴﻒ ﺳﻜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﻳﻴﻦ اﻟ ــﺪوﻻرات ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺎت ﺳﻼح ﻟﺸﺮاء ّ
وده وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ،واﻧﺘﻬﻮا اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑــﺎﻷ ﻣــﺲ ﻟﻴﺲ ﻫــﻮ ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻴﻮم،
ﻓﻬﻮ ﻣـﺘــﺮدد ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗـﻔــﻪ ،ﻏﻴﺮ ﺣــﺎﺳــﻢ ،ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑــﺄﻣــﺮ ﺛﻢ
ﻳﻨﻜﺚ ﻋﻬﺪه.
ﻟﻌﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﺄل ﻧﻔﺴﻬﺎ :ﺑﻤﺎذا اﺧﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻦ أوﺑﺎﻣﺎ؟ ﻓﺎﻷﺧﻴﺮ ﻗﺎل ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻪ "ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﺮﻛﺎب دون
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺮي راﻳﺪرز" ،ﻳﻈﻬﺮ أن إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
أﺳ ـ ــﻮأ ﻣ ــﻦ أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺼــﻮر ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ــﺪول ،وﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.
ّ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﺘﺎب َﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم  ،1945ﻓﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟـﻴــﻮم ،وﺑﻌﺪ
اﻟﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋــﺎم  ،1991وﻧﻔﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﺑــﺬات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ،ﻓﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺎرج،
وﻛ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗـﻌــﻲ ﻣ ــﺎذا ﺗـﻌـﻨــﻲ ﻋـﺒــﺎرة
ً
"أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ" ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻓﻬﻲ ﺗـﺒــﺪو ﻣﻨﻬﻜﺔ ﻣﻦ
ّ
ﻫﺬه اﻟﺤﺮوب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ أﻓﻮل ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺰاج أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺣﺮب ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ
إﻳﺮان ...ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ؟!
ﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻏ ـﻴــﺮ أن ﺗـﻠـﺘـﻔــﺖ دول اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻟـﺤــﺎﻟـﻬــﺎ
ً
ً
وﺗ ـﺘ ـﺼــﺮف ﺑـﺤـﻜــﻢ واﻗ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ،وﺗ ـﺒ ــﺪأ ﺣـ ـ ــﻮارا ﺟ ـ ــﺎدا ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻹﻃـﻔــﺎء اﻟـﺤــﺮﻳــﻖ؟ ﻓﺎﻟﻤﺮاﻫﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ اﻷ ﻗ ــﻮى ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻴﺜﺎق ﺿﻤﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﺗـﺠــﺪي ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﻳﻤﻀﻲ واﻟـﻈــﺮوف
ﺗﺘﻐﻴﺮ وﺗﺘﺒﺪل.

وﻓﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﺔ ٩/٢٠
ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ

 69ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﺮة ،ق ،5ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺮوﺿﺔ ،م ،31اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،2ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺴﺮة ،ش ،26م ،31ت99910544 :

أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺪي

 37ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ق ،2ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ
آل ﻳــﺎﺳـﻴــﻦ ،اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ق ،12ش أﺑ ــﻮذر اﻟـﻐـﻔــﺎري ،ج ،19م،26
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺰﻳﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى )اﻟﺠﺪي( ،ت50000650 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻘﻲ ﺗﻘﻲ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ

 67ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻗﻌﻲ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي) ،أﻣﺲ أول ﻳﻮم
ﻟﻠﻌﺰاء( ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،9ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم
اﻟﺒﻨﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ) ،اﻟﺸﺮف أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ( اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺼﺮ أﻣﺲ ،ت،99523040 :
66517555

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،5ش ،52م ،10اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق،4
ﺷﺎرع ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ،م ،38ت97575756 :
أﻣﻞ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﻣﻦ زوﺟﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ
 51ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :ﺳ ـﻠــﻮى ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺳـﻴــﺪ ﻣـﺤـﻤــﺪ ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﺪرﻳﺔ )اﻟﻌﺰاء اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﻂ( ،ت،55500048 :
99012448

ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺠﺮي وراد ﺻﻨﻴﺪح

 65ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﺮدوس ،ق ،1اﻟﺸﺎرع اﻷول ،ج ،10م ،34اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻘﻴﺮوان ،ق ،1ش ،125م ،52ت55563569 ،99109192 :

ﻋﺼﺎم ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ

 62ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ق ،1ش ،14م ،12دﻳ ــﻮان اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ق ،1ش ،10م ،1ت24816530 :

اﻟﺴﺒﺖ ٩/٢١
ﱢ
اﻟﺤﺮﻳﺺ
ﻫﻴﻠﻪ ﺣﻤﻮد راﺷﺪ زوﺟﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 74ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺰﻫﺮاء ،ق ،4ش ،411م ،7اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ،
ق ،9ش ،21م ،34ت99307599 ،99605550 :

ﻓﺎرس ﺳﻠﻴﻤﺎن ّ
دﻏﻴﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪي

 78ﻋﺎﻣﺎّ ،
ﺷﻴﻊ ،اﻟﻌﻴﻮن ،ق ،2ش ،10م 49أزرق ،ت66580034 :

ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺨﻴﺖ ﺛﻮﻳﻨﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ

 54ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟـﻔـﻨـﻄــﺎس ،ق ،2اﻟـﺨــﻂ اﻟـﺴــﺎﺣـﻠــﻲ ،دﻳ ــﻮان
اﻟﻌﻤﻴﺮي ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺸﺮف ،ق ،6ش ،8م ،13ت99444267 ،65589300 :

ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻔﺎر

 53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق،2
ش ،21م ،3اﻟـﻨـﺴــﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮاء اﻟـﺒـﺘــﻮل ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،2ﺷــﺎرع
ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﻳﺘﻲ ،ج ،20م ،4ت66540448 :

وﺗﻘﻮل اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻴﺨﻴﺔ إﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﺮة ﻓﻲ
ً
ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺮس ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻸﻣﻮر
اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻟﻬﻤﻪ ذﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ روﺣﺎﻧﻴﺔ
ﻗــﻮ ﻳــﺔ ﻣﻨﺤﺘﻪ رؤ ﻳ ــﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹ ﻟ ــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،
وأﻛــﺪت ﻟﻪ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺑــﺄن اﻧﺘﻌﺎش اﻟــﺮوح ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻣﻞ.

وﻓــﻲ ﻋــﺎم  1496ﺗــﺰوج وﺻ ــﺎرت ﻟــﻪ أﺳــﺮة،
وﺑ ــﺪأ ﻓــﻲ رﺣـﻠــﺔ روﺣــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟﻬﻨﺪ
واﻟﺘﺒﺖ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻧﺤﻮ
ً
 30ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ درس وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،وﻣﻦ
ً
ً
ﺛﻢ ﺑﺪأ ﻳﺪرس ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﻴﺒﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻴﺦ.

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

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

وﻗ ـﻀ ــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺎﺗــﻪ ﻓﻲ
ﻛـ ــﺎرﺗـ ــﺎرﺑـ ــﻮر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺠ ــﺎب ،ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻧ ـﻀــﻢ
إﻟـﻴــﻪ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻼﻣـﻴــﺬ اﻟــﺬﻳــﻦ أﻋﺠﺒﻮا
ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪاد

 84ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮرﻳــﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋـﻠــﻲ آل ﻳــﺎﺳـﻴــﻦ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،12ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ،م ،18ت،99560644 :
66741447

ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 92ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،ﺑﻤﻘﺒﺮة ﺻﺒﺤﺎن ،ﺑﻴﺎن ،ق،8
اﻟﺸﺎرع اﻷول ،ج ،3م ،36ت66551889 :

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

