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ﻋﻮدة اﻟﻌﻮد

ﻋﻴﺪ

ﺑـﺤـﻔــﻆ اﻟ ـﻠــﻪ ورﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ــﻪ ،وﺑ ـﻌــﺪ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
ﺳﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻨﺠﺎح ،ﻳﺼﻞ ﺳﻤﻮه إﻟــﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮم ،ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدﺗ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻛــﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤـﻘ ـﻴ ـﻤـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬه
ً
اﻷرض اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒ ــﺔ ،اﺑـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺎ ﺑ ـﻬــﺬه
ً
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻴﺪا
ﻟﻬﻢ.
و»اﻟﺠﺮﻳﺪة« إذ ﺗﻬﻨﺊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة ،ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه ،وأن
ﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻧ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻟـﺼـﺤــﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ً
اﺣﺘﻔﺎء ﺑﻌﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻓﺮح ﻋﺎرم ﻳﻌﻢ اﻟﺒﻼد
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ :دور »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
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ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ودﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
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محليات

َ
المبارك يتسلم تقريري «مكافحة الفساد» وديوان المحاسبة
المبارك خالل تسلمه تقرير مكافحة الفساد من النمش
استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك ،في
قصر السيف ،أمس ،رئيس الهيئة
العامة لمكافحة الفساد المستشار
عـبــدالــرحـمــن الـنـمــش ،حـيــث سلم
لسموه التقرير السنوي ألعمال
هيئة مكافحة الفساد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،رئـيــس
ديــوان المحاسبة باإلنابة عادل
ال ـ ـص ـ ــرع ـ ــاوي ،وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ف ــري ــق
التدقيق الحسابي للدولة ،حيث
قــد مــوا لسموه التقرير السنوي

لـ«المحاسبة» عن نتائج الفحص
والمراجعة على تنفيذ الميزانيات
والحسابات الختامية للدولة عن
السنة المالية (.)2019-2018
حضرت المقابلة رئيسة ديوان
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخة
اعتماد الخالد.
واس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،اإلع ــام ــي
خالد الحربان ،والمؤلف عبدالله
الـ ـشـ ـم ــري ،ح ـي ــث أهـ ــديـ ــا س ـمــوه
نسخة من كتاب «خالد الحربان
والزمن الجميل».

الخالد يستقبل سفراء العراق
وتايلند واليونان
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد ،أمس ،في مكتبه بديوان عام الوزارة سفير جمهورية العراق
ً
عالء الهاشمي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
كـمــا اسـتـقـبــل سـفـيــر مملكة تــايـلـنــد الـصــديـقــة دوس ـيــت مــانــابــان
ً
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
من جهة أخرى ،تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد
السفير الجديد لجمهورية اليونان لــدى الكويت كونستانتينوس
بيبريجوس.
وأعرب الخالد خالل اللقاء عن أطيب تمنياته للسفير الجديد بأن
يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعالقات
الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو واالزدهار.
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هايف قدم استجواب الحجرف ...ومناقشته  29الجاري
عن مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية والتعسف في استعمال السلطة
فهد التركي
ومحيي عامر

ّ
تسلم رئيس مجلس األمة
باإلنابة ،د .عودة الرويعي،
االستجواب المقدم من النائب
محمد هايف الى وزير المالية
نايف الحجرف من محورين،
وتم إدراجه على جدول أعمال
جلسة المجلس  29الجاري.

قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
ب ــاإلن ــاب ــة ،د .ع ـ ــودة ال ــروي ـع ــي:
ّ
تـ ـس ــلـ ـم ــت ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم اسـ ـتـ ـج ــواب ــا
مقدما من النائب محمد هايف
ال ـم ـط ـي ــري لـ ــوزيـ ــر ال ـم ــال ـي ــة د.
نايف الحجرف ،وسيتم إدراجه
ع ـل ــى أول ج ـل ـســة ف ــي ي ـ ــوم 29
الجاري ،وتم تبليغ سمو رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ود .الـحـجــرف
ب ــاالسـ ـتـ ـج ــواب ،وإخ ـط ــاره ـم ــا
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاوره ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـك ــون مــن
محورين رئيسيين سيتم النظر
فيهم.
وف ــور تـقـ ّـدمــه بــاالسـتـجــواب،
أعلن عــدد من الـنــواب تأييدهم
لـ ــه ،وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـكــريــم
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري :أدع ـ ـ ـ ــم اسـ ـتـ ـج ــواب
ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ه ــاي ـ ّـف ل ــوزي ــر
المالية ،كما أقف بصف النائب
ريــاض العدساني باستجواب
"الداخلية" و"التجارة" ،وأطالب
ا لـنــواب بتمكين المستجوبين
مـ ــن ال ـم ـن ـص ــة والـ ـتـ ـص ــدي ألي
م ـحــاولــة لـمـنــاقـشـتـهــم بجلسة
سـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــة أو إ حـ ـ ــا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم إ لـ ـ ــى
"التشريعية".
في حين قــال محمد المطير
إن اسـ ـتـ ـج ــواب م ـح ـم ــد هــايــف
لوزير المالية مستحق ،وعلى
أعضاء المجلس تأدية دورهم
والبر بقسمهم.
وقــال النائب ثامر السويط:
ً
ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ـم ــواق ـف ــي ال ـس ــاب ـق ــة،
ونتيجة الستمرار "السياسات
الـخــاطـئــة" لــوزيــر المالية التي
أرهقت كاهل المتقاعدين ،وبعد
اطالعي على محاور استجواب
محمد هايف ،سأكون بإذن الله
ً
تعالى أول المتحدثين تأييدا
ً
ودعـ ـ ـم ـ ــا لـ ــاس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ،وأول
الموقعين على طلب طرح الثقة،

ألن ـن ــي ض ــد ك ــل م ــن ي ـق ــف ضــد
مصلحة الشعب.
ّ
وأي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي
االستجواب قائال :أثناء كلمتي
في تأييد االستجواب السابق
ل ــوزي ــر ال ـم ــال ـي ــة ،أع ـل ـنــت أنـنــي
يلغ
سأستجوب الــوزيــر إن لــم ِ
الفوائد الفاحشة والربوية على
المتقاعدين ،وأنا سأفي بوعدي
بــإذن الله في تأييد استجواب
أخ ــي مـحـمــد هــايــف إن ل ــم يلغ
الــوزيــر هــذه الـفــوائــد المحرمة،
ويصحح المخالفات المذكورة
في االستجواب.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اع ـت ـب ــر ال ـن ــائ ــب
حـ ـمـ ــدان الـ ـع ــازم ــي اس ـت ـج ــواب
وزي ــر الـمــالـيــة نــايــف الـحـجــرف
المقدم من النائب محمد هايف
مستحقا.
وقــال العازمي ،على حسابه
ف ــي "ت ــوي ـت ــر" ،ان "أم ـ ــام الــوزيــر
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة
إلصالح المخالفات الواردة في
االس ـت ـج ــواب ،خ ـصــوصــا فيما
يتعلق بإلغاء الفوائد الربوية
ً
المحرمة شــرعــا ،وإال فسنوقع
على طلب طرح الثقة به".
مــن جهة اخــرى ،عــاد النائب
م ـح ـمــد ه ــاي ــف مـ ـج ــددا وت ـق ــدم
بصحيفة استجواب إلــى وزير
المالية د .نايف الحجرف مكون
مـ ــن م ـ ـحـ ــوريـ ــن ،ب ـع ــد ان ت ـقــدم
بــاسـتـجــواب مـمــاثــل فــي نهاية
دور االنـعـقــاد الماضي للوزير
الـ ـحـ ـج ــرف ،وت ـض ـم ــن ال ـم ـحــور
األول مخالفة سياسة وقــرارات
وأع ـم ــال وزي ــر الـمــالـيــة ألحـكــام
ا لــد سـتــور المتعلقة بالشريعة
اإلسالمية ،فيما تضمن المحور
الثاني مخالفة أحكام القانون
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـن ـف ـي ــذ األح ـ ـكـ ــام

المال والسويط يستجوبان بوشهري
كشف النائب بدر المال تنسيقه مع النائب
ثــامــر الـســويــط لتقديم اسـتـجــواب إل ــى وزي ــرة
األشـ ـغ ــال ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري حـ ــول مــوضـ َ
ـوعــي
الطرق واإلسكان.

ب ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ــح ال ـس ــوي ــط أن االس ـت ـج ــواب
سـيـكـتـبــه وي ـخ ـطــه وي ـق ــوم بـصـيــاغـتــه الـشـعــب
ً
الكويتي استلهاما من معاناته.

محمد هايف
ال ـق ـض ــائ ـي ــة وحـ ـظ ــر ال ـت ـع ـســف
باستعمال السلطة.

المحور األول:
مخالفة سياسة وقرارات
وأعمال وزير المالية ألحكام
الدستور المتعلقة بالشريعة
اإلسالمية:
البديل اإلسالمي واجب على
ً
وزير المالية توفيره رغما عنه
ً
ّ
نزوال عند أحكام الدستور ،أما
آراؤه وتــوجـهــاتــه وأف ـك ــاره فال
ً
نقبل أن يفرضها خالفا ألحكام
الـ ــدس ـ ـتـ ــور فـ ـه ــو ال ـف ـي ـص ــل فــي
التعامل مع الحكومة ويجب أن
تنسجم سياسة الوزير وقراراته
مــع أحكامه أو ليرحل ،ويظهر
ًّ
جليا مخالفة سياسة وقرارات
وأع ـم ــال وزي ــر الـمــالـيــة ألحـكــام
ا لــد سـتــور المتعلقة بالشريعة
اإلسالمية في الحاالت التالية:
أوال -ربا المتقاعدين:
مــن خــال دفــاعــه المستميت
ع ــن ن ـظ ــام االس ـت ـب ــدال ال ــرب ــوي
الجائر ورفضه لكل المقترحات
الشرعية وتسويفه في دراستها
وإنجازها.
ثانيا -الموافقة على االكتتاب
ب ـش ــرك ـت ــي ال ـ ـ ـ ــزور والـ ـب ــورص ــة

الربويتين رغم وضوح الفتاوى
ال ـ ـصـ ــادرة م ــن ف ـق ـه ــاء ال ـكــويــت
المعتبرين:
ويـظـهــر مـمــا سـبــق أن وزي ــر
الـمــالـيــة أدخ ــل الـمــواطـنـيــن من
خــال المال العام الــذي يشرف
ع ـل ــى إدارتـ ـ ـ ــه ف ــي اس ـت ـث ـم ــارات
ً
قائمة على الربا المحرم خالفا
لما تقضي به أحكام الدستور
المتعلقة بالشريعة اإلسالمية،
كما حرم شريحة أخــرى كبيرة
م ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ــاالكـ ـتـ ـت ــاب
بأسهم الشركتين لمخالفتهما
ألحـ ـك ــام ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة
واشتمال تعامالتهما على الربا
المحرم.
ثالثا -عدم تمثيل الشرعيين
ســـ ً
ـواء م ــن وزارة األوقـ ـ ـ ــاف أو
كلية الشريعة أو الشخصيات
الفقهية المستقلة في مجالس
إدارة ا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات وا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
الخاضعة لرقابة الوزير ومنها
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـشــراكــة بين
القطاع العام والخاص والهيئة
العامة لالستثمار والمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية:
ومــا يقال عن هيئة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
يـقــال أيـضــا عــن الهيئة العامة
لالستثمار والمؤسسة العامة
لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة حيث
ينتهج وزير المالية ذات النهج
في إشرافه على الهيئة العامة

ً
ل ــاس ـت ـث ـم ــار م ـت ـع ـم ــدا إق ـص ــاء
ال ـش ــرع ـي ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـب ـس ـطــون
رقـ ـ ــاب ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـ ـشـ ـ ــرع ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
اس ـت ـث ـمــارات الـهـيـئــة لتنقيتها
من الربا والمحرمات األخــرى،
فعدم تعيين الشرعيين بمجلس
إدارة الهيئة العامة لالستثمار
الصادر بإنشائها القانون رقم
 47/1982يصب بمخالفة أحكام
ا لــد سـتــور المتعلقة بالشريعة
ّ
ويلوث المال العام.
اإلسالمية

المحور الثاني:
مخالفة أحكام القانون
المتعلقة بتنفيذ األحكام
القضائية وحظر التعسف
في استعمال السلطة:
أوال -ع ـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ األحـ ـك ــام
القضائية:
لـ ـق ــد أوجـ ـ ـ ــب ال ـ ـقـ ــانـ ــون عـلــى
الموظفين العامين وعلى رأسهم
الوزراء تنفيذ األحكام القضائية
النهائية وقــرر للموظف العام
ال ـ ـ ــذي ال ُي ـن ـف ــذ ح ـك ــم ال ـق ـض ــاء
النهائي الواجب النفاذ عقوبة
ّ
جراء امتناعه عن تنفيذ األحكام.
وقد تعمد وزير المالية عدم
تنفيذ أ حـكــام قضائية نهائية
ص ــادرة بــاســم صــاحــب السمو

وواجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــاذ ب ــال ـج ـه ــات
ً
ال ـتــاب ـعــة ل ــه ع ـل ـمــا ب ــأن مجلس
الوزراء سبق وأن وجه الوزارات
ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ األح ـ ـ ـكـ ـ ــام
القضائية النهائية دون تأخير.
ثانيا -التعسف في استعمال
السلطة مع الموظفين العامين:
وذلك من خالل المنع بالقوة
من دخول مقر العمل من المبنى
الحكومي بأسلوب عنجهي ال
يمت بالصلة للقانون واحترام
سيادته كما هو ثابت بمحاضر
وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـتــي شـهــدت
ّ
ـأك ــد ق ـيـ ّ
ـادي ــوهــا من
بــال ـحــق وت ـ
ذل ـ ـ ــك،وال ـت ـع ـس ــف بــاس ـت ـع ـمــال
الـسـلـطــة عـيــب ج ــوه ــري يفسد
جميع الـقــرارات واألعـمــال التي
ت ـم ــار س ـه ــا اإلدارة و ي ـب ـط ـل ـهــا
ويجعلها هي والعدم سواء.
ويـظـهــر ه ــذا التعسف جليا
في قضية الدكتور محمد عيد
المطيري الموظف بالمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
ب ـعــد أن وق ــف ب ــوج ــه الـ ـق ــرارات
ال ـظــال ـمــة وب ـ ّـي ــن ال ـع ـي ــوب الـتــي
تعتري نظام االستبدال الربوي
وع ـ ـ ّـرى م ــواق ــف ال ـمــؤس ـســةفي
ه ــذا ال ـش ــأن ف ـقــد مـنـعــه الــوزيــر
مـ ــن دخ ـ ـ ــول م ـب ـن ــى ال ـمــؤس ـســة
بالقوة ولجأ المطيري لمخفر
الصالحية الــذيتأكد قياديوه
من صــدقالــروايــة واثبتوا ذلك
بمحضر رسمي.

العتيبي :نرفض تحويل «اإلطفاء»
لمؤسسة عسكرية
وصــف النائب خالد العتيبي مهام رجــال اإلطفاء وجهودهم
الشاقة التي يبذلونها للحفاظ على األرواح والممتلكات باألداء
األكثر تنظيما مقارنة بكل الجهات األخرى ،مؤكدا أن "أي قانون
يستهدف هذا الكيان المنظم على غير رغبة منتسبيه قد يأتي
بشكل عكسي ،ونفقد بسببه مؤسسة انضباطية قدمت الكثير من
أرواح موظفيها ،وتعتبر من أكثر المؤسسات المدنية تنظيما
في البالد".
وأضاف العتيبي ،في تصريح" :اإلطفاء نجحت بشكلها المدني
الحالي ،وحققت إنجازات كبيرة ،وبدال من تعزيز هذه الخصوصية
واعطائها امتيازات أكثر يتم القفز لتحويلها لمؤسسة عسكرية
على غير رغبة العاملين بها" ،الفتا الــى أن الكل يــدرك أن أغلب
العاملين بـ "اإلطفاء" كانوا يعملون بالسلك العسكري والتحقوا
باإلطفاء بعد تقديم استقاالتهم وجميعهم يمتاز باالنضباط
والكفاءة المهنية.
وأشــار إلى ان تطبيق القانون رقم  23لسنة  1968بشأن قوة
الشرطة على رجــال اإلطـفــاء أمــر غير عــادل ومجحف في حقهم،
دا عـيــا الحكومة ا لــى سحب مشروعها المقدم الشهر الماضي،
والخروج بمشروع متكامل يأتي وفق مناقشات مستفيضة مع
منتسبي "اإلطفاء" لضمان استمرارية التميز الذي تحظى به.

خالد العتيبي

سلة برلمانية
الغانم يجتمع في بلغراد
مع رئيسة البرلمان الصربي

اجتمع رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،في العاصمة
بلغراد ،أمس ،مع رئيسة
البرملان الصربي مايا
جويكوفيتش ،على هامش
أعمال مؤتمر االتحاد
البرملاني الدولي الـ.141
وجرى خالل االجتماع
بحث سبل تعزيز وتطوير
العالقات بني الكويت
وصربيا في مختلف
املجاالت خاصة في
شقها البرملاني ،كما
بحث االجتماع عددا من
املوضوعات والقضايا ذات
االهتمام املشترك.

الشاهين لتسمية إحدى
المدارس باسم العجيري

تقدم النائب أسامة الشاهني
باقتراح برغبة ،نص على
"تسمية مدرسة باسم
الفلكي د .صالح العجيري،
عرفانا بجهوده العلمية
الطويلة".
وقال الشاهني ،في اقتراحه،
"قدم د .صالح محمد صالح
العجيري الكثير لعلم الفلك
وغيره من علوم بتقديمه
هذا العلم للعرب واملسلمني
املتخصصني منهم
والباحثني أو الهواة.

الكندري :شبهة في تبديد
أموال «تعاونية النعيم»

وجه النائب عبدالله
ً
الكندري سؤال برملانيًا إلى
وزير الشؤون االجتماعية
سعد الخراز ،حول وجود
شبهه تبديد أموال
املساهمني في جمعية
النعيم التعاونية.
وقال الكندري في سؤاله:
نمى إلى علمي تعليق
الجمعية العمومية
في "النعيم التعاونية"
التقريرين املالي واإلداري
ملجلس اإلدارة حني تم
عرضهما أكثر من مرة ،نظرًا
لوجود شبه تبديد ألموال
املساهمني .وطلب صورة
ضوئية من قرار الجمعية
العمومية ،مع بيان أسباب
الرفض املقيدة في كل حالة
من حاالت الرفض.
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األمير يهنئ الرئيس التونسي بانتخابه

local@aljarida●com

نائب األمير :دور «المحاسبة» متميز بحماية المال العام
استقبل ناصر المحمد وتسلم من الصرعاوي التقرير السنوي للديوان

بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إ ل ــى الرئيس
التونسي قيس سعيد ،عبر
فـ ـيـ ـه ــا سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن خ ــال ــص
تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة فـ ـ ــوزه
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
التونسية ،راجـيــا سـمــوه له
كل التوفيق والسداد.
وأشــاد سموه بالعالقات
الوطيدة التي تربط الكويت
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة
ال ـش ـق ـي ـقــة ،م ـت ـم ـن ـيــا لـسـعـيــد
م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
ولـلـبـلــد الـشـقـيــق ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.
وبـعــث سمو نــائــب األمير
وولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جابر
الـ ـمـ ـب ــارك ب ـبــرق ـي ـتــي تـهـنـئــة
مماثلتين.

اسـتـقـبــل س ـمــو نــائــب األم ـي ــر ولــي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد بقصر
ال ـس ـي ــف أمـ ــس س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
المحمد.
واس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه رئـ ـي ــس دي ـ ــوان
المحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي
وال ـفــريــق الـمـكـلــف م ــن جــانــب دي ــوان
المحاسبة لــإشــراف والتدقيق على
حـســابــات ومـيــزانـيــات ال ــدول ــة ،حيث
ق ــدم ــوا ل ـس ـمــوه ن ـس ـخــة م ــن الـتـقــريــر
السنوي للديوان عن نتائج الفحص
والـمــراجـعــة عـلــى تنفيذ الميزانيات
وال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة ل ـلــدولــة عن
السنة المالية .2019/ 2018
وأش ـ ــاد س ـمــوه ب ــال ــدور اإلي ـجــابــي
وال ـم ـت ـم ـيــز لـ ــديـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة فــي
المحافظة على المال العام وتحسين
كفاءة وأداء األجهزة الحكومية لخدمة
مسيرة التنمية االقتصادية في البالد،
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ً
مستقبال الصرعاوي وفريق «المحاسبة» أمس
نائب األمير

ً
فرح عارم يعم البالد احتفاء بعودة صاحب السمو اليوم
النواب :يوم بهجة بسالمة األب والقائد والناصح الحكيم
ازدانت بعض المؤسسات
السمو واألعالم
بصور صاحب ً
الوطنية ،استعدادا لعودة
سموه اليوم ،حيث أعرب عدد
من النواب والدبلوماسيين
والمسؤولين عن فرحتهم
بالمناسبة.

ع ـ ّـم ــت ال ـفــرحــة أج ـ ــواء ال ـبــاد
ً
تزامنا مع عودة صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد إلى
البالد اليوم بعد زيارة للواليات
المتحدة األميركية أجرى خاللها
فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن ازدانـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـعــض
الـمــؤس ـســات ال ـعــامــة والـخــاصــة
بصور صاحب السمو واألعــام
الوطنية ،أعــرب عــدد من النواب
والدبلوماسيين والمسؤولين
عن فرحتهم بعودة سموه معافى
إلى أرض الوطن ،داعين المولى
أن ي ــدي ــم ع ـل ــى سـ ـم ــوه الـصـحــة
والعافية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـن ـي ــاب ـي ــة،
وص ـ ـ ــف ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب فــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـه ــم أمـ ـ ــس ،ال ـي ــوم
بـيــوم ف ــرح وبـهـجــة ،لـمــا يحظى
به سموه من محبة لدى الجميع.
وفي هذا السياق بارك رئيس
مجلس األمــة بــاإلنــابــة ،د .عــودة
الرويعي ،عودة سمو أمير البالد
إلى أرض الوطن اليوم.
وق ــال الــروي ـعــي ،فــي تصريح
لـلـّصـحــافـيـيــن ،أم ـ ــس" :أح ـ ــب أن
أزف البشرى إن شاء الله للشعب

الـكــويـتــي والـخـلـيــج ولـلـشـعــوب
المحبة لدولة الكويت ولسموه،
بعودة سموه الميمونة إلى أرض
الوطن بإذن الله اليوم ،وسيكون
هناك استقبال حافل لسموه".
وأشار إلى أن "هذا األمر مفرح
هذه
للجميع ،وأحـبـبــت أن أزف ّ
ال ـب ـشــرى ،ون ـســأل الـلــه أن تحف
س ـمــوه ال ـســامــة أيـنـمــا ك ــان في
ّ
الحل والترحال".
ب ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
الـ ـص ــال ــح إن "ص ـ ـبـ ــاح ال ـك ــوي ــت
ي ـت ـج ــدد إشـ ــراقـ ــه بـ ـع ــودة سـمــو
ً
ً
األمير سالما إلى البالد" ،مهنئا
الشعب الكويتي بسالمة سموه،
ومضيفا "أن صاحب السمو وحد
القلوب قبل العقول بإنسانيته،
واجتمع عليه القاصي والداني،
ف ـه ــو األب والـ ـق ــائ ــد وال ـن ــاص ــح
الحكيم".
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـصـ ــالـ ــح" :إن ال ـل ــه
اسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ل ـ ـت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات
ال ـخــال ـصــة ،ول ــم ي ـخــذل األن ـفــس
الـتــي تـضــرعــت إلـيــه ب ــأن يشفي
قـ ــائـ ــد اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي شـهــد
ل ــه ال ـع ــال ــم أج ـم ــع ب ـحــب ال ـنــاس
وال ـ ـم ـ ـسـ ــارعـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـيـ ــرات"،

ً
مثمنا "االهتمام الدولي بصحة
سمو األمير من خالل البرقيات
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـه ــات ـف ـي ــة ال ـت ــي
جـســدت مـكــانــة سـمــوه األمـمـيــة،
ال ـت ــي ل ــم ي ـس ـ َـع إل ـي ـهــا ب ــل كــانــت
ً
ً
تتويجا إلخالصه وتعبيرا عن
ح ـك ـم ـتــه الـ ـت ــي اخ ـ ـتـ ــارت الـعـمــل
اإلن ـس ــان ــي وع ـ ــدم الـ ـخ ــوض فــي
الصراعات لتخفيف أوجاع وآالم
المحتاجين في كل أنحاء العالم".
وأكد أن الله يجازي باإلحسان
ً
م ــن أح ـســن ع ـم ــا ،وال عـجــب أن
يحصد سموه ما زرعــه من حب
ً
وتآخ بين القلوب ،داعيا
ووحدة
ٍ
الـمــولــى عــز وجــل إلــى أن يحفظ
سموه من كل مكروه وسوء.

عودة مباركة
ب ــدوره ،اعتبر الـنــائــب عسكر
العنزي عودة صاحب السمو إلى
أرض الــوطــن يــوم فــرح وبهجة؛
ألن سموه يحظى بمكانة خاصة
في قلوب الكويتيين والمقيمين
ً
على هذه األرض الطيبة ،مؤكدا
أن ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ،ع ـلــى مــدى
عمله الدبلوماسي والسياسي،

هنأت القائمة بأعمال سفارة جنوب إفريقيا
في الكويت بوليه بوسيلونغ ،نيابة عن حكومة
وشعب بالدها والعاملين في السفارة ،حكومة
وشـعــب الـكــويــت بمناسبة ع ــودة سـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد إلى بلده الحبيب،
متمنية له موفور الصحة والسالمة لمواصلة
قيادة شعبه ومتابعة مهماته تجاه الكويت
ومنطقة الخليج العربي وبقية دول العالم.
وق ــال ــت ب ــوس ـي ـل ــون ــغ ،ف ــي ت ـص ــري ــح ب ـهــذه
المناسبة أمس" :تربط جنوب إفريقيا والكويت
عــاقــات دبـلــومــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة وتـجــاريــة
عميقة وجـيــدة ومتينة ،وقــد عملت حكومتا
البلدين على تقوية العالقات الثنائية في كل
المجاالت ،وتعتبر جنوب إفريقيا الكويت أحد
أهم المستثمرين فيها على وجه التحديد ،وفي
القارة اإلفريقية على وجه العموم".

ً
احتفاء بعودة صاحب السمو أمير البالد
ّ
الشيخ صباح األحمد إلى أرض الوطن ،زين
بنك الكويت المركزي مقره الرئيسي بلوحة

من األنــوار تحمل ألــوان علم الكويت وصور
ً
ً
صــاحــب ال ـس ـمــو ،اح ـت ـفــاال واب ـت ـهــاجــا بـهــذه
المناسبة.

مسؤولو «التربية» :احتفاالتنا بعودة قائد
ّ
اإلنسانية تجسد حبنا لسموه

سفارة جنوب إفريقيا تهنئ بالعودة
وأضافت أن الكويت أصبحت أحد األسواق
الرئيسية لمنتجات جنوب إفريقيا الغذائية
عالية الجودة ،وفي المقابل أصبحت جنوب
افريقيا واحــدة مــن أهــم الوجهات السياحية
للمسافرين الكويتيين.
وتابعت أن الكويت عملت في ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو بدأب على المساهمة
في المساعدات اإلنسانية للتخفيف من معاناة
الكثير من الدول والشعوب ،كما ساهمت في
تقدم وتـطــور عــدد كبير مــن ال ــدول ،مــن خالل
ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة،
وسعت جاهدة إليجاد حلول سلمية للنزاعات
حول العالم".

ك ـ ــان م ـن ـبــع ال ـح ـك ـم ــة وال ـح ـن ـكــة
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر فـ ـ ـخ ـ ــر الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
ً
ك ــاف ــة؛ ن ـظ ــرا ل ـ ــدوره اإلصــاحــي
واإلنساني.
وق ـ ـ ــال ع ـس ـك ــر فـ ــي ت ـص ــري ــح:
ً
"علينا أن نشكر الـلــه أوال الــذي
ّ
استجاب لدعاء الكويتيين ومن
على (العود) بالصحة والعافية،
ً
ويجب أن يكون يوم عودته فرحا
يعم البالد فهو الحصن الحصين
للكويت بعد الله".
من ناحيته ،أكد النائب ماجد
ال ـم ـط ـي ــري أن "الـ ـك ــوي ــت ال ـي ــوم
ً
ً
تستبشر فــرحــا وسـ ــرورا بخبر
عودة سمو أمير البالد الميمونة،
ً
ف ـه ـن ـي ـئــا ل ـن ــا ول ـك ــم هـ ــذا الـخـبــر
السعيد".
من جانبه ،قال النائب حمود
ال ـخ ـض ـيــر إن "ال ـك ــوي ــت تـتــرقــب
ال ـ ـع ـ ــودة الـ ـمـ ـب ــارك ــة لـحـكـيـمـهــا
وق ــائ ــده ــا ،وك ــل ش ـع ــوب الـعــالــم
تأت
تشاركنا هذه الفرحة التي ً لم ِ
من فراغ بل جاءت عرفانا بمآثر
سمو األمير ،وأدواره اإلنسانية
قبل الدبلوماسية".

«المركزي» يشع
ً
ابتهاجا بالعودة

●

المقصيد :ملتزمون بكلماته السامية للنهوض بالمسيرة التربوية
فهد الرمضان

بارك عدد من مسؤولي وزارة التربية عودة سمو
األمير الشيخ صباح األحمد إلى البالد سالما معافى،
بعد رحـلــة عــاج إلــى الــواليــات المتحدة األميركية
تكللت بالنجاح.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد للتنمية
التربوية واألنشطة الطالبية بوزارة التربية فيصل
المقصيد ،إن "الوزارة بكل قطاعاتها سعيدة بعودة
سمو األمير إلى أرض الوطن بعد رحلة العالج التي

تكللت بالنجاح بحمد الله" ،منوها إلى أن احتفاليات
"التربية" ومدارسها مستمرة للتعبير عن حبنا لقائد
اإلنسانية.
وأضــاف المقصيد "اننا في التربية نبارك عودة
س ـمــو األم ـي ــر ســال ـمــا م ـعــافــى ،ون ــؤك ــد ال ـس ـيــر على
تعليمات سموه ،وااللتزام بكلماته السامية للنهوض
بالمسيرة التربوية ،والمضي قدما في تطوير العمل
التربوي من أجل رفعة الكويت ونهضتها".
ب ـ ــدوره ،أك ــد وك ـيــل ال ـش ــؤون الـمــالـيــة بــ"الـتــربـيــة"
يوسف النجار ،أن عودة سمو األمير إلى أرض الوطن

ينتظرها كل كويتي وكويتية ،مشيرا إلى أن الجميع
يتمنى لسموه مــوفــور الصحة والـعــافـيــة والشفاء
الــدائــم ،مضيفا ان "سموه نــور هــذا الــوطــن ،وسماء
الكويت ستنير يوم عودته سالما معافى".
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال وكـ ـي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام أس ــام ــة
الـسـلـطــان ،إن الجميع بانتظار ع ــودة سمو األمير
ســالـمــا مـعــافــى مــن رحـلــة عــاجــه ،الفـتــا إل ــى وجــود
العديد من الفعاليات التربوية التي ّ
عبر فيها الطالب
والطالبات عن حبهم له وسعادتهم بشفاء سموه،
وقرب عودته إلى أرض الوطن.

دبلوماسيون :قرت عين الكويت بعودة أميرها
«سموه والد الجميع وراعي مسيرة الكويت وحاميها»
●

ناصر الخمري

شارك عدد من الدبلوماسيين
الـشــارع الكويتي فــي احتفاالته
بعودة سمو أمير البالد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد مـ ــن الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ســال ـمــا
معافى ،بعد الوعكة التي ّ
ألمت
بسموه ،داعين الله أن ينعم على
سموه بموفور الصحة والعافية،
وأن يطيل عمره ليواصل مسيرة
بناء الكويت الحديثة ،وأن يكلل
ج ـه ــوده الـحـثـيـثــة بـتـحـقـيــق ما
ينشده الوطن والمواطن ،قائلين
"قــرت عين الكويت بعودة قائد
اإلنسانية".
وبهذه المناسبة ،هنأ سفير
دولة اإلمــارات العربية المتحدة
لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت صـ ـق ــر ال ــري ـس ــي
األم ـت ـي ــن ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة
ب ـعــودة صــاحــب الـسـمــو الشيخ
صباح األحمد من رحلة العالج
ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى بـلــده
ً
وشعبه ،شاكرا الله عز وجل على
سالمته وتـمــام شفائه وعودته
إلى البالد.
وأردف ا ل ـ ــر ي ـ ـس ـ ــي " :ن ـه ـن ــئ

األم ـت ـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة،
وأهلنا في دول مجلس التعاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي عـ ـم ــوم ــا ،وال ـك ــوي ــت
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص بـشـفــاء
سموه وسالمة عودته إلى وطنه
ً
وشعبه" ،قائال "خطاك السوء يا
قائد اإلنسانية ،ورزق ــت البركة
في الصحة والعمر ،وما حرمنا
الله من وجودك وحكمتك".

رجل السالم
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف سـ ـم ــوه
اإلن ـســان ـيــة ال تـعــد وال تحصى
ف ــي ش ـتــى ب ـق ــاع األرض ،فضال
عن مواقفه تجاه قضايا األمتين
ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة الـ ـت ــي ال
ينكرها إال جاحد.
وت ــاب ــع ان "ص ــاح ـ ّـب الـسـمــو
اعـ ـت ــاد دومـ ـ ــا أن ي ـس ــخ ــر وق ـتــه
وج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــده ل ـ ــرفـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وازدهارها ،وما حققته ووصلت
الـ ـي ــه م ــن تـ ـق ــدم ف ــي ظ ــل حـكـمــه
الرشيد ،وما كان يمكن تحقيقه
إال بـفـضــل رؤي ـت ــه وتــوجـيـهــاتــه
وطموحه في رفعة وطنه" ،مشددا
على أن سموه رجل السالم الذي

يحمل تطلعات شعبه وأمته في
شيوع األمن واالستقرار.
وشـ ــدد ع ـلــى ع ـمــق ال ـعــاقــات
الكويتية -اإلماراتية ومتانتها،
ً
قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا إن "ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات ب ـي ــن
الشقيقتين الـكــويــت واإلمـ ــارات
عــاقــة أخ ــوة ون ـم ــوذج يحتذى
بــه فــي الدبلوماسية العالمية،
وسمو األمير بالنسبة للشعب
اإلماراتي بمنزلة الوالد ،وفرحته
بسالمته وعودته للكويت كبيرة،
ً
وال يمكن وصفها" ،داعيا المولى
عــز وجــل ان يديم نعمتي األمــن
والمحبة على األمتين العربية
واإلس ــام ـي ــة ،وأن يـحــل الـســام
على العالم أجمع.

فرحة صادقة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ــرب ال ـس ـف ـيــر
الـيـمـنــي ف ــي ال ـب ــاد د .ع ـلــي بن
سـفــاع عــن سـعــادتــه لـهــذا الـيــوم
ال ــذي تـشــرق فيه سـمــاء الكويت
بــال ـب ـه ـجــة وال ـب ـش ــرى بــال ـعــودة
الـ ـمـ ـحـ ـم ــودة لـ ـص ــاح ــب ال ـس ـمــو
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،مهنئا
ال ـش ـعــب وال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة،

وكــل مــن يقيم على هــذه األرض
ال ـط ـي ـبــة ،ب ـع ــودة والـ ــد الـجـمـيــع
سالما معافى ،قائال" :والله اننا
نـتـلـمــس ال ـف ــرح ــة ال ـص ــادق ــة في
قلوب وعيون الجميع".
وق ـ ــال ب ــن س ـف ــاع ان "س ـم ــوه
وال ــد الجميع وأمـيــر اإلنسانية
صاحب القلب الكبير ،وصاحب
العقل الراجح واإلنجازات ،ليس
فقط على المستوى الكويتي بل
على المستوى اإلقليمي والعربي
واإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي" .وتـ ــابـ ــع "ه ـن ـي ـئــا
لـلـكــويــت وشـعـبـهــا ب ـهــذا الـقــائــد
العظيم ،وندعو الله العلي القدير
أن يمتع صاحب السمو بموفور
الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة ،وأن يديمه
ً
ذخرا للكويت وللعرب جميعا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن األيـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ال ـب ـي ـضــاء لـلـكــويــت ق ــد بسطها
صاحب السمو على بقاع األرض،
فـحـيـثـمــا تــوجــد أزمـ ــة إنـســانـيــة
أو كــار ثــة طبيعية أو مشكالت
سياسية تجد اســم الكويت في
أول مبادرة للترميم واإلصالح.
وقـ ـ ــال إن ال ـك ــوي ــت ل ــم تـغـفــل
عــن الـبـعــد اإلنـســانــي لليمن في
خ ـض ــم األزم ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ،حـيــث

صقر الرئيسي

علي بن سفاع

ماري ماسدبوي

طارق الشيخ

التزمت بتقديم مساعدات إغاثية
وإنسانية سخية عبر منظمات
األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة وال ـج ـم ـع ـي ــات
ً
الـخـيــريــة الـكــويـتـيــة ،مـسـتـطــردا:
"ك ـل ـن ــا ي ـع ـل ــم أن ت ـل ــك ال ـج ـه ــود
اإلغ ــاثـ ـي ــة ت ــأت ــي م ـن ـس ـج ـمــة مــع
التوجه اإلنساني للكويت أميرا
وحكومة وشعبا في مد يد العون
ألشقائهم فــي اليمن ،والــوقــوف
معهم في السراء والضراء".

م ــاس ــدوب ــوي ،ب ــأح ــر ال ـت ـهــانــي
بـمـنــاسـبــة ع ـ ــودة س ـمــو األم ـيــر
إلــى الـكــويــت ،معربة عــن أطيب
ت ـم ـن ـي ــات ـه ــا لـ ـسـ ـم ــوه ب ـم ــوف ــور
الصحة.
وأشادت ماسدوبوي بحكمة
سموه ،والجهود المستمرة التي
تبذلها الكويت من أجل تعزيز
الحوار والسالم على المستوى
اإلقليمي وحول العالم ،حيث لها
الـيــوم أكـثــر مــن أي وقــت مضى
صــدى خــاص فــي هــذه األوق ــات
المضطربة ،بسبب الصراعات
والحروب.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ف ــرن ـس ــا

ت ـق ــدر ب ـش ـكــل خـ ــاص مـســاهـمــة
الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـه ـم ــة ف ـ ــي أعـ ـم ــال
م ـج ـلــس األم ـ ــن م ـنــذ م ــا ي ـقــارب
سنتين ،تحت اإلشراف الحكيم
ل ـ ـصـ ــاحـ ــب ال ـ ـس ـ ـم ـ ــو ،مـ ـ ــردفـ ـ ــة:
"ك ـ ـمـ ــا يـ ـج ــب م ــواصـ ـل ــة تـنـفـيــذ
ه ــذه الــدبـلــومــاسـيــة اإلنـســانـيــة
الـسـخـيــة والـطـمــوحــة ،مدفوعة
ً
دائ ـم ــا ب ــأه ــداف ال ـســام واألم ــن
واالستقرار" ،مؤكدة أن العالقات
الثنائية بين الكويت وفرنسا
م ـت ـم ـيــزة م ــن ج ـم ـيــع ال ـن ــواح ــي
ً
وتزداد توطيدا.
بـ ـ ــدوره ،ت ـقــدم مـمـثــل األم ـيــن
الـعــام لــأمــم المتحدة المنسق

الـمـقـيــم ل ــدى ال ـكــويــت د .ط ــارق
الشيخ بخالص التهنئة للكويت
ول ـل ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ب ـش ـف ــاء قــائــد
اإلنسانية سمو األمـيــر الشيخ
صباح األحمد بسالمة الوصول
إلى أرض الكويت الطيبة.
ودع ـ ـ ــا ال ـش ـي ــخ الـ ـل ــه أن يـقــر
عين أهــل الـكــويــت بـعــودة قائد
اإلنسانية ،وبــولــي عهده سمو
الشيخ نواف األحمد ،وأن يوفق
حكومتها برئاسة سمو الشيخ
جابر المبارك ،وأن يعم السالم
رب ــوع الـكــويــت بحكمة فــرســان
الدبلوماسية الكويتية.

حكمة األمير
مــن جهتها ،تـقــد مــت سفيرة
ف ــرنـ ـس ــا ل ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــاري
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«الصحة» :نظام إلكتروني للحد من الحوادث العارضة
عادل سامي

اعتماد شروط تداول
األدوية «الجنيسة»
بسعر أقل من
«المبتكرة» بـ %٨٥

نـ ـ ــا قـ ـ ــش مـ ـ ـس ـ ــؤو ل ـ ــو وزارة
ا ل ـص ـح ــة و م ـج ـم ــو ع ــة «آر .أل.
داتيكس» البريطانية عددا من
المواضيع الهادفة إلى تطوير
المنظومة الصحية في البالد.
وقالت الــوزارة في بيان لها
أم ــس إن وكـيــل وزارة الصحة
بـ ـ ــاإلنـ ـ ــابـ ـ ــة د .ع ـ ـب ــدال ــرح ـ ـمـ ــن
الـمـطـيــري وع ـ ــددا م ــن الــوكــاء
المساعدين ومــديــري اإلدارات
بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوا مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة مـ ـلـ ـف ــات س ــام ــة
الـمــرضــى فــي الـنـظــام الصحي
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،إل ــى
ج ــان ــب م ـنــاق ـشــة إنـ ـش ــاء نـظــام
إلكتروني وطني للتعلم والحد
من الحوادث العارضة ورصد
الـ ـمـ ـش ــاك ــل والـ ـصـ ـع ــوب ــات فــي
تلقي الخدمات الطبية لتحديد
نـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل وأم ـ ــاك ـ ــن

حدوثها والعمل على حل هذه
المشاكل في أسرع وقت ممكن.
من جانب آخر ،اعتمدت وزارة
ال ـص ـحــة ش ــروط ــا وم ــواص ـف ــات
لشراء وتداول األدوية «الجنيسة»
ألول مرة في الكويت ،وذلك رغبة
في وضع أسس ومعايير لضمان
سالمة ومأمونية كافة األدويــة
الجنيسة ومتابعتها مع األدوية
المبتكرة بعد التسويق.
وأكــد وكيل الــوزارة المساعد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة
وال ـغ ــذائ ـي ــة د .ع ـبــدال ـلــه ال ـب ــدر،
ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،أم ــس،
أن األدوي ـ ــة «الـجـنـيـســة» تتمتع
ب ـ ـجـ ــودة وف ـع ــال ـي ــة وم ــأم ــون ـي ــة
كـ ـ ـ ـ ــاألدويـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــرة ،ك ـم ــا
أن ـه ــا تـمـتـلــك ن ـفــس آل ـي ــة الـعـمــل
واالستعمال والجرعة والتأثير،
لكن الشكل الصيدالني واللون

عبدالله الصانع وعدد من المسؤولين الصحيين البريطانيين
قـ ــد ي ـخ ـت ـل ـف ــان مـ ــن ش ــرك ــة إل ــى
أخــرى ،وهــذا االخـتــاف ال يؤثر
في الفعالية والمأمونية.
وأف ــاد بــأن األدوي ــة الجنيسة
ً
أقل سعرا من األدويــة المبتكرة

ب ـن ـس ـب ــة  %85و خ ـ ــا ص ـ ــة ع ـنــد
تـســويــق أك ـثــر مــن دواء جنيس
للدواء المبتكر ،مشددا على أن
تداول األدوية «الجنيسة» يصب
في مصلحة «الترشيد» وتوفير

الـمـيــزانـيــة كــونـهــا األق ــل سـعــرا،
ً
علما بأن  9من  10وصفات أدوية
في الواليات المتحدة االميركية
تصرف لألدوية الجنيسة.

ً
الشطي 9065 :مسنا باألحمدي
●

عادل سامي

نظم مركز الفحيحيل التخصصي فعالية لألطباء والجماهير
لتسليط الضوء على صحة كبار السن ،وذلك في إطار احتفاالت
منطقة األحمدي الصحية باليوم العالمي للمسنين.
وكـشــف مــديــر المنطقة الصحية د .أحـمــد الشطي أن عدد
المسنين الكويتيين في األحمدي وفق آخر إحصاء ات هيئة
المعلومات المدنية لشهر يونيو الماضي بلغ  9065مسنا،
يتلقون الرعاية الصحية الالزمة سواء في المواقع المختلفة
بالمنشآت الصحية أو في المنازل.
وقال الشطي في تصريح له إن مركز الفحيحيل التخصصي
من المراكز التي تضم عدة عيادات تخصصية ،إضافة إلى مركز
للطوارئ يغطي منطقة واسعة ويستقبل نحو  1000مراجع
يوميا ،بخالف قسم المختبرات الــذي يستقبل  150مريضا
ويجري ما يقارب من  600اختبار يوميا.
بدوره ،أكد رئيس الرعاية الصحية األولية بمنطقة األحمدي
د .فهد العازمي مشاركة عــدة جهات من داخــل وخــارج مركز
الفحيحيل ،من بينها قسم التغذية ،والعالج الطبيعي ،وصحة
الفم واألسنان والصيدلة إلى جانب مشاركة بعض المدارس
المختلفة بالمنطقة ،حيث نظمت محاضرة للطلبة حول أهمية
بر الوالدين وكيفية التعامل مع المسنين في المنازل.

مستشفى «طيبة» ينظم معرض الوظائف الشاغرة للكويتيين
المبادرة
بوابة جديدة
للتوظيف في
القطاع الطبي
الخاص

الفضالة

توفير بيئة
عمل صحية
متوازنة
وداعمة
لتطوير
المهارات
العريان

ن ـظــم مـسـتـشـفــى طـيـبــة م ـعــرض الــوظــائــف
الشاغرة ،بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى
ال ـعــام ـلــة ،أم ــس األول ،ف ــي الـمـبـنــى الرئيسي
للهيئة.
وقــالــت الرئيسة التنفيذية ل ـ «طيبة» لمى
ال ـف ـضــالــة ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس« :إن ـن ــا يـســرنــا
استقبال الكويتيين الباحثين عن العمل ،إذ
يـعـتـبــر ال ـق ـطــاع الـصـحــي م ــن أه ــم الـقـطــاعــات
فــي ال ـبــاد ،لما لــه مــن دور مهم على النطاق
اإلنساني واالجـتـمــاعــي» .وأضــافــت الفضالة:
«يسعدنا من خالل هذه المبادرة ،أن نكون بوابة
جديدة للتوظيف في القطاع الطبي الخاص».

أحمد العريان يلقي كلمته

بدوره ،قال مدير إدارة الموارد البشرية في
«طيبة» أحمد العريان« :يعتبر مستشفى طيبة
األول في عــدد األطباء واإلداريـيــن الكويتيين
الشاغلين لوظائف بنظام ال ــدوام الكامل ،إذ
تعمل اإلدارة على بذل جميع الجهود لتوفير
بيئة عمل صحية مـتــوازنــة وداع ـمــة لتطوير
المهارات والقدرات الفنية واإلدارية والقيادية،
وذلــك عبر تعزيز القيم واالستراتيجيات من
خــال فريق عمل طموح وجــاد في المشاركة
بمسيرة النجاحات لتطورات مستشفى طيبة».
ول ـف ــت ال ـع ــري ــان إل ــى أن م ــا يـمـيــز مـعــرض
التوظيف الخاص بمستشفى طيبة هو القبول

ال ـف ــوري ف ــي ح ــال اج ـت ـيــاز الـمـتـقــدم المقابلة
الشخصية خــال الـمـعــرض ،وبـنــاء على هذه
المقابلة يباشر المتقدم العمل في اليوم التالي.
ووجــه المستشفى الشكر إلــى برنامج إعــادة
هيكلة القوى العاملة على هذه الفرصة ودعمه
بالمساهمة فــي توظيف الـطــاقــات الكويتية
الشبابية بالقطاع الصحي الخاص.
جــديــر بــالــذكــر أن «ط ـي ـبــة» ط ــرح ف ــي يومه
التوظيفي فرص عمل متعددة ،منها المحاسبة،
وفـ ـن ــي م ـ ـعـ ــدات ط ـب ـي ــة ،ومـ ــوظـ ــف ال ـف ــوات ـي ــر
والمطالبات ،وتطوير األعمال ،وخدمة العمالء،
وغيرها من الوظائف.

قسم التسجيل للراغبين بالعمل في مستشفى طيبة

جولة الرئيسة التنفيذية لمستشفى طيبة لمى الفضالة في المعرض

محليات ١٤
العازمي بحث مع قياديي «التربية» تقرير استعدادات المدارس
ةديرجلا

•
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طالبهم بسرعة البت بالتظلمات ...واعتمد نتائج مقابالت «المالية» وموجهي العموم
فهد الرمضان

لجنة لوضع
تصور شامل
لخطة التربية
اإلنشائية
للسنوات
الخمس المقبلة

ط ــال ــب وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
ق ـي ــادي ــي الـ ـ ـ ــوزارة ب ـســرعــة الـبــت
بـكــل الـتـظـلـمــات الـمـقــدمــة ،ســواء
ما يخص الترقيات أو الدرجات
ً
أو االستحقاقات المالية ،ضمانا
ل ـح ـق ــوق ج ـم ـي ــع ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
ً
«ال ـت ــرب ـي ــة» بــاع ـت ـبــارهــا ح ـقــوقــا
ي ـض ـم ـن ـهــا الـ ـق ــان ــون ،وت ــؤك ــده ــا
الوزارة.
وش ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة تـسـكـيــن
ال ــوظ ــائ ــف ال ـش ــاغ ــرة ف ــي جميع
قـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة وال ـم ـن ــاط ــق
التعليمية ،وات ـخ ــاذ اإلجـ ــراء ات
اإلدارية والفنية.
جاء ذلك في اجتماعات مطولة
عقدها العازمي أمس مع الوكالء
الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ،ب ـح ـض ــور وك ـيــل
الــوزارة د .سعود الحربي ،حيث
تمت مناقشة التقرير المقدم من

وكيل الوزارة الخاص باالستعداد
لـلـعــام ال ــدراس ــي ،وال ـن ـقــاط التي
تستحق الـمـتــابـعــة واالس ـت ـفــادة
منها في لجان االستعداد.
وأكد العازمي أهمية الزيارات
والجوالت الميدانية في العمل من
الوكالء والمديرين والمسؤولين،
بـ ـه ــدف ال ـت ـح ـف ـي ــز وال ـت ـش ـج ـي ــع،
وحــل المشكالت التي قد تواجه
ً
الـ ـمـ ـي ــدان ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أهـمـيــة
استقبال المراجعين واالستماع
إلـ ــى ش ـك ــواه ــم ،وح ـل ـهــا بــأســرع
الطرق ،وفق اإلجراءات المتبعة.
كما ناقش استعداد «التربية»
لـ ـفـ ـت ــح م ـ ـ ـ ـ ــدارس ج ـ ــدي ـ ــدة خ ــال
األع ـ ـ ــوام ال ـق ــادم ــة ف ــي الـمـنــاطــق
الجديدة ،وتشكيل لجنة لوضع
تصور شامل يوضح اإلجــراءات
واالسـتـعــدادات المطلوبة ،حيث
تتضمن خطة الوزارة اإلنشائية

العازمي خالل اجتماعه بقياديي «التربية» أمس
( )2025 /2024 – 2021 /2020
ه ــدم وب ـن ــاء ع ــدد م ــن ال ـم ــدارس،
وإن ـ ـش ـ ــاء أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق

الحالية ،وهناك مــدارس جديدة
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـش ـ ــاري ـ ــع اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
المستقبلية مثل المطالع وغيرها

ً
م ــن ال ـم ـن ــاط ــق ،مـ ــؤكـ ــدا مـتــابـعــة
العقود الـتــي تـقــوم بها ال ــوزارة،
واالن ـت ـه ــاء مـنـهــا ب ــأس ــرع وق ــت،

الخراز :تحويل األسر المتلقية للمساعدات إلى منتجة
افتتح معرض «األسر الفلسطينية» ...وأكد أن القدس قضية العرب األولى
●

جورج عاطف

أكــد وزي ــر الـشــؤون االجتماعية
سـعــد ال ـخ ــراز ،أن اه ـت ـمــام الـ ــوزارة
بــاأل ســر المنتجة وكيفية تسويق
منتجاتها نابع من ايمانها بقدرات
هذه األسر على التحول من متلقية
ل ـل ـم ـس ــاع ــدات إلـ ــى م ـن ـت ـجــة فــاعـلــة
ً
معتمدة على النفس ،مشيرا إلى أن
ثمة أسرا منتجة عدة تخطت مسألة
تلقي المساعدات ،وبلغت مستوى
اقتصاديا مميزا ،عبر المشاركة في
المعارض الداخلية والخارجية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراز ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس ،خالل معرض األسر
الفلسطينية المنتجة ،فــي مجمع
األف ـن ـي ــوز ،ع ـلــى ه ــام ــش فـعــالـيــات
الدورة الـ 73لمجلس وزراء الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ال ـع ــرب ّال ـتــي تنطلق
ال ـيــوم ،إن «ال ـ ــوزارة وف ــرت (بوتيك
 )33في مول السالم بجنوب السرة،
الـ ــذي ي ـعــد أح ــد أه ــم وس ــائ ــل دعــم
المساعدات ،عبر المساهمة
متلقي
ُ
في تحويلهم من أسر محتاجة إلى
ً
منتجة» ،الفتا إلى أن بعض األسر
استطاعت تطوير نفسها واالرتقاء
ب ـم ـن ـت ـجــات ـهــا ح ـت ــى تـ ـح ـ ّـول ــت إل ــى
مشروعات صغيرة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة حـقـقــت
وعــودهــا بـشــأن تـســويــق منتجات
األسر في الجمعيات التعاونية ،من
خالل جهود مضنية لوكيل الوزارة

الخراز ومجدالني ووزيرة الشؤون الموريتانية خالل جولة على المعرض
ال ـ ــذي دفـ ــع ب ـق ــوة ب ـه ــذا االتـ ـج ــاه»،
ً
مـعـتـبــرا أن دخ ــول األس ــر األس ــواق
ال ـت ـعــاون ـيــة ذات الـ ـق ــوة ال ـشــرائ ـيــة
ال ـض ـخ ـمــة ،ي ـعــد خ ـط ــوة اي ـجــاب ـيــة
فــي غــايــة األهمية تــزيــد مبيعاتها
وت ـح ـس ــن م ـس ـت ــواه ــا ال ـم ـع ـي ـشــي،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا «ت ـع ـم ـيــم ال ـت ـج ــرب ــة عـلــى
الـ ـتـعــاونـيــات الـ ــ 73ال ـمــوجــودة في
الكويت ،ليكون لدينا ما يزيد على
 300أسرة تسوق منتجاتها».
وفــي كلمته خــال المعرض أكد
ال ـخ ــراز ،أن الـقـضـيــة الفلسطينية
سـ ـتـ ـظ ــل قـ ـضـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــرب األول ـ ـ ـ ــى،
ً
مستذكرا كلمات سمو األمير «بأن
العالم لن يشهد االستقرار المرجو
إال بعد حل القضية الفلسطينية». ،

وقـ ــال الـ ـخ ــراز ،إن «الـ ـه ــدف منه
تشجيع األسر على العمل واالنتاج
ً
تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة،
ً
خصوصا األه ــداف األول والثامن

أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي
للمعلوماتية امس مسابقة «هاكثون الكويت
 »2019بهدف إشــراك الموهوبين من طلبة
الجامعات من جميع التخصصات في وضع
حلول مبتكرة للقضايا العامة والمجتمعية.
وأعلنت الجائزة في بيان صحافي ان هذه
المسابقة تندرج ضمن مبادرتها الجديدة
ه ــذا ال ـعــام (أكــاديـمـيــة الـمـعـلــومــاتـيــة) التي
تهدف إلــى تنمية المهارات التكنولوجية
والبرمجية لــدى الـشـبــاب وتــدريـبـهــم على
االختراع واالبتكار تلبية لرؤية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد (كويت جديدة
 )2035ال ـتــي ص ــدرت عـنـهــا رؤي ــة الـجــائــزة
( )2020/2015في دعم التحوالت الرقمية في
مجاالت المعرفة واالقتصاد.
وأوضـ ـح ــت أن الـمـســابـقــة ت ـش ــارك فيها
نـخـبــة مــن طـلـبــة الـجــامـعــات الــراغـبـيــن في
توظيف خبراتهم النظرية وجعلها خبرات
عملية ملموسة ،إذ توفر فرصة الحصول
على تجربة في العالم الحقيقي من خالل
تــدريـبـهــم عـلــى تصميم بـعــض االبـتـكــارات
وتصنيعها رقميا.
وذكرت أن الـ «هاكثون» تمكن الطلبة من

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية،
ممثلة في قطاع التعاون ،أحالت واقعة فقدان 15
ورقــة تصويت خاصة بانتخابات مجلس إدارة
ً
جمعية النسيم التعاونية ،التي أجريت أخيرا،
إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء،
للوقوف على رأيها القانوني في الواقعة.

االس ـت ـك ـشــاف وع ـمــل األب ـح ــاث واس ـت ـخــدام
وس ــائ ــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة إضــافــة
إلـ ــى اس ـت ـهــداف ـهــا تـنـمـيــة ال ـف ـكــر اإلب ــداع ــي
والمستقبلي لــدى المشاركين وتأهيلهم
لـلـتـعــامــل م ــع ال ــواق ــع الـعـمـلــي واالح ـت ـكــاك
ب ـســوق ال ـع ـمــل ال ـف ـع ـلــي ،م ـش ـيــرة ال ــى ان ال ـ
«هاكثون» يعتبر ميدانا للتنافس اإلبداعي
واالبـتـكــاري لــاسـهــام فــي الـتـحــول الرقمي
بالمجاالت المختلفة وهو برنامج ابتكاري
تعليمي فــي ا لـعــا لــم الحقيقي يــر بــط طلبة
الجامعات مع مراكز االبتكار في الكويت.
ي ــذك ــر أن ال ـه ــاك ـث ــون ه ــو حـ ــدث يجتمع
فـيــه مـبــرمـجــو الـكـمـبـيــوتــر ومتخصصون
لتطوير البرمجيات مثل مصممي الغرافيك
والواجهات ومديري المشاريع فيتشاركون
بشكل مكثف في تطوير مشاريع برمجية،
وه ـ ـنـ ــاك ه ــاكـ ـث ــون ألغـ ـ ـ ــراض ت ـع ـل ـي ـم ـيــة أو
اجتماعية وغير ذلك.

«ريادة األعمال التنموية»:
نركز على الموهوبين
أعلنت رئيسة مجلس إدارة جمعية ريادة االعمال التنموية غدير
الجمعة انه تم البدء بعقد االجتماعات بعد إشهار وزارة الشؤون
االجتماعية للجمعية وتشكيل مجلس االدارة.
وقــالــت الجمعة فــي تصريح صحافي ان الجمعية ستركز في
اعمالها وانشطتها على الموهوبين والمخترعين والمبتكرين
ً
في عالم ريادة االعمال فضال عن المساهمة في تكوين حاضنات
مـتـخـصـصــة لــاس ـت ـمــرار ف ــي االبـ ـ ــداع لــدي ـمــومــة ال ـع ـمــل االب ــداع ــي
والمساهمة في انشاء وتطوير مجاميع من رواد االعمال على اسس
معلوماتية وتكنولوجية.
ولـفـتــت ال ــى ان الجمعية تـهــدف ال ــى رف ــع مـسـتــوى الـمــؤشــرات
التنافسية عبر خلق بيئة من رواد االعمال المبدعين ،ورفع القدرة
التنافسية لالقتصاد الوطني وبنية تحتية متميزة تكنولوجيا
فضال عن نشر الوعي االبداعي وتبادل االفكار والخبرات المتعلقة
ب ــإب ــراز قـ ــدرات الـمــوهــوبـيــن والـمـخـتــرعـيــن والـمـبـتـكــريــن وتنمية
امكاناتهم وتسليط الضوء على شريحة المتميزين بالدولة وتطوير
الريادي ودعم اعماله القادرة على المنافسة للدخول الى األسواق
اإلقليمية والدولية وذلك تنويعا لالقتصاد وضمانا لالستدامة.

والـ ـع ــاش ــر ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى ال ـق ـض ــاء
على الفقر والتركيز على تضافر
جهود جميع أعضاء مجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب النجاح

مـثــل ه ــذه ال ـم ـعــارض الـتــي تعكس
صالبة وقوة الشعب الفلسطيني».
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد وزيـ ــر التنمية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـفـلـسـطـيـنــي أح ـمــد
م ـجــدالنــي ،أن ،اح ـت ـضــان الـكــويــت
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــة
الفلسطينية برعاية سمو األمير،
ما هو إال مزيد من الدعم للقضية
الذي يعتز به الشعب الفلسطيني،
مشيرا إلى أن المعرض يأتي ضمن
خطة التنمية والتمكين االجتماعي
وإخـ ــراج األس ــر إل ــى حــالــة اإلنـتــاج
والمساهمة في العمل االقتصادي.
ودعا مجدالني ،الوزراء والسفراء
فــي ال ـكــويــت إل ــى زيـ ــارة فلسطين،
وأن يـتــم تنظيم الـمـعــرض المقبل
ً
لألسر المنتجة هـنــاك ،معتبرا أن
ز ي ــارة السجين ال تعني التطبيع
مــع ال ـسـ ّـجــان ،بــل إع ــان التضامن
مع الشعب ومواجهة االستيطان.

إحالة فقدان أوراق انتخابات «النسيم» إلى «الفتوى»

جائزة «المعلوماتية» تطلق مسابقة
«هاكثون  »2019لطلبة الجامعة

لضمان سرعة العمل واإلنـجــاز.
وأشار خالل االجتماعات إلى
أهمية تطوير المناهج الدراسية
ً
وف ـ ــق األسـ ـ ــس ال ـع ـل ـم ـي ــة ،داعـ ـي ــا
إل ــى وض ــع ت ـصــور ح ــول عملية
ً
التطوير ،ومؤكدا في الوقت ذاته
أهمية اللغة العربية وتدريسها،
وضـ ـ ــرورة وجـ ــود اسـتــراتـيـجـيــة
لإلعالم التربوي للوزارة ،تهدف
إل ــى الـمـســاعــدة فــي نـشــر الــوعــي
التربوي التعليمي ،وإبراز جهود
الكويت في مجال التعليم.
كما بحث الــوزيــر مــع الوكالء
المساعدين مالحظات وتقارير
ً
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ،م ـط ــال ـب ــا
باالجتماع بممثلي تلك الجهات
ومناقشتهم ،وتوضيح وجهات
النظر الخاصة في كل المسائل،
ال ـت ــي س ـت ـبــدأ الـ ـي ــوم م ــع ديـ ــوان
المحاسبة.

ً
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـش ــؤون» ف ــإن  6مرشحين
تقدموا للوزارة بطعون على نتائج االنتخابات،
باختفاء  15ورقة مبطلة في لجنة رقم  ،5ما حدا
ب ــال ــوزارة إل ــى وق ــف نـتــائــج االنـتـخــابــات وإحــالــة
الواقعة إلى «الفتوى والتشريع» للفصل فيها من
الناحية القانونية.

المقصيد :تعاون مع مشروع
«أمنية» لنشر الوعي البيئي

ً
المقصيد متوسطا اعضاء مشروع «أمنية»

●

فهد الرمضان

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة فـ ــي وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة فـيـصــل
الـمـقـصـيــد أن مـ ـش ــروع «أم ـن ـي ــة» الــوطـنــي
يساهم في نشر الوعي البيئي بالمجتمع
الكويتي ،وتعزيز ثقافته من خالل رعاية
أحد البنوك التجارية في الكويت ،والذي
انـطـلـقــت م ــن ف ـك ــرة إعـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ال ـم ــواد
الـبــاسـتـيـكـيــة ،وت ـح ــدي ــدا ع ـب ــوات الـمـيــاه
ال ـم ـع ــدن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــول إل ـ ــى ال ـن ـف ــاي ــات،
واالستفادة منها.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـقـ ـصـ ـي ــد إن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ـيــن
«الـ ـت ــربـ ـي ــة» و»أمـ ـنـ ـي ــة» يـ ـه ــدف إل ـ ــى غ ــرس
ث ـقــافــة ف ــرز الـمـخـلـفــات الـبــاسـتـيـكـيــة من
ال ـم ـصــدر وت ـعــزيــزه كـسـلــوك ل ــدى ك ــل فــرد

بــالـمـجـتـمــع ،ويـسـتـهــدف جـمـيــع الـمــراحــل
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة.
جــاء ذلــك خــال انطالق مشروع «أمنية
 وطني» في مدرسة أم كلثوم بنت عقبةالمتوسطة بنات التابعة لمنطقة الفروانية
التعليمية صباح أمس.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ذك ـ ـ ــرت الـ ـن ــاطـ ـق ــة ال ــرس ـم ـي ــة
لـ ـمـ ـش ــروع أم ـن ـي ــة ف ـ ــرح ش ـع ـب ــان أن «هـ ــذا
ً
التحدي البيئي جاء انطالقا من رسالتنا
تـجــاه تحقيق الــوعــي البيئي فــي القطاع
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة مــن
مخاطر مادة البالستيك» ،مضيفة أن عملية
التسجيل انطلقت عبر الموقع اإللكتروني
للمشروع بآلية وشروط محددة.

ً
«الكهرباء» :تعيين  492كويتيا خالل  ٨أشهر

●

سيد القصاص

أكدت احصائية حديثة صادرة عن ادارة
االحصاء في وزارة الكهرباء والماء أن عدد
العاملين بــالــوزارة مــن الكويتيين زاد منذ
ب ــدء ال ـعــام وح ـتــى أغـسـطــس ال ـمــاضــي 492
موظفا تم تعيينهم وفق أطر وقوانين ديوان
الخدمة المدنية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
الموظفين فــي الـ ــوزارة بلغ  22027موظفا

منهم  20940موظفا كويتيا و 1087موظفا
غير كويتي حتى أغسطس.
وب ـي ــن ان عـ ــدد ال ــواف ــدي ــن ال ـعــام ـل ـيــن في
ال ـ ــوزارة انـخـفــض بـمـعــدل  157مــوظـفــا غير
كويتي منذ بدء العام حيث كان العدد 1244
وأصبح  1087موظفا.
وذكر أن أكبر عدد من الموظفين العاملين
ب ــال ــوزارة يــوجــد فــي قـطــاع مـحـطــات الـقــوى
الكهربائية وتقطير المياه حيث يبلغ 5534
موظفا منهم  5072كويتيا و 482غير كويتي

فــي حين أن االدارة العليا ومكاتب االدارة
ب ــال ــوزارة ه ــي أق ــل عـ ــددا م ــن بـيــن قـطــاعــات
الوزارة بعدد  281موظفا منهم  268كويتيا
و 13موظفا غير كويتي.
مــن جــانــب آخ ــر ،أع ـلــن الــوكـيــل المساعد
لقطاع الشؤون اإلداريــة بالتكليف الدكتور
مـ ـشـ ـع ــان ال ـع ـت ـي ـب ــي ع ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ــدد مــن
الـمـسـمـيــات اإلشــراف ـيــة ال ـشــاغــرة فــي قـطــاع
شؤون المستهلكين ،مشيرا إلى توفر مسمى
مــديــر إدارة مـحـطــات تـعـبـئــة ال ـم ـيــاه قـطــاع

شؤون المستهلكين ،ومراقب مراقبة حولي
ب ــإدارة شــؤون المستهلكين بقطاع شــؤون
المستهلكين ،ورئيس قسم صيانة الخطوط
الهوائية بــإدارة صيانة الكيبالت األرضية
والـخـطــوط الـهــوائـيــة بقطاع شبكات النقل
الكهربائية ،ومدير إدارة اإلنشاءات لمشاريع
الشبكات الكهربائية في قطاع شبكات النقل
الكهربائية ،ورئـيــس قسم إنـشــاء الخطوط
ال ـهــوائ ـيــة ف ــي إدارة اإلن ـ ـشـ ــاءات لـمـشــاريــع
الشبكات الكهربائية بقطاع شبكات النقل.

«األشغال» 20 :مليون دينار لـ  5عقود صيانة
●

سيد القصاص

رصـ ـ ــدت وزارة األش ـ ـغـ ــال 20
مـلـيــون دي ـنــار ضـمــن ميزانيتها
ل ـل ـعــام ال ـح ــال ــي ل ــإن ـف ــاق ع ـلــى 5
عقود لصيانة البنية التحتية في
المحافظات.
وأشارت مصادر «األشغال» إلى

أن الجهاز المركزي للمناقصات
الـ ـع ــام ــة واف ـ ـ ــق األح ـ ـ ــد ال ـم ــاض ــي
على طلب «األشـغــال» ،ممثلة في
ق ـط ــاع ه ـنــدســة ال ـص ـي ــان ــة ،على
ط ــرح  5ع ـقــود لـصـيــانــة وإن ـشــاء
شبكة الـمـجــاري الصحية فــي 5
محافظات.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ت ـلــك األع ـم ــال

سـتـتــم ف ــي «االح ـ ـمـ ــدي ،وم ـب ــارك
الكبير ،والفروانية ،والعاصمة،
وحولي» ،مبينة أن الجهاز حدد
 19نــوفـمـبــر آخ ــر مــوعــد لتقديم
عـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاءات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ــرا ّغـ ـبـ ــة
ف ــي ال ـت ـن ــاف ــس ،ومـ ــن ث ــم فــضـهــا
وإح ــال ـت ـه ــا الـ ــى الـ ـ ـ ــوزارة إلعـ ــداد
الـتــوصـيــة الـفـنـيــة الـخــاصــة بها،

واتخاذ قــرار الترسية بناء على
هذه التوصية الفنية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر أن
«األش ـغــال» تـهــدف مــن خــال تلك
الـ ـعـ ـق ــود إل ـ ــى اس ـت ـك ـم ــال أع ـم ــال
رب ــط شـبـكــات ال ـم ـنــازل بشبكات
ال ـم ـج ــاري ال ـص ـح ـيــة الــرئـيـسـيــة
في المحافظات الخمس ،وكذلك

رفع أولوية تخصيص «شقق جابر» حتى 2016
«أهالي جنوب صباح» يطالبون بتجزئة عقود المدينة لتفادي التأخير
●

وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات،
توجه بالشكر والتقدير لجميع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى
جهودهم المستمرة التي برزت
آث ـ ــاره ـ ــا اإليـ ـج ــابـ ـي ــة فـ ــي ب ــداي ــة
ً
العام الــدراســي الحالي ،متمنيا
مـ ـنـ ـه ــم اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
للفصل الدراسي الثاني ،بنفس
ً
الفعالية والكفاء ة ،مؤكدا دعمه
وتدخله لحل كــل العقبات التي
قد تواجههم.
واعتمد الوزير العازمي ،أمس،
م ـقــابــات مــديــر اإلدارة الـمــالـيــة
وموجهي العموم لمواد العلوم
واالجتماعيات واللغة الفرنسية
والتربية الموسيقية ،حيث من
المتوقع صــدور ق ــرارات الترقية
للناجحين خــال األي ــام القليلة
المقبلة.

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع
أول ــوي ــة الـتـخـصـيــص عـلــى الـشـقــق الـحـكــومـيــة في
مدينة جابر األحمد السكنية للسنة المالية -2019
 ،2020وذلك للطلبات المقدمة حتـى تـاريخ 12/31
 2016/وما قبـل.
ودع ـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أم ــس،
المواطنين الـراغبين في التخصيص عـلى الشقق
الـحـكــومـيــة فــي الـمــديـنــة عـلــى  520شـقــة بمساحة
400م ،2إلى مراجعــة صالة خدمة المواطن بمبنى
المؤسسة جنوب السرة الدور األرضي خالل الفترات
الصباحية في جميع األفــرع ،وكذلك المسائية في
األفرع الفرعية ببرج التحرير وفرع القرين والجهراء
ً
أثناء الدوام الرسمي ،اعتبارا من االحد المقبل.
من جانب آخر ،ناشد رئيس لجنة أهالي جنوب
مدينة صباح األحمد السكنية علي عبدالله قياديي

المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجزئة عقود
مدينة جنوب صباح االحمد ،لتصبح كل ضاحيتين
في عقد ،لتفادي أي تأخير من المقاولين المنفذين،
أسوة بما حدث بمدينة المطالع.
وطــالــب عـبــدالـلــه ،عـبــر «ال ـجــريــدة» أم ــس ،بنشر
المؤسسة مخططات التوزيع للضواحي المتبقية
للمواطنين في موقع «السكنية» اإللكتروني إلتاحة
ً
الفرصة لهم ومشاهدة خرائط التوزيعات ،متسائال
فــي الــوقــت ذات ــه عــن مــوعــد طــرح الـعـقــود الخاصة
بالبنية التحتية للمشروع.
وتابع أن أهالي المدينة يطالبون بالكشف عن
المحور الخدمي للمدينة وأهميته ،التي ستساهم
بتشجيع الـمــواطـنـيــن للتخصيص فــي الـمـشــروع
إلتاحة معرفة جميع تفاصيل المشروع من خالله،
ً
متمنيا ان يتم توزيع الضواحي  3-12-n11كأول
ً
الضواحي الموزعة على المواطنين ،وذلــك نــزوال
عند رغبة الكثير من اهالي المدينة.

علي عبدالله

أع ـ ـم ـ ــال الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــف واإلص ـ ـ ـ ــاح
لـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـم ـ ـجـ ــاري ال ـص ـح ـيــة
لمناطق مختلفة ،وإجراء الصيانة
الــازمــة لحمايتها مــن االنـســداد
وانـبـعــاث الــروائــح منها ،إضافة
الى األعمال الطارئة والعاجلة.

«المحاسبة» :دراسة 342
ً
موضوعا بـ  941مليون دينار
قــال المدقق المشارك بــإدارة الرقابة المسبقة للشؤون
االجتماعية في ديوان المحاسبة ،علي الكندري ،إن الديوان
درس خالل سبتمبر الماضي وبحث  342موضوعا ،بين
مناقصة عــامــة وم ـحــدودة ومـمــارســة ،بقيمة تـقــدر بنحو
 941.2مليون دينار.
وذكــر الـكـنــدري ،فــي تصريح صحافي ،أن «المحاسبة»
أبدى رأيه بشأن  220موضوعا بقيمة  627.3مليون دينار
بنسبة  64في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث
خالل تلك الفترة.
وأضاف أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات
الـتــي تــم دراسـتـهــا وبحثها ،أسـفــرت عــن تحقيق وف ــورات
مباشرة للخزانة العامة بقيمة تقدر بنحو  3.23ماليين
دينار في سبتمبر الماضي.
وذكر أن «المحاسبة» يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون
إنشائه رقم  30لسنة  1964لكون هذه الرقابة قادرة على منع
أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.
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«المستقبل الطالبي» في انتخابات
رصيد
ارتفاع
ً
«التطبيقي»  420صوتا عن العام الماضي

ً
«المستقلة» خسرت  421ناخبا ...و«الوحدة اإلسالمية» زادت 72
حمد العبدلي

ُّ
الشعب
الدراسية
المغلقة أبرز
القضايا
الطالبية

العليان

خسرت القائمة المستقلة 421
ً
صــوتــا مــن قــاعــدتـهــا االنتخابية
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ــة
لــاتـحــاد ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،في حين زادت أصوات
قــائ ـمــة الـمـسـتـقـبــل ال ـطــابــي 420
ص ــوت ــا ،وارت ـف ـعــت أص ــوت قائمة
ال ــوح ــدة االس ــام ـي ــة  ،72مـقــارنــة
بانتخابات العام الماضي.
واستطاعت قائمة المستقبل
الطالبي أن تطيح القائمة المستقلة
ً
ب ـفــارق  31صــوتــا ،حيث حصلت
االولـ ــى عـلــى  ،5872مـقــابــل 5841
للثانية ،وأخـيــرا ج ــاءت «الــوحــدة
اإلسالمية» بـ  149صوتا فقط.
وك ـمــا تــوقـعــت «ال ـج ــري ــدة» ،في
تقريرها أمس األول ،سعت قائمة
المستقبل الطالبي الــى استغالل
االنـ ـشـ ـق ــاق ــات الـ ـت ــي ح ـص ـلــت فــي
صفوف «المستقلة» ،مؤخرا ،وذلك
م ــن خ ــال تــرتـيــب صـفــوفـهــا بعد

«النشر ً العلمي» يسوق 948
مطبوعا في معرض عمان
أعلن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت تحقيق
ج ـنــاح ال ـم ـج ـلــس ،الـ ــذي شـ ــارك ف ــي م ـعــرض ع ـ ّـم ــان الــدولــي
للكتاب بدورته الـ ،19التي عقدت مؤخرا ،رقما جيدا في بيع
المطبوعات ،بتسويق  948نسخة ،بزيادة  188نسخة عن
المشاركة السابقة.
وذكــر المجلس ،في بيان أمــس ،أن هــذه المشاركة تأتي
في هذا المعرض من واقع ممارسة جامعة الكويت دورها
الحضاري في دعم التظاهرات الثقافية ،من خالل المشاركة
في إنتاجها العلمي ،والتعريف بإصداراتها القيمة ،كي تكون
جسرا للتواصل مع األشقاء واألصدقاء حاضرا ومستقبال،
واالستجابة لإلقبال الجماهيري الكبير لمطبوعاتها.
وأش ــار إل ــى أن الـمـعــرض افـتـتــح بــرعــايــة وح ـضــور وزيــر
الثقافة د .محمد أبورمان ،وبحضور عدد من المسؤولين،
و حـشــد كبير مــن المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب
ونشره.
واكــد أن عــدد ال ــدور المشاركة بلغ  360دار نشر عربية
وأجنبية ،إضافة إلــى برنامج ثقافي حافل تضمن نــدوات
ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية ،ومثل
مجلس النشر العلمي في هذا المعرض غادة الحسن.

جانب من عمليات الفرز
خ ـســارت ـهــا الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي 810
أص ـ ــوات ،بـحـصــولـهــا عـلــى 6262
صــوتــا م ـقــابــل  5452للمستقبل
ال ـطــابــي .وش ـهــدت عـمـلـيــات فــرز
نتائج انتخابات التطبيقي خارج
أسـ ـ ـ ــوار ق ــاع ــة الـ ـف ــرز م ـشــاح ـنــات
ومشادات كالمية بين المتنافسين،

لدرجة وقوع حاالت إغماء لبعض
ال ـط ـل ـب ــة ،ل ـي ـتــم نـقـلـهــم ب ـس ـي ــارات
اإلس ـعــاف ومـتــابـعــة حــاالتـهــم في
العيادات الطبية.
وقـ ــال رئ ـيــس الـهـيـئــة االداري ـ ــة
لــاتـحــاد ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ضـ ـ ـ ـ ــاري ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــان ،إن

ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة تـتـطـلــب عمال
جادا في تحقيق مكتسبات الطلبة
والعمل على حل مشاكلهم ولقاء
المسؤولين ،مشيرا إلــى ان هناك
الكثير من القضايا الطالبية التي
تنتظر وقفة جادة ،أبرزها الشعب
الدراسية المغلقة.

local@aljarida●com

«اتحاد مصر» يستنكر توظيف
خريجي «التربية البدنية» إداريين
●

فيصل متعب

اسـ ـتـ ـنـ ـك ــر رئـ ـي ــس
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
ل ـط ـل ـبــة ال ـك ــوي ــت فــي
جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــة مـ ـص ــر
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
الصراف ،عدم توظيف
خـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي ت ـ ـخ ـ ـصـ ــص
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـبـ ــدن ـ ـيـ ــة م ــن
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات الـ ـمـ ـص ــري ــة
فــي و ظــا ئــف تتناسب مع
تـخـصـصـهــم ال ـف ـنــي ،الفـتــا
إ لـ ــى أن اال تـ ـح ــاد ورده ما
يـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـ ــأن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ب ـعــد
ت ـخ ــرج ـه ــم ي ـت ــم تـعـيـيـنـهــم
ف ـ ـ ــي وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف إداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال
ت ـت ــواف ــق م ــع تـخـصـصـهــم،
«لذا نأمل إعــادة النظر في
هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع وس ــرع ــة
البت فيه».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراف ،ف ــي
تصريح أ مــس ،إن المكتب
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ــي
القاهرة قبل التحاق هؤالء
ال ـط ـل ـبــة ب ـه ــذا الـتـخـصــص
ومازال يقبل دخولهم فيه،

م ـش ـيــرا إلـ ــى ان م ـخــرجــات
الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـمـ ـص ــري ــة ال
ت ـق ــل ش ــأن ــا ع ــن م ـخــرجــات
نـ ـظـ ـي ــراتـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
األخرى.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن اال ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
ح ــري ــص ع ـل ــى ال ـط ـل ـبــة مــن
خــال المطالبة بحقوقهم
ومكتسباتهم قبل التخرج
وبـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــده ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
الجامعات المصرية.

سلة أخبار
معرض «االبتكار الطالبي»
ينطلق  29الجاري

أعلنت رئيسة وحدة االبتكار
والتعاون الخارجي في كلية
الع ـلـ ـ ـ ــوم بجام ـعـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ــت
د .انتصار المضاحكة ،تنظيم
الملتقى والمعرض الطالبي
األول لالبتكار في  29أكتوبر
الجاري في مركز علوم البحار
بالفنطاس تحت رعاية عميد
كلية العلوم د .عبدالهادي
بوعليان .وقالت المضاحكة،
في تصريح صحافي أمس ،إن
الملتقى يهدف إلى رفع الوعي
باإلبداع واالبتكار والريادة
وتحفيز الطالب وتسخير
إبداعاته ومواهبه لتطبيقها في
كل مجاالت الحياة.

الجامعة تنظم لقاء حول
سلفة البحث التمهيدي

أبرز مزايا «كاريزما القانوني» في «»KiLAW
التورة :فن اإللقاء والقدرة على مواجهة الجمهور أهم الصفات
نظمت كلية القانون الكويتية
ال ـع ــال ـم ـي ــة ح ـل ـق ــة ن ـق ــاش ـي ــة فــي
موسمها الثقافي للعام الجامعي
الحالي  2020/2019تحت عنوان
«كاريزما القانوني» للتطرق الى
أبرز المزايا والصفات التي يجب
أن يتحلى بها ويكتسبها طالب
القانون الطامح للعمل في سلك
المحاماة.
وح ــاض ــر ف ــي ال ـح ـل ـقــة عضو
هيئة التدريس في كلية الحقوق
– جامعة الكويت ،واألمين العام
لمركز الكويت للتحكيم التجاري
ف ــي غــرفــة ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
د .أن ــس الـ ـت ــورة ،وع ـضــو هيئة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـق ــان ــون
الكويتية العالمية ،والمحامي،
ووك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة وال ـ ـقـ ــاضـ ــي

التورة والحربش في الندوة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،وعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو ج ــامـ ـع ــة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب سابقا د.
يوسف الحربش.
وذكر التورة أن أهم الصفات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب أن يـ ـتـ ـص ــف ب ـهــا

القانوني هــي إتـقــان فــن اإللقاء
والقدرة على مواجهة الجمهور
وفي ذات الوقت التمكن من فن
اإلقناع ،وذلك بأن يكون صوته
مـسـمــوعــا فــي قــاعــات المحاكم
وه ـي ـئ ــات ال ـت ـح ـق ـيــق وال ـق ـض ــاء

ف ــي دف ــوع ــات ــه ال ـقــانــون ـيــة الـتــي
يعرضها بشجاعة وإرادة صلبة
وأمام مختلف الجهات.
ومن جانبه ،طالب د .الحربش
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــرص ع ـل ــى
تلقي وأخ ــذ الـخـبــرات والـعـلــوم

والـ ـمـ ـع ــارف م ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ،كــي
يـ ـ ـك ـ ـ ِّـون بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ش ـخ ـص ـي ـتــه
المستقلة عند البدء في الحياة
العملية ،وأن يتصف بالتجرد
ً
وأن ينتصر للصواب دائما دون
االلتفات لالنتماء ات القبلية أو
الـطــائـفـيــة ،والـتـعــامــل بـمـســاواة
مع جميع الفئات إحقاقا للحق
وان ـت ـصــارا لـلـعــدالــة« ،وبالطبع
ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي
متمكنا من النصوص القانونية
والجوانب الفقهية ذات الصلة
بأحكام الشريعة ومتقنا للغة
العربية حتى يتمكن من اكتساب
الكاريزما التي خصصنا هذه
ال ـح ـل ـق ــة ال ـن ـق ــاش ـي ــة لـتـسـلـيــط
الـ ـض ــوء ع ـلــى أب ـ ــرز عـنــاصــرهــا
وكيفية اكتسابها».

نظم قطاع األبحاث بجامعة
ً
الكويت لقاء تنويريا حول
سلفة البحث التمهيدي امس
االول بحضور نائب مدير
الجامعة لألبحاث د .جاسم
الكندري .وقال مساعد نائب
مدير الجامعة لتحليل وتطوير
األبحاث د .حيدر بهبهاني ،ان
سلفة البحث التمهيدي RIG
تأتي ضمن تسع فئات مختلفة
من المنح البحثية التي يقدمها
القطاع ألعضاء هيئة التدريس
إلنجاز األبحاث العلمية ،حيث
تم استحداث هذه الفئة من
المنح البحثية في عام ،2003
ومنذ ذلك الحين تم اعتماد 396
سلفة بحث تمهيدي ألعضاء
هيئة التدريس من الكويتيين
الجدد بدرجة مدرس.

ً
«اإلنماء االجتماعي» :الكويت أقل الدول انتحارا طلبة « »GUSTيشاركون في برنامج «رواد»
العرادي 94 :حالة انتحار خالل  2016أغلبها آلسيويين
لبنك وربة حتى ديسمبر المقبل
●
عادل سامي

كـشـفــت نــائـبــة ال ـمــديــر الـعــام
لـشــؤون الخدمات االستشارية
واإلرشـ ـ ـ ــاد ال ـن ـف ـســي ف ــي مكتب
اإلن ـ ـمـ ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع ــي د .وفـ ــاء
العرادي أن الكويت تتذيل دول
العالم في معدالت االنتحار.
وقــالــت ال ـع ــرادي إن مـعــدالت
االنتحار في الكويت قليلة جدا،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن أغـ ـل ــب ح ــاالت
االن ـت ـح ــار ف ــي ال ـكــويــت لـعـمــالــة
واف ــدة أغلبها مــن اآلسـيــويـيــن،
مشيرة إلى أنه وفقا إلحصاءات
عام  2016وهي األحدث ،فإن 94
حــالــة انـتـحــار حــدثــت 30 ،منها
إلناث والباقي لذكور.
وأشارت إلى أن الطب الشرعي
فــي الـكــويــت يشير إلــى أنــه ترد
إليه حالة انتحار واحدة لكويتي
ك ــل  3أش ـه ــر ،مـمــا ي ــدل عـلــى أن
حاالت االنتحار قليلة الحدوث.
وأضــافــت ال ـع ــرادي فــي كلمة
لها خالل احتفال مكتب اإلنماء
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ،ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أمـ ــس
بمناسبة اليوم العالمي للصحة
النفسية تحت شعار «الوقاية من
االنتحار» ،والذي تم تنظيمه في
غرفة تجارة وصناعة الكويت،
تحت رعاية نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح ،أن
 800ألف شخص يلقون حتفهم
سنويا من جراء االنتحار ،وكل

جانب من الحضور في ملتقى اإلنماء االجتماعي
 40ثانية هناك شخص يموت
بـسـبــب االن ـت ـحــار وه ــو مــا يعد
ناقوس خطر ومؤشرا سلبيا.
وقــالــت إنــه تــزامـنــا مــع اليوم
العالمي للصحة النفسية ،فقد
ارتأى مكتب االنماء االجتماعي
ت ـن ـظ ـيــم ف ـع ــال ـي ــة ت ــوع ــوي ــة يـتــم
خ ــالـ ـه ــا م ـن ــاق ـش ــة الـ ـم ــوض ــوع
بــأب ـعــاده الـمـخـتـلـفــة ،وي ـتــم فيه
طـ ـ ـ ــرح أوراق عـ ـم ــل و حـ ـلـ ـق ــات
نـ ـق ــا شـ ـي ــة ورؤى ا ج ـت ـم ــا ع ـي ــة
ون ـف ـس ـيــة وق ــان ــون ـي ــة وتــربــويــة
وصحية ،إضافة إلى ورش عمل
متخصصة في االنتحار الحتواء
هذا الموضوع.
وشــددت على أهمية تضافر
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ومــؤسـســاتـهــا بـهــدف الــوصــول
إ لــى استراتيجية وطنية للحد

مؤتمر «أبحاث الطاقة» ينطلق
 19نوفمبر المقبل
أع ـل ــن ق ـســم ال ـه ـنــدســة الـمـيـكــانـيـكـيــة ف ــي كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول بجامعة الكويت تنظيم المؤتمر الــدولــي السابع
ألبحاث الطاقة ،وذلــك تحت رعاية سمو ولــي العهد الشيخ
نواف األحمد ،وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتيين
خالل الفترة من  19إلى  21نوفمبر المقبل ،في مركز الشيخ
جابر الثقافي.
وأش ــار الـقـســم ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إل ــى أن الـمــؤتـمــر يقام
بالتعاون مع الجمعية األميركية لمهندسي التدفئة والتبريد
وتكييف الهواء أشــري « ،»ashraeومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،وبرعاية مؤسسة
البترول الكويتية وجهات أخرى.
وأضاف أن هذه هي المرة السابعة التي يعقد فيها المؤتمر
برعاية سمو ولــي العهد ،وستتضمن النسخة الجديدة له
مجموعة مــن الـ ــدورات النوعية المميزة بـمـجــاالت الطاقة،
وسيحضرها نخبة مميزة من أصحاب األبحاث من مختلف
دول العالم.

من حاالت االنتحار في الكويت.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن م ـص ــر
تـحـتــل ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى عــربـيــا
ف ــي م ـع ــدالت ون ـس ــب االن ـت ـحــار
بـ ـ ــ 3799حــالــة خ ــال ع ــام 2016
م ــا ب ـي ــن ذكـ ـ ــور وإن ـ ـ ـ ــاث ،يـلـيـهــا
ال ـي ـمــن وال ـص ــوم ــال والـ ـس ــودان
والعراق والمغرب والسعودية،
مشيرة إلى أنه من المالحظ أن
نسب المنتحرين من اإلناث في
المغرب أعلى من الذكور.
وأوضحت أن أسباب االنتحار
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة وم ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــا ب ـيــن
تعرض المنتحر ألزمــات مالية
أو هـ ـ ــزات اق ـت ـص ــادي ــة ،ك ـم ــا أن
الـنــزاعــات وال ـحــروب وال ـكــوارث
تلعب دورا فــي أس ـبــاب اإلق ــدام
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـح ــار ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
قضية التمييز العنصري تشعر

الشخص باالغتراب في محيطه
وتدفعه إلى االنتحار.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن هـ ـ ـن ـ ــاك عـ ــوامـ ــل
س ـلــوك ـيــة س ـل ـب ـيــة دخـ ـل ــت عـلــى
المجتمع ومن الصعب السيطرة
ع ـل ـي ـهــا ،ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك أل ـعــابــا
إلكترونية على وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ت ــؤدي إل ــى حــاالت
انتحار ،وتحديدا لدى األطفال.
وأع ـ ـ ـقـ ـ ــب االف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح ت ـق ــدي ــم
أوراق عمل ناقشت إحـصــاء ات
االنتحار خالل السنوات الثالث
الماضية ،وتجارب التحاور مع
الـمـنـتـحــريــن ،وعــاقــة االنـتـحــار
بـ ــاالك ـ ـت ـ ـئـ ــاب ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـن ــاق ــش
الـفـعــالـيــة ال ـيــوم اإلدمـ ــان وأث ــره
على االنتحار ،والعالج السلوكي
لالضطرابات النفسية ،والتدخل
المبكر للوقاية من االنتحار.

ش ــارك ــت ج ــام ـع ــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
في برنامج «رواد» ،الذي بدأت
ف ـع ــال ـي ــات ــه فـ ــي  30سـبـتـمـبــر
الماضي ،ويستمر حتى األول
من ديسمبر المقبل ،وينظمه
ً
بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة س ـ ـنـ ــويـ ــا ل ـل ـس ـنــة
ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،لــدعــم
ابتكار الموظفين مــن جهات
الخدمات والحلول المصرفية
الـخــاقــة فــي ق ـطــاع الصيرفة
اإلسالمية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ،ف ــي
بـيــان صـحــافــي ،أم ــس ،أنــه تم
«هـ ــذا ال ـع ــام ف ـتــح ال ـب ــاب أم ــام
ط ـل ـبــة ال ـج ــام ـع ــات لـلـسـنـتـيــن
الدراسيتين الثالثة والرابعة،
و ي ـشــارك فــي نسخته الثالثة
أربعة من طلبة ( ،)GUSTهم:
نـ ـ ــوف ال ـ ـغ ـ ـنـ ــام ،ريـ ـ ــم م ـح ـمــد،
سارة العلبان ،وسندس أشقر،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ط ـل ـب ــة ج ــام ـع ــة
الـكــويــت والـكـلـيــة األسـتــرالـيــة
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فــي
الكويت».
و ق ــا ل ــت إن لـجـنــة مختصة
من بنك وربــة قامت باختيار
الـمــرشـحـيــن الـمـنــاسـبـيــن من
ك ــل ج ــام ـع ــة ،ب ــواق ــع  4طـلـبــة
ل ـ ـكـ ــل جـ ــام ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
التخصصات ،ليتنافسوا فيما
بينهم على مــدار  10أسابيع
يتخللها عدد من ورش العمل،

«الزكاة» :تطوير خدماتنا اإللكترونية
لتسهيل العمل الخيري
قال مدير مركز نظم المعلومات في «بيت الزكاة» محمد عبدالمعطي،
إن «البيت يسعى إ لــى تطوير خدماته اإللكترونية لتسهيل العمل
الخيري ،ولكي تظل الكويت في صدارة العمل اإلنساني» ،مشيرا إلى
أن «مركز المعلومات يطبق أحــدث التقنيات واألنظمة الحديثة في
مجال المعلوماتية ،وأهمها تطبيق البيت على أجهزة الهواتف الذكية».
وأض ــاف عـبــدالـمـعـطــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،أن «الـمــوقــع
اإللكتروني للبيت ساهم بشكل كبير عبر خدمات التبرع المتعددة
في زيادة متحصالت التبرعات والزكوات التي يتم صرفها بمصارفها
الشرعية».
ّ
وبين أن خدمات الموقع اإللكتروني لبيت الزكاة متعددة ،وتخدم
جميع عمالء البيت من متبرعين ومتلقي المساعدات ،وكذلك عموم
الجمهور ،حيث يقدم الموقع خدمات التبرع بمشاريع البيت المحلية
والخارجية والحمالت العاجلة واإلغاثية.
وأشار إلى أنه يتيح لراغبي الحصول على المساعدات االجتماعية
تقديم طلب المساعدة عبر الموقع ،واالستفسار ومتابعة حالة الطلب،
واستكمال باقي األوراق ،وتوفر هذه الخدمة اإللكترونية عبر الموقع
السهولة والخصوصية السيما لألسر المتعففة.

محمد عبدالمعطي

الطالبات المشاركات في البرنامج
إلثــراء معلومات الطلبة بهذا
ال ـم ـجــال ،وتــزويــدهــم بجميع
الـمـعـلــومــات ال ــازم ــة لـهــم في
ال ـم ـج ــال ال ـم ـص ــرف ــي ،بـحـيــث
ت ـس ـهــل ل ـه ــم م ـع ــرف ــة خ ــدم ــات
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات تـ ـ ـث ـ ــري الـ ـقـ ـط ــاع
المصرفي.

التطور المهني
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة أن
برنامج رواد لالبتكار انبثقت
فكرته كرغبة مــن «ورب ــة» في

دعم موظفيه ،وإتاحة الفرصة
ل ـهــم لـلـعــب دور أس ــاس ــي في
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـكـ ــانـ ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،مــع
إم ـك ــان ـي ــة الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـه ـنــي،
السيما أن أ فـكــارهــم المبدعة
سـيـتــم تـبـنـيـهــا وال ـع ـمــل على
تطبيقها ومكافأتهم من البنك
مقابل تفانيهم وتفاعلهم مع
ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ،ب ـم ــا يـحـقــق
مصلحته.
وت ــابـ ـع ــت« :مـ ــن خـ ــال ه ــذا
البرنامج ،يمكن للمشاركين
ت ـق ــدي ــم أفـ ـك ــاره ــم ال ـت ـط ــوري ــة

والـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــرة ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـن ــك الـتـشـغـيـلـيــة
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـمــن:
تحسين ا لـقـنــوات المصرفية
ع ـ ـبـ ــر اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت وال ـ ـهـ ــاتـ ــف
ا لـمـحـمــول ،تصميم منتجات
وخــدمــات جديدة وفــريــدة من
نوعها ،اقتراح آليات لتطوير
خدمة العمالء وزيادة والئهم،
إضــافــة إل ــى تـقــديــم تـصــورات
ح ــول كـيـفـيــة ت ـعــزيــز الـعــامــة
التجارية للبنك».

«األبحاث» ينظم
فعالية لمكافحة
سرطان الثدي

«الطاقة» و«المياه الكويتية»
ناقشتا سبل التعاون بينهما

نـ ـظـ ـم ــت دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ
ب ــرام ــج ال ـت ـســويــق الـتــابـعــة
لـمـعـهــد ال ـكــويــت لــأبـحــاث
الـعـلـمـيــة ،فـعــالـيــة مكافحة
م ـ ـ ــرض س ـ ــرط ـ ــان ال ـ ـث ـ ــدي،
تـ ـ ـح ـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر
الـ ــوردي» ،وذل ــك تــزامـنــا مع
ش ـهــر أك ـت ــوب ــر ،وهـ ــو شهر
ال ـتــوع ـيــة ب ـم ــرض ســرطــان
ال ـ ـث ـ ــدي ف ـ ــي كـ ــافـ ــة أنـ ـح ــاء
ال ـع ــال ــم ،وذل ـ ــك إلبـ ـ ــراز دور
المعهد في تعزيز الخدمات
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،ال ـت ــي تـخــدم
ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة بــرفــع
المستوى الصحي وأهمية
المرأة واألسرة.

ناقشت إدارة المعهد العالي للطاقة مع إدارة جمعية المياه
الكويتية إمكانية التعاون بينهما ،لتحقيق األهداف المشتركة
المستقبلية.
وقال رئيس جمعية المياه د .صالح المزيني ،بعد االجتماع
الذي عقد بين الجهتين« :تم طرح موضوع إبرام اتفاقية تعاون
بين الجانبين ،على أن تكون هــذه االتفاقية الخط السريع
لتنفيذ المشاريع التعاونية بين المعهد والجمعية» ،موضحا
أن هناك العديد من المجاالت التي يمكن التعاون فيها.
من جانبه ،أوضح رئيس قسم المصادر المائية في المعهد
م .عبدالله الطواري ،أن هذا االتفاق يهدف إلى تطوير ومتابعة
جودة وترشيد المياه في الكويت ،مشيدا بدور اإلدارة العليا
في إبرام مثل هذا النوع من االتفاقيات مع مؤسسات الدولة
المختلفة.
وأعرب الطواري عن أمله أن يستمر التعاون بين الجانبين
بما يصب في مصلحة المعهد والجمعية والمجتمع بشكل
عام.
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محليات

«اإلطفاء» :ال محاكمات عسكرية بل امتيازات بالقانون الجديد

َّ
الصالح تفقد اآلليات الجديدة ...والمكراد نفى انتقاص حقوق اإلطفائيين في الزواج أو السفر أو االنتخاب
محمد الشرهان

المضخات
الجديدة
تصل خالل
أسبوعين
ونسعى إلى
موسم أمطار
آمن

المكراد

أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــإدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ال ـفــريــق خــالــد
ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ،أن م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
إنشاء قوة اإلطفاء الجديد يضم
امتيازات مالية وعينية لرجال
اإلطفاء ،ومساواتهم بإخوانهم
رجـ ـ ــال ق ـ ــوة الـ ـش ــرط ــة ،ك ـم ــا أن ــه
قانون لتعزيز األمن المجتمعي،
بـمــا يـحـقــق األهـ ــداف الـمــرجــوة،
و حـمــا يــة األرواح ،والممتلكات
العامة.
وأوضح المكراد ،على هامش
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض آل ـ ـ ـيـ ـ ــات اإلطـ ـ ـف ـ ــاء
ال ـجــديــدة ،واالس ـت ـعــداد لموسم
األمطار ،صباح أمس ،بحضور
ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،والجهات
الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة ،ف ــي مــركــز
اإلسـ ـن ــاد ،أن ال ـقــانــون ال يــوجــد

فيه عقوبة السجن أو الحبس أو
المحاكمات العسكرية أو تقليص
حقوقهم فــي الـسـفــر أو ال ــزواج،
نافيا أن يكون القانون حاجبا
لحق رجال اإلطفاء في االنتخاب
أو الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـت ـصــويــت
باالنتخابات النيابية والبلدية
وغيرهما.
ول ـفــت إل ــى أن ه ــذه الـحـقــوق
قائمة ومستمرة و فــق القانون
الـ ــذي سـيـعـتـمــد م ــن ق ـبــل ن ــواب
مجلس األمــة ،لما له من أهمية
في تعزيز األمن المجتمعي ضد
الـمـخــالـفــات الـكـبـيــرة الـتــي تعج
فيها البالد.
وقال إن القانون الجديد منح
حق الضبطية القضائية لرجال
اإلط ـف ــاء ،ورف ــع الـعـقــوبــات التي
تقر على المخالفين لالشتراطات
ال ــوق ــائـ ـي ــة ،ل ـت ـص ــل ال ـع ـق ــوب ــات

ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـخــال ـف ـيــن مــن
 5000إلى  50ألف دينار ،وكذلك
الـحـبــس مــن  3أشـهــر إل ــى سنة،
ً
واصفا إياه بـ «المكسب الكبير»
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ولـ ـجـ ـمـ ـي ــع م ـن ـت ـس ـبــي
«اإلطفاء».

موسم األمطار
وبـشــأن موسم األم ـطــارّ ،
بين
ال ـم ـكــراد أن «اإلطـ ـف ــاء» حــرصــت
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر كـ ــل مـ ــا يـ ـل ــزم مــن
مـعــدات وآلـيــات ،وتــزويــد جميع
الـمــراكــز بـمــا تـحـتــاج إل ـيــه ،لكي
تقوم بدورها حتى يكون موسم
أم ـط ــار آمـ ــن ،ويـضـمــن الـســامــة
لجميع المواطنين والمقيمين،
ً
مستطردا« :ستصل المضخات
الجديدة خالل أسبوعين».
وأشــار إلى تدشين وتطوير

كــراج وورشــة صيانة ومعدات
ً
آلـيــات اإلطـفــاء ،معتبرا أن ذلك
ف ـخ ــر ،الس ـي ـمــا أن ـه ــا أصـبـحــت
تضاهي السيارات المستوردة
من الخارج ،األمر الذي نتج عنه
تــوفـيــر لـلـمــال ال ـع ــام م ــن خــال
التأهيل ،وإعادة تصنيع بعض
اآلليات التي خارج الخدمة.
ولفت إلى أن آليات اإلطفاء،
التي ستصل مع نهاية السنة،
تقدر بنحو  810آليات مختلفة
األن ـ ــواع ،وم ــوزع ــة عـلــى جميع
مراكز الدولة.
وكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــراد عـ ــن
مــوافـقــة المجلس الـبـلــدي على
ت ـخ ـص ـيــص ن ـ ــاد ل ــإطـ ـف ــاء فــي
م ـن ـط ـق ــة ال ـم ـس ـي ـل ــة ،م ـتــوج ـهــا
ب ــال ـش ـك ــر الـ ـج ــزي ــل إلـ ـ ــى سـمــو
أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـمــد عـلــى أوام ـ ــره السامية

الصالح والمكراد والرفاعي خالل استعراض اآلليات الجديدة لإلطفاء أمس
بتخصيص أرض شاسعة في
مكان متميز ألبنائه منتسبي
«اإلطفاء».
وكشف عن تعاون «اإلطفاء»

المنفوحي :لجنة لمخالفة العقارات والمحالت في الجليب

مــع القطاع الـخــاص ،ولديهم
تعاون مع أكثر من  30شركة
تعمل وتقدم خدمات لــإدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء م ــن صـيــانــة

وإص ــاح وأعـمــال الكمبيوتر
واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاءات وال ـ ـم ـ ـبـ ــانـ ــي
والدراسات والتدريب.

«المهندسين» تكرم «الحرس»

أكد بدء أعمالها منتصف نوفمبر ...وتأجيل «العزاب» لحين توفير أماكن بديلة
●

محمد الجاسم

أع ـل ــن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت م .أحـمــد
المنفوحي ،أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من عدة
جهات معنية تبدأ أعمالها منتصف شهر نوفمبر
المقبل لمخالفة العقارات وإغالق المحالت المخالفة
في منطقة جليب الشيوخ.
جــاء ذلــك خــال أولــى الـجــوالت الميدانية لفريق
لجنة دراس ــة األوض ــاع والـمـشــاكــل التنظيمية في
منطقة جليب الشيوخ للمنطقة لرصد ما تعانيه
من مشاكل ،وترأسها المنفوحي وبرفقته مدير األمن
في مديرية محافظة الفروانية اللواء عبدالله العلي
وعدد من ممثلي هيئة القوى العاملة وهيئة البيئة
واإلدارة العامة لإلطفاء ووزارت ــي األشغال العامة
والكهرباء والماء.
وأض ــاف أن اللجنة مختصة بــدراســة األوض ــاع
والمشاكل التنظيمية فــي منطقة جليب الشيوخ،
ً
الفـتــا إلــى تأجيل قضية ال ـعــزاب فــي المنطقة إلى
ح ـيــن تــوف ـيــر أم ــاك ــن بــدي ـلــة ل ـت ـفــادي تـســربـهــم إلــى
مناطق أخرى.
وذكر أن المشكلة في الجليب ليست مقتصرة على

منطقة الجليب ،وهناك إصرار من الجهات الحكومية
لتعديل وضع المنطقة.

الباعة المخالفون

المنفوحي خالل الجولة
العزاب بقدر ماتعانيه من مشاكل متمثلة في سرقات
ً
التيار وربط شبكات الصرف الصحي ،موضحا أنه
بانتظار الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي
ستعلن العدد الرسمي لقاطني منطقة الجليب وعدد
العمالة المرتبطة بعقود حكومية عبر إحصائية

رسمية .وأفاد بأن المعلومات التي ستوفرها اإلدارة
العامة للمباحث بــوزارة الداخلية ستستفيد منها
الجهات المعنية فــي إزال ــة الـتـجــاوزات فــي منطقة
ً
جليب الشيوخ ،مشيرا إلى أن وزارة األشغال رصدت
 22مليون دينار لتطوير شبكة الصرف والطرق في

من جانبه ،قال مدير أمن مديرية أمن الفروانية
اللواء عبدالله العلي إنه تم إصدار تعليمات لرجال
األمـ ــن ب ــارت ــداء الـ ــزي ال ـمــدنــي إلل ـق ــاء الـقـبــض على
البائعين المخالفين فــي منطقة جليب الشيوخ،
ً
ً
مبينا أنه يتم يوميا إلقاء القبض على بين  18و20
ً
ً
ً
بائعا مخالفا واتخاذ اإلجراءات تمهيدا لتسفيرهم.
ً
وشملت الجولة عددا من الشوارع لالطالع على
وضع المنطقة والمشاكل التي تعانيها ،إذ تهدف
ً
الجولة الميدانية لرصد نوعية المخالفات تمهيدا
إلعــداد تقرير مفصل لوضع المعالجات والحلول
ال ـجــذريــة لـهــذه المنطقة بـقـيــام كــل جـهــة حكومية
بمعالجة ما يخصها من مخالفات أو تنفيذ الصيانة
الــازمــة الخاصة بالبنى التحتية وظــاهــرة تكدس
العمالة الهامشية ومخالفات البناء ومزاولة انشطة
تجارية دون ترخيص.

«المهندسين» خالل تكريم «الحرس»
قــام وفــد مــن الـحــرس الــوطـنــي بــرئــاســة رئـيــس فــرع التأهيل
العقيد الركن أحمد الحميدي ضيف الله بزيارة مركز التدريب
والتطوير الهندسي بجمعية المهندسين الكويتية.
وكــان في استقباله رئيس المركز المهندس أنــس الحديب،
وأم ـيــن الـصـنــدوق الـمـســاعــد للمركز حسين شـشـتــري ،ومـقــرر
ً
المركز المهندسة نور السالم ،وتم تكريم الحرس الوطني تقديرا
لجهوده في المشاركة والدعم لجمعية المهندسين في مختلف
البرامج التدريبية.
وتأتي الزيارة ضمن التعاون المستمر بين الحرس الوطني
وجمعية المهندسين في مجال التأهيل والتدريب التخصصي.
وشارك في الزيارة ركن أول تأهيل داخلي المقدم علي علي،
والنقيب زامل زامل من فرع التأهيل.

زواﻳﺎ ورؤى
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ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :أﺳﻮأ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮة!
ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻲ أﺳﻮأ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﺪ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮة ،ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻲ
إﺟﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺬا ﻓﺤﺎوﻟﻮا وﺿﻊ
إﻃﺎرات أﻓﻜﺎرﻛﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﻮارﻳﺔ
ً
ﻋﻔﻮا اﻟﺤﻮارﻳﺔ وأدﺧﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮﺟﻞ ﻓﻜﺮﻛﻢ اﻟﻴﻤﻨﻰ أو اﻟﻴﺴﺮى
أو اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﺟﺮﺑﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﺴﺎرات ﻃﺮﻗﻬﺎ.
ﻣﺎ أﺳﻮأ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؟ ﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﻌﺾ دوﻻ
ﻣﻌﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﻏﻮﻏﻞ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ
واﻗﻊ اﻟﺤﺎل وﺣﺴﺐ رأﻳﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺒﺤﺖ ،ﻓﻤﺎ أﻋﺘﻘﺪه وﻣﺎ
أﻧﺎ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ أن أﺳﻮأ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻻ
واﻗﻌﺎ ﻫﻲ "اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،وﺳﺄﺛﺒﺖ ﻟﻜﻢ
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ
أﻧﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﻤﺎء
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺧﻼﻓﻪ ،وﻟﻨﺘﺨﻴﻞ ﻫﻨﺎ وﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟﺼﻮرة أن ﻓﻜﺮة ﻣﺎ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ وأﻳﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﺷﻖ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻳﻀﻤﻬﺎ ﺣﻮار ﻋﺮﺑﻲ ،ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪون
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻛﻤﺎل درﺑﻬﺎ وﺗﺤﻤﻞ رداءة ﺷﻮارع اﻟﺤﻮارات
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑ ــﺪون أن ﺗـﻘــﻊ ﻓــﻲ ﺣـﻔــﺮة ﺳ ــﻮء ﻇ ــﻦ؟! أو ﺗﺼﻄﺪم
ﺑــﺄرﺻـﻔــﺔ ﺳ ــﻮء ﻓ ـﻬــﻢ؟! أو ﺗـﻌــﺎﻧــﻖ ﻣــﻮﺿــﺔ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
ً
"أﻋـﻤــﺪة اﻹﺛ ــﺎرة" ﻛﻔﺮاش ﻣﺘﻬﻮر ﻳﺴﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪا ﻧﺤﻮ ﻗﺒﺮه
اﻟﻨﺎري اﻟﻤﻠﺘﻬﺐ؟ ﻫﻞ ﺗﻈﻨﻮن أن اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ زﻻزل
ﻣﻄﺒﺎت اﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺣﻤﻢ ﺑﺮاﻛﻴﻦ اﻻﺳﺘﻬﺰاء؟!
ﻣﻦ ﺧﺒﺮة أدﻋﻲ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ أﻗﻮل ﻟﻜﻢ ﺻﺎدﻗﺎ :ﻗﻠﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ
ﻓـﻜــﺮة ﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ ﻓــﺦ ﻣ ـﺴــﺎرات وﺷ ــﻮارع
اﻟـﻨـﻘــﺎش اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وإن اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ ذﻟ ــﻚ ﺑﻤﻌﺠﺰة وﺳﻠﻤﺖ
ﺑـﻤـﻀـﻤــﻮﻧـﻬــﺎ ﻓـﺴـﻴـﻜــﻮن ﻫ ــﺬا ﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ أﺧـ ــﺮى أﺷــﺪ
ﻗﺴﻮة ﺳﺘﻘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎه اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوزت
اﻟـﻤـﺴـﻤــﻮح ،أو ﺗﺼﻌﻖ ﺑﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟـﻤــﻼﺣـﻘــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ اﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺎرت ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻴﺎر
أو ﺣﺎوﻟﺖ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ!
ﻳﺎ ﺳﺎدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻲ أﺳﻮأ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮة ،ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮوا
ﻓــﻲ إﺟــﺎﺑــﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وإن ﻟــﻢ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﻛﻼﻣﻲ ﻫــﺬا ﻓﺤﺎوﻟﻮا
وﺿ ــﻊ إﻃ ــﺎرات أﻓـﻜــﺎرﻛــﻢ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﺒــﺎر ﻣــﻊ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ً
اﻟﺨﻮارﻳﺔ ﻋﻔﻮا اﻟﺤﻮارﻳﺔ وأدﺧﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮﺟﻞ ﻓﻜﺮﻛﻢ اﻟﻴﻤﻨﻰ
أو اﻟﻴﺴﺮى أو اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﺟﺮﺑﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﺴﺎرات ﻃﺮﻗﻬﺎ
وﺷــﻮارﻋـﻬــﺎ وﺟـﺴــﻮرﻫــﺎ وﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﻣـﻴــﺪان اﻟـﺤــﻮار
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻳﺎ ...إﻧﺴﺎن.
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اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ
ً
ﺣﺮﺑﺎ راﺑﻌﺔ

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة

ﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
أﻓ ــﺮﺣ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﺛـ ـ ــﻮرة اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ،
وﻃ ـﻤــﺄﻧ ـﺘ ـﻨــﺎ ﺑـ ــﺄن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ا ﻟـﺒــﺎ ﺳــﻞ ﻳــﺄ ﺑــﻰ أن ﻳـﻘــﻮده ﻋـﻤــﻼء اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒﻮا ﺛﺮواﺗﻪ ،وأﺻﺮوا
ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎع اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻨﻔﻮذ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي دﻓﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻼﻟﻲ ﻟﻠﻘﻮل
ﺑ ـﻜــﻞ ﺗ ـﺒ ـﺠــﺢ ﺑـ ــﺄن ﺑ ـﻌــﺚ اﻹﻣ ـﺒ ــﺮاﻃ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺑﻐﺪاد ﻗﺪ اﻗﺘﺮب،
ﻟ ــﺬا ﺳ ـﻴ ـﺤــﺎول ﻧ ـﻈــﺎم ﻃ ـﻬ ــﺮان وﻋ ـﻤــﻼؤه
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه ا ﻟـﺜــﻮرة وإﺧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ.
وآﻟﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﺘﻲ
ﺳــﺎﻟــﺖ ﻣــﻦ ﺷـﺒــﺎب اﻟ ـﻌــﺮاق وﺛ ــﻮاره ،ﻓﻘﺪ
ﺑـ ــﺪت ﻣ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـ ـﺜ ــﻮار ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
ﻓـﻄــﺎﻟـﺒــﻮا ﺑـﺴـﻘــﻮط اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ،أي اﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻹﻳﺮان ،ورددوا ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﺪوﻳﺔ
ﻳ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ "إﻳ ـ ـ ــﺮان ﺑ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺮة ،أرض
اﻟﻌﺮاق ﺣﺮة ﺣﺮة".
ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮرة ﺛـ ـ ــﻮرة وﻃ ـ ــﻦ وﻛ ــﺮاﻣ ـﺘ ــﻪ
وإﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎذه ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻮذ اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ــﻲ ،ذﻟ ــﻚ
اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻔﺎﺿﺢ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻏﻴﺮاج ﻣﺴﺠﺪي ﻷن ﻳﺼﺮح
ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﻓﻴﻪ "أن ﻣﻦ ﺣﻖ
إﻳﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮاق واﺳﺘﻬﺪاف
ﻣﻦ ﺗﺸﺎء".
وﻗـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن إﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺪي ﻗــﺎﺋــﺪ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮارة اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺷ ـﻌ ـﻠ ــﺖ ﺗـﻠــﻚ
ا ﻟ ـ ـﺜـ ــﻮرة ،ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻪ ﻣ ــﻦ وﻻء ﻟ ـﻠــﻮ ﻃــﻦ
وﻛ ــﺮاﻣ ـﺘ ــﻪ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺜ ــﻮرة ﺳـﺘـﻜــﻮن
أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة
أن اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺮا ﻗ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺎزال ﻣـﺘـﻤـﺴـﻜــﺎ
ﺑ ــﻮ ﻃـ ـﻨـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ و ﻋـ ـ ــﺮو ﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أن ﻇ ــﻦ
ﻋ ـﻤ ــﻼء إﻳ ـ ــﺮان أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻗ ــﺪ اﻧ ـﺘ ــﺰﻋ ــﻮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻗـﻠــﻮب ا ﻟـﻌــﺮا ﻗـﻴـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺄﺟﻴﺠﻬﻢ
ﻟـﻠـﻄــﺎﺋـﻔـﻴــﺔ ،ﻏـﻴــﺮ أن ﻫ ــﺬه اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﺛﻮرة ﺑﻼ ﻗﻴﺎدة ،وإﻧﻬﺎ
ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﻮرات.
وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ﻟـﻘــﺪ ﺗـﻤـﻜــﻦ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﻣــﻦ ا ﺣـﺘــﻮاء اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ
ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻓ ــﺮص ﻋ ـﻤــﻞ ﻟـﻠـﻌــﺎﻃـﻠـﻴــﻦ ،وﻣـﻨــﺢ
اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﻸ ﺳــﺮ اﻟـﻤـﺤـﺘــﺎﺟــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﻌﻬﺪت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺎوﻟﻮا إﺷﻌﺎل اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺟﺮ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ
اﻟﻔﻮﺿﻰ ،وا ﻟـﺘــﻲ أدت إ ﻟــﻰ ﺳﻘﻮط ﻋﺪد
ﻣــﻦ ا ﻟـﺠــﺮ ﺣــﻰ وا ﻟـﻘـﺘـﻠــﻰ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ:
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ.
ﻓﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وﻻ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن أي
ﻧـ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ،ﻓ ـﻜ ـﻴــﻒ ﺳ ـﻘــﻂ ﻫــﺬا

اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت؟
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ أراد إﺷﻌﺎل
ا ﻟـﻔـﺘـﻨــﺔ ،ﻧــﺄ ﻣــﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺨﻔﻒ اﻹ ﺟــﺮاء ات واﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺣﺪة اﻻﺣﺘﻘﺎن
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو
أن اﻷزﻣـ ـ ــﺔ ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ أزﻣ ــﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ أزﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﺠﻮن
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧـﻬـﺒــﻮا ﺛ ــﺮوات اﻟ ـﻌــﺮاق ،واﺧﺘﻔﺖ
ﻓــﻲ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﻣـﺌــﺎت اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎرات ﻣــﻦ ﺛــﺮوة
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،إﻻ أن اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة أﺗﺖ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﺣﻴﻦ ﻫﺪد ﺑﺎﻟﺮد اﻟﻘﺎﺳﻲ
ﺿﺪ ﻣﻦ أرادوا ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺳﻮء ا ،وﻗﺎل إﻧﻪ
وﺣﺸﺪه ﺳﻴﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ دﺳﺘﻮر ودوﻟﺔ
ﺑﻨﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء.
واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮد ﻣـ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ
ﻛـﺴـﻠـﻄــﺔ وﺑ ـﻴــﻦ اﻷﻋ ـ ــﺪاء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺧ ـﺴــﺮوا
اﻟـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ ﻣـﻌـﻨــﺎ ،وأﻛ ــﺪ أﻧ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻗـﻴــﺎدة
اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ ﻳ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻒ ﺧ ـﻠــﻒ ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ،وأﻧﻬﻢ ﺟﺎﻫﺰون ﻷﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ ،وأ ﻛــﺪ أن ﻣﺨﻄﻄﻬﻢ
ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻵراء ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﺰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺜﻮرﺗﻪ.

ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ...
ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
mutawa.n@gmail.com

ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺠﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺮأت اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
وﺳﻂ إﻗﻠﻴﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺟﺪت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻓﺘﻘﺎر
ً
إﻟ ــﻰ اﻹﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺮرة ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ،
ﻓﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ "اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ :إﻣﺎ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺑﺎﻹﺻﻼح أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺮوﺗﻴﻦ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ذﻫ ـﺒــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻳﺤﻤﻞ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ "اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ" وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻋﻤﺪﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﺰﻣﻦ ،أﺿﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ.
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ أﺷـ ـﻌ ــﺮﺗـ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎؤل ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
اﺳ ـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟـﻤــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب ﻋ ـﺸــﺮات اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎرات ﻣﻦ
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻠﻨﻤﻮ ،ورﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺨﺎص ﺳﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﻓﺒﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻓﺘﺢ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺳﺘﺒﻨﻰ ا ﻟــﺮا ﻓـﻌــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻨﺘﺸﻞ ا ﻟـﺘـﻘــﺎ ﻋــﺲ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
وﺗﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
وﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻮﻋﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،دﻋﻮﻧﺎ
ﻧ ـﺘ ـﺴــﺎء ل :ﻫــﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻓـﻌــﻼ ﻣـﺸـﻤــﻮل ﺑــﺎﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ؟ وﻫﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص؟ واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻞ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ أﻫ ــﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد؟ وﻣ ـ ــﺎذا ﻋ ــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ؟ ﻓﻔﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳـ ــﺪرس ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺎرج دون ﻋـﻠـﻤـﻬــﺎ ﻟـﻴـﻨـﻤــﻲ ﻋـﻠـﻤــﻪ وﻣـﻌــﺮﻓـﺘــﻪ،
ﺗﺴﻌﻰ دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣـﺠــﺎورة إ ﻟــﻰ إ ﻧـﺸــﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﺤﻔﺰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة.
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﺄﺗﻲ
ﻟـﻠــﺮؤ ﻳــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑـﻤـﺴــﺎر ﻳــﻦ :اﻷول ﻣــﻮا ﺟـﻬــﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت،
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺑ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ا ﻟــﺪرا ﺳــﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟ ــﺪوى ا ﻟ ــﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ
إﺳﻨﺎد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻔﺮغ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻧـﻨــﺎ ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ إﻋ ــﺎدة اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ ،وﻗﻴﺎس ﻣــﺪى اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﺣﺘﻀﺎن اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻷﻋﺪاد ﻓﻘﻂ.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة:
ً
ﺗﻠﻘﻴﺖ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﺪ ﻃﻠﺐ
ﻣـﻨــﻲ ،وﺑـﺤـﺴــﻦ ﻧـﻴــﺔ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻــﻮﺗــﻲ ﺑــﺎﻟــﻮاﺗـﺴــﺎب ﺣــﻮل
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﻲ وإرﺳﺎﻟﻪ ﻟﺠﻬﺎزه اﻟﺘﻠﻔﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺚ
ﻓــﻲ اﻹذاﻋ ــﺔ ﺿﻤﻦ أﺣــﺪ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ ،ﻓﺎﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﺛــﻢ رﻓﻀﺖ،
ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ أن ﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻹذا ﻋــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ا ﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻹﻋﺪاد وزﻳﺎرﺗﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻲ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺈذا ﻋــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺚ ،أﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻹذاﻋﻲ؟ وﻣﺎذا ﻟﻮ
ﺧﺎﻧﻨﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺗﺴﺎب واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ؟ أﻟﻦ
أﺧﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ؟
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى:
ﻛـﻠـﻤــﺔ أﻫـﻤـﺴـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ أذن وزﻳـ ــﺮ اﻹﻋ ـ ــﻼم ،ﻫ ـﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻹﺟﺮاء ات واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ.

إن ا ﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ا ﻟ ـﻌــﺮ ﺑــﻲ ﻳ ـﺼــﻞ دو ﻟـ ــﻪ ا ﻟـﻤـﺘـﺸــﺎ ﻃـﺌــﺔ ﺑﺒﺤﺮ
اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺘﺮك اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮه آﻻف اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وا ﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺰ ﺧــﺮ ﺑ ـﺜــﺮوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺳـﻤـﻜـﻴــﺔ ،و ﻗــﺪ
ﺷﻬﺪ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧــﻼل ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻟﻬﺎ أ ﺛــﺮ ﻓﻲ
ﻋــﻼ ﻗــﺎت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣــﻊ ﺷﺒﻪ ا ﻟـﻘــﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،و ﺷــﺮق
آﺳﻴﺎ ،وﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ً
ً
و ﻓــﻲ ا ﻟـﺘــﺎر ﻳــﺦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺷﻬﺪ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣــﺮو ﺑــﺎ ﻧﻈﺮا
ﻟﺜﺮواﺗﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺗﻬﺪد ﺣــﺮوب أﺧﺮى
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪد اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وذ ﻟ ــﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫـﻨــﺎك ﻣـﺴــﺆو ﻟـﻴــﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷﻣـ ــﻦ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻷن اﻟـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ،
ً
ً
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣـﻤــﺮا ﻣﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﻀﻴﻖ
ﻫﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﺗﻬﺪد إﻳﺮان ﺑﺈﻏﻼﻗﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎء ت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻗﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ودوﻟﺔ
ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﺠﺎن.
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺗﻪ ﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻓﺈن اﻟﻀﺮر ﻳﻬﺪد دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻣﻨﻪ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟــﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق ،ﺛﻢ ﺟﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
وا ﻟ ــﺪول اﻷ ﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻴﺢ ﺳﺎﺧﻦ ،رﺑﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻫــﻮ ﻋــﺪم اﻟ ـﺘــﻮازن ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﻮة ﺑـﻴــﻦ دوﻟ ــﻪ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺮاع
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻤﺪده
إﻟ ــﻰ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﻓـﻈـﻬــﺮت إﻳ ــﺮان ﺑـﻌــﺪ ﺛــﻮرﺗـﻬــﺎ ﻋــﺎم
 1979ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد أﻣﻨﻪ،
وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال :ﻫﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺮﺑﺎ راﺑﻌﺔ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺤﺮب أﻗﺴﻰ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ؟
ً
إن أ ﻣــﻦ ا ﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ا ﻟـﻌــﺮ ﺑــﻲ ﻣ ـﻬــﺪد ،ﺧـﺼــﻮ ﺻــﺎ أن ﻫﻨﺎك
ً
ﺣـ ــﺮﺑـ ــﺎ ﻣ ـﺸ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮب ﻣ ـﻨ ــﻪ ﻫـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮب اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺔ،
ً
ً
واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﺎﺟﻼ وﻟﻴﺲ أﺟﻼ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺮب وﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ،
وﻟ ـﺠ ــﻢ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺤ ــﺎول إﺷ ـﻌــﺎﻟ ـﻬــﺎ ،ﻓــﺎﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻻ
ً
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣــﺮ ﺑــﺎ را ﺑـﻌــﺔ ،و ﻋـﻠــﻰ ا ﻟـﻌـﻘــﻼء أن ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا ﻟﻤﻨﻊ
ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ.
إن أي ﺣــﺮب ﺗﻨﺪﻟﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻌــﺮو ﻓــﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ،
ﻓـﻠـﻤــﺎذا اﻟـﻤـﻐــﺎﻣــﺮة ﺑـﻬــﺎ؟ ﻟـﻘــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ إﻳ ــﺮان ﻋـﺒــﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻻ ﺗـﻬـﺘــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻼﺣــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮه ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرﺗﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ﺻﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺜﻮرة
واﻟﻤﺬﻫﺐ واﻟﺘﻤﺪد ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ
وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺿﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ً
ا ﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ا ﻟـﻌــﺮ ﺑــﻲ ﻟـﻴــﺲ ﻣـﻠـﻜــﺎ ﻟـﺠـﻬــﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ إ ﻧـﻤــﺎ ﻫﻮ
ً
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ دو ﻟــﻪ ودول ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ،وﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺣــﺮ ﺑــﺎ را ﺑـﻌــﺔ،
وﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮوب وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻌﺮف أن ﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﺣﺮب ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ
ً
ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻣ ـﺒــﺪﺋ ـﻴــﺎ ﻷن اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻫﻮ
ً
ﻋــﺪو ﻫــﺬه اﻟـﺸـﻌــﻮب ،وﺳـﺘـﻜــﻮن اﻟ ـﺤــﺮب ﺣــﺮﻗــﺎ ﻟـﻤــﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻴﺎ ﻋﻘﻼء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻣﻨﻌﻮا وﺣﺮﻣﻮا
اﻟﺤﺮوب ،ﻓﻬﻲ دﻣﺎر ﻟﻠﺸﻌﻮب وﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ.

ﻧﻮرﻳﻴﻞ روﺑﻴﻨﻲ*

أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرات ﺗﺼﺎدﻣﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺗﺪور اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻳﺮان،
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮرﻳﺲ
ﺟﻮﻧﺴﻮن واﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،وأﺧﻴﺮا ﻫﻨﺎك
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ
ﻣﺴﺎر ﺗﺼﺎدﻣﻲ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺮب
ﺑﺎردة واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻌﻤﻼت
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
اﻻﻧﻜﻤﺎش
اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺪي "اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺎن" اﻟـﻜــﻼﺳـﻴـﻜــﻲ،
ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺳﺎﺋﻘﺎن ﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
وأول ﻣـ ــﻦ ﻳ ـﻨ ـﺤ ــﺮف ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎر ﻫــﻮ
"اﻟﺨﺎﺳﺮ" ،ﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺮف أي ﻣﻨﻬﻤﺎ،
ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻤﻮت ﻛﻼﻫﻤﺎ .ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺟﺮت
دراﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻔــﺮﺿـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ .ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ أزﻣ ــﺔ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻜﻮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
واﺟــﻪ اﻟـﻘــﺎدة اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
ﺧﻴﺎر ﺧﺴﺎرة ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة
ﺑـ ـﺤ ــﺪوث ﺗـ ـﺼ ــﺎدم ﻛ ــﺎرﺛ ــﻲ ،وداﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻣــﺎ
ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ ُﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﻤﺎ.
ﻓـ ــﻲ وﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ،ﺗ ـ ـﺠـ ــﺮي ﻋ ــﺪة
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت ﺟ ـﻐــﺮاﻓ ـﻴــﺔ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪي "اﻟﺠﺒﺎن" ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ،
ﻳ ـ ــﺆدي اﻟ ـﻔ ـﺸ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﺣــﻞ
وﺳﻂ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺼﺎدم ،ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟـ ـ ــﺢ رﻛ ـ ــﻮد ﻋــﺎﻟ ـﻤــﻲ وأزﻣـ ـ ــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ.
ﺗــﺪور اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﺣﻮل
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ ،وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨــﺰاع اﻟــﺪاﺋــﺮ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻳﺮان ،وﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ
ﺧ ـﻄ ــﻮرة ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻬ ــﺎوﻳ ــﺔ ﺑﻴﻦ
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑــﻮرﻳــﺲ
ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن واﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﺑﺸﺄن
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
وأﺧ ـﻴــﺮا ﻫـﻨــﺎك اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴــﻦ ،اﻟـﺘــﻲ رﺑﻤﺎ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻣﺴﺎر ﺗﺼﺎدﻣﻲ
ﻣــﻊ ﺻـﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺒﻴﺮوﻧﻲ أﻟﺒﺮﺗﻮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺗﺼﺎﻋﺪ
ﺣﺮب ﺑﺎردة واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻌﻤﻼت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وا ﻟـﺼـﻴــﻦ إ ﻟــﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
اﻻﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺎش اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻊ
واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق اﻟ ــﺮأﺳ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ إﻟــﻰ
ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ــﻮدي ﺑ ــﺎﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟــﻰ رﻛــﻮد ﺷــﺪﻳــﺪ .وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ،
ﻗــﺪ ﻳ ــﺆدي اﻧ ــﺪﻻع ﺻ ــﺮاع ﻋـﺴـﻜــﺮي ﺑﻴﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻳ ــﺮان إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ إﻟ ــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ 100
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث
ﺗﻀﺨﻢ رﻛﻮدي )رﻛﻮد ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع
اﻟﺘﻀﺨﻢ( .ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﺎم 1973
أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺣ ــﺮب ﺣ ــﺮب أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ،وﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 1979ﺑﻌﺪ اﻟـﺜــﻮرة اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ،وﻓــﻲ ﻋﺎم
 1990ﺑﻌﺪ ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
ﻗ ــﺪ ﻻ ﻳـ ــﺆدي اﻟ ـﺨ ــﻼف ﺣ ــﻮل ﺧ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ
ذاﺗﻪ إﻟﻰ رﻛﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻛﺴﺎد أوروﺑﻲ ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدات
أﺧـ ـ ــﺮى .ﺗ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺪة ﺑ ــﺄن
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ "اﻟﻌﺴﻴﺮ" ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺆدي إﻟ ــﻰ رﻛـ ــﻮد ﺷــﺪﻳــﺪ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﻟـﻜــﻦ ﻟـﻴــﺲ ﻓﻲ
أوروﺑ ـ ـ ــﺎ ،ﻷن اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة أﻛـﺜــﺮ
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة ﻣ ــﻊ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد ذاﺗ ــﻪ .وﻫــﺬا أﻣﺮ
ﺳ ـ ــﺎذج ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻴــﻮرو
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ
رﻛ ــﻮد ﺗﺼﻨﻴﻌﻲ؛ وﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻫــﻮ ﻟـﻨــﺪا وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وأ ﻳــﺮ ﻟـﻨــﺪا وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ-
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﺘ ــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
رﻛــﻮد -ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ
وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،ﻓــﺈن ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻮﺿﻮي ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻜﻮن
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ.
ﺗﺨﻴﻞ آﻻف اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻄﻒ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻷوراق اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎءي دوﻓـ ــﺮ وﻛــﺎﻟ ـﻴــﻪ،
ﻋـ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺳ ـ ُـﻴ ـﺨ ـﻠ ــﻒ اﻟ ــﺮﻛ ــﻮد
اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ آﺛﺎرا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ،
ﻓـﻴـﻘــﻮض اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ،
ورﺑ ـﻤــﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ إﺣ ــﺪاث ﻣــﻮﺟــﺔ ﻣﻦ
"اﻟ ـ ـﻌـ ــﺰوف ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮة" ،ﺑ ــﻞ رﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺪﻻع ﺣﺮوب ﻋﻤﻼت ﺟﺪﻳﺪة
إذا اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮرو واﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼت اﻷﺧ ـ ــﺮى )وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(.
ﻛــﺬ ﻟــﻚ ُﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪوث
أزﻣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻋــﻮاﻗــﺐ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
إذا ﺗ ـﻐ ـﻠ ــﺐ ﻓ ــﺮﻧ ــﺎﻧ ــﺪﻳ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣــﺎورﻳـﺴـﻴــﻮ ﻣــﺎﻛــﺮي ﺛــﻢ ﻗــﻮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﺒـﻠــﻎ
ﺣﺠﻤﻪ  57ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر أ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ
ﻋﺎم  ،2001ورﺑﻤﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻫﺮوب
رؤوس اﻷﻣ ــﻮال ﻣــﻦ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻷر ﺟ ــﺢ ﻓﻲ
إﺷﻌﺎل أزﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن
ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻓﻨﺰوﻳﻼ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻟﺒﻨﺎن،
وﻳﺰﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ
وﺟ ـﻨــﻮب إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ واﻟـﺼـﻴــﻦ واﻟـﺒــﺮازﻳــﻞ
واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ واﻹﻛﻮادور.
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻷر ﺑـﻌــﺔ،
ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎء وﺟﻬﻪ.
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺳﻮاق ﻗﺒﻞ
إﻋﺎدة ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻋﺎم 2020؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ

ﺷ ــﻲ ﺟ ـﻴــﻦ ﺑـﻴـﻨــﻎ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق
ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
أي ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن "اﻟﺠﺒﺎن" ،ﻷن ﻫﺬا
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻮض ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ وأن ﻳـﻤـﻜــﻦ
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﺳﻴﺼﺒﺢ
ﺣﺪوث ﺗﺼﺎدم أﻣﺮا ﻣﺤﺘﻤﻼ ،وﻣﻊ ﻣﺮور
اﻟــﻮﻗــﺖ ﺗـﺼـﺒــﺢ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺌــﺔ أﻛﺜﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ.
ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،اﻋﺘﻘﺪ ﺗﺮﻣﺐ أ ﻧــﻪ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ
إﺧ ـﻀــﺎع إﻳـ ــﺮان ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋﻦ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ .ﻟﻜﻦ ﺟﺎء رد اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ﺑ ـﺘ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺰازاﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﻣ ــﺪر ﻛـ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ـﻤ ــﺎم اﻹدراك أن ﺗ ــﺮ ﻣ ــﺐ ﻻ
ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻗ ـﻴ ــﺎم ﺣـ ــﺮب واﺳ ـﻌــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻄ ــﺎق وﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺼــﺎﺣ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺮﻳﺪ
إﻳﺮان اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗـﻤـﻨــﺢ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﻌــﺮاض
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ر ﻓــﻊ ﺑﻌﺾ ا ﻟـﻌـﻘــﻮ ﺑــﺎت .وﻣﻊ
إﺣﺠﺎم ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل أوﻻ-
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﺤــﺮﻳــﺾ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ
وإﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻹدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ -ﻳ ــﺰداد ﺧﻄﺮ
وﻗﻮع اﻟﺘﺼﺎدم.
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻇ ــﻦ ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن
ﺑﺴﺬاﺟﺔ -ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ أﻓﻜﺎره ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ -أﻧـ ــﻪ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ ﺧ ــﺮوج ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﻹﺟـﺒــﺎر اﻻﺗـﺤــﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﺧـ ـ ــﺮوج أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺘــﻲ
أﻣﻨﺘﻬﺎ رﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟـ ــﻮزراء اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ .ﻟﻜﻦ
ﺑ ـﻌ ــﺪ أن أﻗ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﺗ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻊ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮوج
اﻟﻌﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻳﺨﻮض
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺗﺤﺪﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﻟﺠﺒﺎن"
ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺣﻞ وﺳــﻂ ﻣﻊ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﺣﻮل
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﺄن "ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن" اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻣـﻤـﻜـﻨــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻓ ــﻲ 31
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻟﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﺴﻴﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺰداد أﻳﻀﺎ.
ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ،ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻒ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮاﺿـ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳــﺮﻏــﺐ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﺿﺢ،
وﻳـﺸــﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻗــﻮاﻣـﻬــﺎ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
إن ﻣ ــﺎﻛ ــﺮي وﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻳﺘﺤﻤﻼن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟ ـﺒــﻼد .اﻟـﺤــﻖ أن ﻧـﻔــﻮذ ﺻـﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ واﺿﺢ :ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ د ﻓـﻌــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 5.4
ـﺎذ،
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر وأﻧ ـﻬــﻰ ﺧـﻄــﺔ ًاﻹﻧ ـﻘـ ً
ﻓـﺴـﺘـﻌــﺎﻧــﻲ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻧ ـﻬ ـﻴــﺎرا ﻣــﺎﻟـﻴــﺎ
آﺧـ ــﺮ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻓــﺮﻧــﺎﻧــﺪﻳــﺰ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ـﻴــﺲ ﺑﻼ
ﻧﻔﻮذ ،ﻷن دﻳﻨﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  57ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻷي داﺋﻦ؛ ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪرة
ﺻ ـﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة اﻷﺧﺮى ﺳﺘﻜﻮن
ﻣ ـﻘ ـﻴ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺣـ ـ ــﺪوث اﻧـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ .وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻷﺧـ ــﺮى ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ ﺣــﻞ وﺳــﻂ
ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻜﻦ
ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﺳـﺘـﺒـﻌــﺎد ﺣ ــﺪوث ﺗ ـﺼــﺎدم أو
اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺎﻟﻲ.
ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺳﻂ
ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﻟـﻜــﻦ ا ﻟـﻤـﻨـﻄــﻖ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ
إﻟ ـﻴــﻪ ﺗ ـﺤــﺪي اﻟـﺠـﺒــﺎن ﻳـﻜــﺎﻓــﺊ اﻟـﺘـﺼــﺮف
اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮﻧ ــﻲ .إذا ﻛ ـ ــﺎن ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟـﻌــﻞ
اﻷﻣﻮر ﺗﺒﺪو ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻋﺠﻠﺔ
ﻗﻴﺎدﺗﻲ ،ﻓﻠﻦ ﻳﺠﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺧﻴﺎرا
ﺳﻮى اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎر ،وﻟﻜﻦ إذا
أﻟﻘﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة،
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺼﺎدم أﻣﺮا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ.
اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎر أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﻷرﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة أﻋـ ــﻼه ،ﻻ ﻳـ ــﺰال ﻛﻞ
ﻃـ ـ ــﺮف ﻳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث إﻟـ ـ ــﻰ اﻵﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ،أو ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺤﻮار ﺗﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ،واﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﻴﺊ
أن ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﻃـ ــﺮاف ﻻ ﺗ ــﺰال ﺑـﻌـﻴــﺪة ﻛﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻌــﺪ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ أي ﻧ ــﻮع ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎق ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ وﺟﻮد
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬوات اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺰﻳﺞ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ُﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﺼﺎدم ﻋﻠﻰ
أن ﻳـﻈـﻬــﺮ ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺎن .وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ،
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ أي
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻦ.
* اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
روﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎﻛﺮو أﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺲ ،وﻫﻮ
أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺘﻴﺮن ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2019 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

اﻟﺨﻼف ﺣﻮل
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ
رﻛﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻜﻨﻪ
ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث
ﻛﺴﺎد أوروﺑﻲ

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.729

موافقة نهائية من البورصة بعد تحقيق التوافق على الربط والنظام اآللي
محمد اإلتربي

أفادت مصادر لـ"الجريدة" بأن
بورصة الكويت وشركة الكويت
وال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط لــاس ـت ـث ـمــار
الـ ـم ــال ــي (كـ ـمـ ـيـ ـف ــك) ان ـت ـه ـت ــا مــن
ال ـت ــواف ــق ع ـلــى ال ـن ـظ ــام ال ـخــاص
بـ ـ ـص ـ ــان ـ ــع ال ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،وحـ ـصـ ـل ــت
الـشــركــة على الـمــوافـقــة النهائية
م ــن الـ ـب ــورص ــة ،ب ـعــد ال ـجــاهــزيــة
الفنية وكثير من االختبارات التي
تمت ،وتوفيق الربط الكامل بين
الجهتين ،واالطمئنان إلى وضوح
كل المتطلبات وااللتزامات على
الجهة المشغلة.
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ش ـ ــرك ـ ــة ك ـم ـي ـف ــك

غ ـ ــدا بـ ــإجـ ــراء
اخـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــي
وأخـ ـ ـي ـ ــر م ــا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـكـ ـ ــن
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أي
مــاحـظــات
ت ـس ـتــدعــي
المعالجة،
م ـ ـ ــن ج ــان ــب
الجهات المزودة للخدمة.
وأوضحت المصادر أن خروج
صانع السوق "اليــف" بات قريبا

ج ـ ـ ـ ـ ــدا ،ب ـع ــد
اسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــاء
ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
المتطلبات،
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع ه ـ ـي ـ ـئـ ــة
أس ــواق الـمــال
والـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــض
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــورص ـ ـ ـ ـ ــة
واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
المقاصة.
اخ ــرى مع
جدير بالذكر أنه سيتم توقيع
ال ـع ـق ــود الـبـيـنـيــة ب ـيــن "كـمـيـفــك"

ف ــي ت ـقــديــم خــدمــة االج ـ ــل ،وبـعــد
نـ ـج ــاحـ ـه ــا الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي االجـ ـ ــل
والبيوع وصــل عــدد مقدمي تلك
الخدمة الى نحو .25
وي ـن ـت ـظ ــر أن ت ـح ـص ــل شــركــة
استثمار غير مدرجة على الخدمة
خ ــال أســاب ـيــع م ــن الـهـيـئــة ،لكن
سيكون أمامها مشوار طويل من
تجهيز البنية التحتية والحصول
على موافقات أخرى من البورصة،
وال ـ ــدخ ـ ــول ف ــي ت ـج ـه ـيــز ال ـن ـظــام
الخاص بالخدمة ،ومن المنتظر
أن تحتاج الى نحو عام تقريبا.

«مركز سلطان» :توصية بتخفيض
رأس المال بنسبة %50
أوصى مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية،
فــي االجـتـمــاع ال ــذي ُعـقــد أمــس األول ،بالموافقة على رفع
توصية إلى هيئة أسواق المال بتخفيض رأس المال.
وقالت الشركة إن المجلس أوصى بتخفيض رأس المال
ُ
المصدر والمدفوع من  57.883إلــى  28.941مليون دينار،
بخفض نسبته  50في المئة.
وأوضحت أن هذا الخفض سيتم عن طريق إلغاء 289.41
مـلـيــون سـهــم ،بـهــدف إط ـفــاء ج ــزء مــن الـخـســائــر المتراكمة
للشركة بمبلغ  28.941مليون دينار ،مع العلم بأن الخسائر
المتراكمة بلغت  42.156مليون دينار كما في  31ديسمبر
.2018
وسيصبح ع ــدد األس ـهــم المتبقية فــي رأس ـمــال الشركة
ُ
المصدر والمدفوع بعد التخفيض  289.414مليون سهم.
وأكدت الشركة أنها ستفصح عن أي تطورات عند استكمال
الموافقات المطلوبة لخفض رأس المال.

هيئة األسواق تخصص « »monitorلمتابعة
مواقع «التواصل االجتماعي»

حساب على «تويتر» يهدد بالضغط على سهم مدرج بسبب خالفات
•

عيسى عبدالسالم

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة لـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن
هيئة أسواق المال تضع ملف مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ع ـلــى رأس م ـصــدرهــا الــرقــابــي،
السيما أنه يتضمن بعض المعلومات التي
قد تؤثر على استقرار الـســوق ،نظرا لسرعة
انـ ـتـ ـش ــار اإلش ـ ــاع ـ ــات ب ـش ـكــل ل ـح ـظــي وخ ــال
التعامالت الفورية.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن هـيـئــة األسـ ــواق
خصصت " "monitorلمتابعة دقيقة لحسابات
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،األم ـ ــر ال ــذي

يمثل نقلة نوعية جديدة في إطــار الشفافية
المطلوبة في تعامالت أسواق المال ،إذ تضع
كل القنوات ذات التأثير على سالمة الورقة
المالية قيد الرقابة والمتابعة.
وذكـ ــرت أن تحقيقا ب ــدأت ــه الـهـيـئــة لــرصــد
حـ ـس ــاب فـ ــي م ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
"تويتر" تضمن تهديدات مــن قبل الحساب،
ال ـ ــذي أش ـ ــار الـ ــى ت ـع ـمــده ال ـض ـغــط ع ـلــى أحــد
األسـهــم ووصــولــه الــى مستويات منخفضة
جدا ،وصلت الى فقدانه أكثر من  50في المئة
من قيمته ،وإعالن صاحب الحساب وتوعده
بالضغط على السهم لوصوله الى مستويات

مضمحلة ،نتيجة وجود خالفات نشبت بين
بعض االطراف.
وأشارت إلى عمليات استدعاء لمسؤولي
بـ ـع ــض الـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت بـعــض
المعلومات ا لـتــي تــؤ ثــر سلبا على مجريات
التعامل في بورصة الكويت لألوراق المالية.
وقالت إن ملف ترويج اإلشاعات عبر مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي يحظى بــاهـتـمــام هيئة
أس ــواق الـمــال ،إذ يمثل ثـغــرة كبيرة فــي جــدار
حماية المتعاملين من اإلشاعات أو التأثير على
قراراتهم من خالل معلومات بعضها غير دقيق.
وأك ـ ــدت أن هـيـئــة األسـ ـ ــواق أت ــاح ــت ضمن
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ً
«كميفك» :اختبار أخير لـ «صانع السوق» غدا قبل التشغيل
و"ال ـ ـبـ ــورصـ ــة" و"الـ ـمـ ـق ــاص ــة" فــي
غضون أيام قليلة ،بعد اعتمادها
من الجهات القانونية لكل جهة.
وتترقب أوساط السوق دخول
صانع السوق في بورصة الكويت
كـ ــأول تــرخ ـيــص ،ح ـيــث سيمنح
ال ـس ــوق دع ـمــا نـفـسـيــا ومـعـنــويــا
كبيرين ،كما سيشجع الكثير من
ال ـش ــرك ــات ع ـلــى ط ـلــب تــراخـيــص
والمضي قدما في تقديم الخدمة.
وت ـع ـت ـب ــر ش ــرك ــة ك ـم ـي ـفــك مــن
الـ ـش ــرك ــات ال ـس ـب ــاق ــة ف ــي تـقــديــم
الخدمات المالية المتطورة في
الـ ـس ــوق ،ح ـيــث ك ــان ل ـهــا الـسـبــق

السوق األول السوق الرئيسي

قانونها خدمة "البالغات" وتم تفعيله خالل
الفترة الماضية ،اذ تسلمت بعض الشكاوى
والبالغات التي تحركت على أثرها واتخذت
اجــراء اتـهــا القانونية ازاء ه ــا بعد التأكد من
تأثيرها السلبي على السوق.
وب ـي ـنــت أن الـهـيـئــة ت ــوف ــر ح ـمــايــة للمبلغ
والشهود عن طريق اخفاء الهوية واستبدالها
برموز خاصة ،وتعد سجالت سرية تحتوي
على البيانات األصلية لكل مــن تقرر إخفاء
هويته أو حمايته ،وتحفظ بما يكفل سريتها،
وال يـكـشــف عـنـهــا اال بــرقــابــة م ــن الـهـيـئــة أو
المحكمة المختصة.

ولفتت الـمـصــادر الــى أنــه ال يـجــوز اتخاذ
أي اجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من
مــركــزه الـقــانــونــي أو االداري أو ينتقص من
حقوقه أو يشوه مكانته أو سمعته ،باالضافة
الــى المساء لة التأديبية لكل مــن يتخذ ضد
الـمـبـلــغ اجـ ــراء مـمــا ت ـقــدم بـسـبــب اب ــاغ ــه عن
جريمة مــن الـجــرائــم المنصوص عليها ،وال
يجوز الرجوع على المبلغ جزائيا أو مبدئيا
أو تأديبيا طالما اعتقد بحسن نية صحة
الواقعة التي أبلغ عنها مهما كانت نتيجة
هذا البالغ.

استقرار الدوالر
واليورو واإلسترليني
اس ـ ـت ـ ـقـ ــر س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
ا ل ــدوالر األ م ـيــر كــي مقابل
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـن ــد
مستوى  0.303دينار ،في
حين استقر ا لـيــورو عند
م ـس ـت ــوى  0.335د يـ ـن ــار،
مـ ـق ــارن ــة ب ــأسـ ـع ــار ص ــرف
يوم االثنين.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ف ـ ـ ــي نـ ـش ــرت ــه
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوقـ ـع ــه
اإل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إن
س ـ ـ ـعـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـجـ ـنـ ـي ــه
اإلس ـ ـ ـتـ ـ ــرل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـقـ ــر
عـ ـ ـن ـ ــد  0.383دي ـ ـنـ ــار ،كـمــا
استقر الفرنك السويسري
عـ ـ ـن ـ ــد مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى 0.304
دينار ،وظل الين الياباني
عند مستوى  0.002دون
تغير.
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«أسواق المال» توقع مذكرة تفاهم مع معهد
مجلس اإلدارات الخليجي لتبادل المعلومات
تضع اتفاقية هيئة أسواق
المال ومعهد مجلس
اإلدارات الخليجي األساس
للتعاون بين الطرفين من
خالل تبادل المعلومات
والثقافة فيما يتعلق بحوكمة
الشركات وفعالية مجلس
اإلدارة.

وق ـع ــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
أم ــس ،مــذكــرة تفاهم مــع معهد
مجلس اإلدارات في دول مجلس
التعاون الخليجي "GCC Board
 ،"Directors Instituteمن شأنها
وض ــع األس ـ ــاس ل ـل ـت ـعــاون بين
الطرفين عبر تبادل المعلومات
وال ـث ـقــافــة ب ـخ ـصــوص حــوكـمــة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات وفـ ـع ــالـ ـي ــة م ـج ـلــس
اإلدارة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمس ،إنه تولى توقيع
المذكرة د .أحمد الملحم رئيس
مجلس مفوضي "أسواق المال"
وم ــدي ــره ــا ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،وج ـيــن
فالس المدير التنفيذي لمعهد
مجلس اإلدارات في دول مجلس
التعاون الخليجي.
وتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــذه االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة
األساس للتعاون بين الطرفين
م ــن خـ ــال تـ ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
والثقافة فيما يتعلق بحوكمة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات وفـ ـع ــالـ ـي ــة م ـج ـلــس
ً
اإلدارة ،سعيا إلــى تعزيز دور
وفعالية ومستوى وإمكانيات
م ـج ــال ــس إدارة الـ ـش ــرك ــات فــي
الـ ـك ــوي ــت الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــوائ ــح
ح ــوك ـم ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال وذل ــك
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة
ً
واألدوات و سـ ـعـ ـي ــا لـتـحـقـيــق
حوكمة سليمة وفعالة.
ويأتي توقيع هذه االتفاقية

الملحم وجين فالس عقب توقيع المذكرة
ضـ ـم ــن الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـت ــواص ـل ــة
الذي تبذلها هيئة أسواق المال
فــي تحقيق أهدافها الرئيسية
السـيـمــا ف ــي إرسـ ــاء مـمــارســات
ح ــوك ـم ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـس ـل ـي ـمــة،
ً
تماشيا مع الوتيرة المتسارعة
للتغيرات والـتـطــورات فــي هذا
الـمـجــال س ــواء عـلــى المستوى
اإلقليمي والعالمي ،الذي بدوره
يعكس الحاجة الملحة للتعاون
مــع مؤسسات ناشطة فــي هذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ج ــان ــب
التعليم والتدريب لمواكبة تلك
التغيرات والتطورات.
وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس
اإلدارات ف ـ ـ ــي دول م ـج ـل ــس

ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــن أرب ــع
ً
ش ــرك ــات رائ ـ ــدة إق ـل ـي ـم ـيــا وهــي
كـ ــل مـ ــن ش ــر ك ــة ،Investcorp
والشركة السعودية للصناعات
األس ــاسـ ـي ــة "س ـ ــاب ـ ــك" ،وش ــرك ــة
أرامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،وبـ ـن ــك
اإلم ـ ـ ـ ــارات دبـ ــي ال ــوطـ ـن ــي ،كـمــا
يــدعــم المعهد أرب ــع مؤسسات
ا س ـ ـت ـ ـشـ ــار يـ ــة و ه ـ ـ ــي & Allen
Overy ، Heidrick & Struggles
 ،و McKinsey & Company ،
،PricewaterhouseCoopers
وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات رق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة
والـمـتـمـثـلــة ف ــي هـيـئــة األوراق
الـمــالـيــة والـسـلــع فــي أبــوظـبــي،
وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــالـ ـي ــة فــي

الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لسوق المال في سلطنة عمان،
وال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي الـبـحــريـنــي،
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وحضر مــراســم التوقيع من
جانب هيئة أســواق المال زياد
الفليج رئيس قطاع اإلش ــراف،
وم ـب ــارك ال ــرف ــاع ــي مــديــر إدارة
ت ـم ــوي ــل وح ــوكـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــات،
وابتهال الشمالي مديرة دائرة
الـ ـح ــوكـ ـم ــة ،ب ـي ـن ـمــا ح ـض ــر مــن
معهد مجلس اإلدارات في دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
لوسي تيرنر  -مــديــرة خدمات
الشركات.

 ...وتفعل خاصية الدفع اإللكتروني
لبعض خدماتها
تتيح هيئة أســواق المال ،اعتبارا من اليوم،
لعمالئها خاصية الــدفــع اإللكتروني (كــي نت)
لبعض خــدمــاتـهــا ،إضــافــة إل ــى اآلل ـيــة المتبعة
حاليا ،والمتمثلة في سداد الرسوم لدى الجهات
المعنية في الهيئة ،وإرفاق إيصال مالي إشعارا
بــالـســداد ،ليكون المعني بتلك الـخــدمــات أمــام
خياري السداد بإحدى هاتين اآلليتين خالل فترة
انتقالية تمتد بين  16أكتوبر و 14نوفمبر .2019
يــأتــي ذل ــك ف ــي إطـ ــار تــوج ـهــات الـهـيـئــة على
صعيد تحسين بيئة األعمال في مجال أنشطة
األوراق الـمــالـيــة ب ـصــورة عــامــة ،وعـلــى صعيد
الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمعنيين
بــأنـشـطـتـهــا ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،واسـتـكـمــاال
لجهودها ذات الصلة بتقديم مختلف خدماتها
عبر بوابتها اإللكترونية بصورة متتابعة وفق
آلية تضمن تيسير إجراءات تقديم تلك الخدمات،
وتوفر كثيرا من الوقت والجهد لعمالئها.
وستصبح آلية الــدفــع اإللكتروني (كــي نت)
إل ــزام ـي ــة ل ـكــل ع ـم ــاء ال ـه ـي ـئــة الـمـعـنـيـيــن بتلك
الخدمات كآلية وحيدة للسداد ،اعتبارا من 17
نوفمبر  ،2019وتشمل الخدمات ،التي ستطبق
عليها هذه اآللية ،في المرحلة الحالية ،الخدمات
التالية:
• نـ ـم ــوذج ط ـل ــب إدراج ورقـ ـ ــة م ــال ـي ــة م ــدرج ــة
بالبورصة في بورصات غير كويتية.
• طـلــب االن ـس ـحــاب االخ ـت ـي ــاري ألس ـهــم شــركــة
مدرجة من بورصة األوراق المالية.
• طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.
• طلب ترخيص بعد الموافقة المبدئية.
• طلب تجديد أنشطة أوراق مالية.
• طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل وفق
قواعد الكفاءة والنزاهة.
• طلب الترشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة
وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.

• طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي في
السجل الخاص لدى الهيئة.
• طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص
لدى الهيئة.
• ط ـل ــب ت ـج ــدي ــد ت ـس ـج ـيــل ال ــوظ ــائ ــف واج ـب ــة
التسجيل لدى الشخص المرخص له.
• طلب تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل
الخاص لدى هيئة أسواق المال.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن هيئة أس ــواق المال
تبنت تــوجـهــا لتقديم خــدمــاتـهــا عـبــر بوابتها
اإللكترونية ومتابعة تحديثها بصورة دورية،
ب ـمــا ي ـض ـمــن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى تـبـسـيــط إجـ ـ ــراءات
التعامل معها ،ويرفع كفاءة أداء تلك الخدمات
بما يتفق والتوجهات الحكومية على صعيد
ميكنة األعمال.
وكــانــت نقطة الـبــدايــة فــي ه ــذا اإلط ــار إل ــزام
الجهات المعنية بأحكام الكتاب الخامس عشر
م ــن كـتــب الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ل ـقــانــون الهيئة
بالتقدم بتقارير الحوكمة ونماذجها المعتمدة
عبر بوابتها اإللكترونية ،اعتبارا مــن يونيو
 2016لتعقبها ب ــ 18خدمة فــي سبتمبر 2018
تراوحت بين خدمات قانونية وأخــرى خاصة
بالتراخيص والتسجيل ليبلغ عدد الخدمات
الـمـقــدمــة حــالـيــا  24خــدمــة عـبــر ال ـب ــواب ــة ،وقــد
حرصت على تنفيذ برامج توعية خاصة بتلك
الخدمات وآليات الحصول عليها عبر البوابة
بالتزامن مع إطالقها سعيا لضمان نجاحها.
وأخـ ـي ــرا ،تـلـفــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال عناية
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ب ـم ـهــام ـهــا إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة مـتــابـعــة
مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات تـ ـل ــك الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات عـ ـب ــر الـ ـب ــواب ــة
المخصصة لذلك في موقعها اإللكتروني ،بما
في ذلك النماذج المعتمدة والرسوم المحددة،
وبما يتفق وجدول الرسوم المعتمد للهيئة.

ُ
«الدراسات المصرفية» يعقد برنامج تدريب «زين» تطلق خدمة  PlayVODلبث الڤيديو
بعنوان «تأمين المسؤولية للمدراء التنفيذيين» عند الطلب بالتعاون مع Digital Virgo

أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـمـعـهــد
الـ ــدراسـ ــات الـمـصــرفـيــة األس ـتــاذ
ا لــد كـتــور يعقوب السيد يوسف
الرفاعي انعقاد برنامج "تأمين
المسؤولية للمدراء التنفيذيين"،
بالتعاون مــع االت ـحــاد الكويتي
للتأمين من  13إلى  17الجاري.
وح ـضــر ال ـبــرنــامــج نـخـبــة من
الـعــامـلـيــن ف ــي ش ــرك ــات الـتــأمـيــن
مثل :مجموعة الخليج للتأمين،
والشركة األهلية للتأمين ،وشركة
الكويت للتأمين ،وشركة الخليج
للتأمين وإعادة التأمين ،والشركة
الـبـحــريـنـيــة الـكــويـتـيــة للتأمين،
وشركة التأمين العربية والشركة
الـخـلـيـجـيــة لـلـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي،
وذل ــك ضـمــن سلسلة مــن بــرامــج
ال ـتــدريــب ال ـتــي ُيـقــدمـهــا المعهد
لقطاع التأمين ،لدعم هذا القطاع
الحيوي والهام في دولة الكويت.
ويـ ـه ــدف هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج إل ــى
تعريف المشاركين على بوليصة
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـت ـغ ـط ـيــة
مسؤولية المديرين التنفيذيين،

والـمـخــاطــر الـتــي قــد يتعرضون
ل ـهــا خ ــال قـيــامـهــم بــواجـبــاتـهــم
المهنية والعملية أ ثـنــاء العمل،
وكذلك حماية الشركة ذاتها في
حال مطالبتها والرجوع عليها.
وتناول البرنامج األمور الفنية
والعملية لبوليصة التأمين ،من
حيث التغطيات واالستثناء ات
بـمــا ف ــي ذل ــك الـ ـح ــوادث وجميع
األمور الفنية المتعلقة بها.
يـ ــذكـ ــر أن م ـع ـه ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
المصرفية يـقــدم بــرامــج تــدريــب
متعددة ومتخصصة في مجال
ً
الـ ـت ــأمـ ـي ــن وفـ ـ ـق ـ ــا ل ــاح ـت ـي ــاج ــات
التدريبية الخاصة بهذا القطاع
وبالتنسيق مع االتحاد الكويتي
للتأمين ،وبالتعاون مع عدد من
ال ـج ـه ــات ال ـخــارج ـيــة الـمـعـتـمــدة
مثل معهد التأمين بجمهورية
مصر العربية ،ومعهد البحرين
لـلــدراســات المالية والمصرفية،
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد االردنـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـش ــرك ــات
ال ـت ــأم ـي ــن ،وذلـ ـ ــك بـ ـه ــدف ت ـقــديــم
الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـه ـن ــي االحـ ـت ــراف ــي

المعتمد لجميع العاملين بهذا
القطاع ،والمساهمة في تطوير
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة قـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـم ـش ــارك ـي ــن
ف ــي ه ــذه ال ـب ــرام ــج ،ب ـمــا ُيـســاهــم
ف ــي ت ـطــويــر وت ـن ـم ـيــة ال ـع ـمــل في
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـت ــي
يعملون بها.
وي ـس ـت ـم ــر م ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ب ـت ـقــديــم ك ــل م ــا هو
جديد ومطلوب لتدريب العاملين
في عدة قطاعات مختلفة وتطوير
قدراتهم ،والمساهمة في دعم هذه
القطاعات للعمل على تطويرها
ورفع كفاءتها اإلنتاجية.

أعـلـنــت "زي ــن" إط ــاق خــدمــة فــريــدة
من نوعها لالشتراك في بث الڤيديو
ع ـن ــد ال ـط ـل ــب ت ـح ــت اسـ ــم ،PlayVOD
بــالـتـعــاون مــع شــركــة Digital Virgo
الفرنسية ُ
المتخصصة بحلول الدفع
ُ
ّ
وال ـت ـس ــوي ــق ال ــرق ـم ــي ،ح ـيــث ســت ـقــدم
ال ـخــدمــة ل ـع ـمــاء "زي ـ ــن" ف ــي ال ـكــويــت،
البالغ عددهم  2.8مليون عميل ،فرصة
االستمتاع بتشكيلة واسعة من األفالم
والمسلسالت التلفزيونية الشهيرة
التي تمزج ما بين المحتوى اإلقليمي
والعالمي.
ّ
ً
وتتوفر خدمة  PlayVODحاليا في
 12دو ل ــة بخمس لـغــات مختلفة ،مع
مكتبة ّ
غنية من المحتوى الترفيهي
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن  3000فـيـلــم
ومـسـلـســل تـلـفــزيــونــي شـهـيــر ،والـتــي
ت ـش ـمــل م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن األفـ ــام
ُ
والمسلسالت مــن  ،MBCالتي تعتبر
من أكبر شركات اإلنتاج في المنطقة،
وبــإم ـكــان ع ـمــاء "زيـ ــن" االش ـت ــراك في
خــدمــة بــث الـڤـيــديــو عـنــد الـطـلــب بكل
سهولة عن طريق قناة الدفع المباشر

عبر فاتورة الهاتف الشهرية.
ويـ ــأتـ ــي اإلط ـ ـ ـ ــاق األول ـ ـ ـ ــي ل ـخــدمــة
 PlayVODف ــي دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت عـقــب
االتفاقية التي تم توقيعها بين كل من
شركة  Digital Virgoومجموعة زين
مطلع العام الحالي ،لتوفير المحفظة
ال ـم ـت ـم ـيــزة م ــن ال ـم ـح ـتــوى الـتــرفـيـهــي
الـمـتـنـقــل ال ـخ ــاص بـ ـ Digital Virgo
وشركائها لقاعدة عمالء "زين" البالغ
عددها  49مليون عميل في  8أسواق
مختلفة.
وب ـع ــد تــوق ـيــع االت ـف ــاق ـي ــة ،ت ــم دمــج
الـنـظــام الـخــاص بالخدمة مــع منصة
واج ـ ـهـ ــة ب ــرم ـج ــة ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ()API
الخاصة بمجموعة زين ،لتفعيل تقنية
قـنــاة الــدفــع الـمـبــاشــر ،وسيتم إطــاق
ً
خــدمــة  PlayVODت ـبــاعــا ف ــي أس ــواق
"زي ــن" األخ ــرى فــي المستقبل القريب
عبر منصة واجهة برمجة التطبيقات
( )APIالخاصة بمجموعة "زين".
وقــالــت مــوضــي الـصـبــاح الرئيسة
التنفيذية لتنظيم االتصاالت والشؤون
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـش ــرك ــة "زيـ ـ ـ ــن" ال ـك ــوي ــت

ف ـ ـ ــي تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـقـ ـه ــا ع ـل ــى
الـ ـش ــراك ــة :إن "إطـ ــاق
خــدمــة  PlayVODفي
الـ ـك ــوي ــت م ـ ـثـ ــال آخ ــر
عـلــى ري ـ ــادة زي ــن في
طرح أفضل الخدمات
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم أف ـ ـ ـضـ ـ ــل
تجربة للعمالء في
إ ط ــار رحلتنا نحو
الـتـحـ ّـول إلــى مـ ّ
ـزود
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ــرق ـم ـي ــة
ُ
المتكامل ،وقد قام
برنامجنا لواجهة
برمجة التطبيقات ( )APIعلى مستوى
المجموعة بتسهيل عـقــد ا لـشــرا كــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــع ُمـ ـق ـ ّـدم ــي ال ـم ـح ـتــوى
الترفيهي الرائدين مثل ،Digital Virgo
مما أتاح لنا طرح الخدمات المتميزة
كـ PlayVODفي السوق بسرعة كبيرة".
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
 Digital Virgoغ ـي ـل ـيــام ب ــر ي ــش :إن
"إط ــاق خدمتنا الـيــوم بالتعاون مع
زي ــن ال ـكــويــت يـعـكــس نـيـتـنــا لتعزيز

«كابيتال كلينك» و«رويال» يرعيان «الصحة والرشاقة والجمال»
أعلن مركز كابيتال كلينك للعالج الطبيعي والتأهيل رعايته
البالتينية لمعرض الصحة والرشاقة والجمال الخامس ،الذي
تنظمه شركة "إكسبو  -تاج" للمعارض والمؤتمرات ،بالتعاون
ومشاركة وزارة الصحة ،من  17إلى  19الجاري باألفنيوز ،بينما
أعلن مركز رويال لطب األسنان رعايته الذهبية للمعرض.
وقــال اختصاصي عــاج طبيعي وإبــر جافة حمد المطيري
إن المركز يسعى مــن خــال رعايته البالتينية للمعرض إلى
تعريف الجمهور بالخدمات الطبية الخاصة بالعالج الطبيعي
التي يقدمها المركز والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في
تحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.
وأضـ ــاف الـمـطـيــري أن "كــاب ـي ـتــال كـلـيـنــك" يـسـعــى أي ـضــا من
خالل هذه الرعاية والمشاركة إلى التعريف بأنواع اإلصابات
الجسدية التي تتطلب عناية من العالج الطبيعي ،ويستطيع
المركز عالجها دون استخدام أي نوع من األدوية أو العقاقير.
وأكد حرص المركز في هذا اإلطار على تقديم أحدث التقنيات
والعالجات الحديثة في مجال العالج الطبيعي ،مع استقطاب
أمهر وأفضل كوادر العالج الطبيعي في فريق "كابيتال كلينك"،
م ـشــددا عـلــى ح ــرص الـمــركــز كــذلــك عـلــى تـقــديــم أفـضــل وأج ــود
الخدمات الطبية في مجال العالج الطبيعي بالكويت.

وعن اإلصابات التي يقوم المركز بعالجها ،أوضح أنها تشمل
جميع أنواع اآلالم الحديثة والمزمنة ،وجميع أنواع اإلصابات
العضلية الحديثة والمزمنة ،سواء شدا أو تمزقات عضلية أو
التهابات في األوتار أو األربطة ،إلى جانب جميع الحاالت في
مجال العظام ،وخصوصا عالج األعراض الجانبية الناتجة عن
الجبائر بعد الكسور.

«رويال لطب األسنان»
من جهته ،ذكر المدير العام لمركز رويال لطب األسنان د .علي
عاشور ان المركز يتطلع من خالل رعايته الذهبية ومشاركته في
المعرض إلى تقديم رؤية جديدة لمفهوم طب األسنان ،تتضمن
تطوير خدمات طب األسنان ،لمواكبة التطور العلمي باستخدام
أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا األسنان ،والتركيز على طرق
الوقاية من مشاكل الفم واألسـنــان والحد منها ،وكسر حاجز
الخوف من عالج األسنان.
وأضاف عاشور أن المركز سيقدم لزوار المعرض كوبونات
خـصــم بـنـسـبــة  30%عـلــى جـمـيــع ال ـعــاجــات ،مـشـيــرا إل ــى أن
المركز يقدم عدة خدمات مثل جراحة الفم واألسنان وزراعة

«بوليفارد» يقيم دوري فيفا 2020
مع «بست اليوسفي»
أقام مجمع بوليفارد للمرة الثانية على
التوالي دوري فيفا  2020على جهاز بالي
ستيشن  ،4بالتعاون مع "بست اليوسفي"،
ومعتمد من قبل المنظمة المعتمدة في
لـعـبــة الـفـيـفــا ( ،)EA Sportبــالـتــزامــن مع
إط ــاق الـلـعـبــة فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم،
وشـ ــارك ف ــي ال ـ ــدوري  256الع ـبــا م ــن فئة
الشباب واألطفال الذين واصلوا التحدي
على مدار يومين.
وحصل الفائز بالمركز األول علي حسن
على جائزة نقدية بقيمة  750دينارا ،أما
الفائز بالمركز الثاني عبدالله الريش فقد
حصل على جائزة نقدية بقيمة  500دينار،
وحصل زيد الشمري الفائز بالمركز الثالث
على جائزة نقدية بقيمة  250دينارا.
وتضمنت الفعالية العديد من األنشطة
وال ـم ـســاب ـقــات ال ـتــي اسـهـمــت ف ــي إضـفــاء
أجــواء من المرح والتفاعل مع الجمهور
وحصولهم على جوائز مقدمة من بست

اليوسفي ،تضمنت أجهزة بالي ستيشن
والعابا أخرى خاصة بالجهاز.
وأعــرب فريق التسويق واالتـصــال في
مجمع بــو لـيـفــارد عــن فرحتهم بالنجاح
ال ـفــائــق الـ ــذي حـقـقــه ه ــذا الـ ـح ــدث ،حيث
الق ـ ــى أص ـ ـ ـ ــداء ج ـم ـي ـلــة مـ ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن
والجمهور ،كما عبروا عن شكرهم لفريق
بست اليوسفي على هذا التعاون المثمر،
متمنين تـعــاونــات اخ ــرى فــي المستقبل
القريب.
وأعـ ــرب عـبــدالـلــه ال ـصــايــغ ،مــديــر قسم
األلعاب اإللكترونية في بست اليوسفي،
عن سعادته بنجاح البطولة ،والذي يعود
لــرضــاء الجماهير والـمـشــاركـيــن ،مــؤكــدا
تركيزه على خلق فعاليات تحتوي الشباب
وت ـخ ـل ــق جـ ــوا م ــن ال ـم ـنــاف ـســة ال ـشــري ـفــة،
وتشجعهم على استغالل أوقات فراغهم،
وهذا يعتبر أحد واجبات "بست اليوسفي"
تجاه المجتمع.

حمد المطيري

علي عاشور

األ س ـنــان ،وا لـعــا جــات الطبية والتجميلية مـثــل التركيبات
و حـشــوات اال سـنــان العالجية والتجميلية وتقويم األسنان
بأنواعه ،وعالج اللثة ،وتبييض األسنان ،إضافة إلى عيادة
األطفال.

ّ
تطورنا العالمي ،وباألخص في منطقة
إفــريـقـيــا وال ـشــرق األوس ــط ،وذل ــك من
خالل عقد الشراكات مع كبرى شركات
االتصاالت لتعزيز وجودنا في البيئة
الرقمية ،حيث يعتبر حضورنا كخبراء
في التسويق والدفع في هذه المنطقة
ً
فــريــدا مــن نــوعــه ،ويتيح لنا إمكانية
جلب قيمة هائلة لشركات االتصاالت
وعمالئها".

«الكيماويات البترولية» تشارك
في معرض  K-fair 2019بألمانيا
ت ـشــارك شــركــة صـنــاعــة الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة بــوفــد رفيع
المستوى مــن ن ــواب الــرئـيــس التنفيذي والـمــديــريــن وع ــدد من
العاملين من الدوائر بالشركة ،في معرض  ،K-Fair-2019الذي
يقام من  16إلى  23الجاري بمدينة دوسلدورف األلمانية.
ُ
ويـعــد الـمـعــرض مــن أهــم الـمـعــارض الـتـجــاريــة والتسويقية
الخاصة بصناعة المطاط والبالستيك ،حيث يشارك فيه أكثر
من  2200شركة عالمية من  165دولة على مستوى العالم ،لعرض
منتجاتها وعملياتها ،على مساحة  178ألف متر مربع.
وتـ ـش ــارك "ال ـك ـي ـم ــاوي ــات ال ـب ـتــرول ـيــة" ف ــي ال ـم ـع ــرض ،ممثلة
للقطاع النفطي الكويتي ،بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة،
والتي قدمت جميع السبل لمشاركة الشركة وتمثيلها للكويت
بالمعرض وفي جناحها (.)Hall 8B Booth E61
وتـسـعــى الـشــركــة ،مــن خ ــال مشاريعها الـحــالـيــة والمقبلة،
ً
إلى تحقيق استراتيجيتها ،بإنتاج  16مليون طن سنويا من
البتروكيماويات بحلول عام  ،2040لتلبية الطلب العالمي ،حيث
تشير الدراسات إلى نمو صناعة البالستيك والبتروكيماويات
والمطاط في دول الخليج بنسبة تتراوح ما بين  5و 6في المئة
خالل السنوات المقبلة.

«كي جي إل» ترعى حملة «البيئة» لتشجير محمية الجهراء
أعلنت شركة "كي جي إل" رعايتها وتبنيها
حملة الهيئة العامة للبيئة ومبادرتها لزراعة
 3000شـ ـج ــرة س ـ ــدر فـ ــي م ـح ـم ـيــة الـ ـجـ ـه ــراء،
والتي انطلقت  10أكتوبر الجاري ،بالتعاون
مــع جـهــات حكومية ومــؤسـســات النفع العام
والناشطين البيئيين وطلبة الكليات العسكرية
وبـعــض مــوظـفــي الـشــركــة ،وذل ــك تـحــت رعــايــة
وح ـض ــور الـشـيــخ عـبــد ال ـلــه األح ـم ــد الـحـمــود
الصباح رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
للهيئة العامة للبيئة.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي أمس ،إن ذلك
ً
يأتي انطالقا من استراتيجيتها الهادفة إلى دعم
البيئة والمحافظة عليها من التلوث بتكريس كل
الجهود واألنشطة لتحقيق هذه الغاية.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أنـ ـه ــا س ــاه ـم ــت فـ ــي تــوف ـيــر
خــدمــات النقل للمشاركين الــى ومــن مكان
ال ـم ـح ـم ـيــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أح ـ ـ ــدث ال ـح ــاف ــات
باإلضافة إلى توفير حافلة خاصة مزودة
بخدمات الضيافة لنقل القياديين.
وأكدت التزامها الثابت واستعدادها الكامل
لمساندة الهيئات والمؤسسات المعنية بالبيئة
عــن طريق تسخير كــل مــواردهــا ليتناسب مع

نهج هذه الهيئات في الحفاظ على بيئة الكويت.
وتـ ــأتـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة "كـ ـ ــي جـ ــي إل" مـ ــن ضـمــن
برنامجها نحو المسؤولية االجتماعية الذي
يرتكز على المساهمة الفعالة في تخفيض نسبة
التلوث في البالد وأهميتها البيئية ســواء من
خالل دعم مبادرات المنظمات العالمية الداعمة
لجهود المحافظة على البيئة أو من خالل دعم
الجهات الحكومية والخاصة لزيادة المساحات
الخضراء وحمايتها من المخاطر.
ومن هذا المنظور ،تسعى شركة "كي جي
إل" لالرتقاء بمستوى خدماتها بمواكبة كل
حديث وعالمي من جهة ،وبما يخدم رؤيتها
ورسالتها من جهة أخرى.
وعـلـيــه قــامــت ال ـشــركــة بـتـحــديــث أسطولها
للحافالت بتدشين حافالت حديثة ومتطورة
من طراز يورو  3الصديقة للبيئة بما يتناسب
مع مستوى المعايير البيئية المتعارف عليها
ً
ً
عالميا تطبيقا إلدارة الجودة الشاملة ونظم إدارة
البيئة االيزو ISO-والمواصفات العالمية للجودة.
ولإلشارة فإن عمليات شركة "كي جي إل"
لنقل الركاب إحــدى الشركات التابعة لشركة
الكويت والخليج للنقل تتولى توفير خدمة

جانب من الحملة
النقل الجماعي لموظفي ومستخدمي القطاع
الخاص والعام والطلبة وغيرهم ،وهي تعمل
ً
ً
حــال ـيــا ع ـلــى ت ـطــويــر خــدمــات ـهــا رق ـم ـيــا األم ــر
ال ــذي سيساهم فــي توفير الكثير مــن الوقت
والجهد بتكلفة مدروسة على العمالء من أفراد
ومــؤسـســات مــن الـقـطــاع الحكومي والـخــاص
وكبرى شركات قطاع النفط والمقاوالت.

كما تحرص الشركة على توسيع أسطول
حافالتها لزيادة الطاقة االستيعابية وعلى
توسيع نطاق تغطية شبكاتها وعلى إحداث
تطورات رقمية لتحسين تجربة العمالء على
متن الحافالت وإتاحة خدمة النقل الجماعي
دون اإلضرار بالبيئة.
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القطان« :الركب» تدشن أول محطة وقود متنقلة بإنتاج محلي ومواصفات عالمية
أشرف عجمي

كشف رئيس مجلس إدارة
شركة الركب لخدمات النفط
والكهرباء سعد القطان عن
إطالق الشركة أول محطة
محلي
وقود متنقلة بإنتاج ً
ومواصفات عالمية ،الفتا إلى
أن تلك المحطات حاصلة
على موافقات « »142-ULمن
الواليات المتحدة.

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في
الشركة الكويتية للصناعات البترولية
الـمـتـكــامـلــة (كـيـبـيــك) الـمـهـنــدس حــاتــم
العوضي إن التأخر في تنفيذ المشاريع
ً
يعد ظــاهــرة عالمية ،ولـيــس مقصورا
على منطقة الخليج والشرق األوســط
ً
ً
ف ـق ــط ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه وفـ ـق ــا ل ــدراس ــات
ّ
وأب ـح ــاث مـتـخـصـصــة تـبــيــن أن نسبة
التأخير فــي تنفيذ المشاريع بين 70
و 80في المئة على مستوى العالم.
وأضاف العوضي ،في الجلسة التي
ُعـ ـق ــدت خـ ــال ال ـمــؤت ـمــر ت ـحــت ع ـنــوان
«ت ـح ــدي ــد دورة ال ـم ـش ــاري ــع وال ـن ـظ ــرة
التنافسية» ،أن أبــرز المعوقات لتأخر
المشاريع هــو عــدم وج ــود فــريــق عمل
يتميز بالخبرات الكافية أو مسؤولين
في القيادات اإلدارية للمشاريع.
ً
وأوض ــح أن هـنــاك ع ــددا مــن األم ــور
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرت ـب ــط بــاس ـت ـقــدام
العمالة واستخراج تأشيرات الدخول
وعـ ـق ــود ال ـع ـم ــل وغـ ـي ــره ــا م ــن األم ـ ــور
ً
اإلداريــة التي ترتبط بالمشروع ،الفتا
إلى أن تغيير بعض القوانين وإدخال
تحديث عليها من جانب جهات الدولة
ً
من العوامل الخارجية التي تؤدي دورا
في تأخر المشاريع.
وأش ــار إل ــى أن ال ـعــوامــل الـخــارجـيــة
الـ ـت ــي ل ـي ـس ــت بـ ـي ــد الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عــن
المشروع تحتاج إلى تضافر الجهود
م ــن جــانــب مـجـلــس اإلدارة أو اإلدارة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـت ــدخ ــل فـ ــي حـ ــل وت ـق ـل ـيــص
ً
مسببات الـتــأخــر ،الفـتــا إلــى أن تدخل

المسؤولين يكون لتذليل الصعاب لدى
الجهات الخارجية.
وأل ـ ـمـ ــح الـ ـع ــوض ــي إلـ ـ ــى أن تـغـيـيــر
الـمـشــاريــع والـتـعــديــل فــي مواصفاتها
ي ـع ــدان م ــن األسـ ـب ــاب الــرئـيـسـيــة كــذلــك
ل ـتــأخــر ت ـلــك ال ـم ـش ــاري ــع ،مــوض ـحــا أن
تغيير آليات السوق واستخدام المواد
يؤدي إلى تغيير في بعض المشاريع،
وأن إدارة المشروع تحتاج في بعض
األوقـ ـ ـ ـ ـ ــات إل ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــديـ ــات ف ـ ــي أج ـ ـ ــزاء
المشروع (األمور التغييرية).
ولفت إلــى أنــه يجب البحث في آلية
تغيير طبيعة العمل واألمور التشغيلية
ً
بحيث تـكــون أكـثــر ســرعــة ،نـظــرا لبطء
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـش ــأن،
موضحا أنه في حال االحتياج للتغيير
في طبيعة عمل المشروع تضطر اإلدارة
إلى التواصل مع أكثر من جهة.
وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه
ال ـم ـشــاريــع تـتـمـثــل ف ــي ال ـح ـصــول على
موافقات من جهات عديدة مثل «البلدية،
واألشـ ـغ ــال ،وال ـص ـنــاعــة ،والـ ـج ــوازات»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن مـ ـ ـ ـ ــرور الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ب ـت ـلــك
الموافقات قد يأخذ أكثر من  6أشهر.
وطــالــب الـعــوضــي ب ـض ــرورة وجــود
إدارة مركزية للمشاريع تعمل على حل
المشكالت التي تظهر فجأة وتؤثر على
عمليات سير المشروع.

محطات متكاملة
من جانبه ،كشف رئيس مجلس إدارة

حاتم العوضي
شركة «الركب لخدمات النفط والكهرباء»
سعد الـقـطــان عــن إط ــاق الـشــركــة ألول
مـحـطــة وقـ ــود مـتـنـقـلــة بــإن ـتــاج محلي
ً
ومواصفات عالمية ،الفتا إلــى أن تلك
المحطات حاصلة على موافقات «UL-
 »142من الواليات المتحدة.
وأكد القطان أن «الركب» هي الشركة
الوحيدة في الكويت والشرق األوسط
ل ـص ـن ــاع ــة وإنـ ـ ـت ـ ــاج م ـح ـط ــات ال ــوق ــود
ً
المتنقلة ،مضيفا أن محطات ا لــو قــود
المتنقلة تعد محطات متكاملة يمكن
نقلها واستخدامها فــي المواقع التي
ال يتوفر بها محطات وقــود كالمواقع
والـ ـم ــدن ال ـنــائ ـيــة وال ـح ــدي ـث ــة الـبـنـيــان
ً
والـمـشــاريــع قـيــد اإلن ـش ــاء ،مـشـيــرا إلــى
أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في
الجهات الحكومية وشركات المقاوالت
واإلن ـ ـش ـ ــاءات والـ ـش ــرك ــات الـصـنــاعـيــة

القطان مع وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول
وشـ ــركـ ــات ال ـش ـح ــن والـ ـنـ ـق ــل .وأوضـ ــح
أن «الـ ــركـ ــب» ح ـص ـلــت ع ـل ــى ع ــدي ــد مــن
االعتمادات الدولية وعدد من شهادات
«األيزو» في الجودة والسالمة واألمن من
الجهات العالمية بناء على المواصفات
ال ـه ـنــدس ـيــة ف ــي ال ـم ـن ـت ــج ،إض ــاف ــة ال ــى
حصولها على شهادات الجودة «اآليزو»
في تصنيع الخزان من الحديد الصلب.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـم ـن ـت ـجــات ال ـتــي
يـمـكــن تــوفـيــرهــا عــن طــريــق المحطات
الـمـتـنـقـلــة ،أفـ ــاد ال ـق ـطــان ب ــأن المحطة
المتنقلة تحتوي على خزانين للوقود
كل قسم بحجم  20ألف لتر من المنتج

ً
بإجمالي  40000لتر ،موضحا أنه يمكن
تركيب مضخات مزدوجة كي يستطيع
المستهلك االستفادة بنوع أو نوعين
بحد أقصى من أنواع الوقود المتوفرة
بالسوق.
وشدد على الدور اإليجابي والتعاون
المثمر مع دائرة التسويق المحلي في
ً
شــركــة الـبـتــرول الــوطـنـيــة أعـطــى دعـمــا
ل ـ ـخـ ــروج م ـن ـت ــج وطـ ـن ــي مـ ــن م ـح ـطــات
ال ـتــزود بــالــوقــود المتنقلة إل ــى الـنــور،
ً
مشيرا إلــى أن الـتــواصــل شبه اليومي
على مدار عام ونصف العام ساهم في
دفع عجلة المنتج الوطني للتفوق وفق

ال ـمــواص ـفــات والـ ـش ــروط الـعــالـمـيــة في
وقت قياسي.
وأوض ــح الـقـطــان أن الـشــركــة بصدد
اف ـت ـت ــاح م ـقــرهــا ال ـث ــال ــث ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،بــواليــة ديــاويــر بـعــد فرعي
«الـكــويــت الشعيبة الصناعية» و»دبــي
ً
– جبل علي» ،موضحا أن الشركة تلقت
دعوة من الجهات المسئولة عن معرض
الـنـفــط وال ـغــاز فــي ال ــواليــات المتحدة،
وت ـم ــت م ـخــاط ـبــة ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
الفتتاح فرع للشركة في والية ديالوير
ل ـم ــا ت ـم ـل ـكــه م ــن م ــؤه ــات وشـ ـه ــادات
عالمية في مجال تصنيع المحطات.

«إيكويت» ترعى مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز 2019
أعلنت مجموعة إيكويت ،أمس،
رعايتها مؤتمر ومعرض الكويت
للنفط وال ـغ ــاز  ،2019بـمــا يوفر
الــدعــم لتحقيق أه ــداف المؤتمر
في تبادل المعرفة والخبرة ،من
خالل منبر واحد يجمع الجهات
والمؤسسات الرائدة على مستوى
س ـل ـس ـلــة قـ ـط ــاع ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز،
ليساهموا بــدورهــم فــي االرتـقــاء
بهذه الصناعة.
وي ـ ـع ـ ـقـ ــد م ـ ـع ـ ــرض وم ــؤتـ ـم ــر
الكويت للنفط والغاز  2019تحت
رعاية سمو الشيخ جابر المبارك

رئيس مجلس الوزراء ،حيث تمتد
فعالياته مــن  13إلــى  16أكتوبر
الجاري.
وعن دور الشركة في دعم هذا
القطاع الحيوي ،قال النائب األول
للرئيس التنفيذي في «إيكويت»
ناصر الدوسري« :إننا على إيمان
كـبـيــر بــأه ـم ـيــة ت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
والـمـعــرفــة بـيــن جميع العاملين
فــي قـطــاع النفط وال ـغــاز لتعزيز
الـمـســاهـمــة ال ـب ـنــاءة واإليـجــابـيــة
الـتــي تـحـقــق الـنـمــاء عـلــى الـمــدى
البعيد».

وأض ــاف ال ــدوس ــري« :انـنــا في
إيكويت نؤكد انتماء نا ودورنــا
فــي ه ــذه ال ـفــرص االستراتيجية
وال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة ك ـمــؤت ـمــر ال ـكــويــت
ل ـل ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر
مـنـبــرا فــريــدا مــن جــانــب الـقـطــاع
ال ـعــام ،ت ـقــوده مــؤسـســة الـبـتــرول
ال ـكــويـت ـيــة وشــركــات ـهــا الـتــابـعــة،
وكذلك بحضور القطاع الخاص
لمناقشة آخر الحلول والتطورات
الـتــي تــواكــب الـتـحــديــات القائمة
والمستجدة في هذه الصناعة».
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر خـ ــال

أي ـ ــام ـ ــه األربـ ـ ـع ـ ــة عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
أهداف عديدة من خالل الحلقات
ال ـن ـقــاش ـيــة ،وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى دور
ال ـع ـل ــوم وال ـه ـن ــدس ــة ف ــي تـطــويــر
وتوفير الحلول للتحديات التي
تواجه هذه الصناعة في الكويت
والـمـنـطـقــة ،وه ــو مــا يـســاهــم في
خلق منصة تفاعلية الستعراض
الخدمات والمنتجات والخبرات
الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن 6000
ش ـخ ــص م ـت ـخ ـصــص فـ ــي ق ـطــاع
الطاقة والنفط والغاز.
من ناحيته ،ذكر نائب الرئيس

ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات ال ـف ـن ـي ــة فــي
«إيكويت» نواف الخالدي« :ينطلق
دع ــم إي ـك ــوي ــت ل ـمــؤت ـمــر الـكــويــت
ل ـل ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ل ـه ــذا الـ ـع ــام مــن
رؤيــة تهدف إلى تعزيز استمرار
الـشــراكــة مــع الـشــركــات والجهات
ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة ،ب ـه ــدف دفــع
االبتكار نحو خلق حلول تقنية
جـ ــديـ ــدة وفـ ـع ــال ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
التحديات الحالية والمستقبلية
ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــواق ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ف ـي ـهــا
وتخدمها هذه المؤسسات».

لقطة جماعية في جناح الشركة بالمعرض
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عودة «بيتك» و«أهلي متحد» إلى قائمة األسهم األفضل قيمة
علي العنزي

بلغت األسهم الرابحة ًفي
السوق األول  13سهما،
أسهم
والمتراجع منها ً 5
فقط ،كما ربح  46سهما في
الرئيسي مقابل خسارة
السوق ً
 39سهما.

السوق الرئيسي لم
يدعم مؤشر «العام»
وتأثر بخسارة
بعض األسهم
متوسطة األسعار

مـ ــالـ ــت إق ـ ـ ـفـ ـ ــاالت مـ ــؤشـ ــرات
بــورصــة الـكــويــت ال ــى االرت ـفــاع
فــي نـهــايــة ت ـعــامــات جلستها
الـثــالـثــة ل ـهــذا األس ـب ــوع ،أمــس،
ورب ـ ـ ــح م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق الـ ـع ــام
ن ـس ـب ــة ق ــري ـب ــة مـ ــن رب ـ ــع نـقـطــة
م ـئــويــة ت ـس ــاوي  13.17نـقـطــة،
ليقفل على مستوى 5729.96
نـ ـقـ ـط ــة وب ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة أعـ ـ ـل ـ ــى مــن
سابقتها جلسة االثنين ،حيث
بلغت أمس  16.8مليون دينار،
اقتربت
وبكمية أسهم متداولة ّ
م ــن  113م ـل ـيــون س ـه ــم ،نــفــذت
عبر  4469صفقة ،وجــاء الدعم
لمؤشر السوق العام من مؤشر
السوق ّاألول بالدرجة األولــى،
الـ ــذي حــقــق ن ـمــوا بـثـلــث نقطة
م ـئ ــوي ــة تـ ـع ــادل  20.21نـقـطــة،
لـيـصــل ال ــى مـسـتــوى 6246.13
نـ ـقـ ـط ــة ،وبـ ـسـ ـي ــول ــة م ـتــوس ـطــة
ق ـيــاســا ع ـلــى أداء هـ ــذا الـشـهــر
كـ ــانـ ــت  11.7مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
ت ــداول ــت ع ــدد أس ـهــم ك ــان 31.8
م ـل ـيــون س ـهــم م ــن خ ــال 1929
صفقة ،وكان الضعف قادما من
مــؤشــر الـســوق الرئيسي الــذي
تــراجــع بنسبة م ـح ــدودة جــدا،
ولم يدعم مؤشر السوق العام،
حيث خسر  0.03في المئة هي

 1.41نقطة ،ليبقى على مستوى
 4723.62نقطة ،وبارتفاع جيد
عـلــى مـسـتــوى الـسـيــولــة ،حيث
تجاوزت  5ماليين دينار بقليل،

«بيتك كابيتال لالستثمار» تطلق
نظام «بيتك للتداول» الجديد
أطـلـقــت شــركــة بـيـتــك كابيتال
لــاسـتـثـمــار ،الـتــابـعــة لمجموعة
ب ـي ـتــك ،ال ـن ـظ ــام ال ـج ــدي ــد لـخــدمــة
«بيتك ل ـل ـتــداول» ،بـمــزايــا جديدة
تـ ـتـ ـن ــاس ــب مـ ـ ــع ح ـ ـجـ ــم الـ ـعـ ـم ــاء
المتزايد والـتــوســع فــي األس ــواق
ال ـت ــي تـغ ـط ـي ـهــا ،ح ـيــث أصـبـحــت
الـ ـخ ــدم ــة ت ـش ـمــل م ـع ـظــم أس ـ ــواق
دول مجلس التعاون ،إضافة إلى
بورصة الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس قـ ـ ـط ـ ــاع إدارة
األصـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك ك ــاب ـي ـت ــال
لالستثمار» عبدالله العلي إنه تم
تغيير نظام التداول بشكل كامل،
ليقدم قيمة مضافة لعمالء «بيتك
لـ ـلـ ـت ــداول» وفـ ــق أرق ـ ــى الـمـعــايـيــر
وبمنتهى السرعة والدقة واألمان.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـلــي إلـ ــى أن خــدمــة
«بيتك للتداول» أول خدمة تتيح
للعمالء الـتــداول اإللكتروني في
أس ـ ــواق ال ـكــويــت وب ــاق ــي أس ــواق
ال ـخ ـل ـيــج وفـ ــق أحـ ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسالمية ،من خالل حساب واحد
وشاشة واحدة.
وأض ـ ــاف انـ ــه اص ـب ــح بــإم ـكــان
العميل استخدام أكثر من طريقة
لـلــدخــول ال ــى نـظــام ال ـت ــداول بكل
سهولة ،حيث تم تغيير وتطوير

عبدالله العلي

شاشة التداول بشكل كامل وفق
أحدث المعايير التي تمكن العمالء
من اتخاذ قراراتهم االستثمارية
بشكل صحيح.
وبـيــن انــه تــم اسـتـحــداث نظام
«بيتك للتداول برو» ،الذي يحتوي
عـلــى ال ـعــديــد م ــن ال ـمــزايــا بشكل
متقدم ،ك ــأدوات التحليل الفني،
ومتابعة أحدث المؤشرات الفنية،
ومـتــابـعــة أك ـثــر م ــن سـهــم بنفس
الوقت ،وإمكانية تحميل البرنامج
على الكمبيوتر الشخصي ،كما
يـمـكــن لـلـعـمـيــل تـصـمـيــم صفحة

ال ـن ـظــام حـســب رغ ـب ـتــه ،والـعــديــد
من المزايا األخرى ،ويتوفر نظام
«بيتك للتداول برو» مقابل اشتراك
شهري ،بعد التمتع بفترة تجربة
مدتها شهر بدون رسوم اشتراك.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ت ــم تـطــويــر
تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات الـ ـ ـه ـ ــات ـ ــف ل ـ ـكـ ــل مــن
م ـس ـت ـخــد مــي  AppleوGoogle
 ،Playحيث يعتبر التطبيق األول
من نوعه في الكويت الذي يمكن
العميل مــن ال ـتــداول فــي بورصة
الكويت وباقي األسواق الخليجية،
إذ تمت إضافة العديد من المزايا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول
والتحويالت المالية ،كما أصبح
بإمكان العميل تحديث البيانات
الشخصية وال ـن ـمــاذج المطلوب
تحديثها مــن الـجـهــات الرقابية
بـشـكــل إل ـك ـتــرونــي ع ـبــر ال ـق ـنــوات
المتاحة للتداول.
وأف ــاد الـعـلــي ب ــأن هـنــاك خطة
ل ـل ـت ــوس ــع عـ ـب ــر إضـ ــافـ ــة أسـ ـ ــواق
جــديــدة لخدمة «بيتك لـلـتــداول»،
ب ـنــاء ع ـلــى رغ ـبــة ال ـع ـم ــاء ،حيث
تسعى شركة بيتك كابيتال إلى
تلبية رغبات عمالئها عبر تقديم
م ـن ـت ـجــات وخ ــدم ــات وفـ ــق أعـلــى
المعايير الخاصة بالجودة.

ت ــداول ــت  81مـلـيــون سـهــم عبر
 2540صفقة.
بالرغم من ميل أداء معظم
األس ـه ــم الـ ــى االرت ـ ـفـ ــاع ،حيث

ب ـل ـغــت األس ـ ـهـ ــم ال ــرابـ ـح ــة فــي
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول  13س ـه ـم ــا،
والمتراجع منها  5أسهم فقط،
كما ربح  46سهما في السوق

أعلنت شركة ناقالت النفط
الـكــويـتـيــة تـحــديــث أسطولها
ل ـب ـن ــاء ث ـم ــان ــي نـ ــاقـ ــات نـفــط
وم ـن ـت ـج ــات ــه م ـخ ـط ــط ل ـه ــا أن
تكتمل مطلع عام  2021وهذا
ال ـم ـش ــروع ج ــزء م ــن مـشــاريــع
مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول الـكــويـتـيــة
وال ـ ـمـ ــدرج ف ــي خ ـط ــة تـحــديــث
أسطولها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت «الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــات» فــي
بـ ـي ــان ن ـش ــرت ــه «كـ ــونـ ــا» أم ــس،
إن تحديث األسـطــول يشتمل
على مشروع بناء ثالث ناقالت
غاز مسال عمالقة لدى شركة
هيونداي للصناعات الثقيلة
« »HHIفي كوريا ومشروع بناء
أربعة ناقالت منتجات نفطية
مـتــوسـطــة ال ـمــدى ل ــدى شركة
هـ ـي ــون ــداي م ـي ـبــو ل ــأح ــواض
الجافة « »HMDالكورية.

ول ـف ـتــت إلـ ــى م ـش ــروع بـنــاء
نــاقـلــة نـفــط خ ــام عـمــاقــة لــدى
شركة بوهاي لصناعة السفن
والـصـنــاعــات الثقيلة BSHIC
ف ـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ل ـي ـص ـب ــح ب ــذل ــك
عــدد نــاقــات أسـطــول الشركة
 32ن ــاقـ ـل ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ال ـف ـئ ــات
والحموالت.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ذلـ ـ ــك جـ ـ ــاء فــي
ح ـفــل تـسـمـيــة نــاق ـل ـتــي ال ـغــاز
ال ـ ـم ـ ـسـ ــال «غـ ـ ـ ــاز الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة»
و»غ ــاز األحـمــديــة» لــدى شركة
هيونداي للصناعات الثقيلة
« »HHIفي مدينة اولسان كوريا
الـجـنــوبـيــة وحـضــره الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ب ــال ــوك ــال ــة لـشــركــة
نــا قــات النفط الكويتية علي
ش ـهــاب وسـفـيــر الـكــويــت لــدى
كوريا الجنوبية بدر العوضي
وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ك ـ ـبـ ــار مـ ـس ــؤول ــي

مواصفات
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت «الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــات» أن
م ــواصـ ـف ــات ال ـنــاق ـل ـت ـيــن «غ ــاز
المباركية» و«غ ــاز األحمدية»
هي أنها ذات حمولة للواحدة
م ـن ـه ـمــا  84أل ـ ــف م ـت ــر مـكـعــب
ت ـقــري ـبــا م ــن ال ـغ ــاز ال ـب ـتــرولــي
ال ـم ـس ــال وي ـب ـلــغ طــول ـهــا 228
ً
ً
مـتــرا وعــرض  36مـتــرا وعمق
ً
 22مترا وغاطس يصل إلى 11
ً
مترا وسرعتها تصل إلى 16
عقدة بالساعة باإلضافة إلى
سرعة تفريغ كامل حمولتها
خالل  19ساعة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ب ـ ـنـ ــاء ه ــذه

األسواق المالية الخليجية
واكتتاب «أرامكو»
خليجيا ،استمر الضغط على
مــؤشــر تــاســي ال ـس ـعــودي ،وهــو
السوق المالي األكبر في الشرق
األوســط ،وبعد تصريح لرئيس
«أرامـ ـك ــو» ب ـقــرب ال ـط ــرح ّ
األولـ ــي
للشركة العمالقة ،والذي سيكون
أك ـبــر اكـتـتــاب فــي ال ـتــاريــخ ،مما
يزيد حجم الحاجة إلى السيولة،
ليتواصل الضغط على السوق
السعودي ،ويخسر أكثر من نقطة
مئوية وللجلسة الخامسة على
التوالي ،وقد رافقه من األسواق
المالية في دول مجلس التعاون
الخليجي سوقا اإلم ــارات؛ دبي
وأبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،وس ـ ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
الـمــالــي ،بينما ربـحــت مــؤشــرات
أسـ ــواق ال ـكــويــت وق ـطــر وع ـمــان،
وك ــان ــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط تــواصــل
التراجع وللجلسة الثانية على
ال ـتــوالــي ه ــذا األس ـب ــوع ،وفـقــدت
نـقـطــة مـئــويــة ج ــدي ــدة ،لـيـتــداول
بــرنــت عـلــى مـسـتــوى  58دوالرا
للبرميل.

أخبار الشركات
«صكوك» تعقب على حكم ضد «منشآت»
أف ــادت شركة صكوك القابضة بأنها تملك  %27.67من
رأسـمــال شركة منشآت للمشاريع العقارية ،والـتــي تعتبر
ً
شركة زميلة لها ،إذ أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما
في غرفة المشورة ،بعدم قبول الطعن ُ
المقدم من «منشآت»
على حكم محكمة االستئناف ،القاضي بإلزام الشركة برد
نحو  182ألف دينار ألحد العمالء ،إلى حين تحقق مقتضيات
تحصيله.
وأوضحت الشركة أن الحكم سيترتب عليه رد «منشآت»
ً
نحو  182ألــف دينار لمصلحة بنك بوبيان ،بصفته ُمديرا
لصندوق بوبيان للصكوك العقارية( -مطعون ضده) ،وذلك من
ُ
المخصص المكون لهذا الغرض ،والبالغ نحو  350ألف دينار.
ُ
كما سيترتب على الحكم تكوين مخصص إضافي بدفاتر
«منشآت» بنحو  140ألف دينار ،ليصبح إجمالي ُ
المخصص
المكون على الرصيد ُ
المستحق من ذلك العميل بنحو 490
أ لــف د ي ـنــار ،لحين تحقق مقتضيات تحصيل ذ لــك المبلغ
ً
واس ـتــرداده مــن العميل ،وفـقــا للحكم النهائي الـصــادر من
محكمة االستئناف ،وأن األثر المالي لهذا الحكم متوقف على
اعتماد مراقبي حسابات شركة منشآت العقارية.

«يونيكاب» :استقالة مغيرة
أش ـ ــارت ش ــرك ــة يــونـيـكــاب
ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــار وال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
«ي ـ ــونـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــاب» أن ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي محمد عبدالمنعم
مغيرة تقدم باستقالته من

منصبه ل ــدى الـشــركــة ،اعـتـبــارا
من  ،2019/10/14وسوف تعرض
االستقالة على مجلس االدارة
القادم للموافقة.

«ناقالت النفط» :تحديث األسطول بـ  8جديدة
الـشــركــة المصنعة ومـشــاركــة
وفــد مــن شركة نــاقــات النفط
الكويتية.

الــرئـيـســي مـقــابــل خ ـس ــارة 39
سهما ،إال أن السوق الرئيسي
لــم يدعم مؤشر الـســوق العام
وتأثر بخسارة بعض األسهم

متوسطة األسعار ،مثل سكب
وخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـت ــأم ـي ــن وت ـم ــدي ــن
العقارية ،ولم يستفد المؤشر
من ارتفاعات أسهم ذات سيولة
ونـشــاط مثل عـقــارات الكويت
وانضمام «عربي قابضة» الى
الرابحين وبنشاط جيد بعد
سـ ـب ــات ط ــوي ــل جـ ـ ــدا ،وغ ـي ــاب
كبير خالل السنوات الماضية
عـ ــن ق ــائ ـم ــة األف ـ ـضـ ــل ن ـشــاطــا
أو حـتــى مـتــوسـطــة الـسـيــولــة،
وعاد في السوق األول التداول
ال ـن ـشــط ع ـلــى سـهـمــي «بـيـتــك»
و«أه ـ ـلـ ــى م ـت ـح ــد» م ـ ــرة أخ ــرى
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب بـ ـع ــض أس ـه ــم
ب ـنــوك الــوســط ال ـتــي تـصــدرت
الـمـشـهــد خ ــال أول جلستين
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،وعـ ـ ـل ـ ــى وقـ ــع
تقديرات نتائج األعمال للربع
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـظــرهــا
ا لـســوق باهتمام لعلها تعيد
بناء المراكز ،وبالتالي حراك
أكبر ومضاربات ترفع السيولة
الـمـتــدنـيــة ك ـم ـعــدل خ ــال هــذا
ال ـش ـه ــر واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار لـلـنـصــف
ال ـثــانــي م ــن الـشـهــر الـمــاضــي،
وان ـت ـه ــت ج ـل ـســة أمـ ــس بنمو
ج ـي ــد ل ـم ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـع ــام
واألول ،و ت ـ ـ ــرا ج ـ ـ ــع م ـ ـحـ ــدود

عـلــى مـسـتــوى مــؤشــر الـســوق
الرئيسي.

ً
الناقالت تم طبقا للمواصفات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة ل ـت ــواك ــب
ب ـ ــذل ـ ــك أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات
الفنية والتكنولوجيا الحديثة
وتطبيق االشتراطات والمعايير
ال ـعــال ـم ـيــة لـلـمـنـظـمــة الـبـحــريــة
ا لـ ــدو ل ـ ـيـ ــة «INTERNATIONAL
»MARITIME ORGANIZATION
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـل ـح ــد مــن
ان ـ ـب ـ ـعـ ــاث ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــازات ال ــدفـ ـيـ ـئ ــة
« »GREEN HOUSE GASESكذلك
ً
صـمـمــت ه ــذه ال ـن ــاق ــات طـبـقــا
الشـتــراطــات ومعايير شركات
النفط الكبرى «»OIL MAJORS
وهيئات التصنيف العالمية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ــات ع ـلــى
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ــزم ـ ـنـ ــي ل ـب ـن ــاء
ال ـنــاق ـل ـت ـيــن ،م ـش ـيــرة إل ــى أنــه
س ـت ـتــم ع ـم ـل ـيــة ت ـس ـلــم نــاق ـلــة
الـ ـغ ــاز ال ـم ـس ــال األولـ ـ ــى «غ ــاز

«كيبكو» :إصدار سندات

هيئة األسواق ترفض تظلم إيقاف «جياد»

كشفت شركة مشاريع الكويت
القابضة «كيبكو» ،أ نـهــا بصدد
إصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات ب ـف ــائ ــدة ثــابـتــة
بالدوالر األميركي خارج الكويت
لـفـتــرة اسـتـحـقــاق مــن  7إل ــى 10
سنوات.
وق ــال ــت ال ـشــركــة إن الـسـنــدات
س ـي ـتــم إص ـ ــداره ـ ــا ت ـح ــت مـظـلــة
برنامج «كبيكو» ،إلصدار أوراق
مالية متوسطة األجــل باليورو
بقيمة  3مليارات دوالر.
وذك ـ ـ ــرت أن ش ــرك ــة م ـشــاريــع
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة ال ـت ــاب ـع ــة
ستتولى القيام باإلصدار ،وقد تم
تكليف بنوك (اتــش آي بي سي،
جي بي مورغان ،أبوظبي األول،
إيـ ــه ب ــي س ــي ال ـب ـح ــري ــن ،شــركــة
كــام ـكــو لــاس ـت ـث ـمــار) ،ك ـمــديــري
إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن ل ـت ــرت ـي ــب
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ،م ـ ــع م ـســاه ـمــي
السندات ابتداء من يوم الخميس
الموافق  17أكتوبر الجاري.
وأفادت بأن «كبيكو» حصلت
على موافقة هيئة أســواق المال
ل ـ ـهـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ،بـ ـع ــد م ــواف ـق ــة
م ـج ـل ــس اإلدارة فـ ــي  20مــا يــو
الماضي.

أفــادت شركة جياد القابضة بأن هيئة أســواق المال رفضت
التظلم المقدم على قرار إيقاف أسهمها عن التداول بتاريخ 29
أغسطس .2019

«الكويتية لالستثمار» :إلغاء ترخيص صندوق
ً
ذكرت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار أنه استنادا إلى
القرار رقم  46لسنة  46بسنة  2019بشأن رخصة نظام استثمار
ج ـمــاعــي ،الـمـمـنــوح لـلـشــركــة بـتــأسـيــس ص ـن ــدوق س ـم ــارت تــك،
والصادر بتاريخ  31مارس  ،2019تم إلغاء الترخيص الممنوح
لتأسيس الصندوق المشار إليه.

«هيومن سوفت» تربح  26.09مليون دينار
حققت شركة هيومن سوفت
ً
القابضة أربــاحــا قدرها 26.09
ً
مليون دينار ،بواقع  215فلسا
للسهم في الفترة المنتهية في
 ،2019 /9 /30مـقــا بــل تحقيقها
ارب ــاح ــا بـقـيـمــة  22.25مـلـيــون
ديـ ـن ــار ب ـمــا يـ ـع ــادل  183فلسا
ل ـل ـس ـهــم ،ف ــي ن ـفــس ال ـف ـت ــرة من
عام .2018
ولفتت الشركة إلــى استقالة
كل من دالل السبتي من منصب

ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـلـشــؤون المالية واالداريـ ــة،
والرئيس التنفيذي للشركة
العربية للمشاريع التعليمية
(شركة تابعة) ،وذلك لتوليها
منصب رئيسة مجلس إدارة
هيومن سوفت القابضة في
التشكيل الجديد.

أسعار صرف العمالت العالمية

ال ـم ـبــارك ـيــة» م ــع ب ــداي ــة شهر
نوفمبر المقبل.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ت ـس ـلــم
نــاقـلــة ال ـغــاز الـمـســال الثانية
«غ ــاز األح ـمــديــة» سـيـكــون مع
بــدايــة شهر يناير  2020بعد
أن تستكمل الناقلتان بنجاح
عمليات التشغيل التجريبية
فــي حـيــن يـتــم م ـشــروع البناء
ً
طبقا للبرنامج الزمني للعقد.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار النفط تواصل خسائرها للجلسة
الثانية مع بيانات صينية ضعيفة

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  54سنتا ليبلغ  61.14دوالرا
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  54سنتا
ً
ليبلغ  61.14دوالرا فــي ت ـ ــداوالت ،أم ــس األول،
ً
مقابل  61.68دوالرا للبرميل في تداوالت الجمعة
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،انخفضت أسعار النفط
أمــس ،بعد خسائر كبيرة تكبدتها فــي الجلسة
الـســابـقـ ُـة ،فــي حـيــن فــاقـمــت بـيــانــات ضعيفة من
الصين نشرت على مدى يومين المخاوف بشأن
نمو الطلب على الطاقة لــدى أكبر مستورد في
العالم للنفط الخام.
وتراجع خام القياس العالمي برنت  0.79في
ً
المئة إلى  58.88دوالرا للبرميل ،بينما تراجع خام
ً
غرب تكساس الوسيط األميركي  40سنتا أو 0.75
ً
في المئة إلى  53.19دوالرا للبرميل.
وأصــدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة

على مدى يومين متتاليين .وذكر مكتب اإلحصاء
الوطني أمس ،أن أسعار تسليم المصانع الصينية
انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثالث سنوات
في سبتمبر الماضي.
يأتي ذلــك بعد بيانات للجمارك أمــس األول،
أظـهــرت أن الـ ــواردات الصينية انكمشت للشهر
الخامس على التوالي.
كـمــا يـسـتـمــر ال ـن ــزاع ال ـت ـجــاري بـيــن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة والـصـيــن فــي الـتــأثـيــر عـلــى االقـتـصــاد
العالمي ،وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم
صوب إبرام اتفاق ،يبقي العديد من األسئلة بشأن
مستقبل الطلب على النفط بال إجابات.
وجميع هــذه العوامل كافية لتطغى على أي
دع ــم رب ـمــا تـتـلـقــاه أس ـع ــار الـنـفــط م ــن ال ـتــوتــرات
الجيوسياسية في الشرق األوسط.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

٢٤
اقتصاد
«بوبيان» يتيح لموظفيه فرصة نيل ماجستير من «»GUST
ةديرجلا
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الماجد :نجاحنا يعود لقوة مواردنا البشرية وتميزها ...ونسعى دوما لتطويرها
قال الماجد إن  87من
موظفي البنك تم ترشيحهم
للحصول على درجة الماجستير
خالل الفترة بين عامي
 2012و 2019من جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
«. »GUST

أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك
بوبيان عادل الماجد أن التطور
والنجاح المتحققين في البنك
فــي السنوات األخـيــرة يرجعان
إلى مــوارد البنك البشرية التي
تعتبر األساس في كل ما تحقق
وسيتحقق للبنك.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ً
صحافي للماجد ،أمس ،تعليقا
عـ ـ ـل ـ ــى فـ ـ ـت ـ ــح بـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
لموظفي البنك للحصول على
درجـ ـ ــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر ف ــي إدارة
األع ـ ـمـ ــال م ــن ج ــام ـع ــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا «»GUST
ف ــي إطـ ــار بــرنــامــج ال ـب ـنــك ال ــذي
أطـلـقــه قـبــل أكـثــر مــن  8سـنــوات
بالتعاون مع الجامعة.

ً
 87موظفا

و قـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـمـ ــا جـ ــد ،إن  87مــن
مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك ت ــم تــرشـيـحـهــم
للحصول على درجة الماجستير
خ ــال الـفـتــرة بـيــن عــامــي 2012
و 2019مـ ــن ج ــا مـ ـع ــة ا ل ـخ ـل ـيــج
للعلوم والتكنولوجيا «»GUST
في إطار البرنامج المشترك بين
الطرفين ،الذي تنفذه أكاديمية
«اتقان» التابعة للبنك.

«الخليج» :مبادرات للتشجيع
على فحص سرطان الثدي

أط ـل ــق ب ـنــك الـخـلـيــج ه ــذا ال ـش ـهــر ع ــدة مـ ـب ــادرات ج ــدي ــدة،
تـهــدف إلــى رفــع مستوى الــوعــي بسرطان الـثــدي ،وتشجيع
السيدات على إجراء الفحص الــدوري ،وعقد البنك اتفاقيات
مع مستشفى المواساة ومستشفيات أخرى ،لتقديم عروض
خاصة وحصرية لعميالت «الخليج» ،من شأنها أن تجعل
الفحص الــدوري أمــرا ّ
ميسرا ومريحا أكثر .إلــى جانب هذا،
يضيء البنك مقره الرئيسي باللون الوردي في أكتوبر كعادته،
بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.
وعقد البنك عددا من االتفاقيات مع مؤسسات صحية كبيرة
في الكويت ،يتم بموجبها تقديم عروض وخصومات لعميالت
البنك لتشجيعهن على الفحص المبكر ،وضمن االتفاق الذي
عقده بنك الخليج مع مستشفى المواساة ،تحصل عميالت
بنك الخليج البالغات  40عاما أو أكثر على خصم بنسبة
 %50على الماموغرام ،بينما تحصل جميع العميالت من كل
األعمار على خصم بنسبة  %50على األشعة في المستشفى،
ويسري هذا العرض طوال شهر أكتوبر.
وفي تعليقه على هذه المبادرة ،قال مساعد المدير العام
لالتصاالت الخارجية في بنك الخليج أحمد األمير« :ال نغفل
أبدا عن الجانب الصحي في مبادرات المسؤولية االجتماعية
ببنك الخليج ،ألننا ندرك أهميتها في المجتمع ،وندرك دورنا
وواجبنا الذي يحتم علينا خلق مثل هذه المبادرات».

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ـثـ ـ ــل هـ ـ ــذه
ال ـم ـبــادرات التعليمية مــن بنك
بــوبـيــان تــأتــي فــي إط ــار حــرص
البنك على دعم موارده البشرية
فــي مختلف ال ـم ـجــاالت وصقل
م ـهــارات ـهــم الـعـلـمـيــة والـعـمـلـيــة
وزي ـ ـ ــادة خ ـبــرات ـهــم ب ـمــا يحقق
الفائدة لهم وينعكس بالتالي
على خدمة العمالء.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد «أنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا نـ ـ ــؤمـ ـ ــن ب ـ ــأن
االستثمار يجب أال يتركز فقط
في الخدمات والمنتجات ،التي
ن ـق ــدم ـه ــا ل ـك ــن ي ـج ــب أن يـمـتــد
ذلك إلى االستثمار األهم وهو
االس ـت ـث ـمــار ف ــي زي ـ ــادة خـبــرات
موظفينا المميزين الذين نضع
على عاتقهم صناعة المستقبل
ً
وت ـطــويــر مــؤسـسـتـنــا» م ـشــددا
ً
على مــا سبق وأك ــده م ــرارا من
س ـعــي ال ـب ـنــك ل ـتــأك ـيــد صــورتــه
ك ـب ـن ــك ش ـ ـ ــاب حـ ــديـ ــث م ــواك ــب
للتطورات العالمية واإلقليمية
مـ ــن خـ ـ ــال إدارت ـ ـ ـ ـ ــه ال ـكــوي ـت ـي ــة
الشابة».
وأضاف أنه «مقارنة بالبنوك
األخــرى والكثير من الشركات،
ف ــإن مـتــوســط أع ـمــار موظفينا
صـغـيــرة والـكـثـيــر منهم وصــل
ً
إل ــى مــراكــز قـيــاديــة إي ـمــانــا من
إدارة ال ـب ـنــك بــإع ـطــاء الـشـبــاب

أعلى نسبة عمالة وطنية
من ناحيته ،قال المدير العام
لـمـجـمــوعــة ال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة
عــادل الحماد إن أبــرز ما يميز
برنامج بوبيان بالتعاون مع
ج ــا م ـع ــة ا ل ـخ ـل ـيــج « »GUSTأن
ّ
بتحمل أكثر من
البنك يساهم
نصف تكاليف الــدراســة بينما
يتحمل الموظف الجزء الباقي
مساهمة من إدارة البنك في دعم
هذا البرنامج الفريد من نوعه
على مستوى الكويت والمنطقة.
وأشـ ــار الـحـمــاد إل ــى ارت ـفــاع
ن ـس ـبــة ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة فــي
البنك ،التي بلغت أكثر من 77
ً
فــي الـمـئــة مـشـيــرا إل ــى اإلنـجــاز
ً
الـ ــذي حـقـقــه ال ـب ـنــك أخـ ـي ــرا من
خـ ـ ــال حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ج ــائ ــزة
«إحــال العمالة الوطنية» على
م ـس ـت ــوى الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
ب ــال ـك ــوي ــت وهـ ـ ــي الـ ـت ــي تـمـنــح
ً
سنويا ألفضل مؤسسة في رفع

معدالت العمالة الوطنية وذلك
للعام الخامس على التوالي.
وتابع أن «حصولنا على هذه
ال ـج ــائ ــزة ي ــؤك ــد م ــدى الـتــزامـنــا
بــاالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـمــوضــوعــة
و حـ ـ ـ ـ ــرص إدارة ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـلــى
مسؤوليتها االجتماعية تجاه
ً
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن» م ـب ـي ـنــا
أن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ح ــاف ــظ لـلـعــام
الـ ـخ ــام ــس ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي عـلــى
مكانته كأفضل اختيار للشباب
الكويتيين فــي العمل بالقطاع
ال ـخــاص إل ــى جــانــب تـفــوقــه في
نـسـبــة ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة وهــو

م ــا ي ــؤك ــد مـ ــدى م ــا يـحـقـقــه من
إنجازات على كل المستويات».
وقال الحماد ،إن هذه النسبة
تـعـتـبــر م ــن أع ـلــى الـنـســب ليس
على مستوى ا لـبـنــوك المحلية
فحسب بل على مستوى القطاع
ال ـخ ــاص ال ـكــوي ـتــي ،إذ أضـحــى
ً
البنك نموذجا لتوظيف العمالة
ال ـم ـح ـل ـيــة وت ـط ــوي ــره ــا بـجــانــب
خ ـلــق ف ــرص ع ـمــل م ـم ـيــزة على
مستوى المنطقة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
ً
أصبح اآلن واحدا من أهم البنوك
التي يضعها الشباب الكويتيون

أصحاب الطموح في أولوياتهم
الوظيفية بسبب الـمـنــاخ الــذي
يوفره البنك للمزيد من اإلبداع
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار وإطـ ـ ـ ــاق ال ـط ــاق ــات
الشابة.
وزاد أن البنك فــي السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة كـ ــان ل ــه ال ـس ـب ــق عـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة
والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي تـنـفـيــذ
العديد من المبادرات المهمة في
سبيل تنمية وتطوير موظفيه
وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل
مـ ـه ــاراتـ ـه ــم وت ــأه ـي ـل ـه ــم خ ــال
ب ــرام ــج تــدري ـب ـيــة وورش عمل

ذات طبيعة خاصة تجمع بين
تحصيل المعلومات والممارسة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـل ـع ـمــل ال ـم ـصــرفــي
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع آلراء
الموظفين أنفسهم ودراســة كل
مقترحاتهم إل ــى جــانــب إمـكــان
وضـعـهــا مــوضــوع التنفيذ من
خ ــال اس ـت ـخــدام أف ـضــل السبل
العلمية والـتـقـنـيــة ،مـمــا ساهم
في خلق المزيد من الــوالء بين
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ـت ــى
ينتمون إليها.

 125مدرسة تشارك في تحدي «الوطني» و«أمنية»
لتجميع مخلفات البالستيك
أطـلــق بنك الـكــويــت الــوطـنــي و«شــركــة
ً
أمنية إلدارة المشاريع» ،رسميا ،التحدي
الـبـيـئــي األك ـب ــر عـلــى مـسـتــوى الـمـنــاطــق
التعليمية في الكويت ،بالتعاون مع وزارة
التربية ،وبحضور وكيل الوزارة المساعد
لقطاع التنمية التربوية واألنشطة فيصل
مقصيد.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي لـ ـق ــاء تـ ـن ــوي ــري جـمــع
ال ـم ــدارس الـمـشــاركــة فــي الـتـحــدي ،الــذي
اس ـت ـم ــر ي ــومـ ـي ــن ،وت ـخ ـل ـل ــه ش ـ ــرح آلل ـيــة
التحدي وتوزيع عدة تجميع البالستيك
من حاويات وخالفه.
ويتيح التحدي للمدارس الحكومية
على مستوى الدولة التسجيل والمنافسة
على جمع مخلفات البالستيك خالل فترة
 7أشهر حتى أبريل  .2020وسيتم مكافأة
الفرق المدرسية الفائزة بالمراكز األربعة
األول ــى بجوائز قيمة تساهم فــي تعزيز
إمكانات المدارس لجعلها أكثر صداقة
ّ
التميز للفريق
للبيئة ،إضافة إلى جائزة
الفائز بالمركز األول على مستوى الدولة.
وك ــان لـمــديــر ال ـتــواصــل وال ـعــاقــات
العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب
الباقر كلمة ،خــال اللقاء ،أعــرب فيها
ع ــن ت ـفــاؤلــه ب ـه ــذه الـحـمـلــة الـتــوعــويــة
الـتــي تـهــدف مــن خ ــال إقــامــة التحدي
إل ــى رف ــع مـسـتــوى الــوعــي المجتمعي
الس ـي ـم ــا ب ـي ــن ج ـي ــل ال ـش ـب ــاب وط ــاب
المدارس حول ثقافة إعادة التدوير ،من
أجــل تحقيق تغيير في سلوك األفــراد

«وربة» يجري سحوبات «السنبلة»
الكبرى في مجمع 360

أقام «وربة» سحوبات السنبلة الكبرى ،ضمن
فعاليات مميزة فــي مجمع  ،360بحضور علي
نجم ،الــذي أعلن أسماء الرابحين؛ وتــم إعــان 8
فائزين بالسحوبات ،بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي البنك.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء ال ــذي ــن ف ـ ــازوا بسحب
السنبلة ربع السنوي الثالث ،فقد توج الرابح األول
علي حسين العجمي بالجائزة الكبرى ،وهي مبلغ
 100ألف دينار ،وحصل كل من :لينا صبحي مراد،
ساير بدر محمد الساير ،أسماء محمد األنصاري،
وعبدالله حسن الصديقي على سيارة الند كروزر
 VXRموديل .2020
الجدير بالذكر أنه تمت إضافة حساب السنبلة
لــأطـفــال إل ــى سـحــوبــات السنبلة ،وه ــو حساب
توفير لألطفال يتميز بعوائد تنافسية وسحوبات
شهرية على جوائز مبتكرة للصغار ،وقد توج 3
فائزين هــذا الشهر ،الــرابــح األول برحلة شاملة
أفـ ــراد األسـ ــرة إل ــى دب ــي ب ــارك ــس راش ــد إبــراهـيــم
الـخــزيــم ،وال ــراب ــح بــالـجــائــزة الـثــانـيــة هــو خليفة
طالل شاكر خليفة ،وهي عبارة عن اشتراك سنة
في نادي فلكس ،والفائز الثالث براك حمد محمد
ال ـصــوري بــاشـتــراك م ــدة سـنــة فــي أح ــد ال ـنــوادي
المشاركة.
ويمثل «السنبلة» الخيار األمثل لكل الراغبين
في توفير األمــوال ،وتحقيق عوائد مالية ثابتة
على أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وت ـمــاش ـيــا م ــع رغ ـب ـتــه ف ــي ت ـطــويــر وتـحــديــث

ً
ً
ً
دورا قياديا مميزا السيما مع
تسخير كل اإلمكانات التدريبية
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــي تـمـنـحـهــم
ً
فرصا مميزة الكتساب خبرات
مهنية وعملية تجعل خبراتهم
كبيرة مقارنة بأعمارهم.

قيادات «بوبيان» تتوسط طلبة الماجستير من الموظفين

خــدمــاتــه وح ـلــولــه الـمـصــرفـيــة ،بـمــا ي ـتــوافــق مع
ً
تحقيق المصلحة والفائدة األكبر لعمالئه ،ونظرا
لتنامي قاعدة عمالئه ،والتجاوب الكبير الذي لقاه
الحساب ،يعيد «ورب ــة» إطــاق حملة «السنبلة»
ّ
بـحــلــة جــديــدة وم ـت ـطــورة فــي  ،2019ت ـطــوي في
ثناياها جــوا ئــز نقدية وعينية أ كـبــر ،حيث قام
بتعديل وتـيــرة الـسـحــوبــات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها
العمالء ،لتصل الى أكثر من مليون دينار!
ويستمر البنك في السحوبات األسبوعية على
 5رابحين  1000دينار لكل منهم ،وتتميز السنبلة
في  2019بالسحوبات الكبرى ()Mega Draws
التي تقام كل ربــع سنة ،لتكشف عن  5رابحين،
ويكون من نصيب الرابح األول  100ألف دينار،
وأربعة رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد من الفرص للربح ،قام
البنك بــزيــادة الـجــوائــز بسحب ال ـ Mega Draw
األخـيــر لعام  2019بإضافة سيارتي النــد كــروز
من نفس الفئة.
وأم ــا فيما يتعلق بـفــرص الــربــح ،فيحق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل  10دنانير
في الحساب.
ً
ً
وقدم «وربة» حال استثماريا آخر باسم وديعة
السنبلة ،ا لـتــي تعد المودعين بعوائد متوقعة
تصل إلى  3.5في المئة وفرص ربح في سحوبات
السنبلة طوال فترة االستثمار.

وتغيير سـلــوك األف ــراد نحو ممارسات
أكثر صداقة للبيئة.

مساهمة إيجابية

لقطة جماعية
نحو مـمــارســات أكـثــر صــداقــة للبيئة.

إقبال الفت
وأضــاف الباقر أن اإلقـبــال الالفت من
المدارس في المحافظات الست للمشاركة
ف ــي ه ــذا ال ـت ـح ــدي ،والـ ـ ــذي ت ـج ــاوز 125
مــدرســة حـكــومـيــة« ،ه ــو مــؤشــر إيجابي
عـلـيـنــا اس ـت ـث ـمــاره بـشـكــل أك ـب ــر وأش ـمــل
ل ـي ـت ـحــول إلـ ــى س ـل ــوك وث ـق ــاف ــة مـجـتـمــع
ً
بأكمله» ،الفتا إلى «اننا مع شركائنا في
(أم ـن ـيــة) نـعـتــز بـمــؤسـســاتـنــا التعليمية
التي تأخذ على عاتقها اليوم مسؤولية
المجتمع من خالل ممارسات هادفة في
الخدمة االجتماعية والتنمية المستدامة
والعمل التطوعي».

وأك ـ ـ ــد الـ ـب ــاق ــر أن «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ي ـ ــدرك،
ً
انـطــاقــا مــن موقعه ال ــري ــادي فــي العمل
الـ ـمـ ـص ــرف ــي وتـ ــاري ـ ـخـ ــه الـ ـمـ ـت ــأص ــل فــي
التنمية االجتماعية ،أهمية التحديات
الراهنة في العمل االجتماعي والتنمية
المستدامة ،والتي يجب العمل المشترك
المتكافئ والدؤوب بين جميع القطاعات
والمؤسسات العامة والخاصة إلزالتها،
وال ـ ـس ـ ـعـ ــي كـ ــذلـ ــك نـ ـح ــو إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـل ــول
نــوع ـيــة لـلـمـشـكــات ال ـب ـي ـئ ـيــة ،ودعـ ــم أي
من المحاوالت المجتمعية الهادفة إلى
معالجة النفايات ،وتخفيف األثر لكل ما
من شأنه تهديد بيئة مستدامة.
ً
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـب ـن ــك ،وإيـ ـم ــان ــا منه
بأهمية هذه الحملة ،يقوم بتنظيم حملة
بيئية توعوية مكثفة على مختلف مواقعه

« »KIBيكرم عميالته المعلمات
ً
احتفاال بيوم المعلم

في إطار سعيه للتأثير اإليجابي على المجتمع وأفراده ،احتفل
بنك الكويت الــدولــي ( )KIBمــؤخــرا بـيــوم المعلم ،الــذي يحتفل
به العالم في  5أكتوبر سنويا ،وقــد قــام فريق وحــدة االتصال
المؤسسي بتكريم عميالت البنك من المعلمات ومفاجأتهن من
خالل إهدائهن باقات الزهور وتوصيلها إلى منازلهن.
من جانبه ،هنأ مدير أول وحدة االتصال المؤسسي في البنك
نواف ناجيا جميع المعلمين بهذه المناسبة ،التي يحتفل بها
العالم تقديرا لجهودهم البناءة وعطائهم الوفير الذي ال يمكن
ألحد أن ينكر جميله على اإلطالق.
وص ــرح نــاجـيــا« :ي ـحــرص  KIBدائ ـمــا عـلــى تبني الـمـبــادرات
التي تعكس أهمية دوره في دعم مختلف الفعاليات واألنشطة
االجتماعية ،السيما التي تتعلق بالمناسبات والتواريخ العالمية،
من خالل برنامجه الرائد للمسؤولية االجتماعية».
وأكد أن هذه المبادرة جاءت من منطلق االهتمام الذي يوليه
البنك ليوم المعلم ،الذي يكتسب أهمية خاصة ،إيمانا منه بأن
هــذا اليوم ال يعتبر يوما لتكريم المعلمين فحسب ،وإنما هو
تقدير للتعليم الــذي يعتبر مــن أسمى المهن كونه هــو مفتاح
التنمية وتطور األوطان».
وسـلــط ناجيا الـضــوء على ال ــدور الكبير واألع ـمــال الجليلة
التي يقوم بها المعلم في سبيل تنشئة وبناء األجيال القادمة،
إلى جانب تسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارات التي تساهم
في تكوين شخصيتهم ،وبالتالي تأهيلهم للمساهمة في بناء
مستقبل أفضل لبالدهم.

الرسمية في وسائل التواصل االجتماعي،
ً
مشيدا في الوقت ذاته بالعمل الذي تقوم
ب ــه «أم ـن ـي ــة» ،والـ ــذي أس ــس لـثـقــافــة عمل
اجتماعي جديدة في الكويت تقوم على
التغيير وإحداث الفرق ،و»نحن مؤمنون
بمشروع أمنية ألنه أثبت بالفعل إمكانية
ال ـت ـغ ـي ـيــر م ــن خـ ــال ج ـع ــل ال ـش ـب ــاب فــي
الكويت يؤمنون بأنفسهم وقدرتهم على
العمل الجاد من أجل كويتنا الحبيبة».
وف ــي خ ـتــام كلمته أث ـنــى عـلــى جهود
الـمــدارس المتنافسة وعلى القيمين في
وزارة التربية ،وتعاونهم لتحقيق هذا
التحدي ونشره على مستوى المدارس
ً
فــي الكويت ،متمنيا دوام التوفيق لكل
الجهود الـتــي يقومون بها مــع الشباب
مــن الطلبة لنشر ثـقــافــة إع ــادة الـتــدويــر

وتخلل اللقاء التنويري كلمة لكل من
م ـشــروع «أم ـن ـيــة» ومـقـصـيــد رك ــزت على
أهمية المساهمة اإليجابية في المحافظة
على البيئة والحد من النفايات .وأعرب
القيمون جميعهم عن تفاؤلهم بالنتائج
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ــدي ،واألث ـ ـ ـ ــر ال ـف ـع ــال
ال ــذي سيأتي بــه بعد إع ــان نتائج فرز
البالستيك في أبريل المقبل.
ً
يشار إلى أن بنك الكويت الوطني كثيرا
مــا ق ــاد ال ـعــديــد مــن ال ـح ـمــات الصديقة
لـلـبـيـئــة عـلــى غـ ــرار حـمـلــة إع ـ ــادة تــدويــر
المخلفات الورقية فــي مختلف إدارات ــه،
إلى جانب حملة ترشيد استهالك الطاقة،
كما أطلق العديد من الحمالت للمحافظة
على البيئة ،مثل حملة تنظيف المخيمات
ال ـبــريــة ،وحـمـلــة تـنـظـيــف ال ـشــواطــئ مع
بداية فصل الصيف ،إلى جانب استثماره
الضخم فــي بـنــاء مبنى المقر الرئيسي
الجديد والحائز شهادة «ليـد» الذهبية
ً
باعتباره مبنى صديقا للبيئة.
ً
ً
وتعد شركة «أمنية» مشروعا وطنيا
ً
ً
بيئيا وحضاريا يهدف إلــى نشر ثقافة
فرز وتدوير النفايات في المجتمع وخلق
صناعة جديدة والحد من التلوث البيئي.

«برقان» يعلن الفائز بـ «المزايا» للمقيمين
أعـلــن بـنــك بــرقــان ،أم ــس ،ف ــوز فيكتور لويس
مينيزيس بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة
 4000دينار.
ويقدم حساب المزايا من «برقان» مميزات تم
ً
تصميمها خـصــو صــا للمقيمين لتلبية جميع
اح ـت ـيــاجــات ـهــم ال ـم ـصــرف ـيــة ،إذ يـمـكــن ألص ـحــاب
ً
الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجانا في
السنة األولى ،إضافة إلى إمكانية الحصول على
ق ــرض ،إل ــى جــانــب فــرصــة ال ـفــوز بـجــائــزة نقدية
تـبـلــغ  4000دي ـن ــار ف ــي ال ـس ـحــب رب ــع ال ـس ـنــوي،
وباستطاعة العمالء كذلك االستفادة من العروض
والخصومات المميزة .وتأتي هذه الخدمة ضمن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك لـتــوفـيــر أف ـض ــل ال ـخــدمــات
المصرفية لعمالئه.
وسـيــواصــل «ب ــرق ــان» تـقــديــم خــدمــات متميزة

وسحوبات خاصة بهدف تجاوز تطلعات العمالء،
مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خالل
هذا العام.

«المتحد» :خصومات على «القطرية»
أعلن البنك األهلي المتحد ،إطالق عرض حصري
ً
لحاملي جميع بطاقات ماستر كارد لديه ،مانحا
ً
إياهم خصما يصل إلى  10في المئة على جميع
ً
رحالت الخطوط الجوية القطرية ،اعتبارا من 23
سبتمبر إلى  22أكتوبر  ،2019علما بأن هذا العرض
صالح لالستخدام للسفر حتى  31مارس المقبل.
يــأتــي ه ــذا ال ـع ــرض ل ـم ـكــافــأة حــام ـلــي بـطــاقــات
ماستر كارد من عمالء «المتحد» ،من خالل توفير
ً
تجربة مصرفية فريدة ،وتعزيزا لريادة البنك في
سوق الخدمات المصرفية ،عبر توفيره العروض
المبتكرة لعمالئه ،بــالـتـعــاون مــع أب ــرز الشركات
والعالمات التجارية في المنطقة.
وف ــي تـعـلـيـقــه عـلــى ه ــذا ال ـع ــرض ،ق ــال ران ـجــان
سن ،المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد في
ً
«المتحد»« :هذا العرض ُيعد جزءا من استراتيجية
ال ـب ـنــك الـمـتـعـلـقــة بــال ـع ـنــايــة ب ـع ـمــائــه م ــن حملة
ً
ال ـب ـطــاقــات وتـلـبـيــة تـطـلـعــاتـهــم ،ف ـضــا ع ــن كــونــه
ً
يمثل تأكيدا لنهج البنك في مكافأتهم على ثقتهم
ووالئهم بما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات ،عبر
ً
منحهم عــروضــا مبتكرة ال تقتصر على الجانب
المصرفي».

وأضاف سن« :نسعى دائما إلى مكافأة عمالئنا،
وتـقــديــم ال ـعــروض المميزة لهم على م ــدار الـعــام،
مـنـهــا ال ـخ ـصــومــات ال ـح ـصــريــة ل ـع ــروض مــواســم
السفر المختلفة ،والذي حرصنا على أن تتضمن
العديد من الجهات ،بما يضمن توفير مجموعة
من العروض المتنوعة الخاصة بشركات الطيران
والفنادق ،وبما يسهم في تلبية احتياجات العمالء
خالل تلك المواسم».

ثقافات
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أكدت الشيخة جواهر
القاسمي أن مهرجان الشارقة
السينمائي لألطفال والشباب
يهدف إلى تجنب األخطاء
التي وقع فيها اآلخرون.

٢٧

تعيش الفنانة نهى عابدين
حالة من النشاط الفني بين
السينما والتلفزيون بعدة
أعمال متنوعة.

٣١
مسك وعنبر

يخوض الفنان محمد
العجيمي ثالث تجارب
تلفزيونية درامية قبل
الموسم الرمضاني المقبل
وخالله.

٣١

شهدت القاعة المستديرة
في مركز جابر األحمد
الثقافي فعالية «حديث
االثنين» باستضافة
الروائي ّ
حمور زيادة.

أنجلينا جولي تدافع عن دور الرجال
في «تشكيل شخصية الفتيات»

توم كروز

مايلي سايرس

آمبر روز

توم كروز يرافق ابنه
بالتبني في لندن

مايلي سايرس تنطلق
مع كودي سيمبسون

آمبر روز تكشف عن الصورة
األولى لطفلها الثاني

ً
رافق كونور كروز ( 24عاما) ،والده الممثلتوم كرو ز
في لندن ،وتم رصدهما وهما يتفقدان طائرة هليكوبتر.
وت ـ ــداول رواد ومـتــابـعــو م ــواق ــع ال ـتــواصــل صـ ــورا لهما
خالل خروجهما من أحد األبنية ،متجهين برفقة بعض
األشخاص نحو الطائرة.
وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير ،السيما مع
إطاللة كــونــور ،التي هي من اإلط ــاالت القليلة والـنــادرة
التي يظهر فيها برفقة والده.
ُيـشــار إلــى أن كــروز وزوجـتــه السابقة الممثلة نيكول
كيدمان سبق أن تبنيا كونور وشقيقته إيزابيال خالل
زواجهما ،الذي استمر  11عاما ،والذي انتهى عام .2011

انـطـلـقــت نـجـمــة ال ـب ــوب الـعــالـمـيــة مــاي ـلــي ســايــرس
مجددا في رحلة صداقة جديدة ،حيث رصدتها عدسات
الباباراتزي مع الممثل األستراليكودي سيمبسون ،وهو
الصديق السابق لعارضة األزيــاء جيجي حديد ،حيث
بدأت األخبار تنتشر بسرعة عنهما ،وما سيحدث من
تطورات حياتية مستقبال.
وكــانــت ســايــرس انفصلت عــن زوجـهــا الممثل ليام
هـيـمـســوورث ،وتــركــت صديقتها كايتلين كــارتــر بعد
شهر واحد .عرفت على الممثل سيمبسون ،بعد أن َّ
مرت
بحالة صعبة ،بسبب انفصالها مرتين السنة الماضية
عن شريكيها ليام وكارتر.

كشفت النجمةآمـبــر روز عــن الـصــورة األول ــى لطفلها
ال ـثــانــي حــديــث ال ـ ــوالدة .وتـ ـ ــداول رواد م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي اسم الطفل ،الذي أطلقت عليه ،Slash Electric
بعد  3أيام من إنجابها له.
ونشرت آمبر الـصــورة األولــى لمولودها من ألكسندر
إدواردز على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل مع
مدير أعمالها ومساعدها جوزيف ،وحصدت الصورة أكثر
من  345ألف إعجاب فور نشرها .جدير بالذكر ،أن SLASH
هو الطفل األول للثنائي آمبر وإدواردز ،في حين أن آمبر
ً
هي أيضا أم لطفل اسمه سباستيان تايلور ( 6سنوات)،
أنجبته من مغني الراب ويز خليفة.

أليشيا فيكاندر تتحدث عن فيلمها
طائر الزلزال «»Earthquake Bird

أنجلينا جولي
قــالــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــةأنـجـلـيـنــا جــول ـي إن
الشخصيات النسائية فــي األ ف ــام السينمائية
ال يـجــب تـصــويــرهــا بـبـنـيــة جـســديــة قــويــة ليتم
اعتبارها امرأة قوية.
ودافعت جولي عن الدور ،الذي يمكن أن يلعبه
الــرجــال فــي "تشكيل شخصية الـفـتـيــات" ،حيث
قالت في مؤتمر صحافي بمناسبة عرض فيلم
"" :"Maleficent: Mistress of Evilأعتقد أنه ،في
ُ
كثير من األحيان ،تقدم القصة التي تتحدث عن
(ام ــرأة قــويــة) ،على أنــه يتعين عليها أن تضرب
الــرجــل ،أو يجب أن تكون مثل الــرجــل ،أو عليها
بطريقة ما أال تحتاج إلى الرجل".
وأضــافــت جــولــي" :ل ــذا أعـتـقــد أن ه ــذه رســالــة
مهمة للفتيات ،أن يبحثن عن قوتهن الخاصة،
ولكن أن يحترمن ويتعلمن ممن هم حولهن".
وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة للنجمة
أنجلينا من كواليس فيلمها الجديد ،الذي يعد

الـجــزء الـثــانــي مــن سلسلة " ،"Maleficentالتي
عرض الجزء األول منها عام .2014
كما تشارك جولي في فيلم  ،The Eternalsالذي
تدور أحداثه حول الكتاب الهزلي لجاك كيربي،
الذي صدر عام  ،1976ودارت أحداثه من ماليين
الـسـنـيــن ف ــي ال ـمــاضــي ،عـنــدمــا قــامــت الـكــائـنــات
الـكــونـيــة ال ـم ـعــروفــة بــاســم ال ـس ـم ــاوات بتجربة
وراثية على البشر ،إلنشاء أفراد يتمتعون بالقدرة
الفائقة والمعروفين باسم األيتيرنالز ،وسرعان
مــا تـتــوالــى األحـ ــداث ب ـحــروب أبــديــة بـيــن اآللـهــة
اليونانية والرومانية والنرويجية ،قبل مغادرة
األرض الستكشاف النجوم.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـت ـق ـب ــل دور الـ ـع ــرض
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت واألردن ف ـي ـل ــم "
 "Maleficent: Mistress of Evilقبل عرضه في
الواليات المتحدة ،إذ يعرض في الكويت واألردن
غدا ،بينما يعرض في أميركا  18منه.

زوي تؤدي دور «كات وومان»

المقتبس عن رواية للكاتبة سوزانا جونز
ً ً
تقدم الممثلة أليشيا فيكاندر جانبا مهما في مسيرتها الفنية السينمائية من خالل فيلمها الجديد
« »Earthquake Birdأو طائر الزلزال ،وقد تعلمت اللغة اليابانية واستخدمتها في جزء من حوارها
في الفيلم الذي تدور أحداثه في اليابان حيث تقوم ًبدور مترجمة مغتربة وتتورط في مقتل امرأة مع
صديقها المصور ،ومن المقرر أن يبدأ عرضه حصريا على «نتفليكس» في  15نوفمبر المقبل.
ت ـح ــدث ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة أل ـي ـش ـي ــا ف ـي ـك ــان ــدر بــال ـل ـغ ـت ـيــن
اإلنـجـلـيــزيــة وال ـيــابــان ـيــة بـفـيـلـمـهــا الـتـشــويـقــي طــائــر
ا ل ــز ل ــزال " "Earthquake Birdا لـمـقـتـبــس ع ــن روا ي ــة
للكاتبة سوزانا جونز.
ُ
وت ــدور أحــداثــه فــي طــوكـيــو ع ــام  ،1989إذ تـجـ ِّـســد
أليشيا دور المشتبه فيها بارتكاب جريمة عاطفية،
و هــي المترجمة لوسي فــاي المغتربة التي تعيش
في اليابان وتبدأ صداقة مع المصور تايجي ،الذي
يجسد دوره ناوكي كوباياشي ،لكن حياتها تنقلب
ً
ُرأسا على عقب بوصول الوافدة ليلي بريدجز ،التي
تـجـســد دوره ــا رايـلــي كـيــو ،والـتــي تـصــادق الثنائي،
وعندما تختفي ليلى ُيفترض موتها ،وتصبح لوسي
المشتبه فيه الرئيسي وراء اختفائها.
ًَ
وأوض ـ ـحـ ــت ف ـي ـك ــان ــدر " 31ع ـ ــام ـ ــا" ،أنـ ـه ــا ت ـت ـحــدث
باليابانية في عدد من المشاهد ،شارحة أنها قامت
بمجهود كبير كي تتمكن من الحديث باليابانية.
و قــا لــت قبل عــرض الفيلم" :ليتني أستطيع القول
إن ـن ــي أعـ ــرف ال ـل ـغــة ال ـيــابــان ـيــة وتـعـلـمـتـهــا ف ــي ثــاثــة
أشهر وأعني أنني قمت بمجهود كبير كي أتمكن من
ً
الحديث باليابانية ،فعندما تكون شخصا يتحدث
لغتين فال يمكن محاكاة األصوات فحسب بل تحتاج
ألن تكون على علم بما تقوله فعال".
وأضافت" :لقد فعلت كل شيء حتى قراء ة مشاهدي

بصوت عــال باللغة اإلنجليزية ،ثــم أعدنا
صـيــا غـتـهــا و تــر جـمـتـهــا إل ب ــراز الحساسية
والمشاعر التي ينطوي عليها أدائي وكان
ً
األمر شاقا".
وو ل ــدت الممثلة ا لـســو يــد يــة أ لـيـسـيــا فــي 3
أكتوبر  1988في غوتنبرغ بالسويد ،ألم ممثلة
ووا ل ــد طبيب نفسي د خـلــت عــا لــم التمثيل في
ســن السابعة ،وعندما لعبت دور البطولة فــي عمل
مسرحي.
ثــم شــاركــت فــي ع ــدد مــن الـمـســرحـيــات الـغـنــائـيــة
األوب ــرال ـي ــة ،وف ــازت بــالـمــرتـبــة األول ــى فــي بــرنــامــج
غنائي تلفزيوني لألطفال.
وأح ـ ّـب ــت ف ــن ال ـبــال ـيــه م ـنــذ ط ـفــول ـت ـهــا ،وه ــي ال
تـ ــزال ف ــي ال ـتــاس ـعــة م ــن ع ـمــرهــا ،وس ــاف ــرت إلــى
استوكهولم وحدها في سن الخامسة عشرة
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـت ــدري ــب كــي
تـصـبــح راق ـصــة رئـيـسـيــة ،لـكــن فــي الـســادســة
حبها للتمثيل
عـشــرة مــن عـمــر هــا ا كـتـشـفــت
ّ
تعر ضت ّ
بعد أن ّ
لعد ة إصابات  ،أثرت على
ّ
مستقبلها في عالم الباليه ،وتوجهت إلى
مدرسة التمثيل على ّ
الرغم من أنها قوبلت
بالرفض مرتين قبل أن ّ
يتم قبولها.

زوي كرافيتس
اختيرت الممثلة األميركية زوي كرافيتس للعب
ّ
دور "كات وومان" (المرأة القطة) في الجزء الجديد
من "باتمان" الذي يؤدي بطولته روبرت باتينسون،
وفق ما أفاد أحد المسؤولين في "وارنر براذرز".
ّ
ويتولى مات ريفز إخــراج الجزء الجديد من
"باتمان" المرتقب صدوره في عام .2021
وقـبــل زوي كــرافـيـتــس ،كــانــت قــد اختيرت
ميشال بفايفر وهالي باري وآن هاثواي لتأدية

العثور على جثة سالي نجمة
«إف إكس» الكورية

المسيرة الفنية
بـ ــدأت ف ـي ـكــانــديــر م ـش ــواره ــا ال ـت ـم ـث ـي ـلــي ،م ــن خــال
ّ
محلية فــي السويد ،قبل
المشاركة بعدة مسلسالت
أن تنتقل إلى السينما عام  ،2010مع الفيلم السويدي
ً
ّ
" ،"Pureحيث القت قدرا من القبول مكنها من استكمال
مشوارها الفني في الدراما.
ّ
وتألق أليشيا ،لفت إليها أنظار صناع السينما في
هوليوود ،فقرروا اختيارها للمشاركة في فيلم الدراما
"آ نــا كارنينا" ،ا لــذي صــدر فــي المملكة المتحدة عام
 ،2012وبعد ذلك توالت أعمالها الفنية على الشاشة،
ً
فقدمت عــددا من األ فــام السينمائية المتميزة منها
فـيـلــم ال ــدرام ــا ال ـتــاري ـخــي "تـيـسـتــامـيـنــت أوف ي ــوث"،
وال ـف ـي ـلــم الـمـلـحـمــي "اإلب ـ ــن ال ـس ــاب ــع" ،وف ـي ـلــم األك ـشــن
والمغامرات الكوميدي " ."Man from U.N.C.L.E
و سـطــع نجمها عــام  ،2015بـعــد أن ّأد ت شخصية
آ لــة ذكية في فيلم "إ كــس ماكينة" ،واستطاعت الفوز
بجائزة أوسكار كأفضل ممثلة مساعدة ،خالل حفل
توزيع جوائز األوسكار ،في دورته الـ  ،88عن دورها
في فيلم "الفتاة الدنماركية" التي تؤدي فيه دور زوجة
رجل يتحول إلى امرأة.

بوستر الفيلم

ّ
دور المرأة القطة التي بينها وبين الرجل الوطواط
وخصومة.
غزل ّ
وتمثل زوي ،وهي ابنة المغني الشهير ليني
كرافيتس ،في مسلسل "بيغ ليتل اليز" اليز" الناجح
الــذي يعرض على قناة "اتــش بي أو" .ويأتي هذا
ّ
العدو
اإلعالن في وقت يشهد فيلم "جوكر" حول
ً
ً
اللدود لباتمان نجاحا كبيرا في الصاالت.
(أ ف ب)

أليشيا فيكاندر

ُعـثــر عـلــى فـنــانــة مـشـهــورة مــن نـجــوم الـبــوب
بكوريا الجنوبية ،كانت تعرضت لفترة طويلة
لتعليقات مسيئة على اإلنترنت ،ميتة في منزلها،
وفق ما كشفت الشرطة الكورية.
وقد َعثر على جثة سالي ،التي كانت سابقا مع
فرقة البنات "إف إكس" ،وكيل أعمالها في منزلها
بضواحي العاصمة (سيول).
وقالت الشرطة ،في بيان ،إن الشابة ( 25عاما)
كانت تعاني "اكتئابا شديدا".
وال تـ ــزال الـتـحـقـيـقــات ج ــاري ــة ف ــي مــابـســات
وفاتها.
وتسجل كوريا الجنوبية إحــدى أعلى نسب
االنـتـحــار فــي الـعــالــم ،وفــق إح ـصــاءات حكومية
حديثة .واالنتحار من األسباب الرئيسة لوفيات
من هم دون األربعين من العمر.
وكانت سالي ،واسمها الحقيقي تشوي جين
ري ،معروفة بدفاعها عن حقوق النساء ،وهي
عانت في المقابل تنمر ومضايقات عبر اإلنترنت.
وانطلقت مسيرتها سنة  ،2009مع فرقة "إف
إكــس" ،التي سرعان ما أصبحت من أشهر فرق
البوب الكورية للفتيات في العالم.
وهي أوقفت مسيرتها عام  ،2014بعدما قاست
تنمرا عبر اإلنترنت ،وانسحبت من الفرقة بعد
سنة ،للتركيز على مشاريع تمثيل.

سالي
وكــانــت ســالــي نشطة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،وهي أحيت أخيرا برنامجا تلفزيونيا
تطرق فيه مشاهير إلى تجربتهم مع التنمر.
(أ ف ب)

ثقافات ٢٦

توابل ةديرجلا

•
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القاسمي :سنتجنب أخطاء غيرنا في «الشارقة السينمائي»

«غياب األفالم اإلماراتية عن المهرجان أبرز التحديات التي واجهتنا»
أكدت الشيخة جواهر القاسمي ،أن "مهرجان الشارقة
السينمائي لألطفال والشباب يهدف إلى تجنب األخطاء التي
وقع فيها اآلخرون ،لذلك ينتهج التأني في خطواته".

الشارقة  -محمد جمعة

المهرجان يعتمد
المقاييس
العالمية في
انتقاء األعمال
التي تشارك
بالمسابقة

ق ـ ــال ـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة جـ ــواهـ ــر
الـ ـق ــاسـ ـم ــي ،م ـ ــدي ـ ــرة مــؤس ـســة
"فن" ومديرة مهرجان الشارقة
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي لــأطـفــال
وال ـش ـبــاب ،إن الـ ــدورة الحالية
مــن المهرجان تشهد مشاركة
فـ ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
الــرس ـم ـيــة ،مـعـتـبــرة أن مـســألــة
توسع المهرجان ،ليشمل فئات
أخرى ،بحاجة للتأني.
وذك ــرت أن الـمـهــرجــان اهتم
منذ الــدورة األولــى بالطفل ،ثم
جاء ت فكرة استقطاب الشباب
خــال ال ــدورة الـحــالـيــة ،كما أن
"لـ ـ َّ
ـدي قـنــاعــة ب ـض ــرورة الـتــأنــي
في اتخاذ قرار التوسع ،فيجب
أن يـتـ َّ
ـدرج أي مشروع فني من
مــرحـلــة إل ــى أخـ ــرى ،وأي شــيء
يبدأ كبيرا يسقط سريعا".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اط ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم عـ ـل ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارب األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة،
أوض ـحــت" :لــديـنــا زي ــارات على
مدار العام لمهرجانات عالمية،
سعيا لالستفادة من تجربتهم،
حيث سبق أن زرنا المهرجانات
الـسـيـنـمــائـيــة ف ــي ك ــان وبــرلـيــن
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ونـ ـ ـح ـ ــاول ق ــدر
المستطاع عــدم تـكــرار الــزيــارة
لـ ـنـ ـف ــس الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ،بـ ـه ــدف
التنويع".

تحديات
وعن أ بــرز التحديات التي
ت ــواج ـه ـه ــم خ ـ ــال الـتـحـضـيــر

لــدورات المهرجان المختلفة،
أوضـ ـح ــت ال ـش ـي ـخــة ج ــواه ــر:
"عندما نجلس في اجتماعات
م ــا ب ـعــد ك ــل دورة أط ـل ــب من
فريق العمل التطرق للسلبيات
واألخـ ـط ــاء ال ـتــي وق ـع ـنــا بـهــا،
لتفادي أي هفوة مستقبال".
تحد بالنسبة
وتابعت" :أول ٍ
لـ ـن ــا ك ـ ـ ــان ع ـق ـل ـي ــة ال ـم ـت ـل ـق ــي،
والـ ـت ــدرج الـ ــذي واكـ ــب إط ــاق
المهرجان ،ففي الدورة األولى
اق ـ ـت ـ ـصـ ــر األم ـ ـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى عـ ــرض
أفالم فقط ،ولم يواكب الحدث
ورش أو فعاليات ،وكــان هذا
ال ـش ــيء ع ــن ع ـمــد ،ليستوعب
الـجـمـهــور مــاهـيــة الـمـهــرجــان
السينمائي ،وأن مــا يعرضه
مــن أع ـمــال تتضمن ال ـصــواب
والخطأ ،وهنا يجب أن يأتي
دور األسـ ــرة لـتــوجـيــه الـطـفــل،
مــن ثــم تـ َّ
ـدرج ـنــا ،مــع الـحــرص
والدقة في اختيار األعمال التي
ُ
تعرض بما يناسب المجتمع".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـقـ ـ ــاس ـ ـ ـمـ ـ ــي أن
"التحدي الثاني الذي واجهنا،
هو عدم وجود أفالم إماراتية،
والـيــوم لدينا  7أف ــام ،بعدما
أصبح مهرجان الشارقة منبرا
لعرض تلك األفالم".

أهمية القراءة
وش ـ ـ ــددت م ــدي ــرة مــؤسـســة
"ف ــن" عـلــى أهـمـيــة ال ـق ــراءة في
ا لـتـكــو يــن النفسي والمعرفي
ل ـل ـط ـف ــل ،وقـ ــالـ ــت إن اخ ـت ـي ــار
ال ـشــارقــة عــاصـمــة لـلـكـتــاب لم
ـأت مــن ف ــراغ ،بــل نـتــاج جهد
يـ ِ
كـ ـبـ ـي ــر ،وأكـ ـ ـ ـ ــدت ضـ ـ ـ ـ ــرورة أن
يـغــرس األه ــل فــي الـطـفــل حب
القراءة منذ الصغر.
وحول مدى تأثير الفيلم في
الطفل مقارنة بالكتاب ،بينت

ترجمة عرجاء!

أنه "شيء شخصي ،ويختلف
م ــن إن ـ ِّس ــان إل ــى آخـ ــر ،فـهـنــاك
َمن يفضل قراءة رواية ،من ثم
مشاهدتها كفيلم أو العكس،
لكن في األغلب للطفل السينما
تجذب بصورة أكبر ،خصوصا
مع اإلبهار ،من حيث الصورة
والمؤثرات والموسيقى ،وما
إل ــى ذل ــك مــن م ـكــونــات العمل
السينمائي" ،مــؤكــدة ضــرورة
مواكبة التطور.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

المنافسة
وقـ ــالـ ــت ال ـش ـي ـخ ــة ج ــواه ــر:
"ك ـ ـعـ ــرب ل ــدي ـن ــا الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
منافسة األ ف ــام السينمائية
الـغــربـيــة ،لـكــن عـنــدمــا تتوافر
لدينا الثقة والرغبة في ذلك.
يجب أال نقلد الغرب ،بل نعمل
ونستثمر المواهب التي لدينا،
ونثق في أنفسنا ،ونقدم إرثنا
وتجاربنا للعالم".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ال ـت ــي
ُ
ت ـطــرح ح ــول ص ـنــدوق الــدعــم،
الفتة إلى أن مثل هذه الخطوة
تحتاج إلى دراسة ،خصوصا
أن هناك العديد من صناديق
دعم صناعة السينما التي تم
إطالقها ،من ثم أغلقت في دول
عــدة ،موضحة" :لذلك يحتاج
األمر إلى دراسة ،حتى ال نكرر
أخطاء غيرنا" ،مشيرة إلى أن
إدارة مهرجان الشارقة تختار
اإليجابيات من المهرجانات
األخرى ،وتتفادى األخطاء.

آلية االختيار
وعـ ــن آل ـي ــة اخ ـت ـي ــار األفـ ــام
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان،
خـ ـص ــوص ــا أن ع ـ ـ ــدد األف ـ ـ ــام

جواهر القاسمي
المتنافسة هذا العام تضاعف
ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ،أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت
القاسمي" :مثل أغلب القواعد
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط الـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ـع ـهــا
المهرجانات العالمية الختيار
األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ت ـن ــاف ــس عـلــى
جــوائــزهــا ،مـثــل :أال يـكــون مـ َّـر
على إنتاجه أكثر من عامين،
وأن تكون األفالم هادفة ،فضال
عن عدم الدخول في السياسة
أو خدش الحياء ،أو تناول أي
موضوعات دينية".
وأضــافــت أن "ه ـنــاك أفــامــا
مــن ُصـنــع األط ـفــال ،وبعضها
ُيــرفــض ،ودور المهرجان هو

إق ــام ــة ورش لــأط ـفــال الــذيــن
رف ـضــت أفــام ـهــم ،بـحـيــث يتم
تهيئتهم نفسيا لتقبل النقد
وال ـم ـنــاف ـســة ف ــي ج ــو صـحــي،
وأن ا لـ ـمـ ـه ــر ج ــان ال يـقـتـصــر
على الترفيه فقط ،بل الترفيه
والتعليم" ،الفتة إلى أن اختيار
لجان التحكيم من األطفال يتم
وفق قواعد.

العقل :األفضلية للمسرح ألنه األصل وأبو الفنون
تنظيم ورش
لألطفال الذين
ُرفضت أفالمهم
ً
لتهيئتهم نفسيا
لتقبل النقد

شهد الـيــوم الـثــانــي ألي ــام مـهــرجــان الـشــارقــة الــدولــي
سلسلة من األفــام وورش العمل التفاعلية والجلسات
النقاشية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية ،والتي
أقيمت في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وم ــن األفـ ــام ال ـتــي حـظـيــت بــإق ـبــال جـمــاهـيــري كبير
وصلة البرغي وذكريات مــارا وفي الهواء الطلق وخبز
البحر وذك ــرى صامتة وفـقــدت أبــي وغيرها مــن األفــام
مختلفة القوالب.
وعلى مستوى الجلسات النقاشية استعرض الفنان
عـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ب ــداي ــات مـسـيــرتــه الـفـنـيــة م ــع فــرقــة
مسرح الخليج العربي عام  ،1970كاشفا أن موهبته لم
تكن نتاجا لالختالط بفنانين ومحترفين ،بــل بفضل

النشاط المدرسي واألندية الصيفية ،مضيفا أن بدايته
في المسرح والتلفزيون ،الذي انتقل له فيما بعد ،كانت
ببطولة.
وأكد العقل أن الشارقة تعيش حالة ثقافية استثنائية
في المنطقة العربية والعالم ،مشيدا بإنجازات الشيخ
د .سلطان القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم إمارة
الشارقة ،واهتمامه بالثقافة والفنون ،وكيف استطاع
برؤيته إيصال إمارة الشارقة إلى العالمية.
وعــن المسرح بين الثمانينيات والـيــوم ،قــال الفنان
المسرحي والتلفزيوني" :إن األمــر فيما مضى كان أقل
تعقيدا ،لبساطة تلك المرحلة الزمنية ،حيث كان المسرح
يـتـنــاول قـضـيــة واحـ ــدة ويــركــز عـلـيـهــا ،أم ــا ال ـي ــوم ،ومــع

التعقيد الذي يبسط أذرعه على مجمل حياتنا ،فالمسرح
مطلوب منه أن يتحدث عن جملة من القضايا؛ اإلنسانية
واالجتماعية ،كما أن المسرح قديما ،كان يتطلب اإلعداد
أبسط
لــه فـتــرات طويلة وجـهــدا شــاقــا ،لكن الـيــوم األمــر َ
بمراحل ،بفضل التقدم التقني".
وأشار العقل في معرض رده على أسئلة الحضور إلى
أن األفضلية تبقى للمسرح ،بفضل التفاعل المباشر مع
الجمهور ،واصفا إياه بأنه "األصل" و"أبو الفنون" ،مؤكدا
أهمية النظر إلى المسرح بوصفه وسيلة للتغيير ،ساردا
للحضور كيف استطاع أن يحدث تغييرا فــي القانون
الـصـحــي بــالـكــويــت ،بــواسـطــة إح ــدى مـســرحـيــاتــه التي
تناولت قضية متعلقة به.

الضنحاني :الفجيرة تطلق المبادرات اإلبداعية والثقافية
خالل مؤتمر صحافي للتعريف بجائزة الشيخ راشد الشرقي
فضة المعيلي

أفاد رئيس مجلس أمناء
جائزة الشيخ راشد بن حمد
الشرقي لإلبداع ،محمد
الضنحاني ،بأن الفجيرة
دأبت على إطالق المبادرات
اإلبداعية والثقافية.

الجائزة تسعى
إلى الحفاظ على
مكانتها كمشروع
ثقافي مهم
الفالسي

أقامت لجنة جائزة الشيخ
راشد بن حمد الشرقي لإلبداع
فــي رابـطــة األدب ــاء الكويتيين
ً
ً
مـ ــؤت ـ ـمـ ــرا صـ ـح ــافـ ـي ــا ،ب ـه ــدف
تسليط الضوء على الجائزة،
وال ـت ـعــريــف ب ــدوره ــا ف ــي دعــم
ُ
ال ــك ـت ــاب وال ـم ـبــدع ـيــن ال ـع ــرب،
وا سـتـقـطــاب المتنافسين في
ح ـقــول ـهــا األدبـ ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
المختلفة ،وذلك ضمن جوالت
الجائزة التعريفية في مختلف
عواصم البلدان العربية.
وتحدث في المؤتمر ،الذي
قدمته اإلعالمية أمل عبدالله
ف ــي دي ــوان ـي ــة ال ــراب ـط ــة ،مــديــر
الديوان األميري في الفجيرة
رئ ـيــس مـجـلــس أم ـن ــاء جــائــزة
الشيخ راشد الشرقي لإلبداع،
مـحـمــد الـضـنـحــانــي ،ومــديــرة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة لـ ـ ـ ــإبـ ـ ـ ــداع ح ـص ــة
الـ ـف ــاس ــي ،وب ـح ـض ــور نـخـبــة
م ــن م ـبــدعــي وأدبـ ـ ــاء وفـنــانــي
الكويت.
في البداية ،قال الضنحاني
إن الجائزة تقام وتنظم برعاية
كريمة من مسؤولي اإلمارة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "ا ل ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرة
دأب ــت على إط ــاق العديد من
المبادرات اإلبداعية والثقافية
ِّ
تجسد إيمان
الضخمة ا لـتــي
الـ ـقـ ـي ــادة ب ـ ــال ـ ــدور ال ـم ـح ــوري
للثقافة والفنون ،وقيمتها في
بناء األمم واالرتقاء باإلنسان،
ومن أهمها مهرجان الفجيرة
الدولي للفنون ،الذي ستنطلق
دورتـ ـ ـ ــه ال ــرابـ ـع ــة فـ ــي ف ـب ــراي ــر
 ،2020وجــائــزة الشيخ راشــد
الشرقي لإلبداع ،التي ألتقيكم
ال ـي ــوم لـلـتـعــريــف بـمـنــافـســات
دورتها الثانية هذا العام".
وأكـ ـ ــد ال ـض ـن ـحــانــي ح ــرص
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـث ـق ــاف ــة
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـش ـيــخ
راشــد الشرقي ،على أن تكون
المبادرات الثقافية ذات سمة
م ـ ـت ـ ـجـ ــددة ومـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــردة ت ـخ ــدم

فــي  30سبتمبر مــن كــل عــام ،يحتفل العالم ب ـ "الـيــوم العالمي
للترجمة" ،وذلك برعاية "االتحاد الدولي للمترجمين" ،وقد سرى
هذا االحتفال منذ عام .1991
ً
ّ
وإذا كانت الترجمة قد شكلت عبر المسيرة البشرية جسرا بين
شعوب ومعارف وخبرات العالم من أقصاه إلى أقصاه ،فلقد باتت
ً
ً
ً
ً
اليوم حدثا لحظيا متجددا وحاضرا في مختلف مناحي الحياة.
إن الترجمة ،في أحد وجوهها ،هي انكشاف على اآلخر ،بفكره
وعلمه وطباعه وخصائص حياته وبيئاته ،بما يؤكد على معرفة
وامتالك المشترك اإلنساني بين مختلف شعوب األرض .وإذا كانت
ً
الترجمة العربية الحديثة ،وتحديدا الترجمة األدبية في المسرح
والشعر والقصة والــروايــة والتاريخ ،قد انشغلت بالترجمة إلى
العربية ،منذ بدايات القرن العشرين ،ومن مختلف لغات العالم،
ً
ً
ً
فإن رصيدا معرفيا كبيرا قد توفر للدارس والمثقف العربي ،مما
ّ
مكن العربي من التواصل المعرفي مع اآلخر ،حيث كان هذا اآلخر.
ً
ً
لكن ،ما بات واضحا وجليا هو أن حركة الترجمة من العربية ،كانت
ولم تزل ،عرجاء تعمل باتجاه واحد هو ترجمة اآلداب األجنبية إلى
ً
اللغة العربية .وهذا جهد مهم ،لكن المهم أيضا هو وجود حركة
ّ
ترجمة عربية منظمة لترجمة اآلداب العربية ،قديمها وحديثها
إلى اللغات األخرى.
إن مــراكــز تــرجـمــة عــربـيــة مـتـنــاثــرة عـلــى ط ــول الــوطــن الـعــربــي
ً
وعرضه ،وجهودا فردية في الترجمة؛ ال يمكن أن تؤدي إلى نقل
األدب العربي إلى اآلخر ،خاصة أن صورة اإلنسان العربي واإلنسان
المسلم هي صورة ّ
مشوهة يشوبها ألف خراب وخراب ،وعلى رأس
ْ
تلك الخرابات تأتي صورة العربي البدوي ،الذي ما زال هناك من
الجمال في ترحاله ،أو ذلك
يعتقد أنه يعيش في خيمة ويستعمل ِ
العربي الغني الذي يمتلك بئر بترول في الساحة الخلفية لبيته،
ً
وأخيرا صورة العربي التي تتداخل مع المسلم اإلرهابي القاتل.
وهذه صورة تغذيها آلة اإلعالم الغربي ليل نهار ،ويغذيها أكثر
الفعل اإلرهابي لبعض مدعي اإلسالم ،على طول وعرض العالم،
بسلوكيات وحشية تتراوح بين القتل والتفجير واالغتصاب.
إن المالحظ اليوم -مع ازدياد دور النشر العربية ،ومع ازدياد
ً
اإلق ـبــال على الـكـتــاب ،والـكـتــاب األدب ــي تـحــديــدا -وج ــود جيل من
المترجمين الـشـبــاب فــي مختلف األق ـطــار الـعــربـيــة .شـبــاب يــرى
ً
ً
بعضهم في الترجمة أمرا هينا ،ويرى في ترجمة رواية أو مجموعة
قصصية أو ديوان شعر ،ممارسة ممتعة تدر عليه بعض المال .لكن
ً
المالحظة الصارخة أيضا ،هو أن بعض هذه الترجمات ال عالقة
لها بالترجمة األدبية ،وهي أبعد ما تكون عن روح النص األصلي.
فمن يترجم من أي لغة عليه بداهة أن يتعمق في عوالم تلك اللغة
وبيئاتها المختلفة ،وأن يدرك أن للكالم مستويات عدة ،أبسطها
وأقلها أهمية هو المستوى الظاهر على سطح النص ،وأهمها ذاك
القابع خلف عالم البلد المترجم منه.
أتكلم من واقع تجربة شخصية ،بأنني بت أرى عشرات ،إن لم
يكن مـئــات ،الترجمات لــروايــات ومجاميع قصصية وكتب سير
ذاتية ،ألسماء لم أسمع بها ،وليس هناك أي تعريف من قبل الناشر
ً
بها .وبالتالي أقف مترددا أمام اقتناء الكتاب أو تركه إلى كتاب آخر.
ّ
أنا وجيلي تتلمذنا على ترجمات رصينة لكتاب عرب نذروا
أعمارهم للعلم والتعلم والترجمة ،وكلنا يذكر ترجمات سامي
الدروبي وإحسان عباس وسلمى الجيوشي ،وغيرهم كثير ،بينما
تمأل أرفــف المكتبات اليوم ترجمات جديدة ألجيال من الشباب
الـعــربــي ،ال ــذي ال نـعــرف وال ن ــدري م ــدى مـقــدرتــه الحقيقية على
ً
الترجمة ،كما نقف كثيرا أمام انصراف الجهد الفردي وكذا الجماعي
ُ
عن ترجمة األدب العربي إلى اللغات األخــرى ،وبعد المؤسسات
والناشر العربي عن أي شركات مع ناشرين أجانب لترويج األدب
العربي وتقديمه بأفضل صورة للقارئ اآلخر.
الترجمة جسر ،وال أدري إلى متى نبقى بترجمة عرجاء ،نعبر
الجسر من جهة واحدة!

حصاد

جائزة «بوكر» مناصفة
بين آتوود وإيفاريستو

مارغريت آتوود
المشاركون في المؤتمر الصحافي برابطة األدباء
الثقافة والفن والمبدعين في
الــوطــن الـعــربــي ،لــذلــك أقــامــت
مـ ـه ــرج ــان ال ـف ـج ـي ــرة ال ــدول ــي
ل ـل ـف ـنــون وأع ـ ـ ــدت ف ـعــال ـيــاتــه،
ليتم االحتفاء بجميع أشكال
ال ـف ـنــون ال ــراق ـي ــة ،وف ـتــح آف ــاق
التبادل الثقافي والفني بين
ش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـعـ ــالـ ــم ع ـ ــن ط ــري ــق
ع ـ ـ ـ ــروض األداء وا ل ـ ـ ـنـ ـ ــدوات
وورش الـ ـعـ ـم ــل الـ ـت ــي ت ــدع ــم
أهــداف المهرجان ،كما تدعم
جائزة الشيخ راشد الشرقي،
وت ــأه ـي ــل األج ـ ـيـ ــال ال ـج ــدي ــدة
واالستثمار فيهم فــي رحــاب
َّ
الفكر البناء والثقافة الجادة.

 55دولة
وأض ــاف أن المهرجان في
دورته الثالثة سيقام بمشاركة
 55دو ل ـ ـ ـ ــة ،و سـ ـيـ ـض ــم األدب
والفنون والموسيقى والرقص
والـمـســرح ،إضــافــة إلــى ورش
للنحت ،بمشاركة نحاتين من
مختلف بلدان العالم.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم
م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة ل ـك ـب ــار
الفنانين الكويتيين ،ومنهم
الـفـنــان ال ــراح ــل عبدالحسين
ع ـبــدالــرضــا ،وال ـم ـخــرج ف ــؤاد
الشطي ،وغيرهما.
وك ـ ـشـ ــف الـ ـضـ ـنـ ـح ــان ــي أن
لجنة الجائزة اختارت الكويت
ضمن جولتها التعريفية في
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،السـتـقـطــاب
المشاركين منها ،كونها تعد
ً
ً
راف ـ ــدا مـهـمــا للثقافة واألدب
والـ ـف ــن ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي،
الفتا إلى دور الكويت الكبير
عبر السنين فــي دعــم وإث ــراء
الثقافة بــأ عـمــال فنية خالدة
وأيقونات أدبية مؤثرة تركت
ب ـص ـم ــات ـه ــا ال ـم ـت ـم ـي ــزة عـلــى
المشهد اإلبــداعــي فــي العالم
العربي عبر أجيال مختلفة.

الحركة الثقافية
مــن جهتها ،قــالــت الفالسي

إن "جائزة الشيخ راشد الشرقي
لإلبداع في دورتها الثانية هذا
العام تسعى إلى الحفاظ على
مكانتها كمشروع ثقافي مهم
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ي ـت ـيــح لـلـشـبــاب
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ف ـ ــرص ـ ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة
والتنافس".
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
ُ
تستهدف الكتاب والمبدعين
من جميع أقطار الوطن العربي،
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم الـ ـح ــرك ــة
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وإب ـ ـ ـ ــراز ال ـم ــواه ــب
اإلبــداعـيــة الشابة فــي مختلف
ال ـح ـق ــول األدب ـ ـيـ ــة ،ف ــي الـشـعــر
والـ ــروايـ ــة وال ـق ـص ــة الـقـصـيــرة
والنص المسرحي والدراسات
النقدية والبحوث التاريخية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي:
"تـ ـخـ ـصـ ـي ــص الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ل ـف ـئــة
ً
الشباب يأتي انطالقا من إيمان
القائمين عليها بالدور المهم
الذي يلعبه الشباب في تطوير
األمم والنهوض بها ،حيث إن
الـثـقــافــة ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن أي
مـ ـش ــروع ن ـه ـضــوي ح ـض ــاري،

ف ـص ـن ــع الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى ال ـث ـق ــاف ــي
واألدبي من الشباب في الوطن
العربي سيثري هذا المشروع
ال ـث ـقــافــي ،ويـحـتـفــي بــالـعـقــول
والمواهب الشابة ،ويحتضن
إب ــداع ــاتـ ـه ــم األدبـ ـ ـي ـ ــة ،وي ــدع ــم
مسيراتهم في الكتابة ليقدمها
للعالم".
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان
ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة تـ ـض ــم أسـ ــاتـ ــذة
م ـت ـخ ـص ـص ـيــن مـ ــن ال ـعــام ـل ـيــن
ف ــي ال ـح ـقــل األدبـ ـ ــي وال ـث ـقــافــي
والمعرفي ،وسيتم منح  30ألف
دوالر للفائز األول ،و 20ألفا
للفائز الثاني ،و 10آالف للفائز
ال ـث ــال ــث ،م ــع تــرج ـمــة األع ـم ــال
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة ب ــالـ ـم ــراك ــز ال ـع ـش ــرة
األولـ ـ ـ ــى ،ون ـش ــره ــا بــالـلـغـتـيــن
العربية واإلنكليزية.

ُمنحت جــائــزة "بــوكــر" األدب ـيــة العريقة مناصفة للكندية
مارغريت آت ــوود عــن كتاب "ذي تيستامنتس" والبريطانية
مــن أصــل نيجيري بــرنــارديــن إيـفــاريـسـتــو عــن رواي ــة "غـيــرل،
ويمان ،آذر".
ونالت الروائية والشاعرة الكندية مارغريت آتــوود ثاني
جائزة بوكر في مسيرتها عن "ذي تيستامنتس" ،وهو التتمة
المرتقبة ّ
جدا لرواية "ذي هاندمايدز تايل" حول تحول الواليات
المتحدة إلى جمهورية جلعاد الدينية التوتاليتارية.
وق ــال ــت ال ـك ــات ـب ــة الـ ـت ــي وضـ ـع ــت شـ ـ ــارة ت ــرم ــز إل ـ ــى حــركــة
"إكستينكشن ريبيليين" المطالبة بتدابير مــن أ جــل حماية
ً
البيئة "لقد فوجئت كثيرا ،فكنت أظن أنني تقدمت في السن
كثيرا".
ومنحت أيضا جائزة "بوكر" في نسختها لعام  2019إلى
الكاتبة البريطانية من أصل نيجيري برناردين إيفاريستو
عن "غيرل ،ويمان ،آذر" حول حياة عائالت سود في بريطانيا.
وقالت إيفاريستو ( 60عــامــا)" :أنــا أول امــرأة ســوداء تفوز
بالجائزة" ،مضيفة" :إنه ألمر ال يصدق أن أتشارك الجائزة مع
أسطورة" ،مثل مارغريت آتوود.
وروايــة إيفاريستو منقسمة إلــى عــدد من الفصول يــوازي
عدد الشخصيات ،وهن نساء سوداوات بغالبيتهن من بيئات
ُ
وأج ـيــال مختلفة ت ـســرد قصصهن عـلــى خلفية ت ـســاؤالت ال
تنقطع عن لون البشرة والتمييز في العالقة بالثقافة.
وهي المرة الثالثة التي تمنح فيها هذه الجائزة منذ إطالقها
قبل  50عاما مناصفة إلى كاتبين ،بعد  1974و.1997
وقد ّ
عدلت القواعد بعد ذلك لتفادي من حيث المبدأ حالة من
هذا القبيل ،غير أن رئيس لجنة التحكيم بيتر فلورنس اعتبر
أن "الوضع كان يقتضي اختيار هذين الكتابين".
(أ ف ب)

توابل ةديرجلا
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نهى عابدين :معيار اإليرادات في األفالم خاطئ
تستعد لدور كوميدي بمسلسل «روحين في زكيبة»
ً
تعيش الفنانة نهى عابدين حالة من النشاط الفني بين السينما والتلفزيون بعدة أعمال متنوعة ،تقدم فيها أدوارا مختلفة.
وفي دردشتها مع «الجريدة» ،تتحدث عابدين عن مشاريعها الجديدة وتفاصيلها ،إضافة إلى معايير اختياراتها الفنية ...وفيما
يلي التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

تجربتي
في «فلفل
شطة» كانت
ً
متميزة جدا
وسعدت بها

• حدثينا عــن تجربتك في
«الكنز .»2
ً
 سعدت جدا باختياري منجانب المخرج شريف عرفة،
للمشاركة في فيلم «الكنز ،»2
فهو مخرج كبير ،والفيلم من
األعمال الضخمة على جميع
المستويات الفنية ،بداية من
الــورق الــذي كتبه عبدالرحيم
ً
كمال مرورا بأبطال العمل من
ً
نجوم الصف األول ،فضال عن
أن دور الراقصة الغجرية الذي
قــدم ـتــه ل ــم أظ ـه ــر ب ــه م ــن قـبــل،
ومختلف عن تجاربي السابقة،
لذا لم أتردد في الموافقة.

حياة الغجر
• كيف استعددت لشخصية
الراقصة الغجرية «لواحظ»؟
 ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج شـ ــريـ ــف ع ــرف ــةً
ساعدني كثيرا أثناء التصوير
لـكــي أق ــدم ال ــدور بشكل جيد،
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـع ـ ـيـ ــش ف ــي
أربعينيات القرن الماضي ،لذا
كنت حريصة على قراءة الكثير
من المعلومات عن حياة الغجر
ً
في تلك الفترة ،وتحديدا الغجر
بمنطقة الصعيد ،حتى أتمكن
مــن اإللـمــام بالتفاصيل خالل
فترة التحضيرات ،كما حرصت
على مشاهدة بعض األعـمــال
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـ ـت ــي ت ـن ــاول ــت
الغجر وحياتهم.

ال أعرف حتى
اآلن ما إذا كان
هناك جزء
اآلراء اإليجابية
جديد أم ال
• م ــا رأيـ ــك ف ــي الـفـيـلــم بعد
عرضه بالصاالت؟
من مسلسل
 سعيدة بردود الفعل التي«الشارع اللي
ح ـق ـق ـهــا ح ـت ــى اآلن ،وأت ــوق ــع
ً
أن ي ـح ـق ــق م ـ ــز ي ـ ــدا مـ ــن اآلراء
ورانا»

اإليـ ـج ــابـ ـي ــة مـ ــع ع ــرض ــه عـلــى
ال ـش ــاش ــات وإت ــاح ـت ــه ل ـقــاعــدة

جماهيرية أ كـبــر ،فالفيلم من
ً
األعـ ـم ــال الـمـهـمــة سـيـنـمــائـيــا،
وا لـتــي أفتخر بأنني شاركت
فيها.

كاف
دليل ٍ
ـت مــن ضعف
• هــل انــزعـجـ ِ
إيرادات الفيلم مقارنة باألفالم
التي طرحت معه؟
 رأيي الشخصي أن اختياراإلي ــرادات كمعيار وحيد فقط
لـتـقـيـيــم األفـ ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة
أمـ ـ ـ ــر خ ـ ــاط ـ ــئ بـ ـشـ ـك ــل كـ ــامـ ــل،
ً
ً
خـصــوصــا أنـهــا ليست دلـيــا
ً
كــافـيــا عـلــى الـنـجــاح والـفـشــل،
صحيح أنها عنصر مهم في
نـجــاح الـعـمــل ،لـكــن إذا نظرت
ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـس ـي ـن ـم ــا ف ـس ـت ـجــد
ً
أعماال لم تحقق إيرادات جيدة
عندما طــرحــت ،وربـمــا فشلت
ً
ت ـجــاريــا ،لكنها بقيت خــالــدة
في تاريخ السينما المصرية،
و فــي النهاية كممثلة يهمني
تقديم أدوار جـيــدة ومختلفة
ً
تضيف لي فنيا مثل تجربتي
فــي «الـكـنــز  ،»2الـتــي استفدت
ً
منها كثيرا.

فيلم «الهجام»
• ماذا عن تجربتك الجديدة
في «الهجام»؟
 أ نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض فـ ـيـ ـل ــمً
«الـ ـهـ ـج ــام» ،ق ــري ـب ــا بــال ـصــاالت
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،فــال ـم ـســألــة بيد
الـشــركــة الـمـنـتـجــة ،إذ انتهيت
من تصوير دوري والملصقات
ال ــدع ــائ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة بــالـفـيـلــم،
وأشارك فيه مع أحمد عبدالله
محمود وعمر الشناوي ،وتدور
أحـ ــداثـ ــه ف ــي إطـ ـ ــار اج ـت ـمــاعــي
ب ـش ـكــل م ـت ـص ــاع ــد ،وهـ ـ ــذه هــي
المرة األولى التي أتعاون فيها

م ــع ال ـم ـخــرج كــريــم ال ـش ـنــاوي،
مخرج العمل.
• ح ــدثـ ـيـ ـن ــا ع ـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل
دورك.
 أجـ ـ ـس ـ ــد ش ـخ ـص ـي ــة ف ـت ــاةب ـس ـي ـطــة تـجـمـعـهــا ق ـص ــة حــب
م ــع أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه م ـح ـمــود،
ولـكــن ال ـظ ــروف الـصـعـبــة التي
ي ــواجـ ـه ــانـ ـه ــا ف ـ ــي ح ـي ــات ـه ـم ــا
تـجـعـلـهـمــا ي ـص ـطــدمــان بــواقــع
مــريــر ح ـتــى ب ـعــد ارتـبــاطـهـمــا،
وس ـن ـشــاهــد م ــا س ـي ـحــدث عبر
أحداث شيقة مليئة بالتفاصيل.

«الشارع اللي ورانا»
ـان مــن
• ه ــل هـ ـن ــاك جـ ــزء ثـ ـ ـ ٍ
مسلسل «الشارع اللي ورانا»؟
 ال أع ــرف حـتــى اآلن م ــا إذك ـ ــان هـ ـن ــاك ج ـ ــزء ج ــدي ــد أم ال
لمسلسل «الشارع اللي ورانا»،
ل ـك ـن ـن ــي اس ـت ـم ـت ـع ــت بــال ـع ـمــل
ً
والتجربة جدا ،وفي حال قرروا
تقديم جزء جديد لن أتردد في
المشاركة به.

مسلسل كوميدي
• ماذا عن تجربتك بمسلسل
«روحين في زكيبة»؟
ً
 بدأت تصويره أخيرا ،وهومـسـلـســل كــوم ـيــدي اجـتـمــاعــي
أش ـ ــارك ف ـيــه م ــع مـجـمــوعــة من
ال ـف ـنــان ـيــن ،مـنـهــم أوس أوس،
وحمدي الميرغني ،وسيعرض
ً
قريبا على الشاشات ،وهو من
إخراج محمد مصطفى ،وكتبه
لؤي السيد.
•  ...وماذا عن دورك فيه؟
 دوري هو شخصية «نونة»،الفتاة الشعبية البسيطة التي
تقع في حب حمدي الميرغني،
ً
لـكـنـهـمــا ي ــواج ـه ــان ك ـث ـي ــرا من
الـمـشــاكــل ف ــي إطـ ــار كــومـيــدي،

ّ
سينما « »2020تصور خارج مصر
«مو» ألميركا وكرارة بين إيطاليا وأوكرانيا وهيفاء في أوروبا

هيفاء وهبي

●

القاهرة  -محمد قدري

يتجه كتاب السيناريو لألعمال
الــدرامـيــة لـعــام  2020إلــى االعتماد
ع ـ ـلـ ــى شـ ـخـ ـصـ ـي ــات روايـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم أو
قـصـصـهــم وت ـص ــوي ــره ــا ف ــي خ ــارج
م ـص ــر مـ ـث ــل أمـ ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،إذ
تـعــا قــد ا لـنـجــم محمد ر م ـضــان على
ف ـي ـل ــم ج ــدي ــد ب ــاس ــم «مـ ـ ـ ــو» ،ي ـقــدمــه
خالل موسم عيد الفطر المقبل ،بعد
تعاقده على عدة أعمال سينمائية
وتــراج ـعــه عـنـهــا وتـقــديـمــه اع ـتــذاره
لصناعها.
والفيلم الجديد من تأليف وسام
صبري ويقف على إخراجه حسين
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاوي ،ب ـ ـعـ ــد  4سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
ال ـت ـع ــاون ف ــي فـيـلـمـهـمــا األول «شــد
ً
ً
أج ـ ــزاء» ال ــذي حـقــق ن ـجــاحــا كـبـيــرا
فـيــه وق ــت عــرضــه ،والـفـيـلــم الجديد
لرمضان هو األول الذي يخرج فيه
الفنان خارج مصر في أحداثه.

مهاجر في أميركا
وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ال ـجــديــد،
ف ــي جـ ــزء ك ـب ـيــر م ـن ـهــا خ ـ ــارج مصر
حـ ــول ق ـصــة ش ــاب م ـصــري يـتــوجــه
إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
ً
م ـه ــاج ــرا ،ويـتـمـيــز بــالـطـيـبــة وع ــدم
قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى ال ـت ـك ـي ــف مـ ــع ال ـب ـي ـئــة
المحيطة ويتعرض لإلهانة والذل
خــال بــدا يـتــه قبل أن يتعرف عليه
أحــد ال ـعــرب الـمـهــاجــريــن ،ليكتشف
ب ـعــد ذل ــك أن ــه وق ــع ف ــي ف ــخ الـمــافـيــا
العالمية.
وبـعــد اخ ـت ـبــارات ،يــدخــل رمـضــان
بشخصيته التي يقدمها إلى داخل
ً
ً
المافيا ويصبح عضوا بارزا ويظهر
اس ـ ــم «مـ ـ ــو» الـ ـ ــذي أخـ ـ ــذه مـ ــن االسـ ــم
الـشـهـيــر لـلـنـجــم ال ـم ـصــري الـعــالـمــي
محمد صالح ،ويبدأ في رحلة طويلة
ويدخل في مغامرات عديدة ،وترشح
الشركة المنتجة األبطال للتصوير
ال ـ ــذي ي ـتــم ب ــالـ ـت ــوازي م ــع مـسـلـسـلــه

محمد رمضان

محمد إمام في كواليس «لص بغداد»

الجديد «برنس» مع المخرج محمد
سامي لعرضه خالل موسم رمضان
القادم.

إيطاليا أو أوكرانيا
من جانبه ،بــدأ النجم أمير كــرارة
تصوير فيلمه الجديد «بطل روما»،
لـ ـلـ ـع ــرض خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،إذ
ص ــور ع ــدة مـشــاهــد بــرفـقــة الـمـخــرج
بيتر ميمي بأحد جبال لبنان على
أن يـسـتـكـمــل ت ـصــويــر ع ــدة مـشــاهــد
بمصر خالل األيام المقبلة ويستكمل
التصوير بإيطاليا أو إحــدى ا لــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي ح ــال ــة عـ ــدم الـتـمـكــن
مــن الـتـصــويــر بــإيـطــالـيــا إذ رشحت
أوكرانيا للتصوير.
وتــدور األح ــداث حــول الشخصية
التي يجسدها كرارة ضمن عصابات
المافيا بإيطاليا ورحلته للخروج
مــن المشكالت التي لحقت بــه حتى
ي ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى مـ ـص ــر مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،إذ
رص ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة م ـ ــوازن ـ ــة ضـخـمــة
ً
للتصوير الخارجي للفيلم خصوصا
ب ـع ــد أن ن ـج ــح ك ـ ـ ــرارة خ ـ ــال فـيـلـمــه
ال ـســابــق «كــازابــان ـكــا» ال ــذي صــوره
بــال ـم ـغــرب ول ـب ـنــان وح ـق ــق إي ـ ــرادات
عالية بشباك التذاكر.
و مــن المقرر االنتهاء من تصوير
الفيلم بــدا يــة ا لـعــام المقبل ،على أن
يـ ـع ــرض خ ـ ــال م ــوس ــم ع ـي ــد ال ـف ـطــر
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ويـ ـ ـع ـ ــد ك ـ ـ ـ ـ ــرارة مـ ـ ــن أكـ ـث ــر
ً
الفنانين الذين صوروا أعماال خارج
مـصــر ومـنـهــا «حـ ــواري بــوخــارســت»
و«كلبش» و«كازبالنكا» وغيرها من
األعمال.

«لص بغداد»
مــن جــانـبــه ،اق ـتــرب الـنـجــم محمد
إمام على االنتهاء من تصوير أحدث
أفــامــه «ل ــص بـ ـغ ــداد» ،إذ يـتـبـقــى له
أس ـ ـبـ ــوع ت ـص ــوي ــر واحـ ـ ــد ف ـق ــط بـعــد
سلسلة من التأجيالت لعرضه خالل

موسم عيد الفطر أو عيد األضحى
القادم ،على أبعد تقدير.
والـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد صـ ـ ـ ــور ب ـي ــن
مصر ،بالقاهرة والمدن الساحلية،
وعـ ــدد م ــن ال ـم ـشــاهــد بـمــديـنــة دب ــي،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـشــاهــد س ـت ـصــور فــي
ب ـل ـغ ــاري ــا وأوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،ح ـي ــث تـ ــدور
رح ـلــة الـفـيـلــم ح ــول الـبـحــث عــن كنز
فــرعــونــي وي ـح ــاول الـبـطــل الــوصــول
إليه ،ويشاركه في البطولة ياسمين
رئيس ومحمد عبدالرحمن وفتحي
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب ،ومـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ت ــام ــر
إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى،
إذ رصدت شركة «سينرجي فيلمز»،
لـلـمـنـتــج تــامــر مــرســي أك ـبــر مــوازنــة
إن ـتــاج ـيــة لـمـحـمــد إم ـ ــام ف ــي حـيــاتــه
ً
الفنية لتصوير الفيلم خارجيا.

«أشباح أوروبا»
ب ــدور ه ــا ،تستعد ا لـنـجـمــة هيفاء
وهبي لعرض أ حــدث أفالمها برفقة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـف ـ ـي ـ ـشـ ــاوي ب ــاس ــم
«أشباح أوروبا» ،إذ حدد طاقم العمل
وس ـي ـنــاريــو الـفـيـلــم ت ـصــويــر معظم
المشاهد بعدد من الدول األوروبية
م ـن ـهــا ال ـم ـج ــر وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا وغ ـيــرهــا
ويكمل الطاقم التصوير لعرضه في
موسم رأس السنة ا لـقــادم ،إذ رصد
محمد وزيري منتج الفيلم مبلغ 30
مليون جنيه.

دولة أوروبية
مــن ناحيته ،يبحث الفنان أحمد
ً
عز عن دولة أوروبية للتصوير بدال
من السعودية ،الستكمال المشاهد
المتبقية من فيلمه الجديد «العارف»،
مــن أجــل الـعــرض خــال مــوســم رأس
ال ـس ـن ــة الـ ـق ــادم ــة ،ويـ ـب ــدأ ال ـت ـصــويــر
ً
قريبا برفقة الفنان أحمد فهمي عقب
عودته من إجازة الزواج التي عطلت
الفيلم أكثر من شهر.

نهى عابدين
ول ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى أظ ـه ــر بـشـكــل
ك ــومـ ـي ــدي درام ـ ـ ـ ــي ،ل ـ ــذا أش ـعــر
بترقب لــرد فعل الجمهور عن
المسلسل.

«شبر ميه»
• وتجربتك بمسلسل «شبر
ميه»؟
 بــدأ عــرض مسلسل «شبرً
م ـ ـيـ ــه» ،أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،وهـ ـ ــو يـنـتـمــي
لألعمال االجتماعية «الاليت»،
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ــرجـ ــل
وال ـ ـمـ ــرأة ،وال ـح ـق ـي ـقــة أنـ ــه منذ
قــراء تــي للسيناريو تحمست
بشدة للتجربة ،فالعمل مكتوب
ب ــاحـ ـت ــرافـ ـي ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ــال
ً
األحداث ستشاهدون خطوطا
درام ـ ـيـ ــة عـ ــديـ ــدة ،فــالـمـسـلـســل
مـلــيء بالتفاصيل اإلنسانية،
وشـخـصـيــة أم ـي ــرة ال ـت ــي أق ــوم
بـ ـه ــا مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـت ــي
أصنفها مــن السهل الممتنع،
فــرغــم الـ ـه ــدوء الـ ــذي تـظـهــر به
فإن لديها الكثير من المشاعر
واألح ــاس ـي ــس ال ـم ــوج ــودة في
داخلها ،وال تريد التعبير عنها.

«فلفل شطة»
• هـ ــل ت ـف ـك ــري ــن فـ ــي تـ ـك ــرار
تجربة البرامج بعد عملك في
«فلفل شطة»؟
 -إذ كانت هناك فكرة جيدة

فلن أتردد في تقديمها ،لكنني
فــي النهاية ممثلة ،وتركيزي
األكبر على التمثيل ،وتجربتي
في «فلفل شطة» كانت متميزة
ً
ً
ج ــدا ،وسـعــدت بها خصوصا
أن طـبـيـعــة ال ـبــرنــامــج الـقــائـمــة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـق ــال ــب االرتـ ـج ــالـ ـي ــة
والـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة فـ ـ ــي كـ ـ ــل ح ـل ـقــة
ساهمت في نجاحه بشكل كبير
مــع الجمهور ،لكنني ال أرغــب
في تكرار فكرة ناجحة وإعادة
تقديمها مرة أخرى.

تجارب بطولة
• أال ت ـف ـك ــر ي ــن فـ ــي خ ــوض
البطولة؟
 فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،لستمهتمة بتقديم البطولة بقدر
اهتمامي بتقديم أعمال مختلفة
وأدوار مـتـمـيــزة ،وف ــي الـفـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ق ــدم ــت ل ــي ت ـج ــارب
بطولة لكنني لــم أتحمس لها
لشعوري بأنها لن تضيف لي.
• ماذا عن حياتك العاطفية؟
 ال أف ـكــر فــي االرت ـب ــاط مــرةً
أخ ـ ــرى ح ــال ـي ــا ،ف ــأن ــا أرك ـ ــز في
ع ـم ـلــي ومـ ــع اب ـن ــي ال ـ ــذي دخــل
المدرسة هــذا الـعــام ،وهما كل
حياتي.
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أخبار النجوم

ً
عالء زلزلي يحيي حفال
في الكويت ديسمبر المقبل

يـسـتـعــد ال ـف ـنــان الـلـبـنــانــي
عـ ـ ــاء زل ـ ــزل ـ ــي ح ــالـ ـي ــا ل ـع ــدة
م ـشــاريــع فـنـيــة مـقـبـلــة ،منها
ألـ ـب ــوم غ ـن ــائ ــي ج ــدي ــد لـحـفــل
يحييه بالكويت في ديسمبر
المقبل.
وق ــال زل ــزل ــي ،فــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي« ،أقـ ـ ـ ـ ـ ــوم ب ـج ـل ـســة
ت ـص ــوي ــر ج ــدي ــدة م ــع ديـفـيــد
ع ـبــدال ـلــه ،وأس ـت ـعــد لتصوير
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ك ـ ـل ـ ـيـ ــب جـ ـ ــديـ ـ ــد م ــع
المخرج فادي حــداد ،وإطالق
األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ف ـ ــي دب ـ ـ ـ ــي ومـ ـص ــر
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :األلـ ـبـ ــوم
كــان سيتضمن  14أغنية ،إال
أنني سأصدر أغنية في بداية
نوفمبر المقبل ،وسأصورها
ف ــي م ـص ــر ،وق ـم ــت بـتـصــويــر
عدد من الحلقات التلفزيونية
الـ ـج ــدي ــدة ،وسـ ــأكـ ــون ضـيــف
عباس شاهين ،وأيضا نادية
بساط ،باإلضافة إلى حفالت
ج ــدي ــدة بـيــن ق ـبــرص وتــركـيــا
ودب ـ ـ ـ ـ ــي وعـ ـ ـم ـ ــان بـ ـ ـ ــاألوبـ ـ ـ ــرا،
وبداية شهر ديسمبر المقبل

عالء زلزلي
فــي الـكــويــت» .يــذكــر أن زلزلي
أصــدر ألبومات عديدة ،وكان
ً
كل ألبوم يحقق نجاحا أكثر
من سابقه ،فبعد األلبوم األول
الذي أصدره عام  1990توالت
نـجــاحــاتــه ،فــأصــدر ألـبــومــات
«أحلى عيون» ،و«وحشتيني»،
و«ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــي»،
و«أتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدان ـ ـ ـ ــي» ،و«ح ـ ـيـ ــاتـ ــي
مغامرة» ،و«مية بالمية» ،و«يا
حنون» ،و«عقلي طار» ،وغيرها
من األعمال ،واأللبومات.

ً
حفال
يونان تحيي
ً
فايا ً
موسيقيا في مصر قريبا

فـ َّـجــرت الـفـنــانــة الـســوريــة
فايا يونان ،مفاجأة لعشاقها
في مصر ،باقتراب إحيائها
حفلة موسيقية ضخمة في
القاهرة خالل الفترة المقبلة.
ول ـ ــم ت ـك ـش ــف يـ ــونـ ــان عــن
الـ ـم ــوع ــد ال ــرسـ ـم ــي لـلـحـفــل،
واك ـ ـت ـ ـف ـ ــت بـ ـ ـ ــاإلعـ ـ ـ ــان ع ـب ــر
حسابها الرسمي بـ«تويتر»،
عن اقتراب موعد حفلتها في
مـصــر ،الـتــي مــن الـمــرجــح أن
تكون الشهر المقبل.
وح ـق ـق ــت ف ــاي ــا ان ـت ـعــاشــة
ف ـن ـيــة م ـت ـم ـيــزة خـ ــال ال ـعــام
المنصرم ،آخرها تتويجها
بلقب أفضل مطربة سورية
لعام  2018ضمن جوائز داف
ب ــام ــا األل ـم ــان ـي ــة ،وإطــاق ـهــا
كليب «ب ـغــداد» ،مــع دخولها
مــوســوعــة غـيـنـيــس لــأرقــام
الـقـيــاسـيــة ،بــاعـتـبــارهــا أول

فايا يونان
م ـط ــرب ــة ع ــرب ـي ــة ت ـن ـجــح فــي
عملية «ال ـك ــراود فــانــديـنــغ»،
أو التمويل الجماهيري ،عبر
أولى أغنياتها «أحب يديك».
كما تمكنت من الحصول
على أكثر من  25ألــف دوالر
إلنتاج عملها الغنائي.
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أغذية للحفاظ على الطاقة طوال السنة!
يترافق بعض فترات السنة ومراحل الحياة مع زيادة الحاجة إلى
الفيتامينات أو المعادن .جولة على أفضل  10أغذية ومكمالت
غذائية للحفاظ على الطاقة والصحة...
الفيتامين C
ُي ـع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـف ـي ـتــامــن أبـ ـ ــرز ع ــاج
ملـكــافـحــة ن ــوب ــات الـتـعــب أو مـحــاربــة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروسـ ـ ــات امل ـ ــوسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .ي ـم ـك ــن
استهالكه نظرًا إلــى مفعوله املضاد
لألكسدة ،ما يسمح بالتصدي آلثار
الجذور الحرة التي ُتعتبر أول سبب
لشيخوخة الخاليا في الجسم.
امل ـ ـنـ ــافـ ــع :يـ ـك ــاف ــح الـ ـتـ ـعـ ــبُ ،
وي ـ ـجـ ــدد
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ،ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارب االل ـ ـت ـ ـهـ ــابـ ــات
والـفـيــروســات
والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم
وفقر الدم.

أعراض نقص
املغنيسيوم
الضغط
النفسي والتعب
والقلق وفرط
النشاط واألرق
والتشنجات

ال ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة:
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
الصحية الــراشــديــن بــأخــذ  110ملغ
م ــن الـفـيـتــامــن  Cيــوم ـيــا .ل ـكــن تــزيــد
ح ــاج ــات امل ــدخ ـن ــن ألن ـه ــم يـفـتـقــرون
ع ـمــومــا إل ــى ه ــذا الـفـيـتــامــن ب ـمــا أن
ال ـج ـســم يـسـتـعـمـلــه ح ـص ـرًا ملـكــافـحــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــذور ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة .عـ ـن ــد أخ ـ ـ ــذ ع ــاج
مستهدف ،قد تصل الكمية املناسبة
إلى  500ملغ يوميًا ملدة تتراوح بني
أربعة وستة أسابيع.
املـ ـص ــادر ال ـغ ــذائ ـي ــة :ج ــواف ــة ،وت ــوت
غ ـ ــوج ـ ــي ،وفـ ـلـ ـف ــل أحـ ـ ـم ـ ــر ،وب ــاب ــاي ــا،
وك ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ،وفـ ـ ـ ــراولـ ـ ـ ــة ،وب ـ ــروك ـ ــول ـ ــي،
وبقدونس ...عند تلقي عالج ملكافحة
عــدوى معينة ،يوصى بتناول ثالث
حـصــص م ــن الـفــاكـهــة الـنـيـئــة يوميًا
وث ـ ـ ــاث ح ـص ــص مـ ــن ال ـ ـخـ ـضـ ــراوات
أي ـض ــا ،م ــن بـيـنـهــا ح ـصــة نـيـئــة على
األقل.
امل ـك ـم ــات :يـمـكــن أخـ ــذ  500م ـلــغ من
الـ ـفـ ـيـ ـت ــام ــن  Cيـ ــوم ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
مكمالت غذائية .لكن من األفضل أن
تختار أق ــراص الفيتامني الطبيعية
والـ ـعـ ـض ــوي ــة امل ـص ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـك ــرز
ال ـه ـن ــدي ألن األخـ ـي ــر ي ـح ـت ــوي عـلــى
كمية استثنائية مــن الفيتامني .إذا
كانت األقــراص قابلة للكسر ،وزعها
ع ـلــى دف ـع ـتــن يــوم ـيــا .أو ّ
ذوب ّ  3أو
 4م ــاع ــق ك ـب ـي ــرة مـ ــن ع ـص ـي ــر ت ــوت
نـبــق الـبـحــر الـعـضــوي فــي ك ــوب مــاء
واش ــرب ــه ف ــي ال ـص ـب ــاح ع ـلــى ال ــري ــق.
ُي ـب ــاع ه ــذا الـعـصـيــر وأقـ ـ ــراص الـكــرز
الـهـنــدي فــي قسم املـكـمــات الغذائية
في الصيدليات.

الحديد

الفيتامني
 Dضروري
لتثبيت
الكالسيوم
على الهيكل
العظمي

يمكن أخذ
 500ملغ من
الفيتامني C
يوميًا على
شكل مكمالت
غذائية

ُيـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ن ـق ــص
الـ ـح ــدي ــد إح ـ ــدى
أكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ــاالت
النقص الغذائي
ش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي
ال ـعــالــم ،إذ يصيب  %50مــن الـنــاس.
ترتفع نسبة الخطر لدى األشخاص
الــذيــن يتبنون حمية نباتية جزئيًا
أو ب ــال ـك ــام ــل ألن ال ـب ـي ــض وال ـل ـح ــوم
واألس ـ ـمـ ــاك غ ـن ـيــة ب ــال ـح ــدي ــد .ي ــؤدي
هـ ــذا ال ـع ـن ـصــر أي ـض ــا دورًا أســاس ـيــا
ف ــي ال ـج ـس ــم ك ــون ــه يـ ـش ــارك ف ــي نـقــل
األوكسجني عن طريق الهيموغلوبني.
تتعدد أعراض نقص الحديد ،أبرزها
شحوب البشرة والشعور بتعب غير
م ــأل ــوف والـ ـص ــداع وض ـي ــق الـتـنـفــس
وتساقط الشعر وحتى خفقان القلب.
ُي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ال ـف ـي ـت ــام ــن  Cي ـعــزز
امتصاص الحديد في الجسم بينما
تكبح مــواد الكافيني والتايني مسار
ام ـت ـصــاصــه .ل ــذا يـمـكـنــك أن تـتـنــاول
الفاكهة كتحلية أو تعصر الليمون
ع ـلــى ال ـل ـح ــوم ،ل ـكــن إي ـ ــاك أن تـشــرب
ال ـش ــاي أو ال ـق ـهــوة ف ــي نـهــايــة وجـبــة
الطعام!
امل ـنــافــع :يـنـقــل األوك ـس ـج ــن ،ويـقــوي
الـجـســمُ ،
وي ـع ـ ّـدل امل ـ ــزاج ،ويـسـهــم في
نمو الدماغ ،ويقوي جهاز املناعة.
الـكـمـيــة املـنــاسـبــة :بــاسـتـثـنــاء فـتــرات
ال ـع ــاج ــات ال ـط ـب ـيــة ،ي ـح ـتــاج الــرجــل
ع ـمــومــا إل ــى  8غ ــرام ــات م ــن الـحــديــد
كل يوم ،بينما تصل الكمية اليومية
التي تحتاج إليها املرأة إلى  18ملغ!
يمكن تفسير ه ــذا االخ ـتــاف الـبــارز
بأثر الدورة الشهرية في املرأة كونها
ت ـت ــراف ــق م ــع فـ ـق ــدان ك ـم ـيــة م ــن الـ ــدم،
م ــن ث ــم سـيـخـســر جـسـمـهــا ال ـحــديــد.
لــاسـتـفــادة مــن عــاج فــاعــل ،تـتــراوح
الكمية القصوى من الحديد بني 15
و 30م ـلــغ يــوم ـيــا ،وذلـ ــك الس ـتــرجــاع
م ـخ ــزون ال ـحــديــد م ــن دون مــواجـهــة
أي آث ــار جــانـبـيــة مـثــل االض ـطــرابــات
الهضمية .يجب أن يمتد هذا العالج
عـ ـل ــى ث ــاث ــة أشـ ـه ــر عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل كــي
يعطي املفعول املنشود.
املـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـغ ــذائـ ـي ــة :ثـ ـم ــة مـ ـص ــادر
حيوانية للحديد (لحوم حمراء ،ثمار
بحر ،أسـمــاك .)...تضمن هذه األنــواع
ام ـت ـصــاص ال ـحــديــد بــأفـضــل طريقة
داخ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـس ــم .ل ـك ــن ي ـم ـك ــن إي ـج ــاد
ال ـحــديــد أي ـضــا ف ــي بـعــض املـنـتـجــات
الـنـبــاتـيــة م ـثــل ال ـب ـقــول ـيــات وال ـتــوفــو
والبذور الزيتية والنشويات الكاملة
والطحالب.
امل ـكـ ـم ــات :ال ـن ـظ ــام ال ـغ ــذائ ــي الـغـنــي
ب ــالـ ـح ــدي ــد لـ ـي ــس ك ــافـ ـي ــا فـ ــي مـعـظــم
األحيان لتحسني مخزون الحديد في
الجسم ،ال سيما ضمن فئة النباتيني.
تقضي أفضل خطوة في هذه الحالة
بجمع املأكوالت مع مكمالت غذائية
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى الـ ـح ــدي ــد ال ـط ـب ـي ـعــي.
ه ــذه امل ـك ـمــات ب ــدوره ــا مـشـتـقــة من
النباتات و/أو الطحالب ،ون ــادرًا ما
ُتباع في املتاجر الكبرى ،لكن يمكن
إيجادها في الصيدليات وفي متاجر
املنتجات العضوية أو عبر اإلنترنت.

املغنيسيوم
تـتـعــدد أعـ ــراض نـقــص املغنيسيوم،
مــن بينها الضغط النفسي والتعب
والـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق وفـ ـ ـ ـ ــرط الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط واألرق
والـتـشـنـجــات .قــد يصعب تشخيص
ه ـ ــذا ال ـن ـق ــص ألن م ــؤش ــرات ــه تـظـهــر

أحـيــانــا قبل أن يــرصــده فحص الــدم.
م ــن ثـ ــم ،ق ــد ت ـك ــون ن ـت ـي ـجــة الـفـحــص
مـثــالـيــة مــع أن م ـخــزون املغنيسيوم
لـيــس كــافـيــا .تستفيد امل ــرأة مــن أخــذ
عالج سنوي باملغنيسيوم إذا كانت
تراقب وزنها أو ّ
تمر بمرحلة انقطاع
الطمث أو تمارس
رياضة مكثفة أو
إذا كانت متقدمة
في السن.
امل ـ ـنـ ــافـ ــعُ :يـ ـج ــدد
ال ـه ــدوء ،ويـكــافــح
ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي ،وي ـف ـ ّـك تـشـنـجــات
ال ـع ـض ــات ،وي ـح ـ ّـف ــز ج ـه ــاز امل ـنــاعــة،
ُ
خفض ضغط الدم.
ويحسن النوم ،وي ّ
ّ
ال ـك ـم ـيــة امل ـن ــاس ـب ــة :ي ـح ـت ــاج الـجـســم
ع ـم ــوم ــا إل ـ ــى  300أو  400م ـل ــغ مــن
امل ـغ ـن ـي ـس ـيــوم ي ــوم ـي ــا .ل ـكــن نـ ـ ــادرًا ما
ي ـغـ ّـطــي ال ـط ـعــام ه ــذه ال ـح ــاج ــات ،لــذا
تبقى ح ــاالت النقص شائعة وتبرز
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى أخ ـ ـ ــذ ع ـ ـ ــاج م ـن ـت ـظــم
ل ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون املـ ـغـ ـنـ ـيـ ـسـ ـي ــوم
ف ــي ال ـج ـس ــم .لـتـحـقـيــق هـ ــذا ال ـه ــدف،
يوصي الخبراء بأخذ ثالثة عالجات
م ـمــاث ـلــة ع ـلــى م ــر ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،بما
يضمن الـحـصــول عـلــى  300مـلــغ من
املغنيسيوم يوميًا.
املـ ـص ــادر ال ـغ ــذائ ـي ــة :ك ــاك ــاو ،وبـ ــذور
زيـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة (لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ،وكـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــو ،وجـ ـ ـ ـ ــوز،
وصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــر ،)...وحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوب ك ــامـ ـل ــة،
وبقوليات (عدس ،وفاصوليا حمراء
أو ب ـ ـي ـ ـضـ ــاء) ،وب ـ ـعـ ــض أن ـ ـ ـ ــواع امل ـ ــاء
املعدني.
املـكـمــات :تتعدد املـكـمــات الغذائية
الـ ـغـ ـنـ ـي ــة ب ــامل ـغ ـن ـي ـس ـي ــوم وت ـخ ـت ـل ــف
بـحـســب كـمـيــة امل ـلــح فـيـهــا .ال ب ــد من
توخي الحذر عند اختيار املنتج ألن
بـعــض األم ــاح ال يضمن امتصاص
امل ـغ ـن ـي ـس ـي ــوم فـ ــي ال ـج ـس ــم بــال ـش ـكــل
املـنــاســب .وكلما تــراجــع امتصاصه،
ُي ـس ـبــب اضـ ـط ــراب ــات هـضـمـيــة نـظ ـرًا
إل ـ ـ ــى م ـف ـع ــول ــه ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى ت ـل ـيــن
األمـ ـ ـع ـ ــاء .اخـ ـت ــر إذًا املـ ـكـ ـم ــات ال ـتــي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى ك ـلــوريــد املـغـنـيـسـيــوم
وس ـت ــرات املـغـنـيـسـيــوم وغـلــوكــونــات
املغنيسيوم.

غذاء ملكات النحل
يشير غــذاء ملكات النحل إلــى املــادة
الـبـيـضــاء ال ـتــي ينتجها الـنـحــل .إنــه
خليط مهم من الفيتامينات واملعادن
ُ
ويعتبر الغذاء الطبيعي األكثر غنى
ب ــال ـف ـي ـت ــام ــن  B5ال ـ ـض ـ ــروري لـعـمــل
الدماغ ومداواة الجروح ونمو الشعر.
يمكن استهالكه على شكل عالج في
ف ـت ــرات ال ـت ـعــب أو ال ـض ـغــط الـنـفـســي
أو عـنــد تـغـ ّـيــر املــوســم.
ي ـ ــوص ـ ــى بـ ـ ــه تـ ـح ــديـ ـدًا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــوامـ ــل وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء
ب ـع ــد انـ ـقـ ـط ــاع ال ـط ـمــث
واألوالد أو املــراه ـقــن
في فترة االمتحانات.
فــي امل ـقــابــل ،ال يوصى
بهذا الغذاء للمصابني
ب ـح ـســاس ـيــة ت ـج ــاه ال ـع ـس ــل أو غ ـبــار
الطلع أو لــدغــات الـنـحــل .إذا ســاورك
أي شــك ،اب ــدأ بــأخــذ جــرعــات صغيرة
جـ ـدًا ث ــم زد الـكـمـيــة تــدري ـجــا إل ــى أن
تحصل على الجرعة املوصى بها.
املـ ـن ــاف ــعُ :ي ـ ـجـ ــدد الـ ـحـ ـي ــوي ــة ،يـخـفــف
ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي ،وي ـكــافــح الـتـعــب،
وي ـق ــوي امل ـنــاعــةُ ،
وي ـخ ـفــض مستوى
ال ـ ـكـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــرولُ ،
وي ـ ـخ ـ ـفـ ــف أع ـ ـ ــراض
انقطاع الطمث.
الكمية املناسبة :تبلغ الجرعة املثالية
غــرامــا واح ـدًا مــن غــذاء ملكات النحل
في اليوم على مر ثالثة أشهر.
ـوعــن
ـ
ن
أن ـ ــواع امل ـن ـتــج :يـمـكــن إي ـج ــاد َ
م ـ ــن غ ـ ـ ـ ــذاء مـ ـلـ ـك ــات ال ـ ـن ـ ـحـ ــل :الـ ـن ــوع
ال ـط ــازج (ي ـجــب أن ُي ـحـ َـفــظ ف ــي مـكــان
بـ ـ ــارد ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـ ـضـ ــوء) ،وال ـن ــوع
ُاملجفف بالتجميد (يأتي على شكل
كبسوالت ويناسب األشخاص الذين
ال يحبون م ــذاق غ ــذاء ملكات النحل
أو ي ــري ــدون أخ ــذ الـكـمـيــة املـنــاسـبــة).
تتعدد املنتجات الغذائية املصنوعة
من غذاء ملكات النحل مثل العسل أو
الكبسوالت املخلوطة مــع الجنسنغ
أو ال ــدن ــج .لـكــن م ــن األف ـض ــل اخـتـيــار

امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــدل خـ ـلـ ـط ــات
املركبة.
الفيتامينات ّ

يمكن أخذها على شكل كبسوالت أو
أقراص.

غ ـلــوكــونــات ال ــزن ــك أو ع ـب ــوات يمكن
تذويب محتواها في املاء.

طحالب السبيرولينا

الزنك

الفيتامين D

ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـطـحــالــب الـخـضــراء
أو ال ــزرق ــاء م ــوج ــود مـنــذ أك ـثــر م ــن 3
تتسم هــذه الطحالب
مـلـيــارات سنة! ّ
ب ـغ ـن ــاه ــا االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ــامل ـغ ــذي ــات
الدقيقة وبتراجع
س ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــرات ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ُت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـ ـصـ ــدر
ط ـب ـي ـع ــي لـلـبـيـتــا
ـا
كـ ــاروتـ ــن ،ف ـضـ ً
عـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
مـ ـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والحديد النباتي.
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ت ـح ـتــوي
ال ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــرول ـ ـي ـ ـنـ ــا
ع ـل ــى ب ــروت ـي ـن ــات
عـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـج ـ ــودة
بـنـسـبــة تـ ـت ــراوح ب ــن  50و ،%70ما
يـجـعـلـهــا أول م ـص ــدر ل ـل ـبــروت ـي ـنــات
القابلة لالمتصاص في الجسم وفق
تـصـنـيــف مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة!
ه ــذه ال ـط ـحــالــب م ـف ـيــدة لـلــريــاضـيــن
املـ ـحـ ـت ــرف ــن ولـ ـجـ ـمـ ـي ــع األش ـ ـخـ ــاص
املتعبني وكــل مــن يــراقــب وزن ــه ألنها
تعطي شعورًا بالشبع وتحتوي على
مغذيات فائقة.
لـ ـك ــن ال بـ ــد مـ ــن تـ ــوخـ ــي ال ـ ـحـ ــذر ألن
السبيرولينا التي تـ َ
ـزرع في بحيرات
ُ
مـلـ ّـوثــة ت ـعـ ّـج بــامل ـعــادن الـثـقـيـلــة ،مثل
ال ـ ــرص ـ ــاص أو الـ ــزئ ـ ـبـ ــق .الس ـت ـه ــاك
طحالب عالية الـجــودة ،اختر نسخة
عضوية منها.
املـ ـن ــاف ــع :ت ـك ــاف ــح األكـ ـ ـس ـ ــدة ،ت ـح ــارب
الجسم ،تقوي املناعة،
السكريُ ،ت ّ
حفز ّ
وتسهل فقدان الوزن.
الشهية
عدل
ُت ّ
ُ
الكمية املناسبة :لتلقي عــاج فاعل،
تتراوح الكمية املناسبة بني غرامني
و 6غـ ــرامـ ــات م ــن ال ـس ـب ـيــرول ـي ـنــا فــي
الـ ـي ــوم .م ــن األف ـض ــل أن تــأخــذهــا في
ال ـص ـب ــاح ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن مـفـعــولـهــا
نشط.
ُامل ِّ
أن ـ ــواعـ ـ ـه ـ ــا :ي ـم ـك ــن إيـ ـ ـج ـ ــاد ط ـح ــال ــب
ال ـس ـب ـي ــرول ـي ـن ــا عـ ـم ــوم ــا عـ ـل ــى شـكــل
مسحوق نــاعــم أزرق أو أخـضــر ،لكن
ال يـتـحـ ّـمــل الـجـمـيــع م ــذاق ــه الـبـحــري
الـ ـب ــارز .ل ــذا يـمـكـنــك أن تـخـلــط كمية
ص ـغ ـيــرة م ـنــه م ــع مـ ـش ــروب مـخـفــوق
أو ع ـص ـيــر ف ــاك ـه ــة أو ق ــال ــب ح ـلــوى
ألن الـسـكــر سـيـطـمــس طـعـمــه .يحبذ
البعض نكهته الغريبة مع السلطات
أو الخضراوات النيئة .لكن إذا كنت
ت ـن ــزع ــج ف ـع ـ ًـا م ــن م ـ ــذاق ال ـط ـحــالــب،

هـ ــذا املـ ـع ــدن ث ــان ــي أب ـ ــرز ع ـن ـصــر فــي
ال ـج ـس ــم فـ ــي ك ـم ـي ـتــه ب ـع ــد ال ـح ــدي ــد،
ل ـكــن ي ـح ـتــاج إلـيــه
الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــم ي ــومـ ـي ــا
ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال يـ ـجـ ـي ــد
ت ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــه .ي ــؤث ــر
الزنك في وظائف
فـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــة
عـ ـ ـ ــدة ،ل ـ ــذا ت ـ ـكـ ــون أعـ ـ ـ ـ ــراض ال ـن ـق ــص
متنوعة جدًا :تعب ،ومشاكل جلدية،
والتهابات ،وتساقط الشعر ،وتراجع
الشهية ...يبدو أن ثلث سكان العالم
عـلــى األق ــل م ـصــابــون بـنـقــص الــزنــك!
ُي ـع ـ َـرف الــزنــك عـمــومــا بمنافعه على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــرة ،ال سـ ـيـ ـم ــا حــب
الـ ـشـ ـب ــاب ،ل ـك ـنــه ق ــد ي ـف ـيــد أي ـض ــا فــي
مكافحة تساقط الشعر املوسمي أو
املتزامن مع الحمل .حتى أنه يؤثر في
نمو الجنني! أخيرًا ،يمكن أن يستفيد
ال ــرج ــال أي ـض ــا م ــن ال ــزن ــك إذا كــانــوا
ي ــواجـ ـه ــون م ـش ــاك ــل ف ــي ال ـخ ـصــوبــة
ب ـس ـب ــب ض ـع ــف ح ــرك ــة ال ـح ـي ــوان ــات
املنوية.
عند أخذ عالج باملضادات الحيوية،
قــد تـمـنــع مـكـمــات الــزنــك امـتـصــاص
الدواء ،لذا يمكن أن تتراجع فاعليته.
لـتـجـنــب هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـت ـفــاعــات
ال ـس ـل ـب ـيــة ،اح ـ ــرص ع ـلــى أخـ ــذ الــزنــك
قبل أو بعد ساعة على األقل من أخذ
املضادات الحيوية.
املـ ـن ــاف ــعُ :يـ ـ ـس ـ ـ ّـرع م ـ ـ ـ ــداواة ال ـ ـجـ ــروح،
وي ـ ـ ـقـ ـ ــوي امل ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ،ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارب حــب
الشباب ،ويكافح األكسدة ،ويؤثر في
النمو ،وينظم مؤشر سكر الدم.
الـ ـكـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة :فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت
الطبيعية ،ت ـتــراوح الكمية اليومية
املوصى بها بني  12و 15ملغ يوميًا.
ل ـك ــن ع ـن ــد اس ـت ـع ـم ــال ال ــزن ــك ك ـعــاج
مستهدف ،يجب أال تتجاوز الكمية
املـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــوذة عـ ـتـ ـب ــة الـ ـخـ ـمـ ـس ــن م ـلــغ
يوميًا منعًا لحصول نقص حــاد في
النحاس ألن الزنك يكبح امتصاصه
ف ــي ال ـج ـســم .ملـعــالـجــة ح ــب ال ـش ـبــاب،
يمكنك أن تأخذ بني  10و 30ملغ في
اليوم طوال شهرين.
املصادر الغذائية :يمكن إيجاد الزنك
ط ـب ـي ـع ـيــا فـ ــي أغـ ــذيـ ــة مـ ـتـ ـع ــددة مـثــل
املـحــار والـلـحــوم الـحـمــراء واألج ـبــان،
ما يعني أنه موجود بشكل أساسي
في املنتجات الحيوانية ،لذا يمكن أن
يعاني النباتيون من نقص في الزنك.
املكمالت :إذا كنت مصابًا بنقص في
الــزنــك أو تـحـتــاج إل ــى ع ــاج بــالــزنــك،
يمكن أخــذه على شكل كبسوالت من

إن ــه الـفـيـتــامــن الــوح ـيــد الـ ــذي يمكن
الحصول عليه من األغذية ويستطيع
أن يـصـ ّـنـعــه الجسم
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
عـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــد اح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاك
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــرة ب ــأشـ ـع ــة
الشمس .الفيتامني
 Dضــروري لتثبيت الكالسيوم على
الهيكل العظمي ،مــا يجعله عنصرًا
أس ــاس ـي ــا ل ـص ــاب ــة الـ ـعـ ـظ ــام .تـتـعــدد
أعــراض النقص فيه ،أبرزها الكسور
والتعب واالكتئاب .يبقى النباتيون
واألشخاص الذين ال يحبون السمك
أكثر عرضة من غيرهم لهذا النقص
ألن األس ـم ــاك الــدهـنـيــة تـبـقــى أفـضــل
مـصــدر طبيعي للفيتامني .عمومًا،
يصف األطباء مكمالت الفيتامني D
لألوالد في مرحلة النمو وللنساء في
فترة الحمل والرضاعة.
ال ـت ـعــرض ألش ـعــة الـشـمــس طـ ــوال 15
دقيقة ،بمعدل مرتني أو ثــاث مــرات
أسبوعيًا ،كافيًا كي ينتج الجسم 80
إلى  %90من حاجاته إلى الفيتامني
 Dبــن ش ـهـ َـري أبــريــل وأك ـتــوبــر .لكن
ل ــن ي ـح ـصــل ذلـ ــك ع ـن ــد دهـ ــن ال ــواق ــي
الشمسي على كامل البشرة ألن هذا
املنتج يمنع تركيب الفيتامني .خالل
الصيف ،يمكنك أن تتعرض للشمس
بــن  10و 15دقـيـقــة يــومـيــا ،مــن دون
واق ش ـم ـســي ،بـشــرط
اس ـت ـع ـمــال أي ٍ
أال ت ـك ــون ال ـش ـمــس ف ــي ذروت ـ ـهـ ــا ،أي
ف ــي وق ــت مـبـكــر م ــن ال ـص ـبــاح أو في
الساعات التي تسبق الغروب.
امل ـ ـن ـ ــاف ـ ــع :يـ ـ ـق ـ ــوي الـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــام وي ـم ـن ــع
هشاشتهاُ ،
وي ـسـ ّـرع النمو ،ويحمي
الخاليا العصبية ،ويقوي العضالت،
ويعزز الدفاعات املناعية.
الـكـمـيــة امل ـنــاس ـبــةُ :ي ـق ــاس الفيتامني
 Dبــالــوحــدة الــدولـيــة وتصل الجرعة
املـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ض ـ ـ ـمـ ـ ــن أي عـ ـ ــاج
مـسـتـهــدف إل ــى  75وح ــدة مـقــابــل كل
كيلوغرام من وزن الجسم طوال فصل
الشتاء.
املـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـغ ــذائـ ـي ــة :ي ـم ـك ــن إي ـج ــاد
شكلني في األغذية:
الفيتامني  Dعلى َ
الفيتامني  D3املوجود في املنتجات
ال ـح ـي ــوان ـي ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ،ال س ـي ـمــا كـبــد
األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك أو األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك ال ــدهـ ـنـ ـي ــة
م ـثــل الــرن ـكــة وامل ــاك ــري ــل وال ـس ــاردي ــن
والسلمون.
ال ـف ـي ـت ــام ــن  D2الـ ـنـ ـب ــات ــي امل ــوج ــود
بكمية صغيرة في الفطر والخميرة،
لكنه أقل فاعلية من الفيتامني .D3
املكمالت :عند أخــذ عــاج مستهدف،
لــن يـكــون الطعام كافيًا .بــل يجب أن

ت ــأخ ــذ م ـك ـم ــات ال ـف ـي ـتــامــن  Dعـلــى
شـكــل زي ــوت وك ـب ـســوالت وأق ـ ــراص...
تـ ـجـ ـم ــع امل ـ ـك ـ ـمـ ــات غ ــالـ ـب ــا ب ـ ــن ه ــذا
الفيتامني وبني الكالسيوم ملضاعفة
املـ ـفـ ـع ــول اإليـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى م ـس ـتــوى
صالبة العظام.

الجنسنغ
ُيـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـن ــغ فـ ـ ــي الـ ـط ــب
الـصـيـنــي الـتـقـلـيــدي مـنــذ ألـ َـفــي سنة
نظرًا إلى مفعوله
ُاملـ ـن ـ ّـش ــط نـتـيـجــة
زي ــادة تدفق الــدم
ب ـع ــد اس ـت ـهــاكــه.
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول
ج ــذره جــافــا أو مـسـحــوقــا ألن ــه غني
بـعـنــاصــر قـ ــادرة عـلــى تحفيز جهاز
امل ـن ــاع ــة ودرء االل ـت ـه ــاب ــات .تـعـتــرف
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة بمفعوله
ال ـت ـح ـف ـي ــزي مل ـع ــال ـج ــة ال ـض ـع ـف ــاء أو
املـتـعـبــن .يفيد الجنسنغ أيـضــا في
م ـعــال ـجــة ض ـع ــف ال ــرغ ـب ــة الـجـنـسـيــة
والضغط النفسي واإلحباط ويساعد
ال ـن ـســاء ف ــي مــرحـلــة ان ـق ـطــاع الطمث
والشباب في فترة االمتحانات.
ثمة نوعان من الجنسنغ :الجنسنغ
األحـ ـم ــر ال ـ ــذي ي ـس ـخــن ع ـلــى ال ـب ـخــار
ُ
ويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدد ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ،وال ـج ـن ـس ـن ــغ
األبـ ـي ــض الـ ـج ــاف واملـ ـسـ ـح ــوق ال ــذي
حدة.
يحمل أثرًا ّ
أخف ّ
يحفز الجسمُ ،يجدد الراحة،
املنافعّ :
ُيحسن الذاكرة ،يعزز األداء الجسدي،
ي ـن ـظ ــم مـ ــؤشـ ــر سـ ـك ــر ال ـ ـ ـ ــدم ،ي ـكــافــح
االكتئاب.
الـكـمـيــة امل ـنــاس ـبــة :ي ــوص ــي ال ـخ ـبــراء
بـ ـ ــأخـ ـ ــذ ج ـ ـ ـ ــذر الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـن ــغ ال ـ ـج ـ ــاف
وامل ـس ـحــوق بـجــرعــة يــومـيــة ت ـتــراوح
بـ ــن  500م ـل ــغ وغ ـ ـ ـ ــرام .إذا اخ ـت ــرت
ال ـخــاصــة ع ـلــى ش ـكــل م ـع ـجــون ،خذ
 200ملغ منها يوميًا بعد تذويبها
فـ ــي امل ـ ـ ــاء أو ع ـص ـي ــر الـ ـف ــاكـ ـه ــة .مــن
األف ـضــل أن ُيـسـتـهـ َـلــك الـجـنـسـنــغ في
ال ـص ـب ــاح ل ـت ـج ـنــب اض ـ ـطـ ــراب ال ـن ــوم
نشط .تصل مدة
املرتبط بمفعوله ُامل ّ
ال ـع ــاج املـسـتـهــدف بــالـجـنـسـنــغ إلــى
ثــاثــة أش ـه ــر .أن ــواع ــه :يـمـكــن إيـجــاد
ن ـ ــوع ـ ــن مـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـمـ ــات ال ـج ـن ـس ـن ــغ:
نـ ـ ــوع جـ ـ ــاف ومـ ـسـ ـح ــوق ع ـل ــى شـكــل
كـ ـبـ ـس ــوالت.خ ــاص ــة ط ـب ـي ـع ـيــة عـلــى
شكل معجون :هــذا النوع أكثر غنى
بالعناصر النشيطة لكنه أعلى كلفة
أيضًا .يمكنك إيجاد جذر الجنسنغ
ط ــازج ــا ،ل ـكــن ي ـجــب أن تـمـضـغــه في
هــذه الحالة إلــى أن تمتص عصيره
بــال ـكــامــل ث ــم تـبـصـقــه .ل ـكــن ي ـجــب أن
تعرف أن مذاقه شديد املرارة!

عشبة الغرنا
الكافيني أبرز مادة نشيطة في الفاكهة الحمراء الصغيرة املشتقة من هذه العشبة .ينجم معظم منافع الغرنا
عن خليط ّ
ب ـت ـع ــب
املصابني
مكونات وفيتامينات وعناصر زهيدة موجودة في فاكهتها .يفيد عالج الغرنا خصوصًا
ّ
ـا عـ ــن أن ـهــا
حاد وعابر .كذلك ،تزيد الغرنا شعور الشبع وتحرق الدهون وتنظم مؤشر سكر الــدم ،ما يجعلها ُتسهل النحافة .فـ ـض ـ ً
تسمح بتجنب التعب املرتبط بفقدان الوزن أو تخفيف األكل .يمكن اعتبارها أيضًا حليفة للمراهقني في فترة االمتحانات ألنها تنعكس
إيجابًا على االنتباه والذاكرة ،حتى أنها ُتخفف ألم الرأس والصداع النصفي .لكن ال تناسب الغرنا املصابني بأمراض في القلب أو بارتفاع
ضغط الدم أو القلق واألرق نظرًا إلى غناها بالكافيني.
ّ
وتخفف الصداع.الكمية املناسبة :من األفضل أال تستهلك أكثر من 300
التعب،
وتكافح
الدهون،
وتحرق
وتدر البول،
وتحفز الجسم،
ُ
املنافعُ :تجدد الحيويةُ ،
تحملك .لتحضير نقيع مفيد ،انقع غرامًا
قدرة
بحسب
ها
د
ز
ثم
صغيرة
بجرعة
دومًا
ابدأ
لكن
الغرنا.
من
بغرامني
غرام من الكافيني يوميًا ،ما يعني االكتفاء
ّ
ِْ
ّ
من البذور املجففة الكاملة في  250ملل من املاء املغلي ،وتناول كوبًا منه في الصباح وكوبًا آخر ظهرًا ،لفترة تتراوح بني أربعة وستة أسابيع .أو ذوب غرامًا
أو غرامني من مسحوق الغرنا في كوب ماء أو عصير فاكهة كل يوم ،أو خذ الغرنا على شكل أقراص بجرعة  500غرام ،بمعدل كبسولتني إلى أربعة يوميًا.

الفجل األسود

يحمل هذا الجذر األسود الكبير ذات اللب األبيض خصائص عالجية متنوعة .باإلضافة إلى مفعوله في مستوى تليني األمعاء ،يزيد
الفجل األسود إفراز عصارة املرارة ،ما يعزز فاعليته لتسهيل الهضم وتنقية الكبد .يمكن اعتباره إذًا عالجًا
ّ
مثال .على صعيد آخــر ،يسهم الفجل األســود في تسييل اإلفــرازات
ُمطهرًا موسميًا بعد األعياد
ً
املخاطية الجسم يحتاج
في القصبات الهوائية ومعالجة السعال الرطب .عند اإلصابة بالزكام أو التهاب الجيوب األنفية ،يسمح
الفجل أيضًا بتفريغ املسالك التنفسية .يحتوي هذا الجذر على خليط من الفيتامينات واملعادن ،ال سيما إلى الزنك يوميًا
والبوتاسيوم والحديد واملغنيسيوم.
الفيتامينني  Cوّ B9
املنافعّ :
طهرًا ،ويقوي الجسمُ ،ويجدد النشاط.الكمية املناسبة :تتوقف الجرعات املوصى بها ألنه ال يجيد
مفعوال ُم
يفرغ السموم ،ويعطي
ً
تحمل كل شخص .يمكن إيجاد الفجل األسود على شكل عصير بارد وتناول بني  10و 50ملل منه
على أعراض املشكلة وقدرة ّ
استهالكه :تخزينه
يوميًا .بغض النظر عن نوعه ،يجب أن يمتد العالج بعصير الفجل األسود على أربعة أسابيع كحد أقصى.طريقة
يمكن تناول الفجل األسود نيئًا أو مطبوخًا ،على شكل شرائح أو برش ،مع السلطات أو الخلطات املالحة .يمكن إضافته أيضًا
إلى املشروبات املخفوقة أو العصائر الخاصة بتفريغ سموم الجسم.

tawabil@aljarida●com

من  6أحرف وهي اسم العاصمة االتحادية أو الفدرالية لكندا ،ورابع
أكبر مدنها.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
أوتاوا

كلمة السر

 – 3كــالــم وش ــاور – أداة الـ ـظـ ـل ــف – امـ ـت ــأ حـتــى  – 7أجر – اقتحم المكان – 10 .مدينة بريطانية –
 – 8أشــار بيده – عائلة أمسك بأسنانه.
اإلفراط.
 – 1كتاب شهير جمعه نصب – أداة نصب.
ّ
ّ
 – 11جزيرة مرجانية في
الشريف الرضي من كالم  – 4ال يباح به – ودود –  – 6ت ـه ـيــأ ل ـل ـح ـم ـلــة فــي – كف رد.
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب – اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرم –  – 9من أعضاء الجسم – المحيط الهندي – دهر.
اإلمام علي بن أبي طالب .عز ورفعة.
بشاعة وقباحة.
 – 5ح ـ ـيـ ــوان مـ ــن ذوات رياضي.
 – 2فنان مصري.
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عموديا:

6

الحلول

1

 – 1والية أسترالية.
 – 2ر ئـ ـ ـي ـ ــس ج ـ ــزا ئ ـ ــري
راحل.
 – 3مـ ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـبـ ــر ع ـل ـي ــه
كالقنطرة – متشابهان
– غير ناضج من الفواكه.
 – 4م ــأ وأتـ ـ ــم الـ ـم ــلء –
حفرة – جرع الماء.
 – 5طرد – شأن – أخبر.
 – 6م ــدي ـن ــة ل ـب ـنــان ـيــة –
والية أميركية.
 – 7من مشتقات الحليب
ً
– ق ــرأ – ش ــرب ثــانـيــا أو
ً
تباعا.
 – 8متشابهان – مسيرة
ج ـم ــاع ـي ــة لـ ــإعـ ــان عــن
تأييد أو معارضة.
 – 9دالل – قصد فعل –
كرع الماء بال تنفس.
 – 10آث ـ ـ ــار الـ ـ ـج ـ ــروح –
ساعد وآزر.

3

3

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

7

1

ضفة
تحيز
عنصر
في

حديث
مهرجان
قناة
مدينة

رغم
قرون

8
5

2

سمعة
متجر
قارة
جنوب

9
8

5

معالم
سياحة
مليون
دوالر

تسالي

sudoku

6

كلمة السر:
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :بعد إرهاق العمل تحتاج إلى
ً
الراحة وشحذ همتك مجددا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـتــوضــح أم ــام ــك ال ــرؤي ــة
وتستطيع مصارحة الحبيب بكل
ما يدور في خلدك.
ً
اجتماعيا :يتحدث الفلك عن مسائل
عائلية عالقة يجب البت فيها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تخشى من مناورة يحاول
البعض من خاللها أذيتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـحــرص شــريــك حياتك
على تلبية رغباتك ألنه يحبك.
ً
ً
اجتماعيا :تتأثر جدا بمعاملة أحد
األصدقاء لك وتسعد ألنه بقربك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :المهم هو نوعية العمل الذي
تقوم به قبل سرعة تنفيذه.
ً
ً
عــاطـفـيــا :هــل نسيت أن لــديــك شريكا
ينتظر كلمة لطيفة تقولها له؟
ً
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا :ت ـ ـ ـص ـ ـ ـطـ ـ ــدم بـ ـبـ ـع ــض
الـ ـمـ ـعـ ـت ــرضـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــوم بــه
ً
اجتماعيا لكنك تنتصر عليهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر ب ــاسـ ـت ــرج ــاع ال ـق ــوة
ً
ً
والمعنويات وتحقق نجاحا ماليا.
ً
عاطفيا  :ال تتقيد بالمفاهيم البالية
عندما تتعاطى مع شريك حياتك.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :خـ ـف ــف م ـ ــن ن ـش ــاط ــات ــك
ً
االجتماعية قليل والتفت إلى عائلتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :اذا قـمــت بــالـمـســاعــي الــازمــة
فسوف تتلقى نتائج مادية مذهلة.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـخ ـلــق ال ـف ـلــك ل ـك ـمــا ظ ــروف ــا
م ـن ــاس ـب ــة كـ ــي ت ـح ـق ـقــا مـ ــا تـتـمـنـيــانــه
للمستقبل.
ً
اجتماعيا :قد تلعب بعض المعلومات
ً
ً
الخاصة دورا مهما في هذه األيام.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :إذا انتظرت السماء كي تمطر
ً
عليك النعم فسوف تنتظر طويال.
ً
عاطفيا :تعيش ً
لقاء مع الماضي أو
ً
ً
حـنـيـنــا عــاطـفـيــا وت ـك ــون االن ـف ـعــاالت
شديدة.
ً
ً
اجتماعيا :استرح ونم طويل وحاول
االبتعاد عن الضغوطات.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :قم بواجبك بال تقاعس فبرجك
ً
يؤمن لك النجاح حاليا.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر بـمـيــل إل ــى أح ــد من
الجنس اآلخر لكنك تفكر بارتباطك.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ك ــن ص ــام ـت ــا واص ـ ــغ إلــى
مـ ــا يـ ـق ــول ــه اآلخـ ـ ـ ـ ــرون وتـ ـقـ ـب ــل الـ ـب ــدء
بمقاطعتهم.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
مهنيا :يكون ألحد الزمالء تأثير كبير مـهـنـيــا :ت ــرى م ـشــروعــا لــك يـتـعــثــر أو مـهـنـيــا :تـســلــح بالشجاعة والـتـفــاؤل
ً
فالخبرة التي لديك كفيلة بنجاحك.
يراوح مكانه فال تقف متفرجا.
لما يحصل في إطار عملك.
ً
ً
ً
ً
حبيبا أو تلتقي عاطفيا :يحرص الشريك على رعايتك
عاطفيا :متطلبات الحبيب مبالغ فيها عــا طـفـيــا  :تسترجع
ً
بعينيه وعلى إظهار حبه العميق لك.
بحبيب جديد إذا كنت خاليا.
وينبغي إيجاد حد لتخفيفها.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتشارك مع بعض الجماعات اجتماعيا :قد يقدم لك أحد األصدقاء اجتماعيا :يدعوك الفلك إلى التحفظ
وعدم كشف أسرارك أمام اآلخرين.
نصيحة مفيدة فاصغ إليه.
في مشروع ثقافي أو سياسي.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
م ـ ـ ـه ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا :تـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــل ـ ــص مـ ـ ـ ــن ب ـع ــض
الضغوطات المهنية وترتاح لمسيرة
أعمالك.
ً
عاطفيا :يزول الغموض بينكما بعد
مصارحة الحبيب لك بما جرى معه.
ً
اجتماعيا :تنشأ مع المحيط مشكلة
عادية فحاول حلها قبل أن تتفاقم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :يتخفى البعض وراء عرض
أو ظروف معينة ليحبطوا مساعيك.
ً
عــاطـفـيــا :عندما تجلس وتـتـحــاور مع
شريك عمرك تدخل الطمأنينة الى قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :قد تسمع أخبارا عائلية أو
من المحيط تزعجك وتقلق أفكارك.
رقم الحظ.22 :

30

مجتمع

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4246األربعاء  16أكتوبر 2019م  17 /صفر 1441هـ

tawabil@aljarida●com

«إكسبو  »965يفتتح معرضه السنوي الرابع
ُ
افتتح المعرض السنوي الرابع
لفريق إكسبو  965للمعارض
التراثية والحرفية والمبدعين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ب ـق ــاع ــة ع ـبــدال ـلــه
ال ـعــدوانــي فــي منطقة عبدالله
السالم ،برعاية وحضور وزير
اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الشباب محمد الجبري ،ووزير
التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الخدمات العامة خالد
ال ــروض ــان ،والــرئ ـيــس الـفـخــري
ل ـل ـفــريــق ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح جــابــر
الـ ـمـ ـب ــارك ،إلـ ــى ج ــان ــب الـسـفـيــر
القطري بالكويت بندر العطية،
ولفيف من قيادات وزارة اإلعالم
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان إن
ال ـم ـع ــرض ي ـش ـهــد ف ــي ك ــل م ــرة
ً
تطورا يدعو إلى الفخر بأبناء
ال ـكــويــت وش ـبــاب ـهــا ،م ــؤك ــدا أن
ً
هـ ـن ــاك اهـ ـتـ ـم ــام ــا ب ــال ـم ـش ــاري ــع
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـ ـحـ ــرف ال ـي ــدوي ــة
األص ـ ـي ـ ـلـ ــة ،مـ ــن ج ــان ــب رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك.
مــن جانبه ،هنأ الشيخ صباح
جابر المبارك بافتتاح المعرض
الـسـنــوي الــرابــع لفريق إكسبو
.965

الجبري وكمال خالل جولتهما في المعرض

اإلعالمية أمل عبدالله وصالح عباس

تكريم عبدالعزيز الغنام

حسين مقيم مع اإلعالمي ماجد الشطي

إيمان الشطي ومريم طبيخ

لجنة المرأة الدبلوماسية تبدأ موسمها الثقافي
مـ ــع إطـ ــالـ ــة ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر ،ب ـ ــدأت ل ـج ـن ــة الـ ـم ــرأة
الــدب ـلــومــاس ـيــة مــوس ـم ـهــا ال ـث ـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي
والترويحي لعضوات اللجنة وضيوفها من السفراء
والدبلوماسيين واألصدقاء ،بأمسية ثقافية حول
ً
"الـكــويــت على طريق الـحــريــر" ،وذلــك إيـمــانــا منها
بـتـعــزيــز رؤيـ ــة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو األمـ ـي ــر ،لتحقيق
مشروع جعل دولة الكويت مركزا عالميا استثماريا،
وجعلها إحدى مدن الحرير.
وب ـم ـشــاركــة ودعـ ــم م ــن سـفـيــر ج ـم ـهــوريــة الـصـيــن
الـشـعـبـيــة ،تــم ع ــرض لـتــاريــخ طــريــق ال ـحــريــر ،منذ
القرن الرابع عشر ،وكيف كان هذا الطريق ناقلنا
للتجارة والثقافة والتراث ،وأبرز الحضارات التي

مر بها تاريخ العالم القديم ،وربطها بتاريخ طريق
الحرير الحديث والدور الذي سيبرز حضارة العالم
ال ـجــديــد .كـمــا ك ــان ه ـنــاك ع ــرض فـنــي حــي لبعض
الفنون الموسيقية والرقص الفولكلوري لجمهورية
الصين ،حيث قامت رئيسة اللجنة السفيرة سمر
غــول ،ومستشارة اللجنة نرجس الشطي بتكريم
ح ــرم الـسـفـيــر الـصـيـنــي عـلــى دعـمـهــا ومشاركتها
المتميزة ،وإهــدائـهــا درع اللجنة التذكارية .وفي
ختام الحفل ،تــم تكريم ليلى الـبــداري حــرم سفير
جمهورية الجزائر الشعبية ،على جهودها في خدمة
ً
اللجنة ،وذلك لمغادرتها البالد نهائيا ،مع الدعاء
لها بدوام التوفيق بمملكة المغرب.
الشطي متوسطة المشاركات

جانب من الفعالية التي أقيمت ضمن الموسم الثقافي

مشهد تعبيري يحاكي التراث الصيني

حرم السفير الصيني في الكويت

معرض الرعاية الصحية المستدامة
ن ـظ ـم ــت ش ــر ك ــة  IPTKمـ ـع ــرض ا ل ــر ع ــا ي ــة
الصحية ا لـمـسـتــدا مــة لسنة  ،2019تحت
ر عــا يــة مــد يــر اإلدارة ا لـمــر كــز يــة لإلحصاء
سامي سليمان العلي.
وأنـ ـ ــاب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ـ ــإدارة ،الــوك ـيــل
ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــا عـ ــد ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع اإل سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاد اإلداري

والمعلومات عادل عبدالخضر خداده في
عملية االفتتاح.
وتـجــول الـخـضــر فــي الـمـعــرض ،واستمع
لشرح المشاركين حول الرعاية الصحية
ً
وأ ه ـم ـي ـت ـهــا ،م ــؤ ك ــدا ح ــرص اإلدارة عـلــى
توعية موظفيها ،والحرص على صحتهم،

واالستفادة من العروض المجانية.
وأ ك ــد ا لـمــد يــر ا لـتـنـفـيــذي ل ـ " "IPTKمحمد
العنزي ،أن المعرض يهدف إلى توضيح
ف ــوائ ــد االه ـت ـمــام بــالـصـحــة ل ـكــل مــوظـفــي
"اإلحصاء" ،مما يساهم في رفع مستوى
التثقيف الصحي لديهم.

الخضر خالل استماعه ألحد المشاركين

جانب من التكريم

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4246األربعاء  16أكتوبر 2019م  17 /صفر 1441هـ

tawabil@aljarida●com

ّ
حمور زيادة :أعمل حكاء بمهنة الجدات
والعجائز وسائقي التاكسي

مسك وعنبر

31

خبريات
«روائع اآلثار في الكويت»
بالشارقة اليوم

قدم محاضرة «على شاطئ الغرق» في «حديث االثنين» بمركز جابر الثقافي
فضة المعيلي

مع إقراره بأنها مهنة غريبة
بعض الشيء ،قال الروائي
حمور زيادة إنه يعمل حكاء،
في مهنة الجدات ،والعجائز،
وسائقي التاكسي ،إلى جانب
الحالقين القدامى ،على اعتبار
الذين يقصون
أن هؤالء هم ً
علينا القصص دائما.

الحياة ليست
كالنيل...
إنها تتغير
مثل الناس
والشوارع

ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي
لـمــركــز جــابــر األح ـمــد الثقافي،
شهدت قاعته المستديرة إقامة
فعالية "حــديــث االثـنـيــن" ،التي
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت الـ ـ ــروائـ ـ ــي ح ـ ّـم ــور
زي ـ ـ ـ ــادة ،ح ـي ــث قـ ـ ـ َّـدم م ـحــاضــرة
بـعـنــوان "عـلــى شــاطــئ ال ـغــرق"،
بحضور جمع غفير من األدباء
والمهتمين.
في البداية ،قدمت الروائية
بثينة العيسى نبذة عن زيادة،
قالت فيها إنه ولد في الخرطوم
في مدينة أم درم ــان ،في معين
أبدي للكتابة ،انشغل واشتغل
بالعمل المدني ،والشأن العام،
وكتب في الصحف السودانية،
وبـعــد سنة واح ــدة مــن انتقاله
إلــى الـقــاهــرة ،ص ــدرت لــه روايــة
"الكونج" ،وبعد سنوات قليلة،
أصدر "النوم عند قدمي الجبل"،
وف ــي  ،2015ص ــدرت ل ــه "ش ــوق
الــدرويــش" فــي  ،2014وتأهلت
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـق ــائ ـم ــة
ال ـق ـص ـيــرة ل ـل ـجــائــزة الـعــالـمـيــة
ل ـل ــرواي ــة ال ـعــرب ـيــة ل ـعــام ،2015
وفــازت بشعبية بين القراء إلى
حــد ضــاهــت فيه كتبا حصدت
الجائزة في مرحلتها األخيرة،

وت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــت إلـ ـ ـ ــى اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
والفارسية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـي ـ ـسـ ــى أن ـ ــه
ص ــدرت مــؤخــرا لـحـمــود زي ــادة
روايـ ــة "ال ـغ ــرق ،حـكــايــات القهر
والــونــس" ،الـتــي تلقاها النقاد
والقراء بغبطة بصفتها برهانا
آخر على تجربة كتابية مغايرة
ب ـص ـف ـت ـه ــا "خ ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـحـ ـك ــاي ــا
الـمـبـهــرة" ،والكتابة عــن "دائ ــرة
القهرة التي ال تبقي وال تــذر"،
واالقـ ـ ـت ـ ــراب م ــن الـ ـم ــرأة ك ـث ـيــرا،
وم ــن مـتـحــف ال ـمــآســي الـكــامــن
في عظامها.
مــن جــانـبــه ،ق ــال زي ـ ــادة" :أنــا
من بالد السودان وأعمل حكاء،
أع ــرف أن ـهــا مـهـنــة غــريـبــة،إنـهــا
م ـه ـن ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدات ،والـ ـعـ ـج ــائ ــز،
وس ــائـ ـق ــي الـ ـت ــاكـ ـس ــي ،وربـ ـم ــا
الـحــاقـيــن ال ـقــدامــى ،ه ــؤالء من
يقصون عليك القصص دائما،
وف ــي أي وقـ ــت ،لـكـنـهــا مهنتي
التي أحبها ،وقد جاءت بي إلى
ه ـنــا ف ــي هـ ــذه األم ـس ـي ــة ألقــص
عليكم حكاية عن حكاية".
وتحدث عن روايته "الغرق...
حكايات القهر والــونــس" وقــال
إنها تــدور حــول "جثة فتاة في

نهر الـنـيــل ،وحــولـهــا احتشدت
شـ ـخ ــوص وح ـ ـكـ ــايـ ــات ،ع ـنــدمــا
قــررت أن أحكي وجــدت أن جثة
الـ ـفـ ـت ــاة ت ــرم ــز ل ـل ـن ـس ــاء ،ون ـهــر
الـنـيــل ،الـقــاتــل الـفــاتــن بجماله،
هو مجتمعاتنا التي تضطهد
النساء بأعراف تحسن تجميلها
وتزيينها ،فالمرأة درة مصونة،
لذلك تحبس في البيوت ،وهي
أم ـ ـيـ ــرة وم ـ ـل ـ ـكـ ــة ...ل ــذل ــك تـمـنــع
مــن الـعـمــل ،وه ــي مـكــرمــة ،لذلك
تـحـجــب عــن مـخــاطـبــة الــرجــال،
الـ ـغ ــول ي ـج ـيــد ت ـبــريــر فـظــائـعــه
ف ـي ـب ــدو ك ــأن ــه الـ ـش ــاط ــر ح ـســن،
وأح ـيــانــا – ب ــل رب ـمــا غــال ـبــا -ال
ت ـص ــدق األمـ ـي ــرة األسـ ـي ــرة هــذا
االدعـ ـ ــاء ،وب ـعــض األمـ ـي ــرات قد
ي ـق ـت ـلــن األم ـ ـيـ ــر ال ــوسـ ـي ــم حـيــن
ي ــأت ــي إلنـ ـق ــاذه ــن ،ل ـي ـع ـشــن فــي
كنف الغول".

جثة الغريقة
ومن مقتطفات له قرأ" :ليس
م ـ ــن حـ ـق ــي كـ ـك ــات ــب أن أش ـ ــرح
ال ـح ـك ــاي ــة ،ول ـي ــس ل ــي أن أق ــدم
تأويال للقارئ ،لكن ما يمكنني
أن اعـ ـت ــرف ب ــه ه ــو أن ـن ــي حين
جلست ألحكي قصة الغريقة في
نهر النيل كتبت عن كل النساء،
وأن ــا أح ــب الـكـتــابــة عــن النساء
بذات قدر حبي لهن".
وق ــرأ ف ــي ورق ـت ــه" :الـحـكــايــة
التي جئت ألحدثكم عنها هي
حـكــايــة الـنـســاء فــي عــالــم يقهر
النساء وليست منشورا نسويا
وال خـ ـط ــاب ــا ت ـ ـحـ ــرريـ ــا ل ـك ـن ـهــا
ح ـكــايــة وأت ـم ـنــى أن م ــن قــرأهــا
وجدها ممتعة ألننا لهذا نحكي
ال ـح ـكــايــات حـتــى إن كــانــت عن
القهر ،نريدها أن تكون ونسا،
وأن تكون ممتعة".

الحركة األدبية
زيادة مع بثينة العيسى خالل الندوة

بـعــد ذلـ ــك ،طــرحــت العيسى

مجموعة من األسئلة على
زي ـ ــادة ،ومـنـهــا م ــا يتعلق
ب ــزي ــارت ــه ل ـل ـخــرطــوم مــؤخــرا
وك ـي ــف ي ـش ـعــر إزاء هـ ـ ـ ــا؟ ف ـقــال:
"زرت ال ـ ـسـ ــودان ب ـعــد ان ـق ـطــاع
دام ع ـش ــر سـ ـن ــوات ف ــي أب ــري ــل
ً
الماضي" ،مضيفا" :إنها مسألة
صـعـبــة لـتـعــود إل ــى الــذكــريــات
مــرة أخــرى ،فالذكريات مسألة
مـ ـ ـخ ـ ــادع ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــدا ،أنـ ـ ـ ــت ل ــدي ــك
خــرطــوم ،وقــريــة ،وسـ ــودان في
ذ ه ـنــك خلقته و حــا فـظــت عليه
خالل عشر سنوات ،لكن الحياة
ل ـي ـســت كــال ـن ـيــل إنـ ـه ــا تـتـغـيــر،
ال ـ ـنـ ــاس يـ ـتـ ـغـ ـي ــرون ،ال ـ ـشـ ــوارع
تتغير".
وع ـن ــد س ــؤال ــه :ه ــل تتمنى
ال ـعــودة للعيش فــي ال ـســودان،
أجـ ـ ــاب" :أت ـم ـن ــى ذلـ ــك ل ـكــن هــذا
ال ـق ــرار ال ب ــد أن أت ـخ ــذه بشكل
عـمـلــي ول ـيــس بـشـكــل عــاطـفــي،
أنا ككاتب وجودي في القاهرة
يـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدن ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة
والتواصل مع الحركة األدبية
في المنطقة عموما أكثر" ،وإن
كان عاطفيا يتمنى العودة.

مرة أولى
وع ــن كـتــابــاتــه ،ق ــال" :م ــع كل
كتاب جديد أعتبر أنها كتابة
أول ـ ـ ــى ك ـل ـم ــا ك ـت ـب ــت روايـ ـ ـ ــة أو
مجموعة قصصية فكأنك تكتب
للمرة األولــى وتبحث عن قراء
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى" ،الف ـتــا إل ــى أنــه
كلما كـتــب رواي ــة يــدخــل إليها
بإحساس أن هــذا عمله األول،
وأن هذا العمل تسويقي سيجد
له قاعدة.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول رواي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه "ش ـ ـ ـ ــوق
الدرويش" ،قالت العيسى إنها
استثنائية في النجاحات التي
أحــرزتـهــا ألنـهــا ح ــازت "جــائــزة
ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ل ـ ـ ــأدب" ع ــام
 ،2014ودخ ـ ـلـ ــت فـ ــي ال ـقــائ ـمــة
ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـق ـص ـيــرة لـلـجــائــزة

ً
متحدثا
حمور زيادة

«النوم بين قدمي الجبل»
عن تحويل قصته "النوم بين قدمي الجبل" ،إلى فيلم "ستموت
فــي الـعـشــريــن" ال ــذي حـصــد جــوائــز فــي مـهــرجــانــات السينما،
أعرب حمود زيادة عن قناعته بأن تحويل األعمال األدبية إلى
نصوص درامـيــة عملية مــوازيــة ،ألن العمل الــدرامــي ال يؤخذ
"كوبي بيست" إلى دراما.
وأشــار زيــادة إلــى أن "المخرج أمجد أبــو العالء قــدم رؤيته
الـفـنـيــة ال ـخ ــاص ــة ،مـضـيـفــا أن ــه ك ـتــب ال ـن ــص ول ــدي ــه مـحـمــولــه
الشخصي الخاص به ،وأن كل قارئ يقرأ النص بشكل مختلف،
ومن حق المخرج أن يقدم رؤيته ،فقد تناول النص من زاوية
ً
الموت والحياة" ،معتبرا أن "من يقرأ النص األصلي فسيجد أن
هذه الفكرة عابرة ،وليست الفكرة الرئيسية في النص ،لكنها
موجودة".
وأضاف أن هذا الفيلم فاز بجائزة النجمة الذهبية في مسابقة
األفالم الروائية الطويلة في مهرجان الجونة بمصر في سبتمبر
الماضي ،معقبا" :أنا سعيد بالنجاحات التي حصدها الفيلم،
وسعيد بعودة السينما السودانية بعد انقطاع طويل".
العالمية للرواية العربية لعام
 ،2015مـبـيـنــة أن ه ــذه القصة
فـ ـ ـ ــازت ش ـع ـب ـي ــا وفـ ـ ــي وجـ ـ ــدان
القراء ليعلق زيــادة بأن "شوق
الدرويش" كانت محظوظة.
كما تطرق زيادة في حديثه
إل ــى األدب ،وقـ ــال إن ــه "عملية
ف ـن ـيــة ت ـن ـشــر ال ـج ـم ــال ،ولـيــس
م ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــا أن يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـعـ ـم ــل
منشورا سياسيا ،وإنما ككاتب
عليك أن تسهم في تغيير القبح
الواقع في حياتنا ،وأن تحاول
أن تـغـيــر وج ـ ــدان الـ ـق ــارئ إلــى
شيء أجمل".

الحكاية التي
جئت ألحدثكم
عنها هي
حكاية النساء
في عالم يقهر
النساء

مناف عبدال :ليس لدينا سينما حقيقية في الكويت محمد العجيمي ينضم لفريق عمل «شغف»
•

عزة إبراهيم

يعيش المخرج مناف عبدال حالة من االنتعاش الفني ،بعد عدد
من التجارب الدرامية التلفزيونية التي القت نجاحا كبيرا ،لكن ذلك
لم يدفعه إلى شباك التذاكر.
وذكر عبدال في تصريح لـ"الجريدة" ،أنه يرفض دخول مجال
اإلخــراج السينمائي ،الــذي يظل حلما لدى كل فنان ،فالسينما
سـ ــاحـ ــرة ،ولـ ـه ــا س ــوق ـه ــا ال ـخ ــاص
وشهرتها الواسعة ،ومتعة العمل
بها ال تقارن بغيرها من الفنون،
لـكـنــه ق ــال" :ل ــأس ــف ،لـيــس لدينا
سينما حقيقية في الكويت".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـسـ ـع ــى
جــاهــدا للمشاركة فــي عمل
سينمائي كــو يـتــي ،لكن في
ظ ــروف وأجـ ــواء فنية أفضل
من الوضع الحالي ،الــذي يشهد
بعض المبادرات السينمائية الطيبة،
لكنها ليست بالمستوى الذي يشجع
على دخول هذا المعترك المهم.
وعن تجربته المسرحية ،أوضح
عـبــدال أنــه ق ـ َّـدم للمسرح ع ــددا من
األع ـمــال ،لكنه لــم يجد نفسه في
التواصل المباشر مع الجمهور
ورد الفعل السريع على جميع

عناصر العمل ،إضافة إلــى ما يتمتع به التجسيد المسرحي من
غلو في األداء والتعبير عن المشاعر ،مؤكدا أنــه يعشق الواقعية
التي تكشفها الكاميرا ،وخاصة بعد التطور الذي
شهدته تقنيات التصوير في السنوات األخيرة،
لـتـصـبــح ال ــدرام ــا واق ـع ـيــة أك ـثــر م ــن ال ــواق ــع،
ِّ
وتجسد األحداث ببساطة وتلقائية شديدة.
َّ
وعبر عبدال عن سعادته بقرب انتهاء
تصوير مسلسل "عــافــك الـخــاطــر" ،المقرر
عرضه مطلع نوفمبر المقبل ،لكنه إلى اآلن لم
يتم التعاقد مع القناة العارضة ،حتى انتهاء
التفاوض مع المنتج عبدالله بوشهري ،مشيرا
إلى استمرار التعاون بينهما في أعماله
الـقــادمــة ،لما يتمتع بــه بوشهري من
ح ــس وم ـســؤول ـيــة ف ـن ـيــة ،ب ـع ـيــدا عن
األمور التجارية أو السوقية.
ُي ــذك ــر أن "ع ــاف ــك الـ ـخ ــاط ــر" أول
مسلسل جرى إنتاجه عقب الموسم
الـ ــدرامـ ــي ف ــي رمـ ـض ــان ال ـم ــاض ــي،
بمشاركة الفنانين :أسمهان توفيق،
سـلـيـمــان ال ـيــاس ـيــن ،عـبـيــر أح ـمــد،
ميس كمر ،أحمد إيراج ،وهبة الدري.
والمسلسل تأليف عبدالله الرومي،
وإخراج مناف عبدال ،وإنتاج عبدالله
بوشهري.

مناف عبدال

•

عزة إبراهيم

يـسـتـعــد ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد ال ـع ـج ـي ـمــي ل ـخ ــوض 3
ُ
تجارب درامية جديدة ،إحداها تعرض قبل الموسم
الرمضاني المقبل ،فيما يـشــارك بمسلسلين في
السباق الدرامي برمضان.
وكـشــف العجيمي فــي تصريح لــ"الـجــريــدة" عن
انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "شغف" ،للفنانة
هــدى حسين ،وال ــذي يضم مجموعة مــن النجوم،
مـنـهــم :إبــراه ـيــم ال ـحــربــي ،زه ــرة ع ــرف ــات ،عـبــدالـلــه
بوشهري ،ريم أرحمه ،أوس الشطي ،سلوى الجراش،
سارة القبندي ،وغيرهم من الفنانين .والعمل من
تأليف الكاتب عالء حمزة ،وإخراج محمد القفاص.
كما تعاقدت شركة "كنوز الخليج" لإلنتاج الفني
واإلعــامــي مــع العجيمي لــدخــول مسلسل جديد،
ليكون ثاني أعماله في الموسم الرمضاني المقبل،
إلى جانب "شغف" ،في قصة للكاتب عبدالله سعد،
والمخرج البحريني أحمد المقلة.
َّ
وعبر العجيمي عن سعادته ،الستمرار التعاون
مع الكاتب عبدالله سعد ،والمخرج أحمد المقلة،
برعاية وإنتاج "كنوز الخليج" ،بعد عدد من األعمال
ً
الناجحة التي قدموها معا.
إلى ذلك ،انتهى العجيمي من تصوير مشاهده
الخارجية في مسلسل "والــدي العزيز" ،استعدادا
لبدء تصوير مشاهده باللوكيشن الخاص به في
بيت العائلة.

محمد العجيمي
وأوضح أن المسلسل المرتقب ُ
سيعرض قريبا،
وهــو درامــا اجتماعية من تأليف الفنان حسين
المهدي ،ويخرجه علي العلي ،وإشراف عام باسم
عبداألمير ،ويشاركه البطولة :إبراهيم الحربي،
م ــرام الـبـلــوشــي ،عبدالمحسن ال ـق ـفــاص ،محمد
صفر ،روان مهدي ،أسامة المزيعل ،غدير السبتي،
حسن إبراهيم ،يوسف الحشاش وغيرهم.

ً
 20فيلما تعرض للمرة األولى في «القاهرة السينمائي»
باتت االستعدادات شبه
نهائية الفتتاح الدورة
الـ 41لمهرجان القاهرة
السينمائي الدولي في 20
نوفمبر المقبل.

األفالم التي
ينفرد المهرجان
بعرضها العالمي
والدولي األول
موزعة بنسب
متفاوتة

•

القاهرة  -هيثم عسران

أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة
السينمائي ،أن ال ــدورة  ،41التي تنطلق في 20
نوفمبر المقبل ،ستمتاز للمرة األولى في تاريخ
المهرجان ،بوجود أكثر من  20فيلما طويال ،في
عروضها العالمية أو الدولية األول ــى ،مرشحة
للزيادة خالل الفترة المقبلة ،يضاف إليها  7أفالم
قصيرة تشارك في مسابقة سينما الغد ،ليكون
اإلجمالي حتى اآلن  27فيلما.
وأكـ ــد أن ال ـم ـهــرجــان حــريــص ع ـلــى مــواصـلــة
التقدم في هذا الملف عاما بعد اآلخــر ،وتفعيل
دوره فــي اكـتـشــاف أف ــام جــديــدة جـيــدة يقدمها
لعشاق السينما في مصر ألول مرة ،األمر الذي
يـصـيــر أس ـهــل كـلـمــا ارتـفـعــت سـمـعــة الـمـهــرجــان
الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير ،مشيرا
إلــى أن من بين قائمة العرض األول في الــدورة
المقبلة فيلمين شاركا من قبل كمشروعات في
ملتقى القاهرة لصناعة السينما ،هما؛ اللبناني
"بيروت المحطة األخيرة" في  ،2016والتونسي
"قبل ما يفوت الفوت" في  ،2018وهو ما يؤكد أن
الــدور الذي يقوم به المهرجان في دعم صناعة
السينما العربية ،ال يذهب هباء ،بل يعود عليه
وعلى صناع األفالم باإليجاب.

أفالم جديدة
بدوره ،أكد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير
الفني ،أن أحد أهم األدوار التي ينبغي أن يلعبها

مهرجان دولي بحجم "القاهرة السينمائي" هو
تقديم أفالم جديدة يتعرف عليها العالم ألول مرة
من خالل عرضها في القاهرة ،مشيرا إلى أنه لم
يعد مقبوال أن يكتفي "القاهرة السينمائي" ،وهو
يستعد الط ــاق دورت ــه الـ ــ ،41بـعــرض أهــم أفــام
الـمـهــرجــانــات الـكـبــرى فـقــط؛ فـكــان مــن البديهي
أن يستهدف فريق البرمجة الحصول على أكبر
عدد ممكن من األفالم المتميزة فنيا في عرضها
العالمي أو الدولي األول ليقدمها إلى جمهوره،
ويــزيــن بـهــا الـبــرنــامــج ال ــذي يـضــم حــوالــي 150
فيلما معظمها في عرضها األول بمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
وكشف شوقي أن األفالم التي ينفرد المهرجان
بعرضها العالمي والدولي األول ،موزعة بنسب
م ـت ـفــاوتــة ع ـلــى أق ـس ــام وم ـســاب ـقــات ال ـم ـهــرجــان
المختلفة ،حيث تنفرد المسابقة الدولية بثالثة
أفالم في عرضها العالمي األول هي "زافيرا" من
رومــانـيــا ،إخ ــراج أن ــدري جروزنيتسكي ،وفيلم
"ال ـحــدود" مــن كولومبيا ،إخ ــراج ديفيد ديفيد،
وفيلم "بين السماء واألرض" إنتاج فلسطيني-
أردني ،إخراج نجوى نجار ،كما ُيعرض في نفس
الـمـســابـقــة فـيـلـمــان فــي عــرضـهـمــا ال ــدولــي األول
هما" :الرجل الودود" من البرازيل ،إخراج إيبري
كــارفــالــو ،و"الـحــائــط الــرابــع" مــن الصين ،إخــراج
جانج تشونج وجانج بو.
وأض ــاف "كـمــا تنفرد مسابقة آف ــاق السينما
ال ـع ــرب ـي ــة ب ـث ــاث ــة أفـ ـ ــام ف ــي ع ــرض ـه ــا ال ـعــال ـمــي
األول ،هي؛ "من أجل القضية" للمخرج المغربي

حسن بن جلون ،وفيلم (نساء
الـجـنــاح "ج") لمواطنه محمد
نظيف ،وفيلم "بيروت المحطة
األخـ ـي ــرة" م ــن ل ـب ـنــان ،إخ ــراج
إيـ ـل ــي ك ـ ـمـ ــال ،وت ـش ـه ــد نـفــس
المسابقة أيضا مشاركة فيلم
"على الـعــارضــة" مــن تونس،
إخ ـ ـ ــراج س ــام ــي ت ـل ـي ـلــي ،فــي
عرضه الدولي األول.
"البانوراما الدولية"
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ــي
"ال ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــورامـ ـ ــا ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة"
أيضا  5أفــام في عرضها
ا لـ ـ ـ ــدو لـ ـ ـ ــي األول ،م ـن ـه ــا
ش
ع
ار
م
هرجان ال
قا
ه
رة
ال
س
فـيـلـمــان م ــن األرج ـن ـت ـيــن،
ين
م
ائي
هـمــا "الـمـنــافـقــون" إخ ــراج
كـ ــارلـ ــوس أج ـن ــاس ـي ــو ت ــري ــون ــي ،وف ـي ـل ــم "ش ـكــل
الساعات" إخــراج بــاوال دي لــوك ،باإلضافة إلى المصري "أمين" للمخرج أحمد أبوالفضل،
الفيلم الروسي "القلم" من إخراج ناتاليا نازاروفا ،وفيلم "هنا ليس هناك" من سنغافورة ،إخــراج
والفيلم األلماني "موزارت يعاد تدويره" إخراج نيلسون ييو ،باإلضافة إلى  5أفالم في عرضها
فيكتوريا بيكزمان وبريتا شويننج ،ومن المملكة الدولي األول ،هي؛ "نغمة صامتة في الظهيرة" من
المتحدة يشارك فيلم "نحن بين الصخور" إخراج البرازيل ،إخراج كارلوس أدريانو ،وفيلم
"أبي الميت :كوميديا" من األرجنتين ،إخراج
ديكتيانا هوود.
روبرت بورتا ،وفيلم "المنبوذ" من التشيك ،إخراج
سيمون كوديال ،وفيلم "عواصف الحياة البرية"
«سينما الغد»
م ــن إس ـبــان ـيــا ،إخ ـ ــراج جـ ــورج كــان ـتــوس ،وفيلم
وفي مسابقة "سينما الغد" لألفالم القصيرة "بيت بعيد بعيد" من بلغاريا ،إخــراج ديميتار
يشارك فيلمان في عرضهما العالمي ،األول هما" كومانوف.

يشارك املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
في معرض "روائع اآلثار
في الكويت" ،الذي ينظمه
متحف الشارقة لآلثار،
التابع لهيئة الشارقة
للمتاحف ،حيث يفتتح
فعالياته اليوم ،ويستمر
حتى  16أبريل املقبل.
وسيقدم متحف الكويت
الوطني خالل املعرض
مجموعة نادرة من
املقتنيات والقطع اآلثرية
التي تم اكتشافها في عدة
مناطق بالكويت ،والتي
تعود لحقب زمنية مختلفة.
ويتيح املعرض للزوار
واملهتمني طوال أيامه
فرصة اكتساب املعرفة
واملعلومات الالزمة عن
املقتنيات والقطع األثرية،
مما يمنحهم فرصة تكوين
صورة واضحة عن تاريخ
الكويت ،خالل الفترة بني
 5000سنة قبل امليالد،
وحتى القرن امليالدي
الثالث.

وائل كفوري يحيي حفل
ملكة جمال لبنان

أعلن املسؤولون عن تنظيم
حفل ملكة جمال لبنان أن
النجم وائل كفوري سيحيي
الحفل املقرر إقامته في 3
نوفمبر املقبل.
وكشف حساب ملكة جمال
لبنان أن وائل كفوري
سيحيي الحفل الذي تقدمه
إيميه صياح ،كما كشف
منسق األزياء اللبناني
سيدريك حداد أنه املسؤول
عن تنسيق اطاللتيهما.
ومن املقرر أن يحيي كفوري
حفال غنائيا كبيرا في أحد
الفنادق الكبرى بمدينة
عمان في األردن ،يوم
الجمعة األول من نوفمبر
املقبل ،ومن املقرر أن يقدم
من خالله عددا كبيرا من
أغانيه القديمة والحديثة.
وكان آخر أعمال كفوري
أغنيته الجديدة «استشبهت
فيكي» ،التي طرحها على
موقع «يوتيوب»  19يونيو
املاضي ،وحققت نجاحا
كبيرا ،حيث حصدت ما
يقرب من  3ماليني مشاهدة
حتى اآلن.

ختام فعاليات «أيام قرطاج
الموسيقية» الجمعة

يختتم مهرجان
أيام قرطاج
املوسيقية
فعالياته بعد
غد ،حيث يعلن
الفائزين بالجوائز
لدورته السادسة
وعددها 13
مجموعة موسيقية،
منها  9فرق تونسية
و 4فرق أجنبية من
فلسطني واملغرب
وبوركينا فاسو
والكاميرون.
وكان حفل االفتتاح
انطلق مع أمني
بوحافة واالوركسترا
السمفوني التونسي،
وفي رحاب قصر
البارون انطلقت
إبداعات فرقة الرشيدية
بسوسة واملوسيقى
املغاربية ،كما قدمت
وفاء الحرباوي عرض
«بني البينني» ،وصابرين
جنحاني عرض «زي» ،في
إطار املسابقة الرسمية ،أما
نهاية السهرة فكانت مع
الجزائري أمازيغ كاتب.
وكرم املهرجان في افتتاحه
روح الفنانني الراحلني
التونسيني منيرة حمدي،
وحسن الدهماني،
والجزائري رشيد طه،
والفلسطينية ريم البنا.

ةديرجلا

•
العدد  / 4246األربعاء  16أكتوبر 2019م  17 /صفر 1441هـ

32

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

موسكو تفصل بين األسد وإردوغان في شمال سورية
ً ً
• واشنطن تدرس سحب  50سالحا نوويا من تركيا ...وتتلقى ضمانات بعدم مهاجمة كوباني
• أنقرة ترفض وقف هجومها رغم تصاعد الضغط الدولي وهجوم كردي مضاد برأس العين

سلة أخبار
قطر :تركيا تقضي
على تهديد وشيك

دافع وزير الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني ،أمس ،عن تركيا،
ً
معتبرا هجومها على مناطق
الوحدات الكردية بسورية
هدفه القضاء على «تهديد
وشيك» .وقال آل ثاني ،خالل
مشاركته في مؤتمر «منتدى
األمن العالمي» بالدوحة« :تركيا
قالت منذ البداية :ال تدعموا
هذه الجماعات ،ولم يستمع
أحد .وتحاول منذ عام حل هذه
المسألة مع الواليات المتحدة
من أجل إنشاء منطقة آمنة
وإبعاد الخطر عن حدودهم»،
ً
معتبرا أنها ال «تعمل ضد
األكراد ولكن ضد مجموعة في
صفوفهم».

صدامات األكراد واألتراك
تمتد أللمانيا
ً
مقاتلون سوريون موالون ألنقرة يلتقطون صورا في تل أبيض أمس األول

لليوم الثاني على التوالي،
واصل الرئيس السوري بشار
األسد نشر قواته في المناطق
الحدودية مع تركيا ،بموجب
اتفاق مع الوحدات الكردية،
ضمنه نظيره الروسي فالديمير
بوتين ،وشمل تسيير دوريات
على خط التماس مع جيش
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان.

مع دخول عملية «نبع السالم»
يومها السابع ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن الجيش السوري أحكم
السيطرة الكاملة على مدينة منبج
والبلدات المحيطة بها بريف حلب
بعد انـسـحــاب ال ـقــوات األميركية
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة أن ش ــرط ـت ـه ــا
الـعـسـكــريــة تـسـيــر دوريـ ـ ــات على
خط التماس مع الجيش التركي
والـفـصــائــل الـمــوالـيــة لــه وتتولى
التنسيق بينهما.
ووف ــق «ال ــدف ــاع الــروس ـيــة» فــإن
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة أخ ـلــت قــاعــدة
«م ـ ـطـ ــاحـ ــن م ـ ـن ـ ـبـ ــج» األك ـ ـ ـبـ ـ ــر فــي
المنطقة بشكل كامل أمــس األول
وغادر جنودها مراكزهم في قرية
دادات وأم ميال وتحركت باتجاه
الحدود العراقية ،مبينة أن الجيش
السوري دخل إليهما.
وم ــع تــأك ـيــد ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
التحالف الــدولــي مايلز كاينغنز
مغادرة منبج ،التقى رتل من قوات
الرئيس بـشــار األس ــد مــع القافلة
األميركية المنسحبة على الطريق
السريع الرابط بينها وبين مدينة
ك ــوب ــان ــي ،ال ـتــي مـنـعــت واشـنـطــن
دخول قوات النظام إليها وحذرت
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي رج ـ ـ ــب ط ـيــب
إردوغان من مهاجمتها.
وفــي حين أعلنت أنـقــرة مقتل
جندي وإصابة  8بقصف مدفعي
كردي من منبج ،أعرب نائب وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي مـيـخــائـيــل
بــوغــدانــوف عــن أم ـلــه ع ــدم وقــوع
اشتباكات بين الجيشين التركي
ً
وال ـس ــوري ،مـشـيــرا إل ــى اسـتـمــرار
االتصاالت لتفادي ذلك.
وأكد المتحدث باسم الفصائل
المولية لتركيا مــواصـلــة التقدم
ً
صــوب منبج ،معتبرا أن أغلبية
الـ ـق ــوات الـمـنـتـشــرة فـيـهــا ليست
حـكــومـيــة ولـكـنـهــا ك ــردي ــة تــابـعــة
لحزب االتحاد الديمقراطي قادمة
من مدينة حلب.

حوار وصمود
وك ـ ـش ـ ــف م ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ــرئـ ـي ــس
فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــن عـ ـ ــن حـ ـ ــوار
ومحادثات مستمرة بين دمشق
وأن ـ ـ ـقـ ـ ــرة عـ ـب ــر وزارات الـ ــدفـ ــاع
والخارجية واالستخبارات وكذلك

(رويترز)

مع الوحدات الكردية من أجل الحد
ً
مــن التصعيد العسكري ،مشددا
على أن موسكو لن تسمح بوقوع
أي اشتباكات.
وأوض ــح ألكسندر الفرينتيف
ً
أن روس ـي ــا ل ــم تــؤيــد أب ـ ــدا عملية
ً
تركيا شرق الفرات ودعتها دائما
ً
إلــى ضبط النفس ،مؤكدا أن أمن
حـ ـ ــدودهـ ـ ــا مـ ـضـ ـم ــون م ـ ــن خ ــال
انتشار القوات الحكومية فيها.
وفي رأس العين ،أفاد المرصد
الـ ـس ــوري ب ــوق ــوع ه ـج ــوم مـضــاد
ش ـن ـتــه ال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـك ــردي ــة عـلــى
القوات التركية والفصائل الموالية
ً
لها ،مــؤكــدا تمكنها من الصمود
بـفـضــل الـتـحـصـيـنــات واألنـ ـف ــاق،
ً
فضال عن تعزيزات لم تتوقف عن
الوصول إليها.
ومــع ّ
تسبب الهجوم في مقتل
ً
ً
ً
نحو  70مدنيا و 135مقاتال كرديا
وخمسة جنود أتراك ونزوح 160
ً
ألـفــا ،أعلنت اإلدارة الذاتية أمس
توقف كل منظمات اإلغاثة الدولية
عن العمل وسحب موظفيها من
مناطقها ،محذرة من «تفاقم األزمة
اإلنسانية».

عقوبات وأسلحة
ولـلـتـخـفـيــف م ــن ح ــدة اتـهــامــه
ب ــال ـت ـخ ـل ــي ع ـ ــن األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،ف ــرض
الرئيس األميركي دونالد ترامب
عقوبات على تركيا ،شملت منع
وزراء الطاقة والــدفــاع مــن إجــراء
أي معاملة مالية دولية بالدوالر
وت ـج ـم ـيــد أم ــوالـ ـه ــم ،إض ــاف ــة إلــى
وقف المفاوضات التجارية وإعادة
ف ــرض رس ــم جـمــركــي بـنـسـبــة 50
في المئة على واردات الصلب من
أنقرة ،قبل أن يطلب من إردوغــان
«وضع ّ
حد لغزو» سورية وإعالن
«وقف فوري إلطالق النار».
ووف ـ ــق ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس مــايــك
ً
ب ـن ــس ،فـ ــإن ت ــرام ــب كـ ــان ح ــازم ــا
ً
ً
جـ ــدا م ــع إردوغ ـ ــان وط ـلــب أيـضــا
منه الــدخــول فــي «مـفــاوضــات ّمع
ً
الوحدات الكردية» ،مشيرا إلى أنه
ّ
ّ
تعهد «بأال يكون هناك أي هجوم
كوباني».
مدينة
على
ّ
وف ـ ــي حـ ـي ــن أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــس أن ـ ــه
ً
ّ
سيتوجه إلى تركيا قريبا لبحث
الملف السوري ،أعلن ترامب حالة

القاهرة لعبت الدور األكبر باالتفاق
الكردي مع دمشق
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن التفاهم على
انتشار الجيش السوري في مناطق شرق الفرات بعد
ً
انسحاب قوات «سورية الديمقراطية» تم بعيدا عن أي
دور إيراني ،حيث لم تعلم به طهران إال في اللحظات
األخيرة ،وأن الدور األكبر في إقناع القيادات الكردية
بسحب القوات لعبته القاهرة التي دخلت على الخط
بعد االنهيار السريع لـ «قسد» في اليوم األول للعملية
العسكرية التركية في شمال شرق سورية.
وأوضحت المصادر أن موافقة قيادات «سورية
الجيش
الديمقراطية» على االقتراح المصري بنشر
ّ
السوري لم تكن صعبة ،وتمت بعد جلسة لوفد يمثل
األكــراد استمرت عدة ساعات ،السبت الماضي ،في
مقر جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة،
ليبدأ على الفور التفاوض حول التفاصيل ،بعد أن
انتقلت رعاية هذا االتفاق إلى روسيا ،التي استضافت
ممثلي الجانبين الـكــردي والحكومي في قاعدتها

العسكرية في حميميم بالالذقية .وأش ــارت إلــى أن
المفاوضات في القاعدة الروسية التي بــدأت مساء
السبت واستمرت حتى فجر اليوم التالي ،ناقشت
ك ــل تـفــاصـيــل م ـس ــارات ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات ال ـكــرديــة،
ً
وانتشار الجيش السوري بدال منها ،حيث كان الهدف
األساسي الذي وضعه الخبراء العسكريون الروس هو
ضرورة ضمان أن تدخل القوات السورية النظامية
مدينتي عين العرب ومنبج قبل وصول طالئع القوات
ً
التركية إليهما ،والذي كان متوقعا قبل انتهاء ساعات
نهار األحد الماضي ،بسبب ضعف مقاومة «قسد».
وأضافت المصادر أن اهتمام الروس كان منصبا
على عدم حدوث أي اشتباكات بين الجيشين السوري
وال ـت ــرك ــي ،ل ـلــوصــول إل ــى نـقـطــة ت ـ ــوازن ف ــي مـســرح
العمليات تــم بعدها الـبــدء فــي ات ـصــاالت بوساطة
روسية لتثبيت الوضع عسكريا.
وأكــدت أن القاهرة كانت تتابع من قرب اجتماع
حميميم ،بـمــا يشير إل ــى أن انـخــراطـهــا فــي الملف
السوري قد يستمر خالل الفترة المقبلة.

ً
الطوارئ الوطنية نظرا لألوضاع
ً
ال ـم ـتــدهــورة فــي س ــوري ــة ،م ـجــددا
استعداده لتدمير اقتصاد تركيا
وبــأســرع وق ــت إذا اسـتـمــرت «فــي
الـ ـسـ ـي ــر عـ ـل ــى ن ـه ـج ـه ــا ال ـخ ـط ـيــر
والـمــدمــر» .وفــي خطوة قــد تــؤدي
إل ــى نـهــايــة الـتـحــالــف م ــع تــركـيــا،
نــاقــش مـمـثـلــو وزارة الـخــارجـيــة
األميركية ووزارة الطاقة إمكانية
ً
سحب 50سالحا ،بينها النووية،
مـ ــن قـ ــاعـ ــدة أن ـج ــرل ـي ــك ال ـج ــوي ــة،
بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

هدف إردوغان
ف ــي الـمـقــابــل تـعـهــد إردوغـ ـ ــان،
أم ـ ــس ،ب ـع ــدم وقـ ــف عـمـلـيــة «نـبــع
السالم» حتى «تحقق أهدافها في
السيطرة السريعة على المنطقة
الممتدة من منبج إلى حــدود مع
ال ـعــراق وضـمــان المرحلة األول َــى
منها عودة مليون ومن ثم مليوني
الجئ سوري وبكامل إرادتهم».
وأك ــد إردوغـ ـ ــان «ت ـحــريــر» ألــف
كيلومتر مــن األراضـ ــي الـســوريــة
حـتــى اآلن وإن ـش ــاء مـنـطـقــة آمـنــة

بـ ـط ــول  444ك ــم م ــن الـ ـغ ــرب إل ــى
الشرق وبعمق  32كم من الشمال
إلى الجنوب.
ووعد إردوغان ،في مقال نشرته
أمـ ــس «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»،
ب ـع ــدم ال ـس ـمــاح ألي م ــن مـقــاتـلــي
ً
«داعش» بالفرار من سورية ،مبديا
اس ـت ـعــداده «لـلـتـعــاون مــع دولـهــم
والمنظمات الدولية إلعادة تأهيل
نساء وأطفال المقاتلين اإلرهابيين
األجانب».

موقف صيني
وم ـ ـ ـ ــع انـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وإيطاليا إلــى ال ــدول التي منعت
تـصــديــر األس ـل ـحــة ال ـجــديــدة إلــى
تــرك ـيــا وإس ـبــان ـيــا لـلـقـيــام بــذلــك،
تـ ـخـ ـل ــت الـ ـصـ ـي ــن ع ـ ــن ت ـح ـف ـظ ـهــا
ووجهت أمس دعوة نادرة ألنقرة
إلى وقف عمليتها و«العودة إلى
الطريق الصحيح المتمثل بالحل
السياسي».
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا ع ـ ــرقـ ـ ـل ـ ــت بـ ـكـ ـي ــن
وموسكو الجمعة مـشــروع بيان
لمجلس األمن يدعو تركيا لوقف

مهاجمة األك ـ ــراد ،ق ــال المتحدث
باسم الخارجية الصينية غينغ
ش ــوان ــغ« :ي ـج ــب احـ ـت ــرام س ـيــادة
واستقالل ووحدة وسالمة سورية
ً
والـمـحــافـظــة عـلـيـهــا» ،م ـحــذرا من
أن «داع ــش يحاول استغالل هذه
الـمـنــاسـبــة ل ـل ـعــودة ،وعـلــى أنـقــرة
الوقوف جانب المجموعة الدولية
لمحاربة اإلرهاب».

مخاوف عميقة
وبعد سلسلة اتصاالت مماثلة
ح ـ ــث ف ـي ـه ــا ن ـ ـ ـظـ ـ ــراءه األمـ ـي ــرك ــي
والـتــركــي والـعــراقــي بــرهــم صالح
ع ـلــى «ال ـ ـضـ ــرورة الـمـطـلـقــة لمنع
ان ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــاث داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي
للمخاطر اإلنـســانـيــة واألم ـن ـيــة»،
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون مكالمة هاتفية مع رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جونسون ،عبرا فيه عن مخاوف
عميقة إزاء التوغل التركي واتفقا
على اسـتـمــرار الـتــواصــل بينهما
عن كثب.
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل ت ــأكـ ـي ــد ال ـح ـك ــوم ــة

الفرنسية أن «داع ــش» سيعود ال
مـحــالــة بـعــد الـ ـق ــرارات األمـيــركـيــة
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أع ـ ــرب ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الهنغارية عن استعدادها للتعاون
مــع أن ـقــرة بـشــأن المنطقة اآلمـنــة
ل ــإس ـه ــام ف ــي إعـ ـ ـ ــادة الــاج ـئ ـيــن
ال ـس ــوري ـي ــن وم ـن ــع تــدف ـق ـهــم إل ــى
أوروبـ ـ ــا .وبـيـنـمــا طـلـبــت بلجيكا
وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا وفـ ــرن ـ ـسـ ــا وب ــولـ ـن ــدا
وبــريـطــانـيــا عـقــد اجـتـمــاع جديد
ل ـم ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـي ـ ــوم ل ـب ـحــث
ال ـه ـج ــوم ،جـ ــدد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
السعودي برئاسة الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،أمــس« ،إدانــة المملكة
لـعــدوان تركيا على ســوريــة ،وما
يمثله مــن تهديد لــأمــن والسلم
اإلقليمي ،وانعكاسات سلبية على
المنطقة واستقرارها» ،مشيرا إلى
«م ــا تـضـمـنــه االج ـت ـم ــاع ال ـط ــارئ
لـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب مــن
مطالبة لمجلس األمن باتخاذ ما
يلزم لوقف الخرق الواضح لمبادئ
مـيـثــاق األم ــم الـمـتـحــدة وقـ ــرارات
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى وحـ ــدة واس ـت ـقــال
سورية».
(عواصم  -وكاالت)

وقعت صدامات ،مساء أمس
األول ،في هيرني في ألمانيا
بين أفراد من األقليتين الكردية
والتركية على هامش تظاهرة
ضد العملية العسكرية في
شمال شرق سورية .وعبرت
مسيرة احتجاجية تضم
ً
 350كرديا المدينة العمالية
القريبة من دورتموند ،أمام
مقهى يديره تجار أتراك ،فتم
«استفزازهم بإشارات باليد»
قام بها أشخاص جالسون
في المقهى .أوضحت الشرطة
المحلية أنه بعد ذلك «هاجم
متظاهرون المقهى ما أوقع
ُ
جريحين» ،ثم استهدف الموكب
ً
مجددا بعد مسافة بزجاجة
ألقيت على المتظاهرين من
متجر آخر يملكه أتراك .وقال
المصدر ،إن األجواء باتت
«مشحونة» فهاجم المتظاهرون
ً
المتجر وحطموا قسما منه،
مما أدى إلى إصابة أحد
الزبائن وشرطي بجروح.
وأسفرت األحداث عن إصابة
خمسة أشخاص بجروح
باإلجمال ،قبل ّ
تفرق التظاهرة.

لجنة الدستور تجتمع
أواخر أكتوبر

أعلن نائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف،
أن موسكو تتوقع مباشرة
اللجنة الدستورية السورية
أعمالها في  29أكتوبر الجاري.
وقال عضو الهيئة التنفيذية
للجنة التنسيق المعارضة
عبدالقهار سعود ،في وقت
سابق ،إن األمم المتحدة أرسلت
دعوات لحضور االجتماع.

العراق ال يريد استضافة سجناء «داعش»
بينهم  3500عراقي ...ووفود إلى بغداد إلقناعها باستقبال «األوروبيين»
يتخوف العراقيون من إمكان نقل آالف السجناء
مــن تنظيم «داعـ ــش» ال ــى أراض ـي ــه ،بينهم عـشــرات
القياديين المتشددين الخطيرين ،وحوالي 3500
ّ
ع ــراق ــي ،وذل ــك بـعــد تـخــلــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عن
المقاتلين األكراد السوريين الذين كانوا يحرسون
اآلالف من عناصر التنظيم وعائالتهم في سجون
بالجيب الذي يسيطرون عليه شمال سورية.
ّ
ويمثل هــؤالء العناصر وعائالتهم ،بمن فيهم
آالف األطـفــال ،وبينهم عــدد كبير من األوروبيين،
م ـش ـك ـل ــة دول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إذ تـ ــرفـ ــض الـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
استرجاعهم ،وال يمكن أن تتحمل الواليات المتحدة
ً
مسؤوليتهم ،خصوصا بعد انسحابها الكامل من
شمال سورية.
وتقول تركيا التي تهاجم مناطق األكــراد ،إنها
ستتحمل مـســؤولـيــة الـسـجـنــاء ،داع ـيــة فــي الــوقــت
نفسه ال ــدول األوروب ـيــة الــى استرجاع مواطنيها،
لكن األمر أعقد من ذلك ،إذ بدأ عشرات المتشددين
المدربين على القتال يفرون بالفعل من سجنوهم
انشغال األكراد بالهجوم التركي.
عقب ّ
وح ــذرت منظمة هيومن رايـتــس ووت ــش ،أمــس،

الدول األوروبية من نقل المئات من عناصر «داعش»
من سجون األكراد في سورية إلى العراق.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ال ـم ـن ـظ ـم ــة أنـ ـ ــه «ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى سـجــل
المحاكمات غير النزيهة ،يجدر على الدول األوروبية،
وفي مقدمتها فرنسا والدنمرك وألمانيا وبريطانيا
ع ــدم ال ــدف ــع بــالـجـهــود لـنـقــل مــواطـنـيـهــا إل ــى ال ـعــراق
لمحاكمتهم ،مؤكدة أن أي حكومة تدعم هذه الخطوة،
«مــن دون اتـخــاذ اإلجـ ــراء ات الــازمــة لمنع ّ
تعرضهم
لخطر التعذيب ،أو لمحاكمة ّ
مزيفة أو اإلعدام ،تكون
بذلك تساهم في انتهاكات جدية».
ل ـك ــن ف ـض ــا ع ــن ت ـح ــذي ــر «ه ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس» ،ف ــإن
ّ
معنية
المسؤولين العراقيين يؤكدون أن بغداد ليست
بــاسـتـضــافــة أي سـجـيــن ،ن ـظــرا ال ــى تـجــربــة صناعة
التطرف في السجون بعد  ،2003كما حدث مع أبوبكر
البغدادي زعيم تنظيم «داعش» ،الذي يعتقد أنه ّ
طور
فـكــره الـجـهــادي داخ ــل سجن بــوكــا األمـيــركــي جنوب
العراق.
وكتب المحلل والصحافي العراقي هاشم الهاشمي،
أمس ،على «تويتر»« :وصول وفود أوربية أمنية رفيعة
المستوى الى العراق للتفاهم والتنسيق مع الجانب

ال ـعــراقــي ،عـلــى نـقــل سـجـنــاء دواعـ ــش أوروب ـ ّي ـيــن من
سجون «قسد» الى العراق خطوة عارضها وحذر منها
السيد مقتدى الصدر ،وتسريبات عن فخامة رئيس
الجمهورية برهم صالح؛ أنــه رفــض ان يكون العراق
ً
مكبا لحثاالت اإلرهاب».
وكانت صفحة بعنوان صالح محمد العراقي في
«فـيـسـبــوك» يعتقد عـلــى نـطــاق واس ــع أن ال ـصــدر هو
الذي يكتب فيها باسم مستعار ،كتبت أن «الفاسدين
يحاولون إدخال  13000عنصر أجنبي من «داعش» الى
العراق ،ليبنوا لهم مخيمات ،فيسرقوا أموالها ،ثم بعد
ً
ذلك ّ
يهربوهم فيفتعلوا حربا جديدة ليثبتوا كرسيهم،
وذلك بمسمع من رئيس مجلس الوزراء».
واألمر ليس كله متعلق بخطر نقل السجناء ،فهناك
ّ
تخوف من تسلل إرهابيين مع العائالت الهاربة من
المعارك .وكإجراء احترازي قام العراق بتحشيد 10
آالف مقاتل من القوات المشتركة في المنطقة الحدودية
لسورية.
ومما يؤشر إلى وجود خطر حقيقي ،أغلقت قيادة
العمليات المشتركة الحدود العراقية  -السورية ،بعد
ّ
توغل القوات التركية داخل األراضي السورية.
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• أكثر من  100حريق أكل «األخضر واليابس» وقبرص تتدخل بعد «صدمة السيكورسكي»
• وزير ونائب من «التيار الوطني» يتحدثان عن «مؤامرة» و«استهداف» للمناطق المسيحية

بيروت -ريان شربل

اندلعت حرائق في مناطق
لبنانية عدة ،والتهمت النيران
مساحات واسعة من األراضي.
وبدت السلطات عاجزة عن
السيطرة على الحرائق قبل
هطول األمطار ،في حين
تركزت السجاالت حول
جدوى شراء ثالث طوافات
«سيكورسكي» ،وعدم القدرة
على صيانتها وعجزها عن
القيام بمكافحة الحرائق.

زن ـ ّـرت نـيــران الحرائق أكثر من
منطقة لبنانية وأكـلــت "األخـضــر
واليابس" ،في مشهد يمكن وصفه
ب ــال ـك ــارث ــي وسـ ــط ع ـجــز مـلـحــوظ
لـلـسـلـطــات ال ـتــي ان ـقــذت ـهــا أم ـطــار
ً
مساء .وأدت الموجة
غزيرة انهمرت
ال ـح ــارة ،الـتــي تـضــرب لـبـنــان ،إلى
اندالع حرائق في مناطق مختلفة
من البالد ،كذلك لعبت الرياح القوية
ً
ً
دورا كبيرا بامتداد النيران والقضاء
على مساحات واسعة من األراضي.
ً
وب ـ ــدا ل ـب ـن ــان ك ـل ــه م ـس ـت ـن ـفــرا،
أمس ،بأجهزته األمنية واإلغاثية،
والمجتمع المدني ،وقــد وضعت
كل اإلمكانات المتاحة في تصرف
ع ـن ــاص ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـم ــدن ــي وف ــوج
ً
اإلطـفــائـيــة ،الــذيــن بــذلــوا مجهودا
ً
استثنائيا ،على رغــم عــدم توافر
األج ـ ـه ـ ــزة وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات واآلل ـ ـيـ ــات
المطلوبة لمواجهة هــذه الكارثة
الكبيرة.
وشـ ـه ــد ل ـب ـن ــان أكـ ـث ــر م ــن 104
ّ
ّ
حرائق تــوزعــت على كــل األراضــي
اللبنانية ،إذ اندلعت سلسلة حرائق
لـيــل أم ــس األول ،أكـبــرهــا ك ــان في
منطقة ّ
الدبية والمشرف والدامور
(الـ ـش ــوف) ،مـمــا أدى إل ــى م ـغــادرة
األهالي منازلهم بعد تمدد النيران.
وعمل الدفاع المدني ساعات إلى
جــانــب االهــالــي الخ ـمــاد الـحــريــق،
ك ـمــا تــدخ ـلــت ط ــواف ــات وط ــائ ــرات
قـبــرصـيــة لـلـمـســاعــدة ف ــي اخ ـمــاد

سفارة الكويت تدعو للحيطة
دعت سفارة الكويت لدى لبنان ،أمس ،رعاياها الموجودين
في لبنان الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر،واالبتعاد عن أماكن
الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق والمحافظات اللبنانية.
وناشدت السفارة ،في بيان،المواطنين الكويتيين الموجودين
في األراضي اللبنانيةأهمية اتباع اإلرشادات األمنية والتواصل
مع السفارةفي حــاالت الـطــوارئّ .
وعبرت عن تمنياتها للبنان
بدوام األمن واألمان.

ال ـن ـيــران ،نتيجة الــريــاح والمناخ
الحار .كما اندلع حريق كبير في
أحراج القرنة الحمرا  -مزرعة يشوع
 زكــريــت فــي الـمـتــن .وعملت فرقالدفاع المدني على السيطرة عليه،
في حين أن سحب الدخان ارتفعت
فــي الـمـنـطـقــة ،مـمــا اض ـطــر بعض
االهالي الى إخالء منازلهم ،كذلك
ساهمت طوافات الجيش اللبناني
للمساعدة في إخماد النيران.
وكــان للبلدات العكارية حصة
في هذا المسلسل "الـنــاري" ،حيث
ان ــدل ــع حــريــق كـبـيــر ف ــي بساتين
ب ـلــدة دي ــر دلـ ــوم ف ــي ق ـضــاء عـكــار
أت ــى على أش ـجــار ،كما انــدلـعــت 4
حرائق في بلدة كروم عرب ،حيث
طــاولــت الـنـيــران مـســاحــات كبيرة
م ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي وك ـ ـ ـ ـ ــادت ت ــام ــس
الـ ـمـ ـن ــازل .ك ـمــا ان ــدل ــع ح ــري ــق في
خــراج وادي خــالــد ،حيث التهمت
النيران مساحة من األرض العشبية
اليابسة .وشهدت مدينة النبطية
(جنوب لبنان) ومنطقتها موجة
ح ــرائ ــق ســاهـمــت ح ـ ــرارة الطقس
المرتفعة بتوسعها وامـتــدادهــا،
وتمكن الــدفــاع الـمــدنــي اللبناني
فــي النبطية والــدويــر وجـبــاع من
إخمادها بالكامل.

الحرائق مفتعلة
وحصلت الكارثة على وقع الكالم
عن افتعال مقصود لها ،مع تأكيد
وزيــر البيئة فــادي جريصاتي من
الـ ـش ــوف ،أن "ال ـح ــرائ ــق مفتعلة"،
داع ـيــا إل ــى "إن ـ ــزال عـقــوبــة اإلع ــدام
ب ـحــق ك ــل م ــن ي ـع ـمــد إلـ ــى إحـ ــراق
األحــراج" .كما كان صادما تساؤل
عضو كتلة "لبنان الـقــوي" ماريو
عــون عــن أسـبــاب ان ــدالع الحرائق
في "المناطق المسيحية حصرا".
ودفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــرائـ ـ ــق ال ـ ــدول ـ ــة
اللبنانية إلى االستعانة بطائرتين
قـ ـب ــرصـ ـيـ ـتـ ـي ــن م ـت ـخ ـص ـص ـت ـي ــن

قتيل واحد بنوبة قلبية

ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي إخـ ـم ــاد ال ـن ـي ــران،
على أن تصل مروحيات أخرى من
الـيــونــان واألردن خــال الساعات
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة .وكـ ـشـ ـف ــت "الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــران"
فضيحة تمثلت في إهمال صيانة
طــوافــات اإلط ـفــاء الـثــاث مــن نوع
"س ـي ـكــورس ـكــي" ،بـقـيـمــة نـحــو 13
م ـل ـيــون دوالر ،تـ ـ ّـم ش ــراؤه ــا عــام
( 2009فترة تولي زياد بارود وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة) بـمـسـعــى م ــن جمعية
ً
"أخضر دايم" ،التي ّ
ضمت عددا من
الهيئات االقتصادية وأركان القطاع
ً
الخاص ورجــال أعمال وع ــددا من
الـجـمـعـ ّـيــات الـبـيـئـيــة ،وتقديمها
ّ
وتضمنت ًالهبة
كهبة الى الدولة.
 3سـ ـن ــوات ص ـي ــان ــة ،إض ــاف ــة إلــى
مليون دوالر كبدل عن قطع غيار،
وبعد انقضاء السنوات الثالث لم
تكمل الدولة صيانتها ،ما ّ
تسبب
بــإيـقــافـهــا عــن الـعـمــل .غ ـيــاب هــذه
الطوافات عن إخماد الحرائق ،أمس،
وضــع هــذه الـمـبــادرة التي أطلقت
في األس ــاس من أجــل هــدف نبيل،
في دائــرة االستهداف ،وبــدأت منذ
الـصـبــاح ال ـت ـســاؤالت عــن توقفها
عن العمل.
وقال بارود ،في تصريح أمس:
"الطوافات استعملت على مدى 3
سنوات وشــاركــت حتى  2013في
ً
مكافحة مــا يزيد على  11حريقا
وفعالية .هل المسألة تتعلق فعال
بالصيانة؟ أم ثمة قطبة مخفية؟
تبقى كلفة الصيانة
على أي حالً ،
متواضعة ،مقارنة مع غضب الناس
وخــوفـهــم والـخـســائــر فــي األرواح
والممتلكات ،وفي األخضر القليل
المتبقي".
وط ـ ـلـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ميشال عــون ،أمــس" ،فتح تحقيق
في األسباب التي أدت إلــى توقف
ال ـس ـي ـكــورس ـكــي ع ــن ال ـع ـم ــل منذ
سـ ـن ــوات ،وت ـح ــدي ــد ال ـم ـســؤول ـيــة،
كما طلب اجــراء كشف سريع على
الطائرات الثالث واإلسراع بتأمين

سقط الضحية األولى "للنكبة البيئية" ،أمس ،إذ توفي الشاب سليم
أبومجاهد إثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء الحرائق
في بتاتر (الشوف).
وغرد رئيس الحزب "التقدمي االشتراكي" النائب السابق وليد جنبالط
ً
عبر "تويتر" ،قائال" :تحية اجالل واكبار لشهيد الواجب شهيد الدفاع
المدني سليم أبومجاهد ،والتحية لجميع المتطوعين والمواطنين
وعناصر الجيش الذين يواجهون النيران في أقسى الـظــروف ،وشكرا
لقبرص على تضامنها مع لبنان".

بعد باسيل ...نصرالله يستقبل فرنجية
إطالق صافرة «الرئاسية» أم «التطبيع» مع دمشق؟
بعد أيام من اللقاء الذي جمع األمين العام
لـ "حزب الله" حسن نصرالله بوزير الخارجية
جبران باسيل ،رئيس التيار الحر ،الذي يعتبر
ً
ً
مــرشـحــا محتمال لــرئــاســة ال ـبــاد بـعــد انتهاء
والي ــة الــرئـيــس ميشال عــون فــي  ،2022التقى
نصرالله ،مساء أمس األول ،رئيس تيار "المردة"
الوزير السابق سليمان فرنجية ،الذي يعتقد انه
سيكون مرشح "حزب الله" للرئاسة.
ويربط مراقبون بين هذه اللقاء ات وتزايد
ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــات م ــع دم ـش ــق،
قطع الـغـيــار الــازمــة لـهــا" .وأوعــز
إل ـ ــى ال ـم ـع ـن ـي ـيــن "وجـ ـ ـ ــوب تـقــديــم
مساعدات عاجلة إلــى المواطنين
ال ـ ــذي ـ ــن اض ـ ـ ـطـ ـ ــروا إل ـ ـ ــى م ـ ـغـ ــادرة
منازلهم المحاصرة بالنار ،وتقديم
اإلسـ ـع ــاف ــات الـ ــازمـ ــة وم ـعــال ـجــة
المصابين من السكان أو من الذين
يكافحون النار".
وش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـس ـ ــراي ال ـح ـك ــوم ــي
استنفارا ،أمــس ،لمكافحة موجة
ال ـح ــرائ ــق وال ـح ــد م ــن انـتـشــارهــا،
وطـ ـم ــأن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
الـحــريــري بعد تــرؤســه جانبا من
اج ـت ـمــاع الـهـيـئــة الــوطـنـيــة الدارة
ا ّلـطــوارئ واألزم ــات والـكــوارث إلى
أن ـ ــه "تـ ــم ال ـت ــواص ــل م ــع دول عــدة
إلرســال طوافات تكون قــادرة على
إخماد الحرائق في الليل في حال
ً ّ
تجددها" ،موضحا أن "المساعدة
ال ـتــي طـلـبـهــا ل ـب ـنــان م ــن إيـطــالـيــا
واالتحاد األوروبــي ستصل خالل
 4ساعات".
وقال الحريري" :نشهد حرائق
م ـت ـك ــررة ،هـ ــذا األم ـ ــر يـحـصــل في
العالم كله ،ونحن نبذل كل الجهود
الممكنة مــع غرفة العمليات وكل

متوقعين أن يكون "حزب الله" بصدد إصدار أمر
عمليات لحلفائه بضرورة استكمال هذا الملف.
في هذا االطــار ،قال بيان صــادر عن الحزب
أن ن ـصــرال ـلــه وفــرن ـج ـيــة "ج ـ ــددا ال ـتــأك ـيــد على
ضرورة الحوار المباشر والرسمي مع الحكومة
السورية".
وكــان باسيل أعلن بعد اللقاء مع نصرالله
ً
أنه ينوي زيارة دمشق كما ألقى خطابا مرتفع
النبرة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة طالب
فيه بإعادة سورية إلى الجامعة.

االجهزة المعنية من جيش وقوى
أم ــن ودفـ ــاع مــدنــي والمحافظين
وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـم ــدن ــي
والصليب االحـمــر إلخـمــادهــا في
اسرع وقت".
وأشـ ـ ــار وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع إل ـي ــاس
بوصعب من قبرص ،أمس ،الى أن
"موضوع الحرائق أولــويــة ،وهذه
الــزيــارة الــى قبرص مبرمجة قبل
حصول الحرائق ،ونحن طلبنا من
قبرص المساعدة إلخماد الحرائق
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وقـ ــد ح ـص ـلــت تلبية
سريعة عبر طائرتين قبرصيتين،
كما ان هـنــاك  4طــوافــات للجيش

ً
اللبناني تعمل بشكل دائم" ،مضيفا:
"الـحــرائــق اكبر مــن توقعاتنا ،فال
عامل الطقس يساعد وال الحرارة
والهواء يساعدان ،وهي من اخطر
المراحل التي مررنا بها من ناحية
الحرائق في لبنان".
وق ــال ــت وزي ـ ـ ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة ريــا
الحسن ،إن قبرص أرسلت حتى اآلن
طائرات هليكوبتر ،ووافقت اليونان
على إرسال طائرتين ،مضيفة "لقد
اتصلنا بجميع الدول التي يمكنها
مساعدتنا".

بايدن ونجله هانتر (رويترز)
يـكــون ألح ــد مــن عائلتي مكتب فــي البيت
األب ـي ــض ،أو ع ــاق ــات ت ـجــاريــة م ــع جهات
أجنبية".
وإلى اآلن ،يعتبر بايدن المنافس األبرز
لترامب في سباق الرئاسة الديمقراطي 2020
المزدحم ،وسيظهر إلى جانب  11آخرين في
مناظرة الثالثاء المقبل.
إلــى ذلــك ،نفى هانتر بــايــدن ارتـكــاب أي
مخالفات في تعامالته التجارية في أوكرانيا
أو الصين ،لكنه أقـ ّـر بأنه أخطأ في تقدير
األمور كما استفاد من شهرة اسم عائلته.
وفي مقابلة بثت أمــس ،على شبكة "أيه

بي سي نيوز" قال بايدن ،إنه أخطأ عندما لم
ً
يتوقع أن هذه النشاطات ستصبح يوما ما
مادة يستفيد منها منتقدو والده.
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي ال ـم ـق ــاب ـل ــة ،الـ ـت ــي ن ـشــرت
مقتطفات منها قبيل بثها مـنــاظــرة بين
المتنافسين الديمقراطيين على الرئاسة:
"هــل ارتكبت خطأ؟ ربما عندما ننظر إلى
األمور بمنظار واسع".
ً
وأكد بايدن ( 49عاما) "لكن هل ارتكبت
ً
خطأ أخالقيا؟ بالتأكيد ال" .وأضاف "ال أعتقد
أن هناك الكثير من األمور التي كان يمكن أن
تحدث لو لم يكن اسم عائلتي بايدن".

ً
ً
وشغل بايدن منصبا رفيعا في مجلس
إدارة شركة الطاقة األوكرانية "بوريسما"
بينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس
فــي إدارة ب ــاراك أوبــامــا وســاعــد فــي تدبير
إطاحة النائب العام األوكراني بسبب اتهامه
بالضعف والفساد.
إل ــى ذلـ ــك ،قــالــت فـيــونــا ه ـيــل ،مـســاعــدة
م ـس ـت ـشــار األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـس ــاب ــق ج ــون
بولتون ،أمس األول ،للكونغرس إن مساعي
البيت األبيض للضغط على أوكرانيا أثارت
مخاوف بولتون إلى حد أنه أبلغ األمر إلى
محامي البيت األبيض.
وذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة "نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز"
أن بــولـتــون ح ــذر مــن أن رودي جولياني،
المحامي الشخصي للرئيس تــرامــب ،هو
"قنبلة يــدويــة ستفجر الـجـمـيــع" ،حسبما
قــالــت هـيــل ،الـتــي كــانــت مستشارة ترامب
للشؤون الروسية ،على مدى ساعات أمام
النواب بالكونغرس في جلسة مغلقة عقدت
في سياق التحقيق الجاري لعزل الرئيس.
وعلى اثر "تبادل كالم حــاد" مع السفير
األميركي لــدى االتحاد األوروب ــي غــوردون
ســونــدالنــد ،الــذي كــان يعمل بالتعاون مع
جولياني للضغط على أوكــران ـيــا ،أعطى
بولتون تعليمات إلى هيل بإبالغ محامي
مجلس األمن القومي باألمر.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

ينتظر األردنيون بشوق
ولهفة ،عودة أراضي منطقتي
الباقورة والغمر ،تحت
سيادة بالدهم ،بعد عقود من
االحتالل اإلسرائيلي ،و25
عاما من تأجيرها ،تنتهي في
 26الجاري ،بموجب اتفاقية
السالم بين البلدين عام
 .1994وتقع الباقورة شمال
األردن ،بينما توجد الغمر
جنوب المملكة ،وتحاذيان
األراضي الفلسطينية
المحتلة ،وهما من أراضي
وادي عربة .والعام الماضي،
أبلغ األردن ،الحكومة
اإلسرائيلية ،أن المملكة قررت
عدم تجديد عقد التأجير،
بموجب اتفاقية السالم بين
البلدين.

حفتر :ال أعلم أين
يوجد سيف اإلسالم

«حزب الله» :لم يحن أوان الشارع
أكد نائب األمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن حزبه
لم يقرر النزول الى الشارع "حتى اآلن" رغم أنه يتابع الملف المالي
االق ـت ـص ــادي .وج ــاء تـصــريــح قــاســم بـعــد نـشــر صحيفة "االخ ـبــار"
المحسوبة عليه ،امس االول ،معلومات منقولة عن مصادر في الحزب
تفيد بــأن األخير قــرر "القيام بخطوات عملية لمواجهة العقوبات
ّ
والمتحمسين لها ،وأن قيادة الحزب تدرس خيارات عديدة،
األميركية
بينها اللجوء إلى الشارع لمواجهة المصارف".

إلــى وع ــورة التضاريس وصعوبة الــوصــول إلى
مناطق الحرائق" ،ساعدت على انتشارها.
ونشرت صور لسحب عالية من الدخان الكثيف
تغطي مناطق واسعة في ريف طرطوس ،حيث بدت
األراضي مكسوة باللون األسود بعد إخماد الحريق.
ُ
وقتل عنصران من دائــرة حــراج الالذقية أثناء
إخماد الحريق في ريف الالذقية.
وفي محافظة طرطوس ،نشب أكثر من مئة حريق

بايدن :لن أغفر لترامب إذا فزت بالرئاسة
أك ــد جــو ب ــاي ــدن ،الـمــرشــح الديمقراطي
للرئاسة األميركية نائب الرئيس السابق
باراك أوباما ،أنه لن يغفر لترامب إذا اختير
رئيسا للبالد في .2020
وق ــال بــايــدن ،فــي حــديــث إذاعـ ــي ،إنــه لن
يعفو عــن أي اتـهــامــات يواجهها الرئيس
األميركي في قضية أوكــرانـيــا ،التي ترتب
عنها غضب بايدن من ترامب ،بخصوص
إثــارة شبهات حول معامالت نجله هانتر
التجارية في ذلك البلد.
وأض ـ ــاف ب ــاي ــدن ،ان ــه ل ــن يـتـبــع نـمــوذج
الرئيس السابق جيرالد فورد الذي عفا عن
سلفه ،الرئيس ريتشارد نيكسون ،ولهذا
السبب لم تتم محاسبة األخير عن فضيحة
"ووتر غيت" ،مبينا أن "الرئيس فورد رجل
ً
جيد ،والله يحبه .كنت أعرفه جيدا ،ولو أعاد
الكرة مرة أخرى فلن يكرر ما فعله ،ألنه لن
تتم إعادة انتخابه".
يذكر أن الديمقراطيين في مجلس النواب
أطلقوا أخـيــرا تحقيقا بخصوص ترامب،
إثر تسرب معلومات عن مكالمة مع نظيره
األوكراني فلوديمير زيلنسكي في  25يوليو
الماضي ،طلب فيها تدخله للتحقيق في
معامالت نجل بايدن ببالده.
وأكـ ــد ب ــاي ــدن ،ف ــي حــديـثــه اإلذاع ـ ـ ــي ،أنــه
إذا تــولــى الــرئــاســة فسيبني بيئة "نظيفة
وصــارمــة" في البيت األبيض ،متابعا" :لن

األفغان يتفوقون على
السوريين في التسلل ألوروبا

ّ
األردن يترقب استعادة
الباقورة والغمر من إسرائيل

 3محافظات سورية «تحت النار»
اندلعت عـشــرات الـحــرائــق منذ أمــس األول في
ســوريــة بمحافظات طــرطــوس والــاذق ـيــة (غ ــرب)
وح ـمــص (وس ـ ـ ــط) ،وف ــق م ــا نـقـلــت وك ــال ــة األن ـبــاء
السورية (سانا) ،وتمت السيطرة على الجزء األكبر
منها.
ونقلت الوكالة عــن محافظ الــاذقـيــة ،إبراهيم
السالم ،ليل االثنين  -الثالثاء أن "الرياح الشديدة
وعدم إخماد الحرائق فى الوقت المناسب ،إضافة

سلة أخبار

كشفت بيانات رسمية أن
عدد األفغان المهاجرين
لالتحاد األوروبي تجاوز
عدد السوريين خالل العام
الحالي ،مما يعني أنهم
أصبحوا أكبر جنسية تدخل
التكتل على نحو غير شرعي،
وجاء كثيرون منهم من إيران
ألسباب من بينها صعوبات
المعيشة نتيجة العقوبات
األميركية على طهران.
وبينما يخشى "االتحاد"
من موجة جديدة من طالبي
اللجوء من سورية بعد
التوغل التركي في الشمال
الشرقيّ ،فإن مسؤولين في
التكتل حذروا من أن العدد
ّ
المتزايد من األفغان يشكل
أزمة أكثر إلحاحا ،ال سيما
في الجزر اليونانية التي
تكون أول محطة وصول لهم.

مروحية لبنانية تحاول إطفاء النيران فوق بلدة مشرف
(أ ف ب)
في قضاء الشوف جنوب بيروت أمس

لبنانيون يفرون من وجه النيران مساء أمس األول

دوليات

منذ االثنين ،وفق ما نقلت وكالة سانا عن المحافظ
صفوان أبوسعدى ،الذي أشار إلى السيطرة على
معظم الحرائق .ولفت إلى تزامنها مع موسم قطاف
الزيتون.
وف ــي حـمــص ،ق ــال المحافظ ط ــال ال ـب ــرازي إن
األضرار "اقتصرت على الماديات ،وال سيما األشجار
في بعض المناطق الحرجية وشبكات الكهرباء التي
تمر من هذه المنطقة الجبلية" ذات الطرق الوعرة.

أكد قائد "الجيش الوطني
الليبي" ،خليفة حفتر ،أنه ال
يعرف مكان وجود سيف
اإلسالم القذافي ،وال يوجد
أي تواصل بينهما ،لكنه شدد
على أن ذلك ال يعني وجود
خالف أو عداوة "أعداؤنا هم
اإلرهابيون" .وقال حفتر،
مجيبا عن سؤال حول إعالن
سيف اإلسالم في اآلونة
األخيرة ترشحه لالنتخابات
الرئاسية المقبلة" :ال علم
لي بذلك .هو مواطن ليبي.
إذا توافرت فيه الشروط
القانونية ،فمن الطبيعي أن
يكون ذلك من حقه.

مصر :تسهيل التصالح بمخالفات البناء
السيسي يستقبل ممثلي العاملين بالخارج
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أقرت لجنة اإلسكان والمرافق العامة والمجتمعات
العمرانية بمجلس النواب المصري ،خالل اجتماعها
أم ــس ،تـعــديــات جــديــدة بـقــانــون "ال ـب ـنــاء الـمــوحــد"
لتسهيل التصالح في قضايا مخالفات البناء.
وتسمح التعديالت الجديدة لرئيس مجلس الوزراء
بمد جديد في مــدد تقديم طلبات التقنين ،وقامت
اللجنة بتعديل المادة األولى من القانون ،بما يسمح
بجواز التصالح وتقنين األوضــاع في األعمال التي
ارتكبت بالمخالفة ألحكام قانون البناء.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،انـطـلـقــت ف ــي ال ـقــاهــرة أعـمــال
الـمــؤتـمــر الـعــالـمــي الـخــامــس لــافـتــاء ،تـحــت عـنــوان
"االدارة الحضارية للخالف الفقهي" ،برعاية الرئيس
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،وبـحـضــور ع ــدد مــن الــوفــود
العربية وكبار العلماء والمفتين من  85دولــة على
مستوى العالم.
ويـنــاقــش الـمــؤتـمــر عـ ــددا مــن الـقـضــايــا لتجديد
الخطاب الديني ومواجهة التشدد والتكفير ،وظاهرة
اإلسالموفوبيا.
في سياق منفصل ،هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي الشعب التونسي على تنفيذ االستحقاق
الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية ،وكتب السيسي
على حساباته الرسمية في مواقع التواصل متمنيا
للرئيس المنتخب قيس سعيد "الـتــوفـيــق لما فيه

ً
صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعا نحو المزيد
من التعاون بين بلدينا في كل المجاالت وتكوين رؤية
مشتركة لحل القضايا ذات االهتمام المشترك".
كما استقبل السيسي وفدا من المصريين بالخارج
المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" ،وصرح السفير
بسام راضي ،المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ،بأن
الرئيس أكد خالل االجتماع حرص الدولة على التفاعل
المباشر مع المستثمرين وقطاع األعمال من أبناء
مصر في الخارج ،الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن،
كما أكد اهتمام الدولة بتحفيز االستثمار وتحقيق
التنمية المستدامة بجميع مجاالتها.
وأوض ـ ــح راضـ ــي أن الــرئ ـيــس سـلــط ال ـض ــوء على
تطورات المشهد االقتصادي والفرص االستثمارية
ال ــواع ــدة الـمـتــاحــة بــال ـســوق ال ـم ـصــري ف ــي مختلف
القطاعات ،فضال عن استعراض المقومات المتنوعة
ً
التي باتت تتمتع بها مصر حاليا ،والتي ضاعفت
قدرتها على جذب االستثمارات األجنبية ،بما في ذلك
االستقرار األمـنــي ،إضافة إلــى وفــرة األي ــدي العاملة
المدربة ،والسوق المصري الواسع ،وكذلك اتفاقات
التجارة الحرة التي تربط مصر باألسواق في افريقيا
والمنطقة العربية واالتحاد األوروبي.
وش ـه ــد ال ـل ـق ــاء حـ ـ ــوارا م ـف ـتــوحــا ب ـي ــن الـسـيـســي
ومجموعة المستثمرين والخبراء المصريين حول ما
تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر
واآلفاق المستقبلية للوضع االقتصادي في مصر.

دوليات
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استقبال مهيب لبوتين في اإلمارات وحزمة اتفاقيات
زار الرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن ،أم ــس ،اإلمـ ــارات وأجــرى
مباحثات مع ولي عهد أبوظبي
ن ــائ ــب الـ ـق ــائ ــد األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ــوات
ً
المسلحة محمد بن زايد ،منهيا
جولة خليجية زار خاللها كذلك
السعودية.
ووص ـ ــف ولـ ــي ع ـهــد أبــوظـبــي
زيـ ــارة الــرئ ـيــس ال ــروس ــي لــدولــة
اإلمـ ـ ــارات بـ ـ «ال ـتــاري ـخ ـيــة» .وقــال
فــي مــؤتـمــر مـشـتــرك مــع بــوتـيــن:
«ن ـت ـط ـلــع إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـع ــاقــات
ف ــي جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ،ونــرحــب
ّ
ونثمن االرتـقــاء بالعالقات بين
ال ـبـلــديــن إل ــى م ـس ـتــوى ال ـشــراكــة
االستراتيجية».
كـمــا أش ــاد بـمـســاعــدة روسـيــا
ل ـل ــرح ـل ــة الـ ـت ــي أج ـ ــراه ـ ــا ال ــرائ ــد
اإلمــاراتــي هــزاع المنصوري إلى
الفضاء.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ب ــوت ـي ــن أن
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـب ـلــديــن تشهد
ً
ً
ً
تطورا مستمرا ،الفتا إلى «الحوار
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـغ ـن ــي وال ـم ـن ـت ـظــم»
ً
بين البلدين ،ومؤكدا «التنسيق
ال ـم ـس ـت ـمــر ب ـي ــن ال ـب ـلــدي ــن ب ـشــأن
تطورات المنطقة».
وق ـب ــل ذلـ ــك ن ـظ ـمــت اإلم ـ ـ ــارات
ً
ً
استقباال مهيبا للضيف الروسي،
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات نـ ــاط ـ ـحـ ــات س ـح ــاب
بالعلم الروسي وصــورة بوتين
الروسية.
وكلمات ترحيب باللغة
ّ
وع ـل ــى ه ــام ــش الـ ــزيـ ــارة ،وق ــع
الصندوق الروسي لالستثمارات
المباشرة مع شركاء إماراتيين
 10اتفاقات بقيمة تزيد على 1.3

ظريف :بضع حكومات متورطة في
الهجوم على ناقلتنا بالبحر األحمر

ُ
مدير «آمد نيوز» اختطف من العراق بمساعدة والده!

بن زايد لدى استقباله بوتين في أبوظبي أمس (رويترز)
مـلـيــار دوالر ،شـمـلــت االتـفــاقــات
قطاعات التكنولوجيا المتقدمة،
والــرعــايــة الـصـحـيــة ،والـتـعــديــن،
والخدمات اللوجستية ،واإلنتاج
الصناعي.
ّ
كما وقعت شركة «روس آتوم»
ال ــروسـ ـي ــة وم ــؤس ـس ــة اإلم ـ ـ ــارات
للطاقة الذرية مذكرة تفاهم حول
التعاون في االستخدام السلمي
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة .وأك ــد مستشار
«ال ـك ــرم ـل ـي ــن» ي ـ ــوري أوش ــاك ــوف
ق ـبــل أي ـ ــام م ــن الـ ــزيـ ــارة أنـ ــه «مــن
بين دول الخليج ،فــإن اإلم ــارات
هــي رائ ــدة الـتـبــادل الـتـجــاري مع
روسـيــا» .وفــي عــام  ،2018بلغت

قيمة الـتـبــادل بـيــن الـبـلــديــن 1.7
مليار دوالر.
وتـ ــأتـ ــي ج ــول ــة ب ــوت ـي ــن ال ـتــي
شهدت توقيع اتفاق تعاون طويل
األمد مع الرياض بشأن «أوبك،»+
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت ي ـ ـعـ ــانـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ــروس ــي ب ـشــدة مـنــذ اسـتـهــدافــه
عـ ــام  2014ب ـع ـقــوبــات أوروبـ ـي ــة
وأميركية بسبب دوره في األزمة
ّ
األوك ــرانـ ـي ــة ،وق ــد ت ـمــكــن بــوتـيــن
م ــن ج ـ ــذب اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات عــرب ـيــة
إلــى مختلف قطاعات االقتصاد
الروسي.
ك ـمــا تــأت ـ ــي ال ـجــولــة ف ــي وقــت
شـهــدت الـعــاقــات بين واشنطن

ودول الخليج نكسة كبيرة في
عهد الرئيس ب ــاراك أوبــامــا ،وال
تـ ــزال ب ـع ـيــدة ع ــن االس ـت ـق ــرار مع
الرئيس دونالد ترامب ،وتراجع
التعاون بين دول خليجية ودول
أوروبية ،خصوصا العالقات بين
فرنسا ودول الخليج التي شهدت
طـفــرة فــي عهد الرئيس السابق
فرانسوا هوالند.
ال ــى ذل ــك ،بـحــث وزي ــر الــدولــة
اإلمــاراتــي لشؤون الدفاع محمد
البواردي مع وكيل وزارة الدفاع
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـش ــؤون الـسـيــاســة
جون رود ،أمس ،عالقات التعاون
وال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـتــرك ،خ ــاص ــة في

الشؤون الدفاعية والعسكرية.
وذك ــرت وكــالــة أنـبــاء االم ــارات
(وام) أن ذلك جاء خالل لقاء عقده
ال ـج ــان ـب ــان ب ـم ـقــر وزارة ال ــدف ــاع
اإلم ــاراتـ ـي ــة ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،اتـفـقــا
خالله على «أهمية تأمين المالحة
البحرية وتأمين إمــدادات النفط
العالمية» .وأوضحت الوكالة أن
الـلـقــاء ت ـنــاول ع ــددا مــن الملفات
اإلقليمية والدولية ،ومنها خفض
الـتـصـعـيــد ف ــي الـمـنـطـقــة ،فضال
عن التطورات الخاصة بعدد من
القضايا ذات االهتمام المشترك.
(أبوظبي ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ات ـهــم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي محمد
جــواد ظريف دولــة أو أكثر بالوقوف خلف
ال ـه ـج ــوم ،الـ ــذي ت ـعــرضــت ل ــه نــاق ـلــة الـنـفــط
اإليرانية «سابيتي» ،الجمعة الماضية ،قبالة
ميناء جدة السعودي في البحر األحمر.
وقال ظريف ،في تصريحات أمس« :بناء
على معلوماتنا فــإن الهجوم على الناقلة
نفذته حكومة واحدة أو أكثر».
وأضـ ـ ــاف« :بـطـبـيـعــة ال ـح ــال الـتـحـقـيـقــات
م ـس ـت ـمــرة ،لـكـنـنــا ل ــن نـتـهــم أي ح ـكــومــة ما
ل ــم ن ـح ـصــل ع ـلــى ن ـتــائــج م ــؤک ــدة .ونـعـتـقــد
ً
ً
أن الهجوم كــان إج ــراء معقدا مــدعــومــا من
حكومة».
وقالت شركة النفط الوطنية اإليرانية ،في
وقت سابق ،إن صاروخين استهدفا الناقلة
وتسببا في انفجار أحدث تسربا للنفط من
الناقلة تم تداركه ،في حين اعتبرت وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة أن الـهـجــوم «مـغــامــرة
خطرة» نفذت من شرق البحر األحمر.
وأم ــس األول ،نـفــت الــريــاض اسـتـهــداف
الـنــاقـلــة وأك ــدت أن الــروايــة اإليــران ـيــة «غير
كاملة».
مــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر رئ ـيــس لـجـنــة األمــن
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى
اإليـ ــرانـ ــي ح ـش ـمــت الـ ـل ــه ف ــاح ــت ب ـي ـشــة أن
«اسـتـهــداف الناقلة االيــرانـيــة عشية زيــارة
رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان
ً
الى طهران يشبه كثيرا ما جرى خالل زيارة
رئـيــس الـ ــوزراء الـيــابــانــي شـیـنــزو آب ــي إلــى

إيــران ،حيث تم استهداف ناقلتين خاللها
بــالـتــزامــن ،ويـبــدو أن هـنــاك أطــرافــا تسعى
للحيلولة دون المسار الدبلوماسي».
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ن ـفــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإليراني قيام طحنون بن زايد ،شقيق ولي
ال ـع ـهــد اإلم ــارات ــي مـحـمــد ب ــن زايـ ــد بــزيــارة
سرية لطهران.
في سياق آخر ،قال المدير العام لمنظمة
ال ـغــذاء والـ ــدواء اإليــران ـيــة ،غــام عـلـيــان ،إن
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ق ــام ــت ب ــوق ــف ت ـصــديــر
األدويـ ـ ـ ــة إل ـ ــى بـ ـ ــاده ف ــي إطـ ـ ــار ال ـع ـقــوبــات
األميركية المفروضة على طهران.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،ك ـشــف م ـعــارض
إيراني يقيم في الواليات المتحدة ،أن عملية
اعتقال الصحافي المعارض مدير قناة «آمد
نيوز» روح الله زم ،جاء ت بعد اختطافه من
العراق ،بتعاون من والــده الموالي للنظام
في طهران.
وأع ـل ــن «ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» ،أم ــس األول،
استدراج الصحافي البارز المعروف بنشر
وثائق ضد فساد النظام بـ»عملية معقدة»
أمس األول ،متهما إياه بالعمالة لمصلحة
االستخبارات الفرنسية.
وق ــام ــت أم ــس ال ـش ـب ـكــات اإلي ــران ـي ــة ببث
صـ ــور ل ـل ـص ـحــافــي ب ـعــد اع ـت ـقــالــه وشــريــط
ف ـي ــدي ــو وه ـ ــو يـ ـع ــرب ع ــن أسـ ـف ــه ألنـشـطـتــه
ً
و»ثقته في بعض البلدان» ،مقدما اعتذاره
ألركان النظام.
(طهران ـ إرنا ،فارس)
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رﻳﺎﺿﺔ
»ﺧﻠﻴﺠﻲ  «٢٤ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
إﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  ٢٣اﻟﺠﺎري ...وﺗﻘﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻳﺸﻬﺪ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻓﻲ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻧﻄﻼق
ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ
واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛــﺄس
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
)ﺧـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ  (24ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ 5
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﺠــﺮى

أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻴﻤﻦ
ﺗــﺮددت أﻧﺒﺎء أﻣــﺲ ﺣــﻮل اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪا أو ﻧﻔﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺗﺸﻴﺮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻮي
دﻋ ــﻮة أﺣــﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣــﻦ ﺧ ــﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺗﺄﻛﺪ
اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ  23اﻟﺠﺎري.
وﻗ ــﺎل اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ،ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ" :ﻧﻔﺨﺮ
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة
اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ ،وﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل
آﻻف اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺠ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻣـ ــﻦ أﻧ ـﺤ ــﺎء
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮوﻳﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻗﻄﺮ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎم ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘــﺎد
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺷـﻬــﺪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣ ــﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى 40
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،وﻳـ ـﻌ ــﺪ أول اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺎدات
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ."2022
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ

اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺳﻌﻮد
اﻻﺗـﺤــﺎد
ّ
اﻟﻤﻬﻨﺪي" :ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ  24ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻻﺧـﺘـﺒــﺎر
إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ وﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻷﺣ ـ ــﺪاث اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﺗ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮاﺗ ـﻨــﺎ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ."2022
وأﺿﺎف" :ﺗﺠﺮى اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻵﻻف ﻣــﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ
ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻗﻄﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻻﺳﺘﺎد أﺧﻴﺮا
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋـﺸــﺮة ﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﻘﻮى
)اﻟﺪوﺣﺔ ."(2019
وﻛﺎن اﺳﺘﺎد "ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ"
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﺳـﻌـﺘــﻪ
 40أﻟــﻒ ﻣﺸﺠﻊ ،ﻗــﺪ اﺳﺘﻀﺎف

أﺧﻴﺮا ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋـﺸــﺮة ﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﻘﻮى
)اﻟﺪوﺣﺔ .(2019
وأﻋ ـﻴ ــﺪ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻻﺳ ـﺘ ــﺎد ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ  2017ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﺷــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺧ ـﻀــﻊ ﻟـﻬــﺎ،
وﺗ ـ ــﺰوﻳ ـ ــﺪه ﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻳــﺪ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣ ـﻨــﻪ ﻃـ ــﻮال اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﻟ ـﻴ ـﻜــﻮن أول
اﺳﺘﺎدات ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2022اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻓﺘﺘﺢ
اﺳﺘﺎد اﻟﺠﻨﻮب )اﻟﻮﻛﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ(
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ،
ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺎدات
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل  2022اﻟﺬي
ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺎد
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ "أﺳـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﺮ زون" ،ﻓــﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ودورة اﻷﻟﻌﺎب اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻋﺎم  2006ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك
ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻛـﻤــﺎ ﺷـﻬــﺪ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم أﻳـﻀــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻟـﻘـﻄــﺮي )اﻟـﻌـﻨــﺎﺑــﻲ( ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ـ ــﺄس أﻣ ـ ــﻢ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ
)ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ  ((2019ﺑﺎﻟﺒﺮازﻳﻞ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗ ـﻌــﺎدل ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎراﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاي ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ــﻪ
اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ ،وﺧـﺴــﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراﺗ ـﻴــﻪ أﻣـ ــﺎم ﻛــﻮﻟــﻮﻣـﺒـﻴــﺎ
واﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ.
وﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ ﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮ اﺳـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ
ث ﻣــﺮات
ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﺛ ــﻼث
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﺎم  1976واﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺎم
 1992واﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻋ ــﺎم
.2004

»ﺳﻠﺔ« اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ...واﻟﺸﺒﺎب ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮك
•

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗـ ـﻘ ــﺎم ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎء اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣــﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟــﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي
ً
ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣــﻊ اﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك ﻋـﻠــﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺮاء ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺮﻗﺎن ﻣﻊ
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ.
وﻳـﺘـﺼــﺪر اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺮق
ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ  11ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻳـﻠـﻴــﻪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب  10ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،واﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك
 9ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط ،واﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ
 8ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط ،ﺛـ ــﻢ ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء
وﺑﺮﻗﺎن واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺴﺎﺣﻞ  7ﻧﻘﺎط،
ً
واﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت  6ﻧ ـﻘــﺎط ،وأﺧ ـﻴــﺮا
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  5ﻧﻘﺎط.
وﻳﻨﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻞ
أول ﺳﺘﺔ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم

اﻟﺪوري ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺄﻫﻞ أول أرﺑﻌﺔ
ﻓﺮق ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﻪ
اﻷول ﻣﻊ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﻢ ﻳﺘﺄﻫﻞ
اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰان ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻘﺎم
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻼي أوف ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ
اﻟ ــﺪوري ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻧــﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺑــﺪء اﺳـﺘـﻌــﺪادات ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓــﺈﻧـﻬــﺎ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ﺳـﻴـﺼـﻄــﺪم ﺑ ـﻘــﻮة وﺻ ــﻼﺑ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺑــﺮﻗــﺎن ﻋﺒﺮ ﺧﺒﺮة
ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣـﻌـﻬــﻢ أﻣ ـﺜ ــﺎل أﺣـﻤــﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺴﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ
ﻻﺳـﺘـﻐــﻼلل اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻇﻤﺔ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮاه ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻣﺠﺎراة
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ وﻣــﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻴﻪ.
ً
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ،ﻓ ـﻨ ـﻈــﺮا ﻟـﻠـﺘـﻘــﺎرب

اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﺑـﻴــﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻣـ ـ ــﻮك
واﻟﺸﺒﺎب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ
أﺑــﺮز ﻣــﻮاﺟـﻬــﺎت اﻟﻴﻮم
إذ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻘﻌﺪه ﻓﻲ
اﻟـ ــﺪور اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﺑﺎﻟﺠﻬﺮاء ﻓﺈن اﻷﻣﻮر
ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻛــﺎﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻟـﻠـﺠـﻬــﺮاء ﺑﻌﺪ
ط اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
أن ﻓ ـ ّـﺮـﺮط
ﻣــﻮاﻫــﺐ اﻟ ـﻨــﺎدي ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ إﺻــﺎﺑــﺔ
ﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻬﻢ أﻣـﺜــﺎل
اﻟــﻼ
أﺣﻤﺪ ﻓﺎﻟﺢ ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ،
وﻳــﻮﺳــﻒ ﻋ ـﻘــﺎب ،ﻟ ــﺬا ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﺒــﺎراة
ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.

ﺗﺮﻛﻲ ﺣﻤﻮد

ً
»ﻳﺪ« اﻟﺠﻬﺮاء أﻗﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻋﻢ
•

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﻗ ــﺎم ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن
اﻟﺴﻨﻮي اﻷول ﻟﺒﺮاﻋﻢ ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ﻓﻲ
ﺻــﺎﻟ ـﺘــﻪ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﺑـﻤـﻘــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎدي،
ﺑـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ  50ﻻﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎ ،وﺷـ ـﻬ ــﺪ
اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﺣـﻀــﻮر ﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
إﻟ ــﻰ  6ﻓ ــﺮق ،وﻋـﻤــﻞ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻول
أﺣ ـﻤــﺪ ﻣ ـﻔــﺮح وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﺤـﺠــﺮف
وﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻣـ ـﻔ ــﺮح ،وﺗ ـﺤ ــﺖ إﺷـ ــﺮاف

ﻣ ــﺪرب ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن.
وﻋ ـﻘ ــﺐ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ،ﻗــﺎم
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﻴﺰي،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺪر ﺟﺰاع ،واﻟﻤﺪرﺑﺎن
ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن وأﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻓ ـ ـ ــﺆاد ﺑ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت واﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﺟﺰاع" :ﺧﻄﻮة
ﺟـ ـﻴ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ،
وأﺗﻤﻨﻰ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع
اﻟﻠﻌﺒﺔ".
واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺪرب ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻲ

ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
»أزرق اﻟﻴﺪ« ً
اﻟﺪوﺣﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟـ »اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ«
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ً
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ  ،2020اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻫﻨﺎك
ً
ﻏﺪا ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  26اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎن وﻓﺪ اﻷزرق ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻫﻨﺎك أﺧﻴﺮا ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻊ اﻟــﻼﻋـﺒــﻮن ﺧــﻼل اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ّ
ﻣﻘﻨﻦﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣﺴﺎء ،ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻘﻨ
اﻷﺣﻤﺎل اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺨﻄﻄﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷزرق ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻴﻼ ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺬﻫﻨﻲ،
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
وﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ ودراﺳـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮة واﻟ ـﻀ ـﻌــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ،ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺐ اﻷزرق  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ،
ﻓــﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺪﻳﺔ ﻣﻴﻜﺎي ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،28-20وﺳـﺒــﻮرت ﻛﻠﻮب
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،31-22واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻧﺘﺎﻟﺘﻼ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .21-19
وﺳﻴﻠﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وإﻳ ــﺮان ،وﺳﻴﻠﻌﺐ أوﻟــﻰ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟــﺪور اﻷول
"اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت" ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

ً
 ٣٦٠ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻎ

ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء ﺗﺬﺧﺮ ﺑﺎﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة،

وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ـ ــﺄس اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻟـﻜــﺮة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻼﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ــﻼ
ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
آل ﺛﺎﻧﻲ.
وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ،ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ،
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
ﻣـﻨــﺎﻓــﺬ ﺑـﻴــﻊ اﻟـﺘــﺬاﻛــﺮ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮة ﻓ ــﻲ
أﻧﺤﺎء ﻗﻄﺮ.
)د ب أ(

ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻛ ـﺘ ـﺸ ــﺎﻓ ـﻬ ــﺎ
وﺻﻘﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﻨﻦ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻷﺣ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪورة اﻟـ  25ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻎ )رﺟﺎل وﺳﻴﺪات( ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  28دوﻟﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻵﺳـﻴــﻮي
ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻓﻲ  30اﻟﺠﺎري.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻧـ ــﺎدي اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻴ ـﻨــﻎ ،اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻃ ــﻼل اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ ،ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ُﻋﻘﺪ
أﻣﺲ اﻷول ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻨﺎدي ،ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،إن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺗﺒﺎﺷﺮ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻗــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،واﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ
 360ﻻﻋﺒﺎ وإدارﻳﺎ.

وأﺿ ـ ــﺎف اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ أن ﻻﻋ ـﺒ ــﻲ وﻻﻋ ـﺒ ــﺎت
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪون ﺑﻘﻮة ﻟﺒﺪء
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﺮدي واﻟﺰوﺟﻲ واﻟﺜﻼﺛﻲ واﻟﻔﺮق
واﻷﺳــﺎﺗــﺬة ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
 22اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻛﺮاون ﺑﻼزا.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ ﻓــﻲ أن ﻳـﻘــﺪم اﻟﻼﻋﺒﻮن
ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎدي ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻄــﻮﻻت اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،أﻫﻤﻬﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺮدي
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  ،2020وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻔﺮق  ،2021ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ وﻟﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺎدي.
وأﻓـ ــﺎد اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﺄن اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪأ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا
ﻣــﻦ اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ وﺻــﻮﻟـﻬــﺎ ﻗﺒﻞ
ﺗ ــﺪﺷـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻮم واﺣ ـ ـ ـ ــﺪ ،داﻋـ ـﻴ ــﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺆازرة ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﺗﻌﺎدل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻓﻮز اﻟﻌﺮاق ...وﺧﺴﺎرة اﻹﻣﺎرات
ﺗـﻌــﺎدل اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑ ــﺪون أ ﻫـ ــﺪاف ،ﺧــﻼل
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 2020وﻛﺄس آﺳﻴﺎ .2023
ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﻣﻨﺘﺨﺐ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة  ،1- 3ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ورﻓ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻷوزﺑ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻲ رﺻ ـﻴ ــﺪه
إﻟــﻰ ﺳــﺖ ﻧﻘﺎط ﻓــﻲ ﺻ ــﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻳﻠﻴﻪ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﺑـﺨـﻤــﺲ ﻧ ـﻘ ــﺎط ،ﺛﻢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮري ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وأﺧﻴﺮا اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ.
وﻳـﺘــﺄﻫــﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـﺜـﻤــﺎﻧــﻲ ،إﻟــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ أﻓ ـﻀــﻞ  4ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت ﺣــﺎﺻـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ إﻟ ــﻰ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﻛ ــﺄس آﺳﻴﺎ
 ،2023واﻟ ــﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣــﻦ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ  2022ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.

درس ﻗﺎس ﻟﺘﺎﻳﺒﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
وﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻦ

اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ،ﻣﻀﻴﻔﻪ
ً
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ درﺳﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن ﻛﺮة اﻟﻘﺪم،
وﺗ ـﻐ ـﻠــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻪ  ،1-7ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﺘــﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
ورﻓﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ
ﺗـﺴــﻊ ﻧ ـﻘــﺎط ﻓ ــﻲ ﺻـ ــﺪارة اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ ،ﺑـﻔــﺎرق
ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﻴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻷردﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻇﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ ﺑﻼ
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
واﻗ ـﺘ ـﻨــﺺ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﺻ ــﺪارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﻮز اﻟﻜﺎﺳﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ  0-4ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻦ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.
اﻟﻔﻮز رﻓﻊ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻰ
ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة،
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
اﻟــﺬي واﺟــﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ
ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ،وﻳﺤﺘﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣــﺪة،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺬﻳﻞ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻘﻄﺔ
واﺣﺪة أﻳﻀﺎ.

وﺧﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻛــﻮر ﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ.
وﻟ ــﻢ ﺗـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﺮص
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻣﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺤﺬر
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ أﻏﻠﺐ ﻓﺘﺮات اﻟﻠﻘﺎء.
وﺣــﺎﻓـﻈــﺖ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻــﺪارة
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط
ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف أﻣﺎم ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛــﻼث ﻧﻘﺎط ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن
وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻇﻠﺖ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺑﻼ
رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط.

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
واﻋﺘﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺻﺪارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗـﻐـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ اﻹﻣﺎراﺗﻲ  1- 2ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺒﺎراة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ورﻓ ــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رﺻـﻴــﺪه إﻟــﻰ ﺳﺒﻊ
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎم
ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻓـﻴـﺘـﻨــﺎم اﻟ ــﺬي ﺗـﻐـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  1-3أﻣﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ
اﻹﻣﺎرات ﻋﻨﺪ ﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
واﻧ ـﻔ ــﺮد اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم

ﻣﻬﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑـﺼــﺪارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن  - 3ﺻﻔﺮ.
وﺳﺠﻞ أﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﻮﻣﻲ

ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﻨﻮ وﻳﻮﺗﻮ ﻧﺎﺟﺎﺗﻮﻣﻮ وﺗﺎﻛﻮﻣﺎ أﺳﺎﻧﻮ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ  53و 56و 82ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ورﻓﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ ﺗﺴﻊ
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻔﺎرق ﺛﻼث ﻧﻘﺎط

أﻣــﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻃــﺎﺟ ـﻴ ـﻜ ـﺴ ـﺘــﺎن ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

٣٦
رﻳﺎﺿﺔ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﺘﺄﻫﻞ وروﻧﺎﻟﺪو
ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺪﻓﻪ اﻟـ ٧٠٠
دلبلا

•
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ﺿﻤﻨﺖ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻳﻮرو  ٢٠٢٠ﺑﻌﺪ
أداء راﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول
ﻗﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻔﻮز  ١-٢ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ
ﻧﺠﻤﻬﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
ﻫﺪﻓﻪ رﻗﻢ  ٧٠٠ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.

ﺑـﻠـﻐــﺖ أوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ ﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎت ﻛــﺄس
اوروﺑـ ــﺎ  ٢٠٢٠ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل  ١-٢ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
ﺷ ـﻬــﺪت ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻫﺪﻓﻪ اﻟـ ٧٠٠ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑـﺘـﻌــﺎدﻟـﻬـﻤــﺎ  ١-١وﺑ ــﺎﺗ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻻﺋـﺤــﺔ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﻫــﻞ
ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺐ اﻻوﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻛﻴﻴﻒ ،ﺗﺎﺑﻌﺖ
اوﻛ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻔـ ــﺎﺟـ ــﺂﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ١-٢
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ
واﺣﺪة ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت.
واﻟـﺘـﺤـﻘــﺖ أوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ ﺑﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وروﺳﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺿ ـﻤ ـﻨ ــﺖ ﺗ ــﺄﻫ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻻﻳـ ـ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ورﻓﻌﺖ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ رﺻﻴﺪﻫﺎ اﻟﻰ ١٩
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﺻﺪارة
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
) ١١ﻧﻘﻄﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺖ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت( ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻬﺪدة ﺑﺨﺴﺎرة ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ
أن ﺗـﻔــﻮﻗــﺖ ﺻــﺮﺑـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﺘﻬﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ  ١-٢راﻓﻌﺔ رﺻﻴﺪﻫﺎ اﻟﻰ ١٠
ﻧـﻘــﺎط ﻣــﻦ ﺳــﺖ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ا ﻟـ ـﺜ ــﺎ ﻟ ــﺚ ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ أن أول ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻴــﻦ
ﻳ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻼن ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ .١٠
واﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ رﺟـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب أﻧ ـ ــﺪري
ﺷﻴﻔﺸﻴﻨﻜﻮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻛﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ
رﻓ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ــﺎرﻟـ ـ ــﻮس اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ رﻛ ـﻨ ـﻴ ــﺔ

ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺳﻴﺮﻫﻲ ﻛﺮﻳﻔﺘﺴﻮف رأﺳﻴﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ ،ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎرس
روي ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﻮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻬﺪ أﻣﺎم
روﻣــﺎن ﻳﺎرﻳﻤﺸﻮك اﻟــﺬي ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﺎك ).(٦
وﺿ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻒ أﻧـ ـ ـ ـ ــﺪري ﻳ ــﺎرﻣ ــﻮﻟ ـﻨ ـﻜ ــﻮ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺑﻴﻨﻴﺔ زاﺣﻔﺔ
راﺋ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺮى ﻣــﻦ
أوﻟﻜﺴﻨﺪر زﻳﺘﺸﻴﻨﻜﻮ ﻻﻋﺐ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ،وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﻻﻋﺐ
ﺟﻨﺎح وﺳــﺖ ﻫــﺎم اﻟــﺬي أﺳﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(٢٧
وﺣﺎول روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻻﻳـﻄــﺎﻟــﻲ أﺧــﺬ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
اﻻ أن اﻟـﺤــﺎرس أﻧ ــﺪري ﺑﻴﺎﺗﻮف ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺻﺎد ﺑﺘﺼﺪ أول ﻟﺮﻛﻠﺔ ﺣﺮة
ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪة اﻟ ـﻤ ــﺪى ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟـﻴـﺴــﺮى
) (٥٠ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﻗﻒ ﺑﺒﺮاﻋﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪة
ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ).(٥٢
وﻧ ـﺠــﺢ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮج ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة
اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻌــﺎه ﻣــﻦ رﻛ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺒــﺪﻳــﻞ ﺑــﺮوﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ أن ﻟﻤﺲ
ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﺎﻧ ـﻴ ـﻨ ـﻜــﻮ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة ﺑـ ـﻴ ــﺪه داﺧـ ــﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﻃﺮده ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻠﻪ
اﻻﻧ ــﺬار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﻓﺴﺠﻞ
روﻧﺎﻟﺪو ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﻗﻢ  ٧٠٠ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺐ ﻟﻬﺎ
وﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑ ــﻼده ،راﻓـﻌــﺎ رﺻـﻴــﺪه اﻟﻰ
ﺳﺒﻌﺔ أﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
وﻛﺎد روﻧﺎﻟﺪو أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺴﻴﻠﻴﺴﺎو
ﺗﻌﺎدﻻ ﺛﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ
اﻻ أن ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺗـ ــﻮف ﺗ ـ ـﺼـ ــﺪى ﺑـ ـﺒ ــﺮا ﻋ ــﺔ
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ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻻوﻛﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ إwﺣﺮاز ﻫﺪف ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
ﻟﺮأﺳﻴﺘﻪ ) ،(٢+٩٠ﻗﺒﻞ أن ﺗــﺮﺗــﺪ ﻛﺮة
داﻧﻴﻠﻮ ﺑﻴﺮﻳﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(٣+٩٠
وﻗ ـ ــﺎل ﻓ ــﺮﻧ ــﺎﻧ ــﺪو ﺳ ــﺎﻧ ـﺘ ــﻮس ﻣــﺪب
اﻟـ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻐ ــﺎل" :ﺑـ ــﺪأﻧـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﺟ ـﻴــﺪا
ﺑﻔﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو وأﺧﺮى ﻟﺪاﻧﻴﻠﻮ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺛـ ـ ــﻢ ﺳ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﻮا ﻣـ ـ ــﻦ رﻛـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ــﺰاء
واﺳـﺘـﻤــﺮوا ﻓــﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ
ﻧﻜﻦ ﻣﺘﻮازﻧﻴﻦ .ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
إﻻ اﻧﻨﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺮﺗﺪة .ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة وﺻﻠﻮا
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ وﻧـ ـﺠـ ـﺤ ــﻮا ﻓــﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ".

ﺗﻌﺎدل ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻓﺸﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺄر
ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻣــﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ذﻫﺎﺑﺎ ﺻﻔﺮ٢-

ﻓــﻲ ﻗــﻮﻧ ـﻴــﺎ ،ﻓـﺴـﻘــﻂ ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺦ اﻟـﺘـﻌــﺎدل
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ  ١-١ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺑ ـ ــﺎت ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒـﻴــﻦ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻻﺧﻴﺮﺗﻴﻦ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺄﻫﻠﻬﻤﺎ.
ورﻓﻊ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ ١٩
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﺧ ـﻠــﻒ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻳ ـﺘ ـﻔــﻮق ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑ ـﻔ ــﺎرق اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬـﺘـﻴــﻦ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻴﻦ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ،وأﻣﺎم
أﻳ ـﺴ ـﻠ ـﻨــﺪا اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـ ــﺎزت ﻋﻠﻰ
أﻧﺪورا -٢ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ١٥ﻧﻘﻄﺔ.
وأﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة وﺳ ـ ــﻂ ﺗــﻮﺗــﺮ
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ،ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺷ ـﺠ ـﺒ ــﺖ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ
اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻼت اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑـﻌــﺪ

ﻗ ـﺼ ـﻔ ـﻬــﺎ ﻟـ ــﻸﻛـ ــﺮاد ،وأوﻗ ـ ـﻔـ ــﺖ ﺑـﻴـﻌـﻬــﺎ
اﺳﻠﺤﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ١٧ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺮق أﻧﻄﻮان
ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻻﻋــﺐ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ وﺳ ـ ــﺪد ﺑ ـﻴ ـﺴــﺮاه
اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎرس ﻓﻬﻤﻲ ﻏﻮﻧﻮك،
ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣــﻮﺳــﻰ ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ اﻟــﺬي
ﺣﺎول ﺑﺪوره ﻫﺰ اﻟﺸﺒﺎك ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎرس
ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد.
وﺟ ــﺎء ت ﻓــﺮﺻــﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻷوﻟ ــﻰ ﻓﻲ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،٥٠ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ارﺗ ـﻜــﺐ ﻟــﻮﻛــﺎس
ﻫﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﺧﻄﺄ ﺳﺎذﺟﺎ ﻗﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﺠــﺰاء ﺳــﺪدﻫــﺎ ﻻﻋــﺐ ﻣـﻴــﻼن ﻫﺎﻛﺎن
ﺷﺎﻻﻧﻮﻏﻠﻮ ﺧﺎدﻋﺔ إﻟﻰ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺰاء وأﻓ ـﺴــﺪﻫــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺎرس ﺳﺘﻴﻒ
ﻣﺎﻧﺪادا.

وأﺗﻰ إﺷﺮاك أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺟﻴﺮو ﻧﺠﻢ
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻷﺻ ــﻞ وﺳ ــﺎم ﺑــﻦ ﻳ ــﺪر ) (٧٢ﺑـﺜـﻤــﺎره
ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ اﻟـ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ ﻛـ ــﺮة رأﺳ ـﻴــﺔ
وﺻﻠﺘﻪ ﻣــﻦ رﻛﻨﻴﺔ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن
) (٧٦ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻧﺰوﻟﻪ ﺑﺪﻳﻼ.
وﺧﻄﻒ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻛــﺎن ﻳــﺎﻫــﺎن ﻫﺪف
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدل ﻟ ـ ـﺒـ ــﻼده ﻣـ ــﻦ ﻛـ ـ ــﺮة رأﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاء ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻟﻪ
ﺷﺎﻻﻧﻮﻏﻠﻮ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة ).(٨٢
وﻗﺎل ﻣﺪرب ﻓﺮﻧﺴﺎ دﻳﺪﻳﻴﻪ دﻳﺸﺎن:
"ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻔﺮص.
اﻣ ــﺎ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﺲ ﻓـﺤـﺼــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓ ــﺮص اﻗ ــﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ اﺳﺘﻐﻼل
واﺣـ ـ ــﺪة ﻟ ـﻴ ـﺨــﺮج ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل .ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ".

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ :ﻻ أﺑﺤﺚ ﻻﻋﺒﻮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

روﻧﺎﻟﺪو

ﻳﻘﻮل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧــﺎﻟــﺪو ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ،إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻋــﺪد اﻷرﻗــﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻄﻤﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻪ  ٧٠٠ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.
وذﻛﺮ روﻧﺎﻟﺪو ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻪ  ٩٥ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده" :اﻷرﻗﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﻻ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎردﻧﻲ".
زﻣﻼﺋﻲ
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻷرﻗـ ــﺎم ،وأﺷـﻜــﺮ ﺟﻤﻴﻊ زﻣ
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻋﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ".
ﻟﻜﻦ روﻧﺎﻟﺪو أﻗﺮ ﺑﺄن اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أﻣﺎم أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻻﻧﺠﺎز.
وﺗﺎﺑﻊ "إﻧﻬﺎ ﻟﺤﻈﺔ راﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ ﻟﻜﻨﻨﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮارة ،ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﻘﻖ اﻟﻔﻮز .ﻟﻌﺒﻨﺎ
ﺟﻴﺪا ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺘﺼﺮ .ﺑﺬﻟﻨﺎ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻻﺣﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص".
وﻳﺘﺼﺪر روﻧﺎﻟﺪو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺪاﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺑﺮﺻﻴﺪ  ١٢٧ﻫﺪﻓﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ ﺑﺪوري اﻷﺑﻄﺎل.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻫﺪاف رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،وأﻛﺜﺮ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﺧﻮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر .وﺳﺠﻞ روﻧﺎﻟﺪو أول ﺧﻤﺴﺔ أﻫﺪاف ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
.٢٠٠٣-٢٠٠٢
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺠﻞ  ١١٨ﻫﺪﻓﺎ ﻓــﻲ  ٢٣٢ﻣـﺒــﺎراة ﺧــﻼل ﺳﺘﺔ ﻣــﻮاﺳــﻢ ﻣــﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﺳﺠﻞ  ٤٥٠ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  ٤٣٨ﻣﺒﺎراة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻮاﺳﻢ.
وﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺳﺠﻞ روﻧﺎﻟﺪو  ٣٢ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  ٥١ﻣﺒﺎراة.
ﻼ
وﺧﻼ

اﺣﺘﻔﻞ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻷﺗﺮاك ﺑﻬﺪف
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل أﻣـ ــﺎم ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ ) (1-1ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄس أوروﺑﺎ
 2020أﻣﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺄداء اﻟـﺘـﺤـﻴــﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ــﺎد ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿــﺎﺣـﻴــﺔ
ﺳﺎن دوﻧﻲ.
وﺳ ـ ـﺠـ ــﻞ ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎن ﻫ ــﺪف
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  82ﺣﻴﺚ
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪة اﻟﺮﻛﻠﺔ
اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ ﻟﻴﻀﻌﻮا اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺠـﺒـﻬــﺔ ،ﻓ ــﻲ اﺷـ ــﺎرة ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟـﺠـﻨــﻮد اﻻﺗ ـ ــﺮاك اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻛ ــﺮاد ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻫــﻮ اﻟﻬﺠﻮم اﻟــﺬي أﺛــﺎر
ﻏﻀﺒﺎ دوﻟﻴﺎ.
ً
وأدى اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻷﺗ ــﺮاك أﻳﻀﺎ
اﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟــﻼﻋــﺐ ﺟﻴﻨﻚ ﺗــﻮﺳــﻮن اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻫﺪف اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻓــﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻣــﻢ أوروﺑ ــﺎ
.2020

ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
وﻗـ ــﺪ ﻳ ـ ــﺆدي ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺨ ـﻠــﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻟﺬي
ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ اﻗﻴﻤﺖ

وﺳ ــﻂ اﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺸــﺪدة،
رﻓﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺎت ﻻﻓﺘﺎت ﻣﺆﻳﺪة
ﻟﻸﻛﺮاد أﺛﺎرت ﺻﻔﺎرات اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن
وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت.
"ﺗ ــﻮﻗـ ـﻔ ــﻮا ﻋـ ــﻦ ﻗ ـﺘ ــﻞ اﻷﻛـ ـ ـ ـ ــﺮاد"،
ﺑــﺄﺣــﺮف ﺣـﻤــﺮاء ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ

رﻓﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  86ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة،
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ــﺪرﺟـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺠ ـﻌ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻀﻴﻮف.
وﺗﺪﺧﻞ أﻓــﺮاد ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ
ﻻزاﻟﺔ اﻟﻼﻓﺘﺔ وﻓﺾ اﺷﺘﺒﺎك ﺣﺼﻞ
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.

ً
إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺗﻜﺘﺴﺢ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﺴﺘﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت

اﻗﺘﺮب ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم )ﻳﻮرو ،(٢٠٢٠
ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻮزه اﻟﻜﺎﺳﺢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﺒﻠﻐﺎري
-٦ﺻﻔﺮ أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت.

ﺳﺤﻘﺖ إ ﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا ﻣﻀﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺎرﻳ ــﺎ ﺑـ ـﺴ ــﺪاﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻧـﻈـﻴـﻔــﺔ
ﻓــﻲ ﺻــﻮﻓ ـﻴــﺎ ،ﺿـﻤــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄس أﻣﻢ أوروﺑﺎ .٢٠٢٠
وﺑ ــﺎﺗ ــﺖ إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﺘــﺮا ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ
اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻟﻤﻮﻧﺘﻴﻨﻴﻐﺮو اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ وﻳﻤﺒﻠﻲ ﻓــﻲ ﻟﻨﺪن،
ﻟـﺒـﻠــﻮغ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﻒ اﻟـ ـ ــﺪورﻳـ ـ ــﻦ ﻧـﺼــﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم .٢٠٢٠
ورﻓﻌﺖ إﻧﻜﻠﺘﺮا رﺻﻴﺪﻫﺎ اﻟﻰ
 ١٥ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺑ ـ ـﻔـ ــﺎرق  ٣ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻋــﻦ
ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ،و ٤ﻧﻘﺎط ﻋﻦ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ،
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮﻧ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻐــﺮو
-٢ﺻـﻔــﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ ،ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﺑﺠﻮﻟﺘﻴﻦ.
وﺿﺮب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻣﺒﻜﺮا ،ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻜﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﻴـﺴــﺮى اﻟــﻰ ﻣــﺎرﻛــﻮس
راﺷـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮرد ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺮاوغ ﺟ ــﻮرﺟ ــﻲ
ﺑ ــﺎﺷ ــﻮف ﺑـﺤــﺮﻛــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺔ راﺋ ـﻌــﺔ،
وﺗﻮﻏﻞ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻄﻠﻖ ﻛــﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﺎﻧﻘﺖ ﺷﺒﺎك

اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎرس اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎري ﺑ ــﻼﻣ ــﻦ
اﻳﻠﻴﻴﻒ ).(٧
وﻛـ ــﺎد اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟـﺒـﻠـﻐــﺎري
ﻳـ ـ ــﺪرك اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺳ ــﺪد
اﻳﻔﻠﻴﻦ ﺑﻮﺑﻮف ﻛــﺮة زاﺣﻔﺔ ﻣﻦ
ﺧـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺼ ــﺪى ﻟـﻬــﺎ
اﻟ ـﺤ ــﺎرس اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﺟـ ــﻮردان
ﺑ ـﻴ ـﻜ ـﻔ ــﻮرد ) ،(١٠وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻟـﻌـﺒــﺔ
ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ راﺋ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ رﺣ ـﻴ ــﻢ
ﺳـﺘـﻴــﺮﻟـﻴـﻨــﻎ وﻫ ـ ــﺎري ﻛ ـﻴــﻦ ﻣــﺮر
اﻷول ﻛ ــﺮة ﻋــﺮﺿ ـﻴــﺔ أﻣـ ــﺎم ﺑــﺎب
اﻟﻤﺮﻣﻰ ﺑﺎﺗﺠﺎه روس ﺑﺎرﻛﻠﻲ
ﻓ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻬــﺎ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك ).(٢٠
وﺗ ــﻮﻗ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻧ ـﺤــﻮ ٣
دﻗــﺎﺋــﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ٢٧ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺪأت ﺗﺴﻤﻊ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺗ ـﺠ ــﺎه ﺑ ـﻌــﺾ ﻻﻋ ـﺒ ــﻲ إﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا،
وﺷ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺪ ﻛـ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎور ﻣــﻊ
اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻗـﺒــﻞ أن ﻳــﻮﺟــﻪ اﻟـﻤــﺬﻳــﻊ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻧ ــﺪاء إﻟ ــﻰ ﺟﻤﻬﻮر
ﺑـﻠـﻐــﺎرﻳــﺎ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ إﻃــﻼق
اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎودة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﺠﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻻﺳﻮد
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﻟﻌﺒﺔ
راﺋﻌﺔ اﺧﺮى وﺻﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺮة

اﻟــﻰ ﻛﻴﻦ اﻟــﺬي ﻣــﺮرﻫــﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ
داﺧ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺗ ـ ـﻄـ ــﺎول ﻟـﻬــﺎ
ﺑﺎرﻛﻠﻲ ﺑﺮأﺳﻪ واودﻋﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎك
) ،(٣٢وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ
أﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺮﻟ ـﻴ ـﻨ ــﻎ اﻟـ ـﻬ ــﺪف
اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ
ﻛﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ داﺧــﻞ اﻟﺸﺒﺎك ﻣﻦ
أﻣﺎم ﺑﺎب اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﺷـ ـ ــﻮﻫـ ـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪ ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺎرﻳ ــﺎ
اﻳ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ــﻮﺑـ ــﻮف ﻳ ـﺼ ـﻌــﺪ اﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺪرﺟﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط
اﻻول ﻟﻠﺘﺤﺪث اﻟــﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ،
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﻃﻼق
اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻻﻋﺒﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا
ذوي اﻟﺒﺸﺮات اﻟﺪاﻛﻨﺔ.
واﺳﺘﻤﺮت أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وأﺿــﺎع ﻟﻪ
راﺷـ ـﻔ ــﻮرد وﺳـﺘـﻴــﺮﻟـﻴـﻨــﻎ وﻛـﻴــﻦ
ﻓ ــﺮﺻ ــﺎ ﺳـﻬـﻠــﺔ ﻟـﻤـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ ﻏﻠﺔ
اﻷﺳﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺠﻞ
ﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪ
ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣــﺎﻛــﺮة ﻣــﻦ ﻛـﻴــﻦ )،(٦٩
واﻟﺬي اﺧﺘﺘﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻻﻫﺪاف
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ راوغ ﻣــﺪاﻓ ـﻌــﺎ واﻧ ـﻔ ــﺮد
ﺑﺎﻟﺤﺎرس ﻟﻴﺴﺪد ﺑﻴﺴﺮاه داﺧﻞ
اﻟﺸﺒﺎك ).(٨٥

ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ :اﻟﻮﺿﻊ أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل

ﻏﺎرﻳﺚ ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ

وﺻــﻒ ﻏــﺎرﻳــﺚ ﺳــﺎوﺛـﻐـﻴــﺖ ،اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻹﻧﻜﻠﺘﺮا،
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟــﺬي ﺗﻌﺮض ﻟــﻪ ﻻﻋـﺒــﻮه ﺧــﻼل ﻣﺒﺎراﺗﻬﻢ أﻣــﺎم
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻢ
اﻷوروﺑﻴﺔ )ﻳﻮرو  ،(2020ﺑـ"ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل".
وﺗــﻮﻗـﻔــﺖ ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ "ﻓــﺎﺳـﻴــﻞ
ﻟﻴﻔﺴﻜﻲ" ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ،ﺑﻌﺪ أن أﺑﺪى ﻻﻋﺒﻮ
إﻧﻜﻠﺘﺮا اﺳﺘﻴﺎءﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺒﻠﻐﺎرﻳﺔ.
وأوﺿــﺢ ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ ،ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻔﻮز
ﻛﺎﺳﺢ ﻟـ"اﻷﺳﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ" ﺑﺴﺪاﺳﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ "ﻧﺤﺬر ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا .ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ
ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ .ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
واﻟﻜﻞ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل".

وﺗ ــﻢ إﺧ ــﻼء أﺟ ــﺰاء ﻣــﻦ ﻣ ــﺪرج اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪت
ﺧﻔﺾ أﻋﺪاد اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ إﻟﻰ  5آﻻف ﻣﺘﻔﺮج ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪاث
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟﻤﺪرب اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي "ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ
رﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ،اﻟﻔﻮز ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه .اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺮﺗﻴﻦ،
وأﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ".
وﻛــﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أﻋــﺮب ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻦ إداﻧﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﺘﺎﻓﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻤﻠﺖ ﻻﻋﺒﻴﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ )ﻳﻮﻳﻔﺎ(
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻋﺒﻮه ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.

ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ ﻧﺠﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻳﺤﺮز

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻴﻬﺎﻳﻠﻮف ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺎءة اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
اﺳﺘﻘﺎل ﺑﻮرﻳﺴﻼف ﻣﻴﻬﺎﻳﻠﻮف ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﻐﺎري
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ أن دﻋﺎه رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ ،ﻋﻘﺐ
إﺳــﺎءات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺔ واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻻﻋﺒﻲ
ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻧﻜﻠﺘﺮا اﻟﺴﻮد ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺑﺘﺼﻔﻴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ أوروﺑﺎ 2020
أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎ ،أﻣﺲ اﻷول.
ودﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻮﻳﻜﻮ ﺑﻮرﻳﺴﻮف ،أﻣﺲ ،اﻟﺤﺎرس اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﻴﻬﺎﻳﻠﻮف إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼث
ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺪرﺟﺔ.
وﻗﺎل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن" ،ﻗﺪم ﺑﻮرﻳﺴﻼف
ﻣﻴﻬﺎﻳﻠﻮف رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﻴﻮم،
وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ".

وﺗﺎﺑﻊ اﻻﺗﺤﺎد" :اﻟﻘﺮار ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ
ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺒﻠﻐﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ".
وﻳﺄﺗﻲ اﻹﻋــﻼن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﺒـﻠـﻐــﺎري ﺧﺮﻳﺴﺘﻮ زاﺑــﺮﻳــﺎﻧــﻮف" :ﺑــﺎﻟـﻄـﺒــﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﺣﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﺗﺪﺧﻼ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم".
وأﺿﺎف" :ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﻐﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ".
وﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ،
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳ ــﺮﺗ ــﺪون ﻣــﻼﺑــﺲ ﺳـ ــﻮداء وﻳـ ــﺆدون ﺗﺤﻴﺔ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ،ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺎﺷﺪ اﻳﻔﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮﺑﻮف
ﻗﺎﺋﺪ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أي إﺳﺎءة.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4246اﻷرﺑﻌﺎء  16أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م  17 /ﺻﻔﺮ 1441ﻫـ

sports@aljarida●com

ُ
ﺑﺎﺟﻴﻮ :ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ واﻟﺪﺗﻲ ﻗﺘﻠﻲ ﻋﺎم ١٩٨٥
أﻗﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ روﺑﺮﺗﻮ
ﺑ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﻮ ،أﺣ ـ ــﺪ أﺳ ــﺎﻃـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻜ ــﺮة
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ واﻟــﺬي
أﺛــﺮت اﻹﺻــﺎﺑــﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ﺗ ــﻪ ،أ ﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺑ ــﺄ ﻧ ــﻪ
ﻃـﻠــﺐ ﻣــﻦ واﻟــﺪﺗــﻪ أن ﺗﻘﺘﻠﻪ ﺑﻌﺪ
أن ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻟ ـﻘ ـﻄــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﺎط
اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﻟﺮﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،وأﺟﺮى
 200ﻏﺮزة.
وﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪة "ﻻ
ﻏﺎزﻳﺘﺎ دﻳﻠﻠﻮ ﺳﺒﻮرت" اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻳﻨﺘﻮ )ﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(،
أوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ارﺗـ ـ ــﺪى
ﻗﻤﺼﺎن ﻛﺒﺎر أﻧﺪﻳﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس وﻣﻴﻼن وإﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻧﻮ
وﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻷﻟﻢ
ً
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
ً
اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻷوﻟﻰ أﺛﺮت ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮا.
وأﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ" :ﻃﻠﺒﺖ
ﻣ ـ ــﻦ أﻣ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة أن
ﺗﻘﺘﻠﻨﻲ .ﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ :أﻣﻲ ،إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﺤﺒﻴﻨﻲ ،ﻓﺎﻗﺘﻠﻴﻨﻲ" ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ

إﺷﺎرة ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،1985
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ
ﻟ ـﺼ ـﻔ ــﻮف "اﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﻮﻻ" ﻗ ــﺎدﻣ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﺘﺸﻨﺰا.
وذﻛــﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻛ ــﺄﻓ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋ ـ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻓــﻲ
 ،1993أن ﻫﺬه اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة
ﺗـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀ ـ ــﻮع ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﺟ ــﺮاﺣ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ،ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻟﻢ
ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻄﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻣــﻮارد
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻴﻮم ،وﺗﺜﻘﻴﺐ ﻋﻈﻢ
اﻟﺴﺎق وإﺟﺮاء  200ﻏﺮزة.
وﻳ ـ ـ ــﺮى ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ــ 52ﻋــﺎﻣــﺎ
أن ﻫ ــﺬه ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ اﻹﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻏـ ـﻀ ــﺮوف اﻟ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﻓ ــﻲ وﺗــﺮ
اﻟﺮﻛﺒﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺛﻢ ﻗﻄﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺎط اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ،ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﻲ
اﻟﺮﻛﺒﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻓﻲ  2002ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ.
وأﺑﺪى وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ
"اﻵﺗــﺰوري" ﻓﻲ  1994ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ

ﺧﺎص ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ داﻋـﻤــﺔ ﻟــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،
رﻏﻢ ﻓﺘﺮات ﻏﻴﺎﺑﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺻﺎﺑﺎت.
وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﺗﻮﻟﻮز اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ أﻧـ ـﻄ ــﻮان ﻛــﻮﻣ ـﺒــﻮاري
ﻣﺪرﺑﺎ ﻟﻪ ﻋﻘﺐ إﻗﺎﻟﺔ آﻻن ﻛﺎزاﻧﻮﻓﺎ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﺴـﻴـﺌــﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟــﺬي ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ــﺎدي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ "أﻧﻄﻮان ﻛﻮﻣﺒﻮاري
ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺘﻮﻟﻮز" ،ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎدي ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ
.2021
وأﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ﻛــﺎزاﻧــﻮﻓــﺎ
اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻘﺐ اﻟـﺨـﺴــﺎرة ﻋﻠﻰ أرﺿــﻪ
أﻣﺎم ﺑﻮردو ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،1-3ﻣﺎ أدى اﻟﻰ
ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟــﻰ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ  18ﺑﻌﺪ
اﻧـﺘـﺼــﺎرﻳــﻦ ،ﺛــﻼﺛــﺔ ﺗ ـﻌــﺎدﻻت وأرﺑ ــﻊ
ﻫﺰاﺋﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.

وأﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي وﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻃﻠﺒﺖ إدارة ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﻴﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ ﻓــﻲ  ،2018ﻟﻜﻨﻪ
رﻓﺾ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻐﺮي ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﻨﻌﻪ اﻟﻤﺪرب
إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.
وﻻﻳ ــﺰال ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻘﺪ راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ ﻣﻊ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑ ــﻼده ﻓــﻲ ﻳــﻮرو
 ،2020وﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل  2022ﻓــﻲ ﻗ ـﻄــﺮ ،واﻟـ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮ ﻟــﻪ ،وﻗــﺪ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﺣــﺎل اﺳﺘﻤﺮار
ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻜﻴﺘﺲ ودي
ﻳﻮﻧﻎ وآرﺛﺮ.
)إﻓﻲ(

»اﻟﻔﺘﻰ اﻟﺬﻫﺒﻲ« ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺗﻲ وﻓﻴﻠﻴﻜﺲ وﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس
ﻇ ـﻬــﺮ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ أﻧ ـﺴ ــﻮ ﻓ ــﺎﺗ ــﻲ )ﻻﻋ ــﺐ
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ( واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟ ــﻮاو ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
)أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ( واﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺎن رودرﻳﻐﻮ
وﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟــﻮﻧـﻴــﻮر )رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ(،
أﻣﺲ ،ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻢ  ٢٠ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺠﺎﺋﺰة "اﻟﻔﺘﻰ اﻟﺬﻫﺒﻲ" )ﻏﻮﻟﺪن
ﺑﻮي( ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ دون  ٢١ﻋﺎﻣﺎ.
وﻧـ ـﺸ ــﺮت ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﺗ ــﻮﺗ ــﻮ ﺳ ـﺒ ــﻮرت"
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻨﺬ
 ،٢٠٠٣ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ
ﻓ ـﻴــﺮان ﺗــﻮرﻳــﺲ واﻟ ـﻜ ــﻮري اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ﻟﻲ
ﻛــﺎﻧــﺞ إن "ﻻﻋـﺒــﻲ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ" ،واﻷوﻛــﺮاﻧــﻲ
أﻧ ــﺪر ﻟــﻮﺗـﻴــﻦ )ﻻﻋ ــﺐ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ وﻣـﻌــﺎر
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ( ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﻣــﺎﺗـﻴــﺲ دي ﻟﻴﺨﺖ )ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس( اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳﻌﺪ أﻧﺴﻮ ﻓﺎﺗﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤه
أﺧ ـﻴ ــﺮا ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ دون  ٢١ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﻣ ـ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز
ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺂت ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﻋ ـﻘــﺐ ﺗــﺄﻟ ـﻘــﻪ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻷول ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.

وﻳ ـ ـﺒـ ــﺪو أن ﺟـ ـ ــﻮاو ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻜ ــﺲ ،اﻟـ ــﺬي
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ اﻷﺗـﻠـﺘــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٢٦ﻣﻠﻴﻮن
ﻳــﻮرو ،ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻫــﻮ ﻓﻲ
اﻟـ ١٩ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻫﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻛـ ــﻼ ﻣــﻦ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻴﻞ ﻓﻮدﻳﻦ )ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
  ١٩ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،واﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻛ ــﺎي ﻫــﺎﻓـﻴــﺮﺗــﺰ)ﺑﺎﻳﺮﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن  ٢٠ -ﻋﺎﻣﺎ( ،واﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﺟ ــﺎدون ﺳﺎﻧﺸﻮ )ﺑــﻮرﺳـﻴــﺎ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ -
 ١٩ﻋﺎﻣﺎ(.
وﻓﺎز اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﺎن دﻳﺮ ﻓﺎرت ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٣ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
"اﻟـﻐــﻮﻟــﺪن ﺑــﻮي" ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻳــﻦ
روﻧﻲ  ٢٠٠٤واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ
واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎن ﺳﻴﺴﻚ ﻓﺎﺑﺮﻳﻐﺎس وﺳﺮﺟﻴﻮ
أﻏﻮﻳﺮو واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ.
وﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟـ ١٦ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮرﻳﻨﻮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
)إﻓﻲ(

ﻓﺎﺗﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﻛﺎرﻓﺎﻟﻴﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي
ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻻﻋﺐ وﺳﻂ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ،اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
وﻳﻠﻴﺎم ﻛﺎرﻓﺎﻟﻴﻮ ،اﻟﻴﻮم ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ
أﺳﻔﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻓﻲ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ً
ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛــﺮه اﻟـﻨــﺎدي
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء.
وﻗﺮر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ) 27ﻋﺎﻣﺎ( إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﻓﻲ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﻨﺎدي رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ أﻟﺒﺎرﻳﺚ.
وﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪة
أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ،ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ ﻛﺎرﻓﺎﻟﻴﻮ إﻟﻰ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﺪء
ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺎدﻳﻪ ،اﻟﺬي أﻓﺎد ﺑﺄن

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﻋﺐ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻼﻋﺐ.
ﺗـﺠــﺪر اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟــﻼﻋــﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﻨﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎق اﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺷﻌﺮ
ﺑﺂﻻم أﺳﻔﻞ اﻟﻈﻬﺮ ،وﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ ،وﻏﺎدر ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن رﻳ ــﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﻛﺎرﻓﺎﻟﻴﻮ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم  2018ﻻرﺗــﺪاء ﻗﻤﻴﺼﻪ ﺣﺘﻰ  2023ﺑﻌﺪ
ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ.

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻮرم
أﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺗ ـ ــﻮﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إﻋ ــﺎدة
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺤﺎرس اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﻮرم.
ورﺣ ــﻞ ﻓ ــﻮرم ) 35ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻋﻦ
ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه.
وﺑـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻮرم ﻣﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺣﺘﻰ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺧــﺎض
 47ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وأﻗ ـ ـ ــﺪم ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬه
اﻟـﺨـﻄــﻮة ،ﺑﻌﺪ ﺗـﻌــﺮض ﺣﺎرﺳﻪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮﻏﻮ ﻟﻮرﻳﺲ،
وﺗﺄﻛﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻞ ﻟ ـ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ـ ــﺲ إﻟـ ـ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ ،ﻟ ــﻼﺷـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎه ﻓــﻲ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺬراع ﺧﻼل
ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
أﻣــﺎم ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة

اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ،وﺳـ ـﻘ ــﻂ ﻟ ــﻮرﻳ ــﺲ ﻗــﺎﺋــﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ا ﻟـﻔــﺮ ﻧـﺴــﻲ ،واﻟﻤﺘﻮج
ﻣﻌﻪ ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﺗﻜﺰا
ﻋـﻠــﻰ ذراﻋـ ــﻪ اﻷﻳ ـﺴــﺮ ﻟ ــﺪى ﺗﻠﻘﻲ
ﺷﺒﺎﻛﻪ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑ ــﺮاﻳـ ـﺘ ــﻮن ،وﻟـ ــﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ
ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ،وﺧ ـ ــﺮج ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة.

ﻛ ــﻮﻣ ـﺒ ــﻮاري ،اﻟ ــﺬي ﺗ ــﻮج ﺑـﻠـﻘــﺐ اﻟ ــﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻛﻼﻋﺐ
ﻋﺎم  ،1994ﻗﺎد ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻰ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻤﺪرب ﻋﺎم  ،2010وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎدي ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
إﻻ أن "ﺑﻲ اس ﺟﻲ" ﻋﻴﻦ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮ
أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻜﻮﻣﺒﻮاري ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2011ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻨﺎدي ﻣﺘﺼﺪرا
ﻟﻠﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺗــﻮﻟــﻰ ﻛــﻮﻣـﺒــﻮاري ) 55ﻋـ ً
ـﺎﻣــﺎ( اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻹﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ دﻳﺠﻮن ﺣﻴﻦ ﻛﺎن
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻳـﺤـﺘــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـ ــ 18ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪوري،
وﻧ ـﺠ ــﺢ ﺑـﺘـﺠـﻨـﻴـﺒــﻪ اﻟ ـﻬ ـﺒ ــﻮط اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻻﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻘ ــﻮده ﻟـﻠـﻔــﻮز
ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻬﺒﻮط واﻟﺼﻌﻮد.

ﺳﺎﻓﻴﺘﺶ ﻳﻐﻴﺐ  ٣أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻛﺸﻒ ﻧﺎدي أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻣﺲ اﻷول
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻤﻮﻧﺘﻴﻨﻐﺮي ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺳﺎﻓﻴﺘﺶ
ﻓﻲ ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻔﺨﺬ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ،وﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ ُ 3أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وأﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟ ـﻤــﺪرﻳــﺪي ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻧـ ِـﺸــﺮ ﻋﺒﺮ
ﺣـﺴــﺎﺑــﻪ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ،أن "ﺳــﺎﻓـﻴـﺘــﺶ
ﺧـﻀــﻊ ﻷﺷـﻌــﺔ رﻧـﻴــﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ أﻛ ــﺪت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ
ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻠﺔ
اﻟﻔﺨﺬ اﻟﻴﺴﺮى".
وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺤ ــﺪد "اﻟ ــﺮوﺧ ـﻴ ـﺒ ــﻼﻧ ـﻜ ــﻮس" ﻓ ـﺘ ــﺮة ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ
ُ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟـ  28ﻋﺎﻣﺎ ،اﻟﺬي اﺳﺘﺒﺪل ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 39
ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻣﻮﻧﺘﻴﻨﻐﺮو أﻣــﺎم ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻷﻣــﻢ
اﻷوروﺑﻴﺔ )ﻳﻮرو  ،(2020واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
"اﻟﻤﺪة ﺳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻼﻋﺐ" ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻮدة.
وﺳﻴﻔﺘﻘﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺧﻼل  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ  4ﻓــﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ أ ﻣ ــﺎم ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ وأﺛﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو
ودﻳـﺒــﻮرﺗـﻴـﻔــﻮ أﻻﻓ ـﻴــﺲ وإﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ،
واﻷﺧ ــﺮى ﻓــﻲ دوري اﻷﺑـﻄــﺎل أﻣــﺎم ﺑﺎﻳﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.

وﻳﻌﺪ ﺳﺎﻓﻴﺘﺶ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﺎع
اﻷﺗ ـﻠ ـﺘــﻲ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻷورﻏ ــﻮاﺋ ــﻲ ﺧــﻮﺳـﻴــﻪ ﻣــﺎرﻳــﺎ
ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرك ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻓﻲ  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻴﻐﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ
دوري اﻷﺑﻄﺎل.
)إﻓﻲ(

ﻧﻴﺸﻴﻜﻮري ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﺪرﺑﻪ ﺑﻮﺗﻴﻨﻲ
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ ﻻﻋ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻛ ــﻲ
ﻧـﻴـﺸـﻴـﻜــﻮري ،أﻣ ــﺲ ،اﻧـﺘـﻬــﺎء ﻋــﻼﻗـﺘــﻪ ﺑﻤﺪرﺑﻪ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ داﻧﺘﻲ ﺑﻮﺗﻴﻨﻲ ،اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2011وﺗﻮج ﻣﻌﻪ ﺑﻜﻞ أﻟﻘﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﻧﺸﺮ ﻧﻴﺸﻴﻜﻮري ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ":
"ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
ﺣﺮﻓﻴﺎ ،ﻗﺮرت أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ".
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮع
اﻷﻳﻤﻦ ﺗﺒﻌﺪه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ،ﻟﻴﻘﺘﺮب ﻣﻦ
ﺗﻮدﻳﻊ ﻣﻮﺳﻤﻪ ﻣﺒﻜﺮا.

ووﺟﻪ ﻧﻴﺸﻴﻜﻮري ) 29ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺪاﻧﺘﻲ
اﻟﺬي ﺗﻮج ﻣﻌﻪ ﺑـ 11ﻣﻦ أﺻﻞ  12ﻟﻘﺒﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ
راﺑﻄﺔ اﻟﺘﻨﺲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ
أوﻟﻤﺒﻴﺎد  2016ﻓﻲ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﻴﺮو ،وارﺗﻘﻰ
ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﻤﺎ
ﺳﻴﻈﻼن ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ.
)إﻓﻲ(

اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻔﻮرﻣﻮﻻ  ١ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻓﻮرم ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻗـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎة "ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ــﻲ
ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮرت" اﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ ،أن
ﻟ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺲ ) 32ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ( اﺣـ ـﺘ ــﺎج
ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى
ﻣﻨﺤﻪ ﻣــﻮر ﻓـﻴــﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
ﺗﺨﻔﻴﻒ آﻻم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
)د ب أ(

وﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،وﺳﺠﻞ
 275ﻫﺪﻓﺎ.
ﻛﻤﺎ ارﺗــﺪى ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ  56ﻣ ـﺒــﺎراة دوﻟﻴﺔ
ﺳﺠﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ  27ﻫﺪﻓﺎ) .إﻓﻲ(

أﻟﻤﺢ ﻣــﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺸﻴﻠﻲ رﻳﻨﺎﻟﺪو روﻳــﺪا إﻟــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻏﻴﺎب ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻧــﺎدي إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﻜﺴﻴﺲ
ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓﺘﺮة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ
ﺿﺪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﻌﺮض ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻻﻟﺘﻮاء ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 88
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻴﻜﺎﻧﺘﻲ
اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺒﺖ.
وﻛﺸﻒ روﻳﺪا ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ اﻷول" :ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﺸﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻧﺎدﻳﻪ ،ﻷن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ".
وأوﺿ ــﺢ" :إذا ﻛــﺎن ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ إﺟ ــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ
أن ﻧﺨﺴﺮه ﻓﺘﺮة ﺷﻬﺮﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻷﻣ ــﺮ ﻣـﺠــﺮد ﺑﻀﻌﺔ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ .اﻟـﻘــﺮار ﻳـﻌــﻮد إﻟــﻰ اﻟ ـﻨــﺎدي ،ﻓﻬﻢ
ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻼﻋﺐ".
وﺗــﺮك ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑــﻼده وﻋــﺎد إﻟــﻰ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻣــﻦ دون أن ﻳـﺼــﺪر ﻋــﻦ إدارة اﻟ ـﻨــﺎدي أي ﺗــﻮﺿـﻴــﺢ ﻋــﻦ ﻣــﺪى
ﺧﻄﻮرة إﺻﺎﺑﺘﻪ.
وأﺿﺎف روﻳﺪا" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ ،أﻟﻜﺴﻴﺲ ﻻﻋﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺪا.
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ إﻧـﺘــﺮ ﻣـﻴــﻼن ﻓﻬﻮ ﻣـﺠــﺮد ﻻﻋ ــﺐ ،إذا أﺻﻴﺐ
ً
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺷﺮاء ﻻﻋﺐ آﺧﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ".

ً
ﺗﻮﻟﻮز ﻳﻌﻴﻦ ﻛﻮﻣﺒﻮاري ﻣﺪرﺑﺎ

اﻟﻜﺮواﺗﻲ إﻳﻔﺎن راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ ﻳﻘﺮع
ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳـﻔـﻜــﺮ ﻻﻋ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ إﻳـﻔــﺎن
راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﻔﻮف ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺧ ــﻼل ﻣــﻮﺳــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻻت اﻟ ـﺸ ـﺘــﻮﻳــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎدم ،ﺑﻌﺪ
اﺑﺘﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،رﻏﻢ أن ﺧﻴﺎره اﻷول داﺋﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﻘﺎء
وﺳﻂ ﺟﺪران اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ.
وﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻣــﺎرﻛــﺎ" اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،أن
راﻛﻴﺘﻴﺘﺶ ) 31ﻋﺎﻣﺎ( أدرك أن دوره ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻻﻋﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻬﺬا ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﺟﻮاء
ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﺷﺎ.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن أﻧﺪﻳﺔ أوروﺑـﻴــﺔ ﻛﺒﺮى
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ

ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ

روﺑﺮﺗﻮ ﺑﺎﺟﻴﻮ
واﻟـ ـﻄ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ "اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮي آ"،
ﺷـ ــﺎرك ﺑــﺎﺟ ـﻴــﻮ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺤــﻮ 600
ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣــﻊ أﻧــﺪﻳــﺔ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
ووﻳ ـ ـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻮس وﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻼن
وﺑـ ــﻮﻟـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ وإﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮ ﻣ ـﻴ ــﻼﻧ ــﻮ

٣٧

رﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺎﺗﻴﺎ ﺑﻴﻨﻮﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﺮاري

ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺤﺎد ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻮاﺋﺢ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﺳﻴﺎرات "ﻓﻮرﻣﻮﻻ "1ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ
 2021اﻟﻴﻮم ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت
اﻟـﺴـﻴــﺎرات "ﻓـﻴــﺎ" وﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق ورؤﺳ ــﺎء اﻟﻔﺮق
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺗﺴﻌﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ
ﻋــﺪة ﺟــﻮاﻧــﺐ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ "ﻓــﻮرﻣــﻮﻻ  "1ﻟﻤﻮﺳﻢ
 2021ﻗـﺒـﻴــﻞ اﻟ ـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻓ ــﻲ  31أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﺒــﺪو وأﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
ً
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ.
وﻗــﺎل ﻣﺎﺗﻴﺎ ﺑﻴﻨﻮﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﺮاري ،إﻧﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ "ﻓﻴﺎ" و"ﻓﻮرﻣﻮﻻ ،"1
ً
ً
وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻬﻤﺎ ﺟــﺪا ﻷﻧﻪ اﻷﺧﻴﺮ
اﻟ ــﺬي ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻓـﻴــﻪ ﻛﻠﻨﺎ ﻗـﺒــﻞ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﺸﻬﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪ".
وأﻋ ــﺮب ﺑﻴﻨﻮﺗﻮ ﻋــﻦ اﻋـﺘـﻘــﺎده ﺑــﺄن ﻫﻨﺎك
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻘــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻻ ﺗ ــﺰال ﻣـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ ،ﻟ ــﺬا ﻛﻴﻒ
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺧ ــﻼﺻ ــﺔ ﻛ ــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎﺷ ــﺎت؟ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻫﻨﺎك
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق

و"ﻓﻮرﻣﻮﻻ  ،"1ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق و"ﻓﻴﺎ".
وأﻛﻤﻞ" :ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﻮي ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻨﺎ
ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ "ﻓﻴﺮاري ،ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﻓﻴﺮاري ﺗﻤﺜﻠﻪ
ﻟـ ـﻔ ــﻮرﻣ ــﻮﻻ  ،1ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ﺻـ ـ ــﻮت ،ﺻ ـ ــﻮت ﻣ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻻﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ".
وﻧﻔﻰ ﺑﻴﻨﻮﺗﻮ أن ﻓﻴﺮاري ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﻖ "اﻟﻔﻴﺘﻮ"
ً
ً
ﻟﻤﻨﻊ أي ﺷﻲء ﻻ ﺗﺤﺒﻪ" :ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺆﺳﻔﺎ ﺣﻘﺎ .ﻻ
ً
أﻋﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪث أﺻــﻼ ،أﻋﺘﻘﺪ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺟﻴﺪة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤــﺎﺿــﺮ وآﻣ ــﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺎ أن ﻧـﺠــﺪ اﻟـﺘـﻨــﺎزﻻت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ".
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ "أوﺗﻮ ﻣﻮﺗﻮر آﻧﺪ ﺳﺒﻮرت" ﻓﺈن أرﺑﻌﺔ
ﻓﺮق واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺳﺘﺔ
ﻓﺮق ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺒﺎر ،ﻣﺮﺳﻴﺪس وﻓﻴﺮاري ورﻳﺪ
ﺑﻮل ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮﻟﻬﺎ،
ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
)د ب أ(
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ثقافة الخصومة...
واألحكام المسبقة

محمد المقاطع

َ
العالمين العربي واإلسالمي حالة من الضحالة الفكرية والثقافية
نعيش في
ً
سببها حالة من االنفعال ،ضحالة أفرزت سياسات خالفا لمصالحنا العليا،
ضحالة أدت إلــى أن نكون أضحوكة لخصومنا؛ فهم يظهرون لنا الصداقة
ويبطنون لنا الشر والعداء ،ضحالة جعلتنا ندفع األموال والثروات والنفط
ً
عضنا بـعـضــا ،ومــن ثــم إنـهــاء وجــودنــا ،ضحالة تحكمت بعقول
لتصفية َب
ِ ً
معظمنا إفراطا في الخصومة والعداء ،بحيث نحكم على األحداث من منطلق
ً
ُّ
مصالحنا الوطنية
التمعن ووزن األمور بميزان
الخصومة المسبقة ،بعيدا عن
ً
ً
ْ
والقومية ،ضحالة أدت إلى إلغاء عقولنا ،بل وإراداتنا ،إن سذاجة أو عمدا أو
ً
ً
ً
انفعاال ،فصار حكمنا على األمــور واألحــداث واألشخاص ،مسبقا ،انصياعا
لحالة الخصومة ،بكل أسف.
إن بحث وتفحص التدخل العسكري التركي في سورية بحاجة إلى نظرة
ً
ً
موضوعية مصلحية ،بعيدا عن الحكم المسبق اعتمادا على حالة الخصومة.
فالعملية العسكرية التركية في سورية ،والمسماة "نبع السالم" ،هي عملية
 في مجملها وبصرف النظر عن بعض التفاصيل التي قد نتحفظ عنها -تتملمصلحتنا القومية ،إن كان فينا بقية من الحس القومي ،بل لمصالحنا الوطنية
إذا أمعنا النظر في أهدافها وغاياتها ،فالعملية تهدف إلى دعم الجانب السني
ً
ً
ً
في سورية ،بعد أن أصبح مستضعفا ومستباحا وضحية ومشردا ،فهي تهدف
إلى تأمين منطقة آمنة لثالثة ماليين سني سوري صاروا الجئين في تركيا،
بل األهــم أنها تعيد هــؤالء للعيش في بالدهم ومدنهم وقراهم ،وهي تسعى
ً
إلى مواجهة التصفية العرقية ،التي تعرض لها أهل سورية ،وخصوصا العرب
ُّ
السنة على أيدي األكراد ،في معية الفرس اإليرانيين ودعم الروس الطغاة.
ولذلك فإن وزن العملية العسكرية التركية في سورية بميزان الموضوعية،
ً
ً
يكشف أنها عملية جليلة ومعتبرة تدعمنا إسالميا ،وتقوينا قوميا ،وتؤمننا
ً
وطنيا ،في وجه الظلم ومحاوالت التصفية والقضاء علينا ُ
كسنة وعرب في
آن واحد.
إن نبل هذه العملية اإلنسانية ،وما تحققه من غايات بعيدة يستوجبان
ً
ً
ً
ً
ً
ً
موقفا إيجابيا وداعما ،ال موقفا عدائيا وشاجبا ،إن بيان الجامعة العربية ،الذي
َّ
فرضته وسيرته قوى كبرى ،ونفذته وانصاعت إليه دولنا العربية من منطلقات
ً
الخصومة المسبقة لتركيا ،موقف خاطئ وجانبه الصواب جملة وتفصيال.
الموقف العام من تركيا ينبغي أن يبنى على الحنكة ُ
وبعد النظر ،وبصورة
متوازنة ،فتركيا اليوم وضعها مختلف وأداؤهــا متباين عما سبق ،فهي لم
تعد تركيا العنصرية الصرفة ،فهي تسعى إلى تقوية األتراك نعم ،وهذا حق
ً
ً
ً
مشروع ،لكنها في الوقت ذاته تلعب دورا محوريا ومتقدما في حماية الدين
اإلسالمي السني ،إلى جوار الدعم المباشر للعرب ،لكوننا أقرب حليف لها،
ونتشارك معها في كثير من القواسم والمصالح المشتركة ،وهو ما يستوجب
ً
ً
أن يكون حكمنا عليها وموقفنا منها متوازنا وموضوعيا وال ينطلق من
موقف الخصومة المسبقة.
إن تعقب ا لـمــوا قــف الحقيقية لـلــدول العربية ،ومعها النخب السياسية،
يبرهن على تباين حقيقي في الموقف من تركيا ،فهناك كتلة موقف العداء
ً
والحكم المسبق ،وهي التي تقود الموقف العام الــذي يطلق أحكاما سلبية
ومسبقة على تركيا ،بينما هناك كتلة االنفتاح والتعاون مع تركيا ،وتمثلها
سبع دول تصدر مواقفها من تركيا على استحياء ،كي ال تخسر كتلة العداء
ً
ً
ً
المسبق ،وأخيرا هناك كتلة الحياد التي تقف حائرة وتظهر ترددا واضحا في
موقفها من تركيا ،وتلمس ذلك من طبيعة اللغة المستخدمة في بياناتها تجاه
ً
عملية "نبع السالم" ،وهذا االنقسام الثالثي تلمسه أيضا لدى النخب المثقفة
والسياسية ،مع مالحظة وجود آراء وأقالم مأجورة تدس السم في العسل من
منطلق طائفي ،لكن مما يؤسف له أننا بصورة عامة أسرى لموقف الخصومة
ً
المسبقة من تركيا ،مما يدفعنا إلى حالة اإلدانة والحكم المسبق ،بعيدا عن
الموضوعية والتوازن.

درايش

نحب هذا الوطن
ع ـنــدمــا تـسـهــب ال ــداع ــرة بــالـكــام
ع ــن الـ ـش ــرف ...وع ـنــدمــا ي ـكــون كـبــار
الـحــرامـيــة هــم مــن يــدعــون التصدي
للسرقات ومنع الجريمة ...وعندما
ً
يكون الفكر الحر مغتصبا والحقائق
ً
ت ـط ـمــس ...وع ـنــدمــا تـجــد أشـخــاصــا
يتبوأون المناصب المزركشة ،رغم
معرفتك التامة بخلفياتهم المتخلفة
والدنيئة ...و ...و ...و...
فـ ــإنـ ــك تـ ـحـ ـت ــار ف ـ ــي ه ـ ــذه الـ ــدولـ ــة

د .ناجي سعود الزيد
ال ـص ـغ ـي ــرة ب ـم ـســاح ـت ـهــا وال ـك ـب ـي ــرة
بثرواتها المادية والبشرية ،ولكنها
تبقى أس ـيــرة هــاجــس الـفـســاد الــذي
تفشى إلى درجة الغثيان ...ومع ذلك
ِّ
يترك المذنب والـ ُـمــدلــس والغشاش
وال ـحــرامــي يـعـبـ ّـث كـمــا يــريــد ،وكــأن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـ ـسـ ــخـ ــرة ل ـح ـم ــاي ـت ــه مــع
األسف...
ول ــذا نـصــرخ بأعلى صــوت بأننا
ن ـحــب هـ ــذا ال ــوط ــن ح ـب ـ ًـا ال ُيـ ـع ـ َ
ـادل،

مـ ــا أدري هـ ــال ـ ـعـ ــادات ه ـ ــذي دخ ـي ـلــه
ُّ
ّ
وإال ال ـت ـخــلــف تـنـخـلــق ف ـيــه ع ـ ــادات؟!
ّ
إش دخـ ـ ــل "ال ـ ـطـ ــالـ ــب" ب ـف ــزع ــة قـبـيـلــه
ْ
ّ
ْ
وش دخل العلم وصروحه ب"شيالت"؟!
أذك ـ ـ ــر َد َر ْس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ...والـ ـنـ ـس ــاي ــم عـلـيـلــه

وأذكـ ـ ـ ــر "قـ ـ ــوائـ ـ ــم" كـ ــل لـ ـ ــون وف ـص ـي ـلــه
ب ــس م ــا ت ـشــب ال ـن ــار وت ـع ـيــد م ــا فــات
م ـف ــارق ــه" ...ال ـم ـيــديــا" بــأحــدث وسيله
فيها العقول تعيش عصر الجهاالت!
"ر َّده"ّ ...
وردي ـ ـنـ ــا ال ـ ـ ــدروب الـطــويـلــه
ِ
ْ
ي ــا ال ـل ــه ال ت ــب ـع ــد ع ـل ـي ـنــا ال ـم ـســافــات

الثقافة هذا المساء
َّ
ْ ...ورد ...غطاها

● ال ــف ــع ــال ــي ــة:

من َّ
شب على شيء شاب عليه ،وشباب الكويت اليوم من تالميذ الثانوية يعتصمون للسماح
ً
لهم بالغش ،وطلبة جامعة يهتفون بنعرات قبلية في انتخاباتهم! يريدونك أن تكون فردا في
ً ً
ً
حرا ...من َّ
شب على هذا خاب عليه.
قبيلة ورقما في طائفة ،ال مواطنا

● الفعالية:

أ م ـ ـس ـ ـيـ ــة
م ــوس ـي ـق ـي ــة لـ ـف ــرق ــة "اإلخـ ـ ـ ــوة
الحسن".
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :مركز اليرموك الثقافي.
محاضرة "أسرار اللهجة الكويتية ونشأتها".
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :رابطة األدباء الكويتيين -العديلية.

الدوقة بـ «الباكستاني» تزور مدرسة بنات
بـ ــدأ األمـ ـي ــر وي ـل ـي ــام وزوجـ ـت ــه ك ـيــت أول أي ــام
زيارتهما لباكستان ،أمس ،بزيارة مدرسة للفتيات.
وتهدف هذه المدرسة التي تديرها الحكومة
إلى تعليم الفتيات الالتي يعانين صعوبات مالية
ً
من عمر الرابعة حتى  18عاما.
وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كيت ارتدت
ً
ً
ً
ز ي ــا باكستانيا تقليديا مــن تصميم المصممة
الباكستانية مابين خان ،مضيفة أن دوق ودوقة
ً
كامبريدج زارا الحقا منتزه مارجاال هيلز الوطني.
ومــن الـمـقــرر أن يعقد دوق ودوق ــة كامبريدج

في روزفيل ،وكان أحد الضحايا
المحتملين يوجد داخل سيارته
ف ــي ق ـســم ش ــرط ــة ج ـبــل شــاسـتــا
بـمـقــاطـعــة سـيـسـكـيــو ،ف ــي حين
كان الضحايا اآلخرون في شقة
بروزفيل".
وذكر سيمون للصحافيين ،أن
الشرطة تعتقد أن "المشتبه فيه
والضحايا كان يعرف كل منهم
(د ب أ)
		
اآلخرين".

ً
اجتماعا مــع رئيس ال ــوزراء الباكستاني عمران
خان.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة إن ــه س ــوف يـتــم عقد
اجتماع منفصل مع الرئيس عارف علوي ،ولكن
لــم تذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان عقد
االجتماع ألسباب أمنية.
ومن المقرر أن يتوجه ويليام وكيت إلى مدينة
الهور في شرق باكستان ،بعد قضائهما أمس في
ً
إسالم آباد ،إذ سيزوران مسجدا وقلعة يعودان إلى
القرن الـسابع عشر.

وفيات

«جراحة التعذيب»
إلنقاذ ما يمكن إصالحه

أحمد غلوم رضا تقي أشكناني

عبداللطيف عبدالله
عبداللطيف الحمد

صيتة سودان سعيد الشمري

أرمـ ـ ـل ـ ــة عـ ـل ــي ع ـ ـقـ ــاب سـع ـيــد
الشمري

مواعيد الصالة
إذا ك ـن ــت ت ـع ـت ـقــد أن ا ل ـم ـهــا جــر يــن
القادمين من ليبيا قاصدين أوروبا ال
يفرون من الجحيم ،فالجراح اإليطالي
ال ـع ــال ـم ــي م ــاس ـي ـم ــو ب ـي ـن ــي ل ــدي ــه مــن
الــدلـيــل ،مــن واق ــع خبرته العملية ،ما
يـجـعـلــك تـغـيــر رأيـ ــك ،أو رب ـمــا تـصــاب
بحالة إغماء.
ول ـيــس م ــن الـمـعـتــاد بــالـنـسـبــة إلــى
بيني ،المتخصص في جراحات اليدين،
إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم ،لكنه

جيراردو العام بمدينة مونزا ،القريبة من
ميالنو ،لوكالة األنـبــاء األلمانية" :نــرى
هـ ــؤالء ال ــرج ــال ،وم ــا ج ــرى ل ـهــم ،ون ــرى
اإلصابات ...ما نقوله ليس هراء".
وأطلق بيني ،الذي أجرى أول عملية
لزراعة يدين في إيطاليا عام  ،2010على
عمله مع المهاجرين "جراحة التعذيب"
ال ـت ــي ت ـح ــاول "ال ـت ـعــامــل م ــع اإلص ــاب ــات
الـنــاجـمــة عــن مـمــارســات الـتـعــذيــب التي
تعود إلى العصور الوسطى".

وخالل السنوات القليلة الماضية ،رأى
ُ
بيني مهاجرين ُح ِرقت أيديهم أو ك ِسرت
ب ـم ـطــرقــة ،وفـ ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت األش ــد
قسوة ،يتم بترها بآلة حادة.
وأضـ ـ ــاف" :ي ــري ــد م ـمــارســو الـتـعــذيــب
أن يتركوا عــامــة ،وأن يكونوا مقنعين
ً
ج ـ ــدا" ب ــأن م ــا يـفـعـلــون م ــن ت ـعــذيــب هو
ً
نوع وحشي جدا ،على نحو خاص ،وأنه
يهدف إلــى شل حركة األشـخــاص الذين
يتعرضون للتعذيب.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

(دف ـتــر بـ ـل ــد)َّ ...
وح ــد كـثـيــر اخـتــافــات

أوريـ ـ ـغ ـ ــون ،أل ـق ــت ال ـق ـب ــض عـلــى
الرجل ،وأخطرت شرطة روزفيل،
ع ـلــى ُب ـع ــد ن ـحــو  300كـيـلــومـتــر
جنوب جبل شاستا.
وقـ ـ ـ ــال سـ ـيـ ـم ــون" :ل ـ ـقـ ــد ظ ـهــر
بقسم الشرطة في هذه السيارة
مع الجثة".
وأوضحت شرطة روزفيل ،في
منشور على "فيسبوك" ،أن الرجل
ً
"قال إنه قتل أفــرادا بمقر إقامته

كسر هذه القاعدة خالل األشهر القليلة
الماضية.
وعبر االنـفـتــاح على وســائــل اإلعــام،
يـسـعــى بـيـنــي إل ــى ال ـت ـصــدي ل ـلــروايــات
ال ـت ــي تـنـكــر وج ـ ــود م ـع ـس ـكــرات تـعــذيــب
للمهاجرين في ليبيا ،ألنه رأى براهين
قوية منذ بدأ عالج المهاجرين السابقين
ال ــذي ــن س ـل ـك ــوا س ـب ـيــل ال ـب ـح ــر م ــن أج ــل
الوصول إلى أوروبا.
وقال بيني ،بمكتبه في مستشفى سان

ّ
وضاح

كـ ــان "الـ ـفـ ـك ــر" م ـع ـي ــار أي ان ـت ـخــابــات
وأذك ـ ــر َد َر ْسـ ـن ــا وانـتـهـيـنــا بحصيله

قاتل يسلم جثة ضحيته للشرطة
ً
قالت ُّ
السلطات إن رجــا نقل
ج ـثــة ب ـس ـي ــارة أمـ ــس األول إلــى
مــركــز للشرطة فــي شـمــال واليــة
كاليفورنيا ،وأفاد بأنه قتل أربعة
أشخاص.
وذكر المتحدث باسم الشرطة،
ج ـ ـ ــوش س ـ ـي ـ ـمـ ــون ،ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي ،أمس ،أن شرطة منطقة
جبل شاستا ،بالقرب من الحدود
الشمالية لكاليفورنيا مع والية

ووالؤن ــا لــأســرة الحاكمة ال حــدود
لـ ـ ــه ...ول ـك ــن تـ ــرك ال ــدون ــي وال ـســافــل
وال ـح ــرام ــي وال ـف ــاس ــد ل ـيــديــر ال ـبــاد
أمــر خطير يجب تــداركــه بــأســرع ما
يمكن ،حتى ال نتيه كشعب وتتضاءل
ق ـنــاعــات ـنــا ،ف ـقــد ب ـلــغ ال ـس ـيــل الــزبــى،
والـشــاعــر فـهــد بــورسـلــي رحـمــة الله
عليه قال:
"آسـ ــف ع ـلــى ال ـط ـيــب ت ـ ـ ّ
ـردى حــالــه
ّ
ول ِّ
الر ِدي ما من عليه حسافة".

أعزائي الطلبة...
انتخاباتكم
متخلفة!

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

وعــرض بيني عبر جهاز الكمبيوتر
الخاص به صور الجراحة التي أجراها
ً
للغاني محمد ،البالغ من العمر  24عاما،
وه ــو يـقــول إن مــن يـشــاهــد ه ــذه الـصــور
ً
سيصاب حتما باإلغماء.
وأوضــح محمد في مقابالت إعالمية
أخـ ــرى أن إص ــاب ــة ف ــي مـعـصـمــه األي ـمــن
ب ـم ـن ـجــل ك ــان ــت ن ـت ـي ـجــة مـ ـح ــاول ــة مـنــه
للحيلولة دون قطع رأسه.
(د ب أ)

اإلعالنات:

ً
 25ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
الحسينية األشكنانية ،ميدان
ح ــول ــي ،ال ـن ـســاء :حـسـيـنـيــة أم
ال ـب ـن ـيــن األرب ـ ـع ـ ــة ،الــرم ـي ـث ـيــة،
شـ ــارع أس ــام ــة ب ــن زيـ ــد ،ج،93
م ،38ت98818816 ،97939445 :
ً
 64ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
ال ـشــام ـيــة ،ق ،8ش ،85دي ــوان
الحمد ،النساء :السالمية ،ق،9
ج ،1م ،7شارع الخليج العربي،
ت25710831 :
ً
 74ع ــام ــا ،ت ـش ـيــع الـ ـي ــوم بعد
صالة العصر ،مقبرة صبحان،
الصباحية ،ق ،1ش ،1م ،505ت:
66217377 ،99507726

الطقس والبحر

الفجر

04:30

العظمى 35

الشروق

05:50

الصغرى 20

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  12:44صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:50

ً
 01:42ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:18

ً
أدنى جزر  07:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:34

 07:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

