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الجارالله لـ ةديرجلا :.مفاوضات
«المقسومة» مازالت مستمرة

«الحديث عن عودة إنتاجها سيبدأ بعد االتفاق النهائي»
ناصر الخمري

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن المفاوضات مع
األشـقــاء في السعودية بشأن عــودة إنتاج النفط من المنطقة
ً
المقسومة بين البلدين مازالت مستمرة ،الفتا إلى أن أجواء تلك
ً
المفاوضات «إيجابية جدا».
وقال الجارالله ،لـ «الجريدة» ،إنه عندما يتم االتفاق النهائي
بشأن هــذه المنطقة سيبدأ البلدان الحديث عــن عــودة إنتاج
النفط.
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لبنان :الشارع ال يهدأ
والحكومة لن ترحل

تواصل الرفض النيابي لرأي
«القضاء» في «األحزاب»
●

محيي عامر

تواصلت ردود فعل النواب الرافضة لمذكرة
المجلس األعلى للقضاء بشأن المقترح النيابي
لتنظيم الهيئات السياسية (األحزاب) ،معتبرين
ً
التدخل القضائي سابقة مرفوضة ،ورأيــا غير
ملزم لمجلس األمة.
وصــرح النائب عدنان عبدالصمد بــأن «رأي

علمت «الجريدة» أن الكتاب الذي أرسلته اللجنة التشريعية
البرلمانية إلى «األعلى للقضاء» وطلبت فيه رأيه باقتراح إنشاء
األحزاب ،كان بتاريخ  2مايو  ،2018أي في دور االنعقاد السابق.
وقالت المصادر إن االقتراح أحيل إلى «التشريعية» بتاريخ
 ١٨أبريل  ،٢٠١٨واللجنة أرسلته إلى «األعلى للقضاء» في  ٢مايو
 ،٢٠١٨مشيرة إلى أن الطلبات ترسل على ضوء ما يطلبه المكتب
الفني للجنة ،ويوقعها رئيسها.
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«األبحاث»1000 :
ّ
زلزال هز الكويت
خالل  22عامًا

سيارات

١٦

م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء غ ـي ــر مـ ـل ــزم ل ـل ـبــرل ـمــان ال ــذي
ً
يـسـتـطـيــع أن ي ـقــر خ ــاف ذل ــك ال ـ ـ ــرأي» ،م ــؤك ــدا
أن «األم ــر النهائي للمحكمة الــدسـتــوريــة بعد
استيفاء اإلجراءات القانونية والدستورية».
بدوره ،قال النائب عبدالله الكندري إن ّ
«تبدل
األدوار بتنازل مجلس األم ــة عــن التشريع مع
تمدد السلطة القضائية بمخالفة المادة  50من
الــدسـتــور وإقـحــام رأيـهــا فــي موضوع 02

كتاب رأي «المجلس األعلى»
ِّ
ُوقع في دور االنعقاد السابق

برلمانيات

المقاطع:
«القضاء»
َ
تجاوز الحدود
الدستورية
٠٥

جانب من التظاهرات في صيدا أمس (أ ف ب)

● نصرالله يضع خطوطه الحمراء ...ويتناغم مع الحريري وباسيل
● بري يتنصل من مسلحين أرهبوا تظاهرات الجنوب
●

بيروت  -ريان شربل

لليوم الثالث على التوالي نزل آالف اللبنانيين
إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية للمطالبة
بتحسين أوضاعهم االقتصادية ،وذلك غداة فض
التجمعات الرئيسية بالقوة.
ً
وك ـ ــان الف ـت ــا أم ـ ــس ،عـ ــدد ال ـم ـت ـظــاهــريــن ال ــذي
ّ
تـ ـض ــاع ــف بـ ـك ــل الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،فـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ذكـ ـ ــرت

اللبنانيين بتظاهرات انتفاضة االستقالل عام
 ،2005عقب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق
الحريري.
وفــاضــت الـســاحــات بالمتظاهرين فــي معظم
ً
المدن اللبنانية ،خصوصا في وسط بيروت ،كما
استمرت االحتجاجات المتنقلة وقطع الطرقات
ً
ً
في مختلف المناطق شماال وجنوبا وفي البقاع
ومناطق جبل لبنان كلها.
02

بيجو  508الجديدة...
عالمة فارقة في عالم
السيارات

دوليات

24

البرلمان يجبر جونسون
على طلب تأجيل
«بريكست»

الثانية

•
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األمير :تفجير مسجد ننغرهار
عمل إرهابي ينافي قيم اإلسالم

المبارك يبدأ زيارة لمصر اليوم لتوقيع اتفاقيات ثنائية

www●aljarida●com

يلتقي الرئيس السيسي ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري
ي ـب ــدأ س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ــوزراء ال ـيــوم زي ــارة رسمية
لمصر على رأس وفد رسمي
واقتصادي رفيع المستوى.
ويـتـضـمــن جـ ــدول ال ــزي ــارة
التي تستمر يومين لقاء مع
الرئيس المصري عبدالفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي وم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات مــع
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ً
مصطفى مدبولي ،فضال عن

تــوق ـيــع ع ــدد م ــن االت ـفــاق ـيــات
الثنائية.
وأكـ ـ ــد س ـف ـيــر الـ ـك ــوي ــت فــي
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ــذويـ ـ ــخ،
ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" أم ـ ـ ــس ،أن الـ ــزيـ ــارة
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك إل ـ ــى
ب ـل ــده ال ـث ــان ــي م ـصــر سـتــدفــع
بالعالقات الثنائية األخوية
ّ
وال ـ ـبـ ــنـ ــاءة وال ـم ـت ـم ـي ــزة بـيــن
البلدين الشقيقين إ لــى آ فــاق
أكبر وأرحب.

وثـ ـم ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـق ــوي ــة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــذرة بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
الشقيقين ،وأ عـ ــرب عــن ثقته
فـ ــي "حـ ـي ــوي ــة" ه ـ ــذه الـ ــزيـ ــارة
التي تعطي دفعة قوية على
مستوى هذه العالقة وتساهم
فـ ــي ت ـع ــزي ــز ال ـع ـم ــل ال ـث ـنــائــي
المشترك في جميع المجاالت
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وال ـت ـجــاريــة واالس ـت ـث ـمــاريــة"،
ً
الفتا إلى أن من ضمن أعضاء

نائب وزير الخارجية :دفعة للعالقات الثنائية
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تعزية إلى رئيس أفغانستان محمد أشرف غني أعرب فيها سموه
عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق مــواســاتــه بضحايا االنـفـجــار الــذي
وقــع فــي أحــد المساجد بوالية ننغرهار شــرق أفغانستان أثناء
تأدية صــاة الجمعة وأسفر عن سقوط عــدد كبير من الضحايا
والمصابين.
واك ــد سـمــوه استنكار الكويت وإدانـتـهــا الـشــديــدة لـهــذا العمل
اإلرهابي الذي يتنافى مع قيم الدين اإلسالمي الحنيف ومع كافة
الشرائع واألعراف والذي لم يراع منفذوه حرمة بيوت الله وحرمة
األنفس التي حرمها الله تعالى ،سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمد الضحايا بــوا ســع رحمته ومغفرته ،وأن يسكنهم فسيح
جناته ،وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
إن الــزيــارة الرسمية لرئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك على رأس وفد كبير
لمصر تمثل دفعا مهما للعالقات الثنائية
والمتميزة بين البلدين.
وأضاف الجارالله لـ "كونا" ،أن هذه الزيارة
ستمثل إسهاما فعاال في رعاية عالقة البلدين
واإلبقاء على حيويتها وتطورها ،الفتا الى
انها تمثل تواصال بين قيادتي البلدين ،حيث
انها تأتي بعد الزيارة التاريخية والناجحة
للرئيس عبدالفتاح السيسي فــي أغسطس
الماضي.
وأكد أنه مما يدلل على حرص سمو رئيس
الوزراء على أن تشمل موضوعات هذه الزيارة

مجاالت عديدة لعالقات البلدين هو أن وفدا
كبيرا من القطاع الخاص الكويتي سيرافق
سموه ليتسنا لهذا القطاع البحث والتنسيق
مــع نظيره الـمـصــري لفتح آف ــاق جــديــدة من
ال ـت ـعــاون المتميز وال ـب ـنــاء ،والـ ــذي سيعود
بالفائدة على العالقات االقتصادية الشاملة
بين البلدين.
وأش ــار إل ــى أن ــه مما يضاعف مــن أهمية
ه ــذه ال ــزي ــارة ان ـهــا تــأتــي ف ــي ظـ ــروف بالغة
الدقة والخطورة تمر بها المنطقة تستوجب
الـتـشــاور والتنسيق مــع األش ـق ــاء فــي مصر
خاصة في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به
القاهرة حيال تطورات المنطقة والتحديات
المحيطة بها.

في مجال آخر أكد الجارالله ،في تصريح
خ ــاص ل ـ «ال ـجــريــدة» ،اسـتـيــاء الـ ــوزارة مما
استمعت إلـيــه مــن شـكــوى أحــد المحامين
الكويتيين ،ال ــذي ادع ــى تعرضة لالعتداء
وح ـج ــز حــري ـتــه ف ــي الـقـنـصـلـيــة الـمـصــريــة
بالكويت ،أمس األول.
وأض ــاف الـجــارالـلــه أن الـ ــوزارة ال يمكن
ان تقبل بأي إســاء ة لمواطن كويتي ،الفتا
الى انها ستباشر على الفور لقاء المحامي
الـشــاكــي واالسـتـمــاع الــى شـكــواه واالط ــاع
ع ـلــى م ــا ل ــدي ــه م ــن وث ــائ ــق ،ك ـمــا سـتـتــولــى
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـخــاط ـبــة ال ـس ـف ــارة الـمـصــريــة
لمتابعة الشكوى واتخاذ ما يلزم ،بما يحول
دون استمرار هذه الشكاوى ووضع حد لها.

ً
الوفد الرسمي المصاحب وفدا
ً
ً
ً
اقتصاديا وتجاريا كبيرا يمثل
القطاع الخاص.
وذكـ ـ ـ ــر أن "هـ ـ ـ ــذا الـ ــزخـ ــم فــي
ال ــزي ــارات الــرسـمـيــة الـمـتـبــادلــة
ً
دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ت ــدف ـق ــا
ً
إيجابيا في هذه العالقة األخوية
المتميزة".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ــذوي ـ ـ ــخ:
ً
"ت ـش ــارك ـن ــا م ـع ــا ف ــي ال ـ ــدم وفــي
الدفاع عن مصالح كال البلدين
ً
وع ــن وج ــوده ـم ــا" مــوض ـحــا أن
الـتــاريــخ يشهد وق ــوف الكويت
من خالل جيشها الباسل خالل
حرب  1967وعمليات االستنزاف
وحرب أكتوبر  ،1973و"ال ننسى
ك ــذل ــك وق ـ ــوف م ـصــر س ـ ــواء في
أزمة عبدالكريم قاسم أو الغزو
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي الـ ـبـ ـغـ ـي ــض ووق ـ ـ ــوف
ال ـج ـيــش ال ـم ـصــري والـسـيــاســة
المصرية والشعب المصري مع
الكويت في تلك المحن".

عمق استراتيجي
وقــال السفير الــذويــخ" :نحن
ً
ً
نشكل عمقا استراتيجيا لمصر،
ً
ً
ومصر تشكل عمقا استراتيجيا
لنا ،وندعو الله أن يحفظ بلدينا
وق ـيــادت ـي ـنــا وشـعـبـيـنــا إل ــى ما
نحب ونصبو".

جابر المبارك

وأك ـ ــد وج ـ ــود رغ ـب ــة كــويـتـيــة
ومصرية مشتركة لتعزيز العمل
الثنائي المشترك فــي مجاالت
التجارة واالستثمار والصناعة
ً
ومــا شابه ،داعيا المستثمرين
الكويتيين إلى اغتنام أي فرصة
ً
استثمارية في مصر خصوصا
بـعــد ال ـت ـعــديــات ال ـتــي أجــرتـهــا
على قانون االستثمار األجنبي".
وت ـ ــاب ـ ــع" :سـ ـتـ ـك ــون الـ ــزيـ ــارة
المرتقبة لسمو رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ف ــرص ــة طـيـبــة لـلـقـطــاع
الخاص الكويتي المصاحب أن
يطلع على هذه النظم والقوانين
والفرص االستثمارية".

خبيران استراتيجيان :الزيارة تعزز التضامن اقتصاديون مصريون :الكويت في مقدمة االستثمارات العربية
«الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء العالقات االقتصادية القوية والمستدامة»

أكدا أن الكويت سباقة في دعم المشروعات التنموية بمصر
أكد خبيران استراتيجيان مصريان أهمية زيارة
سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الــوزراء
لـمـصــر ف ــي دف ــع ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين وتعزيز التضامن العربي المشترك.
وقال الخبير االستراتيجي ومدير ادارة الشؤون
المعنوية للقوات المسلحة األسبق اللواء د .سمير
ف ــرج ل ـ ـ "ك ــون ــا" ،إن ال ـع ــاق ــات ب ـيــن م ـصــر وال ـكــويــت
ً
استراتيجية وأبدية ،مشيدا بالتعاون العسكري بين
ً
البلدين خصوصا فيما يتعلق بالتدريبات المشتركة
التي يجريها الجيشان المصري والكويتي ودراسة
الطلبة الكويتيين في الكليات والمعاهد العسكرية
المصرية إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية بين
الجانبين.
ً
وأضــاف د .فرج أن الكويت سباقة دائما في دعم
المشروعات التنموية بمصر سواء في فترة ما قبل

ً
"الــرب ـيــع ال ـعــربــي" أو مــا بـعــدهــا ،م ــؤك ــدا أن الشعب
ً
المصري "يقدر ذلك تماما".

بيت العرب
من جانبه ،قال مدير كلية الدفاع الوطني األسبق
اللواء د .محمد الغباري ،إن "مصر بيت العرب كلهم
ً
والكويت كانت دائما والتزال في القلب".
وق ـ ــال الـ ـل ــواء الـ ـغـ ـب ــاري ،إن ال ــرب ــط االس ـتــرات ـي ـجــي
المصري الكويتي موجود منذ القدم وكذلك االتفاق
في األهداف االستراتيجية المبنية على مبدأ تحقيق
التضامن العربي ووحدة الصف العربي والحفاظ على
ً
المصالح العربية ،مؤكدا أن التعاون العربي  -العربي
من شأنه مجابهة كل األخطار والتحديات التي "تواجه
منطقتنا".

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء
وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن واألك ــادي ـم ـي ـي ــن
االقتصاديين المصريين تطلعهم
ال ــى زي ــارة رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك لبلده
ال ـث ــان ــي م ـص ــر ف ــي ظ ــل ال ـع ــاق ــات
الراسخة والمتنامية بين البلدين
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،مـ ـشـ ـي ــري ــن إلـ ـ ـ ــى أن
االسـتـثـمــارات الكويتية فــي مصر
ت ــأت ــي فـ ــي م ـق ــدم ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
العربية.
وقالت عضوة البرلمان المصري
والـخـبـيــرة االق ـت ـصــاديــة د .بسنت
ف ـه ـمــي ،ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء

تـكـتـســب أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي ضــوء
ال ـعــاقــات االقـتـصــاديــة الكويتية-
المصرية القوية والمستدامة على
مدى عشرات السنين.
وأع ــرب ــت فـهـمــي عــن ثـقـتـهــا بــأن
تعطي الــزيــارة دفعة قوية لتعزيز
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـص ــال ــح
المشتركة والمتبادلة وبما يخدم
االستقرار في المنطقة.

االستثمارات الخليجية
ب ـ ـ ــدوره ،أوضـ ــح رئ ـي ــس تـحــريــر
ص ـح ـي ـفــة "الـ ـمـ ـي ــزان االقـ ـتـ ـص ــادي"
محمد الحويطي ،أن االستثمارات

الكويت والبنك الدولي يبحثان خطة رأس المال البشري

ً ً
«البنك»« :رؤية  »2035طموحة وموثوق بها وستحدث تغيرا كبيرا
قال األمين العام للمجلس
األع ـلــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
د .خ ــا ل ــد م ـه ــدي ،إن ا ل ـكــو يــت
م ــن أولـ ــى ال ـ ــدول ال ـت ــي تـبـنــت
مــؤشــر "رأس الـمــال الـبـشــري"
ً
انطالقا من اهتمامها بكفاء ة
االستثمار فيه ومدى انعكاس
ذلك على التنافسية العالمية.
جاء ذلك في تصريح خاص
لـ"كونا" على هامش استضافة
الـبـنــك ال ــدول ــي بــال ـت ـعــاون مع
ال ـم ـج ـلــس االع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
ً
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـك ــوي ـت ــي ع ــرض ــا
ح ـ ــول رؤيـ ـ ــة "كـ ــويـ ــت ج ــدي ــدة
."2035
وأض ـ ـ ــاف مـ ـه ــدي أنـ ــه تـمــت
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــر "الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة
وأنشطة األعمال" فيما يتعلق
ب ــال ـم ـس ــاواة ب ـيــن الـجـنـسـيــن،
كــذ لــك ا لـمـشــروع ا ل ــذي وقعته
الـ ـك ــوي ــت مـ ــع ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
بـ ـش ــأن سـ ــوق ال ـع ـم ــل ووض ــع
استراتيجية جديدة للوظائف
الوطنية.
وشدد على أهمية التنسيق
بـ ـي ــن دورة بـ ــر نـ ــا مـ ــج ا ل ـب ـن ــك
الدولي في الكويت للفترة بين
ع ــا م ــي  2020و 2024ورؤ يـ ــة
"كويت جديدة  "2035وكذلك
مــع ا لـخـطــة اإل نـمــا ئـيــة الثالثة
 ،2025 - 2020و" قـ ــد ا تـفـقـنــا

الوفد الكويتي خالل عرض «رؤية »2035
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ت ـن ـس ـيــق جـمـيــع
أنـ ـشـ ـط ــة الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي مــع
الخطة الوطنية ،التي تعتبر
ً
خطوة حاسمة ومهمة جدا ".
وانـ ـبـ ـثـ ـق ــت خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عـ ــن تـ ـص ــور س ـمــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد لرؤية الكويت بحلول
عــام  2035ويجري العمل في
ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر ع ـل ــى حـشــد
جميع الجهود إلنجاز أهداف
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ع ـ ـبـ ــر س ـ ـبـ ــع ركـ ــائـ ــز
أس ــاسـ ـي ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ـح ــول
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى م ــرك ــز إق ـل ـي ـمــي

تواصل الرفض النيابي لرأي...
األحزاب يعدان سابقة مرفوضة».
وأعرب الكندري ،في تصريح ،عن رفضه «للرقابة المسبقة على إقرار
القوانين ،وعلينا إدراك مخاطر تفريغ البرلمان من محتواه ،وتعطيل
دوره الدستوري ،وسلب اختصاصه التشريعي».
وفــي تصريح لـ «الـجــريــدة» ،قــال النائب صالح عــاشــور« :بالدرجة
األولى ،تشريع القوانين هو حق مطلق لمجلس األمة ،وبحسب القانون،
يستطيع َمن يعترض على قانون أقره المجلس الذهاب إلى المحكمة
الدستورية والطعن في عدم دستوريته ،ومن ثم تنظر فيه المحكمة
وتحدد دستوريته من عدمه».
وأضاف عاشور« :أما أن يصدر قرار َالمحكمة المسبق بعدم
دسـتــوريــة األ ّح ــزب فتلك سابقة فيها نــفــس سـيــاســي ،إن صح
ً
التعبير ،وأفضل شخصيا أن يبتعد المجلس األعلى للقضاء
ً
عن القضايا السياسية» ،الفتا إلى أن «تنظيم األحزاب والتكتالت
السياسية حق مشروع ،وكان لدينا تكتالت سياسية من اإلخوان
والـشـيـعــة وال ـس ـلــف والـتـكـتــل الــوط ـنــي ول ــم يـقــل إن ـهــا مخالفة

ً
ً
ً
را ئــد ماليا وتجاريا وثقافيا
ً
ومؤسسيا بحلول عام .2035

مكانة دولية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدي أث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء
ً
ا لـعــرض شــر حــا لتلك الركائز
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ــي رأس ـ ـمـ ــال
بشري إ بــدا عــي وبنية تحتية
مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ومـ ـ ـك ـ ــان ـ ــة دول ـ ـيـ ــة
متميزة وإدارة حكومية فاعلة
ورعاية صحية عالية الجودة
واقـ ـتـ ـص ــاد م ـت ـن ــوع م ـس ـت ــدام
وبيئة معيشية مستدامة.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ك ـ ـ ــل ر كـ ـ ـي ـ ــزة
ً
تتضمن ع ــددا مــن ا لـمـشــار يــع
والبرامج االستراتيجية التي
صممت ليكون لها أكبر األثر
في تحقيق الرؤية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـفـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
الـشـيــخ ســالــم ال ـص ـبــاح أثـنــاء
االجتماعات مع البنك الدولي
عــن ا لـثـقــة فــي إ م ـكــان تحقيق
ً
"رؤ يـ ــة كــو يــت  "2035نـجــا حــا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا عـ ـب ــر ثـ ــاثـ ــة مـ ـح ــاور
أســاسـيــة هــي "ال ـتــزام الـقـيــادة
الكويتية وا لــرؤ يــة الواضحة

للدستور ،وكانت الحكومة تتعامل معها».
من ناحيته ،صرح النائب عبدالكريم الكندري بأن «النص الدستوري
المذكور ال ُيلزم بحرية األحزاب وال يحظرها ،بل يفوض األمر للمشرع
الـعــادي دون أن يأمره بهذا الشأن أو ينهاه ،فهكذا أشــارت المذكرة
ً
التفسيرية في بيان المادة  ٤٣من دستور الكويت» ،مؤكدا أنه «ال شيء
فوق الدستور».
أمــا النائب أســامــة الشاهين ،الــذي نشر عبر حسابه فــي «تويتر»
بيانات القوى السياسية التي أكدت دستورية إنشاء األحزاب السياسية
في الكويت ،فاكتفى بقوله« :نظام الحكم في الكويت ديمقراطي».

لبنان :الشارع ال يهدأ...
الحدث األبرز أمس كان في جنوب لبنان ،حيث جاب مسلحون،
بعضهم يـحـمــل أسـلـحــة مـتــوسـطــة عـلــى مـتــن شــاح ـنــات ،ش ــوارع
المناطق التي تسكنها أغلبية شيعية ،وا لـتــي خرجت على غير
ً
عادتها في تظاهرات استهدفت خصوصا رئيس حركة أمل نبيه
بري ،ولم توفر «حزب الله» دون أن تستهدفه بشكل مباشر .واعتدى

والقدرات البشرية المتوافرة".
م ــن ج ـه ـتــه ،وص ــف الـمــديــر
اإلقليمي للبنك الدولي لدول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
عـ ـ ـ ـص ـ ـ ــام أبـ ـ ــوس ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــان ف ــي
تصريح مماثل لـ "كونا" رؤية
" كــو يــت جــد يــدة  "2035بأنها
"رؤي ــة طـمــوحــة ومــوثــوق بها
ً
ً
وس ــوف ت ـحــدث ت ـغ ـيــرا كـبـيــرا
في الكويت".

الكويتية تعد من أهم االستثمارات
الـخـلـيـجـيــة ف ــي ال ـس ــوق الـمـصــري،
الفـتــا ال ــى تـعــدد انـشـطــة الـشــركــات
الكويتية وعملها فــي الصناعات
الغذائية والتكنولوجية والعقارات
والمقاوالت والشركات والمؤسسات
المالية وغيرها.
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد د .ح ـس ـنــي
الخولي وهو رئيس أحد المكاتب
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة أن
االسـتـثـمــارات الكويتية فــي مصر
متعددة المجاالت وتأتي في مقدمة
االس ـت ـث ـمــارات الـعــربـيــة ،مـبـيـنــا أن
ت ـنــوع ال ـم ـشــروعــات الـكــويـتـيــة في
م ـص ــر يـ ـخ ــدم أهـ ــدافـ ــا اق ـت ـص ــادي ــة

وأخرى اجتماعية تتمثل في خلق
فرص عمل جديدة للشباب ،السيما
في ظل ما تشهده مصر من حركة
ع ـم ــران ـي ــة وت ـن ـم ــوي ــة ف ــي مـخـتـلــف
أرجائها.
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ــرب أس ـ ـتـ ــاذ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
"اكسفورد" للتدريب واالستشارات
د .محمد الجوهري عن االمل في أن
تساهم الزيارة في توطيد العالقات
االق ـت ـصــاديــة بـيــن الـبـلــديــن بشكل
أكبر خــال الفترة المقبلة ،منوها
باإلسهامات الكبيرة لالستثمارات
الكويتية في دعم االقتصاد الوطني
المصري.

الريش :مواصلة اإليفاء بالتزاماتنا
المالية لألمم المتحدة
أك ــدت ال ـكــويــت مــواص ـلــة ج ـهــودهــا لــإي ـفــاء بكل
التزاماتها المالية تجاه األمم المتحدة ،مشددة على
استعدادها إلعادة النظر في مقترحات بشأن مواجهة
األزمة المالية للمنظمة الدولية.
جــاء ذلــك في كلمة الكويت التي ألقتها الباحثة
السياسية بوفدها الدائم لدى األمم المتحدة ضحى
الريش ،أمس األول ،أمام اللجنة الخامسة للجمعية
العامة لألمم المتحدة خالل مناقشة بند "تحسين
الحالة المالية لألمم المتحدة".
ودع ــت الــريــش إل ــى تجنب مـثــل ه ــذه التحديات
ً
خصوصا بعد أن تم العمل بنظام ميزانية السنة
الواحدة للمرة األولى منذ حوالي أربعة عقود.
وشــددت على أهمية االستقرار المالي للمنظمة
وتـمـكـيـنـهــا م ــن الـتـنـفـيــذ ال ـكــامــل لـجـمـيــع واليــاتـهــا
وأنشطتها في مناطق العالم المختلفة ،مؤيدة ما ورد
في كلمات المسؤولين التي تفيد بأن الصحة المالية

للمنظمة تتوقف على م ــدى وف ــاء ال ــدول األعـضــاء
بالتزاماتها المالية كاملة في مواعيدها المقررة.
في مجال آخر ،جددت الكويت استعدادها للتعاون
المستمر والمثمر مــع جميع الـشــركــاء اإلنمائيين
لتحريك عجلة التنمية بغية تحقيق أهداف التنمية
ً
المستدامة الـ  17ومساعدة الدول التي تواجه أوضاعا
خاصة على تعبئة مواردها وبناء قدراتها الوطنية
لضمان بلوغها للتنمية المستدامة بحلول عام .2030
وقــال الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم
لدى األمم المتحدة حمد المزين ،في كلمة أمس األول
أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة
خــال مناقشة بند مجموعة الـبـلــدان الـتــي تواجه
ً
أوضاعا خاصة" ،إن الوقت حان لتغيير نمط وأسلوب
تعاملنا مع التحديات الماثلة أمامنا والناشئة عبر
الوفاء بااللتزامات ،التي قطعناها على أنفسنا لبلوغ
جدول التنمية المستدامة في إطاره الزمني".

«اإلعاقة» تحقق في ادعاء تعرض
معاقين لإلساءة
ً
تعقيبا على ما تناولته بعض وسائل التواصل
االجتماعي ،بشأن تعرض مجموعة من نزالء دار
المعاقين لإلساءة من قبل مسؤولي مجمع تجاري
شـهـيــر ،أعـلـنــت ال ـمــديــرة ال ـعــامــة للهيئة الـعــامــة
لشؤون ذوي اإلعاقة الدكتورة شفيقة العوضي،
أنها أحالت الحادثة إلى فريق أصدقاء المعاقين
لعمل الــازم من التحقق مما جرى ،ورفع مذكرة

مسلحون على تظاهرة في مدينة صور كما أجبر آخرون متظاهرين
على فتح طرق كانوا يغلقونها ،في حين تنصلت حركة أمل من
ً
ً
المسلحين وأعلنت أنها تجري تحقيقا داخـلـيــا ،مــؤكــدة دعمها
لمطالب المحتجين.
ً
سياسيا ،حسم األمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله الموقف
حتى قبل انقضاء المهلة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري (72
ساعة) ُليحدد وجهته السياسية ،إذ أطل نصرالله ،أمــس ،ليؤكد
ً
موقف الحزب «الرافض الستقالة الحكومة» ،مشددا على أن «من
يخوض معركة إسقاط العهد لن يستطيع ذلك».
َ
وظهر التفاهم والتناغم «الخفي» بين نصرالله وموقفي رئيس
«الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر» وزي ــر الخارجية جـبــران بــاسـيــل ،ورئيس
الحكومة سعد الحريري.
وقالت مصادر سياسية متابعة إن «اجتماعات متعددة جرت
خالل اليومين الماضيين بين «حزب الله» وكل من الرئيس الحريري
مــن جهة والــوزيــر باسيل مــن جهة أخ ــرى ،كانت محصلتها عدم
ً
استقالة الـحــريــري انـطــاقــا مــن التقدير الـقــاضــي بــأن االستقالة
ً
ستأخذ لبنان إلى نفق مجهول قد يــؤدي إلى انهيار البلد كليا،

باألمر ،بعد لقائهم المسؤولين في المجمع اليوم.
وأك ــدت الـعــوضــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أنــه
فــي حــال تبين أن مــا تناولته وســائــل التواصل
قد جرى ،وان هناك من منع أحد األبناء من ذوي
اإلعاقة من دخول مجمع عام ،فإن الهيئة ستتخذ
ً
كل اإلجراءات القانونية وفقا لقانون حقوق ذوي
اإلعاقة  ،2010/8ووفقا لالتفاقيات الدولية.

األمر الذي لن يسمح به أي من األطراف الثالثة.
وأضافت المصادر أن «أطراف التسوية السياسية التي رعاها
الحزب بشكل من األشكال قبل  3سنوات وأدت إلى انتخاب العماد
ً
ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري بتشكيل
الحكومة طوال العهد مازالت قائمة ،وتحتاج إلى عملية إنعاش
قوية ،والبــد لجميع أطرافها من رص الصفوف وبــذل المزيد من
ً
صرف النفوذ لمنع استقالة الحكومة ،أيا كانت النتائج التي يمكن
أن يؤول إليها الحراك الشعبي الذي فاق كل التوقعات».
ً
وأوضحت أن كال من «التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله
سيوافق على ورقة الحريري االقتصادية اإلنقاذية» ،مضيفة« :أما
َ
مقتنعين
حزبا القوات اللبنانية والحزب التقدمي االشتراكي فغير
حتى الساعة ،بجدوى هذه المساعي ،بعد أن أظهرت تجربة األشهر
ً
الماضية ّوزاريــا ،أنه ال نوايا حقيقية للتغيير واإلصالح .وعليه،
فإنهما يفضالن ترك الطاولة».
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محليات
 %95إنجاز مستشفيي الصباح والسارية الجديدين تخصيص  %65من «شقق جابر األحمد»

سلة أخبار

«الصحة» :بدء تجهيزهما مطلع ديسمبر وافتتاحهما في فبراير

«زكاة العثمان» :قدمنا
 3500محاضرة جماهيرية

عادل سامي

من المتوقع أن تفتتح وزارة
الصحة مستشفيي الصباح،
واألمراض السارية الجديدين،
خالل فترة األعياد الوطنية
المقبلة.

كشفت مصادر صحية مطلعة
لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن ن ـس ـب ــة إنـ ـج ــاز
مـ ـش ــروع ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـص ـب ــاح
الـ ـج ــدي ــد ،وم ـس ـت ـش ـفــى األمـ ـ ــراض
الـســاريــة الـجــديــد وصـلــت إل ــى 95
في المئة.
وت ــوقـ ـع ــت الـ ـمـ ـص ــادر اف ـت ـتــاح
الوزارة لهذين المرفقين على هامش
األعياد الوطنية المقبلة ،مشيرة إلى
أنــه عقب االنتهاء من األعـمــال في
المشروعين ستبدأ وزارة الصحة
تجهيز ال ـم ـشــروع ـيــن ،وال ـ ــذي قد
يستغرق نحو  3أشهر.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة قد
تـبــدأ تجهيز الـمـشــروعـيــن مطلع
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ،الف ـت ــة إلـ ــى أن

"م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـصـ ـب ــاح" ال ـج ــدي ــد،
وهــو أحــد مشاريع خطة التنمية،
تبلغ تكلفته  179مـلـيــون ديـنــار،
ويتكون من مبنى رئيسي يتألف
م ــن سـ ـ ــرداب وأرضـ ـ ــي و 12دورا،
باإلضافة إلى دورين للخدمات ،كما
يضم أجنحة المرضى ،ويحتوي
ع ـل ــى  512سـ ــريـ ــرا و 105أسـ ــرة
للعناية المركزة ،وأقسام الطوارئ
والـ ـح ــوادث واألش ـع ــة ،والـجــراحــة
الـعــامــة ،والـجــراحــة التخصصية،
وق ـس ــم ال ـط ــب ال ـ ـنـ ــووي ،وال ـع ــاج
ال ـط ـب ـي ـعــي ،وال ـج ـه ــاز الـتـنـفـســي،
ف ـض ــا عـ ــن  72ع ـ ـيـ ــادة خــارج ـيــة
لمختلف الـتـخـصـصــات الطبية،
ومختبرات وصيدليات واستقبال

 %97راضون عن خدمة «نووي العدان»
كشف مدير منطقة األحمدي الصحية د .أحمد
الشطي ،أن  97في المئة من إجمالي المراجعين
راضـ ـ ــون ع ــن ال ـخ ــدم ــة ف ــي ق ـســم ال ـط ــب ال ـن ــووي
بمستشفى العدان.
وقال الشطي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن
"رضا المريض أو المراجع يعتبر مؤشرا حيويا
لتقييم مستوى الخدمة".
ّ
وعبر عن سعادته لقيام قسم الطب النووي
بمستشفى العدان إلجراء استبيان عرض وتحليل
انطباعات  145من المرضى والمراجعين خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن ف ـب ــراي ــر ح ـتــى أغ ـس ـطــس م ــن ال ـعــام

الحالي ،والذي أظهر أن أكثر من  84في المئة من
المشاركين قالوا إن معاملة األطباء والتمريض
واالستقبال والفنيين كانت ممتازة.
وأوضــح أن  66في المئة من العينة أكــدوا أن
المواعيد لم تكن بعيدة ،و 86في المئة أكدوا أنه
كانت لديهم معلومات كافية قبل الفحص.
ّ
وعبر أكثر من  84في المئة أن طريقة التعامل
م ــع األط ـب ــاء ومــوظ ـفــي االس ـت ـق ـبــال والـتـمــريــض
واالخـتـصــاصـيـيــن كــانــت مـمـتــازة ،فــي حـيــن أكــد
 90في المئة أنــه لم يالحظ أن هناك تمييزا في
المعاملة بين مريض وآخر.

تدعو السيدات فوق
«كان» ً
الـ  40عاما لفحص الماموغرام
أكدت عضوة مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان "كــان" د .حصة الشاهين ،أن انــدمــاج جميع شرائح
المجتمع مــن أجــل خدمة بــرامــج مساندة المصابين وتقديم
الدعم لهم من أولويات "كان".
ودعت الشاهين ،في تصريح صحافي ،على هامش المعرض
التوعوي الذي نظمته الحملة في مجمع البوليفارد ،كل سيدة
تـجــاوزت األربعين من عمرها إلــى إجــراء فحص الماموغرام،
مشددة على أهمية التوعية والفحص المبكر من سرطان الثدي
واكتشاف العالمات األولية للمرض.
وأوض ـحــت أن س ـيــارة "ك ــان" للتوعية اسـتـقــرت عـنــد مبنى
العالقات العامة التابع لجمعية الــروضــة وحولي التعاونية
لتوعية رواد الجمعية ،إذ تم تدريب ما يزيد على  100سيدة
على الفحص الذاتي ألنفسهن وشــرح طريقة الفحص بجهاز
الماموغرام للسيدات فوق عمر األربعين.
من جانبها ،أكدت د .مي طه من إدارة تعزيز الصحة بوزارة
الصحة ضرورة التواجد في المجمعات التجارية من أجل نشر
التوعية الصحية  ،مشددة على ضرورة إجراء الفحص الذاتي
ً
الشهري الكتشاف المرض مبكرا إن وجد.

«السكنية» :الشباب وحديثو الزواج ضمن أغلب المتقدمين

وت ـغ ــذي ــة ،وم ـس ــاح ــات لـلـتـخــزيــن،
ومهبط طائرات ،إضافة إلى مبنى
لمواقف السيارات يتسع لعدد 1257
سيارة ،و 200سيارة في المواقف
الخارجية.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أن مـشــروع
مستشفى األمراض السارية الجديد
يـقــع بــالـقــرب مــن المبنى الـقــديــم،
ً
بتكلفة  53مليونا و 894ألف دينار،
وبسعة سريرية  224سريرا ،على
مساحة موقع  45ألــف متر مربع،
وبمساحة بناء  75ألف متر مربع.
م ــن جــانــب آخ ــر ،أج ــرى فــريــق
وح ــدة الـمـنــاظـيــر بـقـســم الـنـســاء
والـ ــوالدة بمستشفى ال ـعــدان 25
عملية مناظير بطنية ورحمية
دق ـي ـق ــة ،ب ـم ـشــاركــة االس ـت ـش ــاري
ال ـ ــزائ ـ ــر مـ ــن الـ ـهـ ـن ــد د .ه ــاري ــش
ف ــاج ــازي ــا الـمـتـخـصــص ف ــي طب
المناظير النسائية ،ضمن برنامج
األطباء الزوار في الوزارة.
وأكدت رئيسة القسم د .عبير
الذايدي ،في تصريح صحافي،
أمـ ـ ـ ــس ،أن ال ـع ـم ـل ـي ــات شـمـلــت
استئصال الرحم لوجود أورام
وتـغـيــرات مــا قـبــل السرطانية،
واستئصال أورام وأكياس في
المبايض ،ومرض بطانة الرحم
الـمـهــاجــرة ،كـمــا تــم استئصال
ح ـ ــواج ـ ــز رحـ ـمـ ـي ــة وم ـه ـب ـل ـي ــة،
وإزال ـ ــة الـتـصــاقــات رحـمـيــة عن
طريق تقنية المنظار البطني،
والمنظار الرحمي.

شقق مدينة جابر األحمد الجديدة

•

يوسف العبداهلل

ارت ـفــع ع ــدد طـلـبــات الـمــواطـنـيــن الــراغـبـيــن في
التخصيص عـلــى مـشــروعــي الـمــؤسـســة العامة
للرعاية السكنية في كل من جنوب مدينة صباح
األحمد ،وشقق مدينة جابر األحمد السكنية ،إلى
أكثر من ألفي طلب حتى األحد الماضي.
وعلمت "الجريدة" من مصادرها ،أن المؤسسة
سجلت  2004طلبات للتخصيص في المشروعين،
ح ـ ـتـ ــى األحـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،مـ ـنـ ـه ــا  1667ط ـل ـبــا
للتخصيص على جنوب مدينة صباح األحمد،
و 337لشقق مدينة جابر األحمد.
وذك ــرت الـمـصــادر أن المؤسسة انتهت حتى
مطلع األسـبــوع الماضي مــن تخصيص  65في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي الـشـقــق ال ـمــراد تــوزيـعـهــا في
مدينة جابر االحـمــد ،الفتة إلــى أن المتبقي من
تـخـصـيــص الـشـقــق أق ــل م ــن  35ف ــي ال ـم ـئــة ،ومــن

المتوقع ان يتم تخصيصها بالكامل بعد رفع
ً
أولــويــة التخصيص عليها مــؤخــرا حتى نهاية
عام  2016وما قبل ،والتي ستبدأ المؤسسة في
ً
استقبالهم بدءا من اليوم.
وع ــن جـنــوب صـبــاح األح ـمــد ،قــالــت الـمـصــادر
ان الـمــؤسـســة انـتـهــت حـتــى اآلن مــن تخصيص
نحو  17فــي المئة مــن اجـمــالــي القسائم الـمــراد
توزيعها في المدينة خالل السنة المالية الجارية
والمتوقع عددها  9700قسيمة بمساحة  400متر
مــربــع لكل منها ،موضحة أن اقـبــال المواطنين
على المشروعين في تزايد ،وأن أغلب المتقدمين
خالل اآلونة األخيرة هم من فئة الشباب وحديثي
الزواج.
جدير بالذكر أن "السكنية" أعلنت أمس األول
رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية
في مدينة جابر األحمد للطلبات المقدمة حتـى
ً
تاريخ  2016/ 31/12وما قبل اعتبارا من اليوم.

العقيل :نساند حق الشعب الفلسطيني بنيل حريته
افتتحت أعمال الدورة الـ  91لمجلس منظمة العمل العربية
أكــدت رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل
العربية وزيــرة الــدولــة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل مواصلة دعم ومساندة الشعب
الفلسطيني في حصوله على حريته الكاملة
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة لـلـعـقـيــل ،أمـ ــس ،لــدى
افتتاحها أعمال الدورة العادية ( )91لمجلس
إدارة منظمة العمل العربية ،الذي يمثل أطراف
االنـ ـت ــاج ال ـثــاثــة ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي؛ وهــي
الحكومات وأصحاب األعمال والعمال ،والتي
تستمر يومين.
ودانـ ــت الـعـقـيــل االعـ ـت ــداءات االســرائـيـلـيــة
المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،ا لــذي
يتعرض لهجمة شرسة من الكيان الصهيوني
الغاصب ،على جميع المستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.
وقالت إن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني

عدم االعتراف بحقه في اقامة دولته المستقلة،
وكذلك عمليات التهويد واقامة المستوطنات
اللتهام األرض العربية والقضاء على مقومات
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ممارسات عنصرية
وأضافت أن الفلسطينيين يعانون جميع
أشـكــال الـمـمــارســات العنصرية مــن تجريف
األراضي الزراعية والتضييق على العمال في
جميع االجراءات المتعلقة بممارسة أعمالهم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــرض ه ـ ـ ــؤالء ال ـع ـم ــال
ل ـل ـم ـطــاردات وعـمـلـيــات االع ـت ـقــال الممنهجة
وغيرها من أشكال التضييق األخــرى ،سواء
في تحويل مستحقات العمال أو في االعتراف
بــأب ـســط ال ـح ـقــوق ال ـتــي كـفـلـتـهــا االت ـفــاق ـيــات
الدولية لهم.
وأوضـحــت العقيل ان انعقاد هــذه الــدورة

يكتسب اهمية خــا صــة و يـضــع على عاتقها
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــات ال ـت ــي م ــن أهـمـهــا
متابعة تنفيذ ق ــرارات ال ــدورة ( )46لمؤتمر
الـعـمــل الـعــربــي ،والـبـحــث فــي آل ـيــات التنفيذ
المثلى وتذليل العقبات التي قد تعترضها.
وم ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام لـمنظمة
العمل العربية فايز المطيري ،الدعم الكامل
والالمحدود للشعب الفلسطيني ،موضحا أن
المنظمة عملت منذ نشأتها على دعم القضية
الفلسطينية وتــوضـيــح آثــارهــا االقتصادية
واالجتماعية في مختلف المحافل الرسمية
العربية واالقليمية والدولية.
ولفت المطيري الى ما يعانيه عمال وشعب
فلسطين من الممارسات الــا إنسانية التي
ي ـن ــدى ل ـهــا ال ـج ـب ـيــن وت ـت ـع ــارض م ــع أبـســط
المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي
لحقوق االنسان.

•

سيد القصاص

كشف الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية،
مطلق العتيبي ،أن ال ــوزارة بصدد طــرح  3مناقصات
خاصة بمولدات الديزل االحتياطية ،لتنفيذ خطتها،
بإنشاء مركز مولدات ديزل لكل محافظة.
وأوضح العتيبي ،في تصريح صحافي ،أن المناقصة
األولى تختص بعمل صيانة لتلك المولدات لمدة ثالث
سنوات ،مبينا أن المناقصة الثانية تختص بتحميل
المقاول الفائز بأعمال العقد مسؤولية وســامــة نقل
المولدات من مراكزها إلى المناطق المطلوب تغذيتها.
وتابع" :المناقصة الثالثة تتضمن توريد وشراء 50
مولد ديزل ،منها  10مولدات ذات حجم كبير" ،الفتا إلى
أن الوزارة رصدت مبلغا ماليا كبيرا ضمن ميزانية /2020
 2021لتوريد وشراء عدد كبير من مولدات الديزل لزيادة
أسطولها منها.
من جانب آخر ،كشف تقرير ميزانية "الكهرباء والماء"
عن إجمالي قيمة العقود الجاري تنفيذها لتقوية الشبكة
الكهربائية ضغط فائق ومتوسط لمنطقة جابر األحمد

السكنية ،والذي بلغ  124مليون دينار ،تتمثل في  6عقود
لتزويد وتركيب عــدد مــن محطات التحويل الرئيسة
وكيبالت أرضية بجهد مختلف.
وأوضح التقرير أن المبالغ التي تم اعتمادها لتنفيذ
هذه المشاريع أدرجت في ميزانية عام  2013 /2012حتى
الميزانية الجارية ،بهدف إنشاء شبكة كهرباء جديدة
بالمنطقة لنقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد
القوى الكهربائية إلى المنطقة والمناطق المحيطة ،تلبية
الحتياجات مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية
وبلدية الكويت والمؤسسات المختلفة ،ولمواجهة الزيادة
المستمرة على األحمال الكهربائية على الشبكة القائمة.
َّ
وبين التقرير أن هناك عقدا جديدا أدرجته الــوزارة
ضمن المشروع ،لتزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم
لمحطات التحويل في المنطقة بتكلفة تقديرية تبلغ
مليوني دينار ،ولمدة  12شهرا من بدء توقيع العقد،
بهدف االستفادة من التطبيقات المتطورة والحديثة
ألنظمة االتصاالت الذكية ،لرفع كفاءة وفاعلية شبكة نقل
المعلومات واالتصاالت التابعة للوزارة ،ورفع مستوى
األمان والسالمة بمراقبة المحطات.

•

حسين العبداهلل

اجتمعت هيئة مكافحة الفساد " نــزا هــة"
مع وزارة التعليم العالي ،أمس األول ،بهدف
تفعيل استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
ومـكــافـحــة الـفـســاد  ،2024-2019ومـمــارســة
دوره ــا فــي تفعيل ال ـم ـبــادرات الـ ــواردة بها،
بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.
وتـ ـط ــرق ال ـج ــان ـب ــان إلـ ــى ك ــل ال ـم ـب ــادرات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي وث ـي ـقــة
االستراتيجية ،اضافة الى بحث أفضل السبل
لـتـنـفـيــذهــا ،وتـ ــدارس كــل م ـب ــادرة والـنـتــائــج
المرجوة منها وآليات العمل التي سينتهجها
الطرفان في مجال التعاون لتحقيق التنفيذ
األمثل ّ لكل منها.
ومثل وفد نزاهة ،خالل االجتماع ،مديرة
إدارة أم ــان ــة ال ـســر ورئ ـي ـســة فــريــق الـمـحــور
الثالث في االستراتيجية والمعنية بمتابعة
ال ـم ـبــادرات الـخــاصــة بالمجتمع والـتــوعـيــة

«المعلمين» و«التربية» بحثتا ملفات «اإلشرافية» و«الممتازة»
•

فهد الرمضان

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التربية
وج ـم ـع ـيــة الـمـعـلـمـيــن اج ـت ـمــاعــا ب ــرئ ــاس ــة وك ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة،
سعود الحربي ،وبمشاركة عدد من الوكالء المساعدين
دّ .
وممثلي الجمعية.
وقال رئيس جمعية المعلمين ،مطيع العجمي ،في تصريح
صحافي ،عقب االجتماع ،إن من أبرز ما جاء في االجتماع
مناقشة مقترحات الجمعية بشأن قضيةالوظائف اإلشرافية،
وبما يساهم في حلها ويحقق االستقرار في الميدان التربوي،
ّ
ويلبي طموح الراغبين في الترقي بالوظائف اإلشرافية.
وأضاف العجمي أن االجتماع ناقش آخر المستجدات
فيما يخص التوجيه الفني وضرورة وجود هيكل تنظيمي
ومسميات معتمدة للموجهين الفنيين ،وأهمية االتفاق
على حل هذا الملف في القريب العاجل ،وبالتعاون بين
ال ـ ــوزارة والجمعية وديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة والـجـهــات
ّ
المعنية ،مشيرا إ لــى أن الجمعية أ ع ــدت مقترحها بهذا
الـخـصــوص ،وسيتم رفـعــه ل ـلــوزارة خــال الـفـتــرة القليلة

جانب من اجتماع «المعلمين» و«التربية»
المقبلة .وذكر أن وفد الجمعية طرح قضية الخصم مقابل
العطلة للمعلم الـمــرافــق للمريض ،وطــالــب بــإيـقــاف هذا
الخصم الذي يمس شريحة كبيرة من المعلمين ،مستطردا:

كما تمت مناقشة مقترحات الجمعية بخصوص مكافأة
األعمال الممتازة ،بما يضمن عدم تأخيرها عن مستحقيها،
ّ
المعنية بالوزارة.
ويخفف الضغط عن القطاعات

دعت جمعية املنابر القرآنية
إلى املشاركة واالنضمام إلى
حملة "شركاء لتوظيفهم"،
التي أطلقتها من خالل
معهد البناء البشري،
برعاية وإشراف الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
وبالشراكة املجتمعية
مع املؤسسات الحكومية
والخاصة ومؤسسات املجتمع
املدني والقطاع املصرفي.
وأعربت مديرة معهد البناء
البشري ،عواطف السلمان،
عن "سعادتها وامتنانها
لشركة القرين القابضة ،على
انضمامها لحملة شركاء
لتوظيفهم لتمكني وتوظيف
ذوي اإلعاقة".

مريم العقيل

«تحديث مناهج األخالقيات المهنية ومكافحة تزوير الشهادات»
الـعــامــة ودور الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم والـتـعــاون
مع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ،أبرار
ا ل ـح ـمــاد ،كـمــا مثلت وزارة التعليم العالي
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة
التعليم العالي وعضو اللجنة العليا لتنفيذ
االستراتيجية هبة الشطي.
وأكدت الحماد أنه سيتم عقد سلسلة من
اللقاء ات التنسيقية مع الجهات الشريكة
في تنفيذ االستراتيجية ،لبحث أفضل سبل
التعاون وتقديم الدعم الالزم لها.
وأشارت إلى أن هذه االجتماعات تأتي
ضمن الجهود الرامية الى تحقيق األهداف
الواردة بقانون إنشاء الهيئة والمرجوة من
االستراتيجية.
وتناول الطرفان سلسلة من المبادرات
الخاصة بالتعليم الـعــالــي ،وعلى رأسها
القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة
ب ـم ـبــادئ الـشـفــافـيــة وال ـم ـســاء لــة وس ـيــادة
ال ـقــانــون ،إضــافــة إل ــى مــراجـعــة وتـحــديــث

«المنابر» تدعو إلى المشاركة
في «شركاء لتوظيفهم»

«النجاة» :نفذنا مشاريع
إنتاجية لدعم الفقراء

«الكهرباء» :خطة إلنشاء مركز مولدات «نزاهة» تبحث استراتيجيتها مع «التعليم العالي»

ديزل في كل محافظة

قدمت "زكاة العثمان" ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية ،أكثر
من  3500محاضرة جماهيرية
داخل الكويت ،تنوعت ما
بني دعوية وطبية وتربوية
وثقافية واجتماعية تالمس
الواقع ،وتناقش القضايا
املعاصرة التي تهم األسرة
واملجتمع .وذكر املدير العام
لزكاة العثمان ،أحمد الكندري،
أنه "تم خالل اللقاءات
استضافة أطباء في شتى
التخصصات ،كما أقامت
محاضرات دينية واجتماعية
ساهمت بشكل كبير في
تنمية ثقافة الحضور".

المناهج المتعلقة بتدريس األخالقيات
المهنية في الجامعات والمعاهد.
كما ناقشا متابعة العمل على وضع وتنفيذ
آليات لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية
والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها،
إلــى جانب تفعيل الـمـبــادرات الخاصة بكافة
األجهزة الحكومية ومنها مراجعة وتبسيط
اإلجــراءات المطلوبة للحصول على الخدمات
العامة وإعداد أدلة مبسطة للجمهور عن كيفية
الحصول على الخدمات ونشرها ،وإدماج نظم
إدارة المخاطر والفساد في القطاعات التي تقدم
خدمات عامة لتحديد ومعالجة مكامن الخلل
بشكل دوري ومستدام.
وتـ ـط ــرق ال ـج ــان ـب ــان إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة حصر
وتقييم االعـمــال التي تــم الـبــدء فيها مــن قبل
"التعليم الـعــالــي" ،ليتم رصــدهــا ضمن آليات
الــرصــد والتقييم التي ستصاحب المشروع
ليتم تقييمها وفق مؤشرات اإلنجاز والجدول
الزمني المنصوص عليه في االستراتيجية.

الجامعة تستعين بـ «التربية»
لتحويل «القدرات» إلى إلكترونية
تسعى جامعة الكويت إلى تحويل اختبارات القدرات
االكاديمية الورقية الخاصة بطلبة الثانوية المقبلين
على الدراسة الجامعية إلى إلكترونية ،مواكبة للتطورات
الـحــديـثــة وتـمــاشـيــا م ــع سـيــاســة ال ــدول ــة لـلـتـحــول الــى
الخدمات الرقمية.
وف ــي الـسـيــاق ،طـلــب االم ـيــن ال ـعــام لجامعة الكويت
د .مثنى الرفاعي من وزارة التربية ،ممثلة بإدارة نظم
المعلومات ،مـســاعــدة الـجـهــات المختصة فــي جامعة
الكويت إلتمام عملية التحويل.
وقال الرفاعي ،في كتاب وجهه الى وكيل وزارة التربية
د .سعود الحربي ،وحصلت "الجريدة" على نسخة منه،
إننا نطلب السماح لفريق مساعد نائب المدير العام
للتقييم والـقـيــاس بــاالطــاع على خبراتكم فــي مجال
االختبارات االلكترونية ،وتحديدا تجربة االختبارات
لـلــوظــائــف االش ــراف ـي ــة ،لــاس ـت ـفــادة م ــن ه ــذه الـخـبــرات
فــي مـجــال تـحــويــل اخ ـت ـبــارات ال ـق ــدرات ال ــى اخـتـبــارات
الكترونية.

كشفت جمعية النجاة
الخيرية ،أنها نفذت
مئات املشاريع اإلنتاجية
والتنموية الرائدة ،والتي
نقلت املجتمعات الفقيرة من
العوز والحاجة إلى العطاء
واإلنتاج ،ومنها بناء قرية
النجاة اإلنسانية بتشاد،
وكفالة  12ألف يتيم في شتى
دول العالم ،بجانب تقديم
مساعدات مادية ألكثر من
 46ألف طالب علم داخل
الكويت ،وبناء مئات املنازل،
وتقديم آالف املساعدات لألسر
الفقيرة ،وتسخير جميع
اإلمكانيات لتوفير الحياة
الكريمة للمستفيدين.
وأوضح نائب رئيس مجلس
اإلدارة بـ"النجاة" ،رشيد
الحمد ،أن الجمعية دعمت
املشاريع التنموية والتعليمية
واإلنتاجية ،باعتبارها
أهم الحلول األساسية التي
تساهم في القضاء على الفقر.

«بنك الطعام» يطلق
مشروع «تسبيل المياه»
أطلق البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة ،أمس ،مشروعه
الخيري ،مصرف "تسبيل
املياه" ،بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف ،والذي
يستهدف شريحة العمال
الفقراء الذين يعملون في
حرارة الطقس الشديدة.
وقال املدير العام لبنك الطعام،
سالم الحمر ،في تصريح
صحافي ،إن املشروع عبارة
عن سيارات متنقلة حديثة
خاصة بالبنك ،ومجهزة
بأحدث أساليب التبريد،
لتزويد العمال باملياهُ ،
ويعد
من أكبر املشاريع تطورا
باملنطقة في قطاع العمل
الخيري .وأضاف أن البنك
يوفر املاء النظيف في عبوات
مبردة وجاهزة ،حيث تنقلها
السيارات إلى أماكن تجمعات
العمال ،خصوصا في الطرق
واملستشفيات واألماكن
الحيوية.
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ً
ّ
«األبحاث» 1000 :زلزال هز الكويت خالل  22عاما
ً
•  130زلزاال ًفي  2018و 58العام الجاري وسجل  2016و 2017نظيف
ً
• لم نقدم سابقا أي توصيات لمواصفات إنشاء المباني توائم الزالزل المتوقعة مستقبال
محيي عامر

رغم وصول عدد الزالزل
التي رصدها معهد الكويت
ً
لألبحاث العلمية ،ممثال
بالشبكة الوطنية الكويتية ،إلى
أكثر من ألف زلزال في الكويت
من  1997حتى اآلن ،فإنه
لم يقدم أي توصيات سابقة
لمواصفات إنشاء المباني توائم
أي تأثيرات لها ،لكنه أكد أنه
يعد دراسات بهذا الصدد
اآلن.

كشف معهد الكويت لالبحاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ان ال ـش ـب ـك ــة الــوط ـن ـيــة
الـكــويـتـيــة سـجـلــت اك ـثــر م ــن الــف
زلــزال داخــل حــدود الكويت خالل
الفترة من  1997حتى  ،2019مشيرا
في الوقت نفسه الى ان المعهد بدأ
اتخاذ االجراءات والقيام بدراسات
ستساهم خالل المستقبل القريب
في تطوير كود البناء.
وق ـ ــال ال ـم ـع ـهــد فـ ــي رده عـلــى
سـ ـ ــؤال ب ــرل ـم ــان ــي ل ـل ـنــائــب احـمــد
الفضل حصلت «ال ـجــريــدة» على
نسخة مـنــه :لقد سجلت الشبكة
الوطنية الكويتية لرصد الــزالزل
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن 2019 - 1997
اكثر من  1000زلزال داخل حدود
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح ق ـ ـ ــوة ت ـلــك
ال ــزالزل ما بين اقــل من  1الــى 4.8
درجات على مقياس ريختر ويقع
مـعـظـمـهــا ف ــي مـنـطـقـتــي الـحـقــول
النفطية المناقيش وام قدير في
الجنوب والروضتين والصابرية
فــي الشمال ،كما سجلت الشبكة
الكويتية الوطنية لرصد الــزالزل
عــددا كبيرا من ال ــزالزل االقليمية
ذات قــوة اكبر من  6على مقياس
ريختر ويقع معظم تلك الزالزل في
حزام جبل زاجروس الذي يمتد في
ايران والعراق وتركيا.
وحـ ــول الـ ــدراسـ ــات واالب ـح ــاث
العلمية الـتــي قــامــت بها الشبكة
الوطنية لرصد الزالزل في المعهد،
وبـتـمــويــل م ــن مــؤسـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي افاد بانها تمثلت

في االتي :تقييم المخاطر الزلزالية
ب ــدول ــة ال ـك ــوي ــت  ،2006وتـقـيـيــم
التأثير السيزمي لمواقع مختار
بمدينة الكويت  ،2013واستدامة
ب ـي ـئــة ال ـب ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــة نـمــذجــة
الحركة االرضية والرصد االنشائي
ل ـ ــاداء الـمـسـتـنــدة ال ــى الـهـنــدســة
االعتمادية .2018
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االب ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاث ان ـ ـ ـ ـ ــه ي ـت ــم
ال ـت ـن ـس ـيــق ع ـن ــد حـ ـ ــدوث الـ ـ ــزالزل
مــع ادارة الــدفــاع الـمــدنــي ب ــوزارة
الداخلية من خالل لجنة العوامل
الخطرة والتي يتكون اعضاؤها
م ــن م ـع ـظــم ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
المعنية بالطوارئ ويقتصر دور
معهد الكويت لالبحاث العلمية
ب ــارس ــال ب ــاغ ال ــى ادارة الــدفــاع
ال ـمــدنــي مــع تـقــريــر مختصر عن
ال ـ ــزل ـ ــزال وب ـ ــدوره ـ ــا تـ ـق ــوم ادارة
الدفاع المدني بنشره في وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـخــاص
بــالــوزارة والتعامل مع البالغات
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ،ب ــاالض ــاف ــة الــى
ذلك يقوم معهد الكويت لالبحاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة بـ ــاالت ـ ـصـ ــال ب ــوس ــائ ــل
االع ـ ـ ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة كــال ـص ـحــف
وال ـت ـل ـف ــاز واالذاعـ ـ ـ ـ ــة وب ــاالخ ــص
القنوات الرسمية تلفزيون الكويت
واالذاعة واعطاء موجز عن مصدر
ومعلومات عن الزالزل.
وت ـ ــاب ـ ــع :ال ي ــوج ــد ح ــال ـي ــا اي
ت ـك ـنــولــوج ـيــات يـمـكـنـهــا الـتـنـبــؤ
بحدوث الزالزل علما بان المعهد
لديه برنامج متخصص في دعم

الزالزل المحلية واإلقليمية
وش ــدد عـلــى ان مـعـهــد الـكــويــت
لالبحاث العلمية هو المسؤول عن
رصــد ال ــزالزل المحلية واالقليمية
والدولية من خالل الشبكة الوطنية
الـكــويـتـيــة ل ـل ــزالزل وال ـتــي انشئت
في عام  1997وتتكون الشبكة من
ثماني محطات موزعة في جميع
انحاء دولة الكويت.
وتـتـكــون كــل محطة مــن اجهزة
رصد الــزالزل التي تقوم بتسجيل
الــزالزل والحركات االرضية بشكل
م ـس ـت ـمــر ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى اج ـه ــزة

مبنى معهد األبحاث
تخزين ونقل البيانات الزلزالية الى
مركز التسجيل في معهد الكويت
لالبحاث العلمية.
وتابع :ولزيادة كفاءة الشبكة
ت ـ ــم رب ـ ـط ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـحـ ـط ــات رصـ ــد
خ ـل ـي ـج ـي ــة فـ ـ ــي س ـل ـط ـن ــة ع ـم ــان
واالمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـحــدة
وقـطــر بــاالضــافــة ال ــى المحطات
الدولية ،ففي المركز يتم تحليل
ال ـم ــوج ــات ال ــزل ــزال ـي ــة م ــن خــال
ب ـ ــرام ـ ــج م ـت ـخ ـص ـص ــة ل ـت ـحــديــد
موقعها وقوتها وعمقها ومن ثم
ارســال التقرير الــى متخذ القرار
ب ــال ــدول ــة وب ـش ـك ــل خـ ــاص ادارة
ال ــدف ــاع الـمــدنــي كـمــا يـتــم ارس ــال

رسائل الــى عــدة جهات بالدولة.
وق ـ ـ ـ ــال :لـ ــم نـ ـق ــدم أي ت ــوص ـي ــات
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ل ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات إن ـ ـشـ ــاء
المباني توائم أي تأثيرات للهزات
األرضـ ـي ــة أو ال ـ ــزالزل الـمـتــوقـعــة
ً
مستقبال ،ولكن المعهد بدأ اتخاذ
االجـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـقـ ـي ــام ب ــدراس ــات
ستساهم في المستقبل القريب
فــي تطوير ك ــود الـبـنــاء لتحديد
ورصــد التأثيرات الزلزالية على
المباني بصورة عامة والمباني
االلية بصورة خاصة ،كما يقوم
ال ـم ـع ـهــد حــال ـيــا ب ــاع ــداد دراسـ ــة
ل ـن ـمــذجــة االه ـ ـت ـ ــزازات االرض ـي ــة
ورصد الحركة االهتزازية للمباني

العالية الناتجة عن الزالزل لتقييم
والتنبؤ بــآثــارهــا على السالمة
االنشائية للمباني العالية بدولة
الكويت.
وباالطالع على اإلحصائيات
التي أرفقها «األبحاث» في إجابته
عــن س ــؤال الـفـضــل ،فيما يتعلق
بآخر خمس سنوات ،تبين أن عام
 2014هــو األق ــل فــي عــدد ال ــزالزل
بواقع  24زلزاال ،يليه عام  2015بـ
 ،73أما عام  2018فهو األعلى ،إذ
سجل فيه  130زلزاال ،بينما سجل
فــي الـعــام الـحــالــي حتى تاريخه
 ،58ولوحظ عدم حدوث أي زالزل
خالل عامي  2016و.2017

الدمخي :نرفض اإلساءة ألي مواطن الحويلة إلنشاء منطقة تعليمية في «صباح األحمد»
أكد النائب د .عادل الدمخي رفض أي إساءات
يتعرض لها ا لـمــوا طـنــون الكويتيون ،مشيرا
الى ان وزارة الخارجية ستتابع تعرض محام
كويتي للمضايقة في القنصلية المصرية.
وقــال الدمخي :أزعجنا التسجيل الصوتي
لمحام كويتي تعرض للمضايقة في القنصلية

الـمـصــريــة ،مشيرا الــى انــه «بــإيـصــال الشكوى
لنائب وزير الخارجية خالد الجارالله تلقيت
اتصاال منه مشكورا يعد باستدعاء المحامي
الكويتي وسماع الشكوى منه ومتابعتها مع
الجانب المصري ،مــع التأكيد على رفــض أي
إساءة لمواطن كويتي ومحاسبة من أخطأ».

طــالــب ال ـنــائــب د .مـحـمــد الـحــويـلــة وزيــر
ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
العازمي بإنشاء منطقة تعليمية مستقلة
جديدة في مدينة صباح األحمد التي تعد
من أكبر المدن اإلسكانية الحديثة في البالد،
والتي متوقع لها ان تكون احدى محافظات
الــدولــة وتحتاج إلــى كل الخدمات وخاصة
الـخــدمــات التعليمية حيث تعاني مــدارس

سلة برلمانية
العتيبي :ترتيب بيت الحكم
أولى مراتب اإلصالح

أكد النائب خالد العتيبي أن
«ترتيب بيت الحكم هو أولى
مراتب اإلصالح لتحقيق
ً
الهدف» ،مشددا على أنه «ال
ً
تنمية وال استقرارا إن لم
يتم ذلك».
وقال العتيبي« :أقولها
بعد تجربة ثالث سنوات
برلمانية ايقنت خاللها أن
خلل الحكومة ومجلس األمة
يكمن في ذلك ...والكويت
فوق الجميع».

أحمد الفضل

متخذي القرار في ادارة الكوارث
وم ــرك ــز ت ـح ــت ال ـت ــأس ـي ــس لــدعــم
متخذي الـقــرار فــي ادارة االزمــات
والتي من ضمنها الزالزل.

majles@aljarida●com

المدينة نقصا في االحتياجات واإلمكانيات
ونقص االثاث المدرسي والهيئة التعليمية.
وأكد الحويلة ان إنشاء منطقة تعليمية
فــي مدينة صباح األحـمــد سيعالج مشكلة
ال ـض ـغــط ال ـتــي تـشـهــدهــا مـنـطـقــة األح ـمــدي
التعليمية لما تشهده المناطق الجنوبية
م ــن ك ـثــافــات طــابـيــة عــالـيــة وات ـس ــاع رقـعــة
المنطقة التعليمية ،فالمنطقة الجنوبية

تشهد مـشــار يــع إسكانية كبيرة وضخمة،
وتتوسطها مدينة صباح األحمد السكنية،
وم ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى م ـث ــل الـ ــوفـ ــرة ،وال ـخ ـي ــران
السكنية ،ومدينة صباح األحمد البحرية،
وج ـن ــوب ص ـبــاح األحـ ـم ــد ...وغ ـيــرهــا ،األم ــر
الذي يتسبب في تشتيت الجهود حيث تعد
منطقة األحمدي التعليمية من اكبر المناطق
التعليمية.

المطير :الحكومة منتهية
الصالحية ومحاسبتها قادمة

أكد النائب محمد المطير ان
الحكومة منتهية الصالحية
ومحاسبتها قادمة.
وقال المطير ان «إرسال
طائرات ال تسع اعداد
الكويتيين في لبنان
إلجالئهم ،ومن ثم استغالل
نفوذ بعض الشخصيات
والوزراء لتعدي الدور
وأخذ دور مواطنين
موجودين قبلهم ،دليل على
ان هذه الحكومة منتهية
الصالحية وال يوثق بها،
ومحاسبتها قادمة».

ةديرجلا

•
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محليات

المقاطع :رأي «القضاء» بـ «األحزاب» مخالف للدستور والنظام الديمقراطي
• الدستور لم يحظرها وترك أمر تقديرها للمشرع العادي ...والرأي يؤثر بأهلية أعضاء «الدستورية»
• رأي مجلس القضاء تجاوز الحدود الدستورية وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات
أكد الخبيــر الدستوري أستاذ القانون العام
د .محمد المقاطع أن رأي مجلس القضاء
األعلى بشأن إنشاء األحزاب مخالف
للدستور وللنظام الديمقراطي وخصوصا
البرلماني.
وقال د .المقاطع ،في دراسة خص بها

مجلس
القضاء يبدي
رأيه في
المواضيع
المتصلة
بمرفق
القضاء فقط

ّ
يتعين
كان
على المجلس
أن يفيد بأن
الموضوع
ليس من
اختصاصه

المجلس
سمح لنفسه
بتناول
المالءمة
السياسية
والموضوعية
لألحزاب

«الجريدة» ،إن المذكرة التفسيرية لنص
المادة  ٤٣من الدستور لم تحظر إنشاء
األحزاب ،وإنما تركت أمر تقديرها للمشرع
العادي ،كما أن رأي المجلس ،الذي بعضويته
ثالثة من أعضاء المحكمة الدستورية ،يؤثر
على أهلية األعضاء ،وفيما يلي نص الدراسة:

أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء
األعـ ـ ـل ـ ــى رأيـ ـ ـ ــه ب ـ ـشـ ــأن اق ـ ـتـ ــراح
ب ـ ـقـ ــانـ ــون «تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـه ـي ـئ ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،مـنـتـهـيــا إلـ ــى أن
«إنشاء األحزاب السياسية في
الكويت ال سند له في الدستور،
ومحظور» ،مضيفا أن «األحزاب
السياسية تمثل تهديدا على
ال ـ ـبـ ــاد وخ ـ ـطـ ــرا عـ ـل ــى ال ـح ـكــم
الديمقراطي».
و ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان رأي م ـج ـل ــس
ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى فـيـمــا انـتـهــى
إلـ ـي ــه جـ ـ ــاء م ــرس ــا خـ ـل ــوا مــن
األس ـ ـ ـ ـ ــاس وال ـ ـس ـ ـنـ ــد وم ـع ـي ـب ــا
ومـنـتـقــدا لـمـجــافــاتــه لـلـصــواب
ومـ ـق ــوض ــا ألح ـ ـكـ ــام ال ــدس ـت ــور
والـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــدي ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــراطـ ـ ــي
وخ ـصــوصــا ال ـبــرل ـمــانــي ،فــإنــه
الب ـ ــد م ــن إخ ـض ــاع ــه ل ـل ــدراس ــة
والـتـعـلـيــق الـعـلـمــي ،لـبـيــان ما
شـ ــابـ ــه م ـ ــن ع ـ ـيـ ــوب م ـ ــن ح ـيــث
الـشـكــل وال ـم ــوض ــوع .عـلـمــا أن
م ــوض ــوع مـشــروعـيــة األحـ ــزاب
السياسية سبق لي بحثه في
دراسة علمية متكاملة بعنوان
«االحزاب السياسية في الكويت
ب ـي ــن ال ـم ـش ــروع ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة
وال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورات الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة»،
م ـ ـن ـ ـشـ ــورة ف ـ ــي م ـج ـل ــة ح ـق ــوق
الـقــاهــرة  -عــام  ،1997وهــو ما
اقـتـضــى الـتـنــويــه قـبــل المضي
في هذه الدراسة.
أوال :ا لـمــآ خــذ الشكلية على
رأي المجلس
بادئ ذي بدء البد من تأكيد
أن ال ـ ــرأي ال ـم ـن ـســوب لمجلس
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ،وح ـس ـب ـمــا
تـ ـقـ ـصـ ـيـ ـن ــا ع ـ ـ ـنـ ـ ــه ،لـ ـ ـ ــم ي ـت ـخ ــذ
ب ــاج ـت ـم ــاع ل ـم ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء
األع ـل ــى ،وال تـنـطــوي عـلـيــه أي
مــن م ـحــاضــره ،وه ــي مالحظة
جـ ـ ــديـ ـ ــرة بـ ــال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ح ـي ـن ـمــا
ت ـتــم م ـنــاق ـشــة رأي ص ـ ــادر عن
المجلس.
 -١أما على صعيد الشكل فإن
المجلس األعلى منبت الصلة
بـشــأن هــذا الـمــوضــوع ،ذلــك أن
قــانــون تنظيم القضاء رقــم ٢٣
لسنة  ١٩٩٠قـصــر اختصاص
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء
ف ــي شـ ــأن الـ ـم ــوض ــوع ــات ،بما
ف ــي ذل ــك م ـق ـتــرحــات الـقــوانـيــن
المتعلقة بمرفق القضاء فقط،
وما عدا ذلك من الموضوعات
واقـ ـت ــراح ــات ال ـقــوان ـيــن تـخــرج
بصفة مطلقة عن مجال نظره
أو مكنة ابــدائــه رأي ــا بشأنها،
وذلـ ـ ـ ــك وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــادة  ١٧مــن
القانون المذكور.

 -٢وال يـ ـشـ ـف ــع ل ـل ـم ـج ـلــس
التحجج بــأن اق ـتــراح القانون
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـه ـي ـئ ــات
السياسية أحيل إليه من وزير
العدل إلبداء رأيه ،ذلك أن تنكب
وزيـ ــر ال ـع ــدل ل ــإج ــراء السليم
قـ ــانـ ــونـ ــا ،ال ي ـم ـن ــح ال ـم ـج ـلــس
ا خـتـصــا صــا وال يكسبه صفة
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،وك ـ ـ ــل مــا
ك ــان يـمـلـكــه ه ــو اإلفـ ـ ــادة بـعــدم
اختصاصه.
 -٣وا ل ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــر أن
الـمـجـلــس لــم يـكـتــف بــأنــه نظر
وأبدى رأيه فيما ال اختصاص
لـ ــه فـ ـي ــه ،بـ ــل ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـح ــدود
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ل ــاخـ ـتـ ـص ــاص،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــك م ـ ـبـ ــدأ الـ ـفـ ـص ــل ب ـيــن
السلطات ،حينما سمح لنفسه
أن يتناول المالءمات السياسية
والـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـمـ ــوضـ ــوع
األح ــزاب ،مما هــو مجال مقرر
ومـ ـقـ ـص ــور ع ـل ــى الـسـلـطـتـيــن
التشريعية والتنفيذية ،ومن
ث ــم ف ـ ــإن رأيـ ـ ــه ج ـ ــاء مـتـنــاقـضــا
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــات وال ـ ـن ـ ـصـ ــوص
الحاكمة الختصاص المجلس
األعلى للقضاء بل والنصوص
ا لــد س ـتــور يــة المتعلقة بفصل
السلطات.
 -٤وال يفوتنا التنويه إلى
أن انحراف السلطة التنفيذية
عندما أحالت االقتراح بقانون
ال ـ ـمـ ــذكـ ــور ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء ،هـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ــزج
الـقـضــاء فــي أع ـمــال ال تـمــت له
ب ـص ـلــة ،ف ــي ح ـيــن أن ـه ــا تــدخــل
في صميم اختصاص السلطة
التنفيذية ،وهو ال شك تصرف
تآخذ عليه السلطة التنفيذية.
َ -٥و ِم َّما يعاب شكليا أيضا
ه ــو أن ي ـب ــدي ال ـم ـج ـلــس رأي ــه
فــي ه ــذا ال ـمــوضــوع ،وم ــن بين
أعـ ـض ــائ ــه ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن أعـ ـض ــاء
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وهــو
م ـ ــا يـ ـ ـ ــؤدي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــادرة ع ـلــى
ا لـمـطـلــوب ،ويصيب المحكمة
الدستورية بعوار عدم األهلية
ب ـن ـظــر أي نـ ـ ــزاع ي ـت ـع ـلــق ب ـهــذا
ال ـم ــوض ــوع بـشـكــل م ـبــاشــر أو
غير مباشر ،بل ربما يلحق كل
درجات التقاضي التي تصاب
ب ـه ــذا ال ـ ـعـ ــوار ،ب ـس ـبــب طبيعة
تكوين المجلس وأعضائه.
ً
ثانيا :المآخذ الموضوعية
على رأي المجلس.
أ -ذك ـ ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
ل ـل ـق ـضــاء أن «إنـ ـش ــاء األح ـ ــزاب
السياسية في الكويت ال سند

المذكرة التفسيرية للمادة ٥٧
أبـ ـ ــرزت ال ـم ــذك ــرة ال ـت ـف ـس ـيــريــة بــالـتـفـسـيــر
ال ـخــاص لـلـمــادة  ٥٧مــن الــدسـتــور ض ــرورات
االلـ ـت ــزام بــاألغـلـبـيــة الـبــرلـمــانـيــة ال ـتــي تــأتــي
تلقائيا مــن الـنـظــام الـحــزبــي ،وتتغير وفقا
له عند تشكيل كل حكومة جــديــدة ،فــأوردت
«وتـنـحــي ال ـ ــوزارة وتـشـكـيــل وزارة جــديــدة -
ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء
ب ـ ــال ـ ــوزارة ال ـســاب ـقــة  -أمـ ــر تــوج ـبــه األصـ ــول
البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن إلى أبعد
من ذلك المدى ،إذ تقرر أن الوزارة الجديدة ال
يستقر بها المقام – أو ال ّ
تعين أصال تعيينا

نهائيا – إال بعد الحصول على ثقة المجلس
النيابي الجديد ،وهذا أمر منطقي ،ألن تجديد
االنـتـخــاب مـعـنــاه الـتـعــرف عـلــى الـجــديــد من
رأي األمة».
 -٥من جماع ما تقدم ومجمله ،يتبين كيف
التفسيرية أوضـحــا
أن الــدسـتــور ومــذكــرتــه
ّ
أن األحــزاب السياسية ال تمثل تهديدا على
الـبــاد ،وال خـطــرا على الحكم الديمقراطي،
كما أورد المجلس األعلى للقضاء ،بل على
العكس من ذلــك جعلت منه ركيزة وجوهرا
للحكم الديمقراطي واستقراره.

جمعية مشرف تطرح «بطاقة ذوي الهمم»

ً
تمنحهم خصما قدره  %25على المشتريات الشهرية
طـ ـ ــرحـ ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـش ــرف
التعاونية بطاقة «ذوي الهمم»،
وهـ ـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــاقـ ــة تـ ـعـ ـن ــى بـ ـ ــذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،تتيح
لحاملها الحصول على خصم
 %25على المشتريات الشهرية
م ــن ال ـس ــوق ال ـمــركــزي وجميع
األفرع التابعة للجمعية ،وبما
ً
ال يزيد على  100دينار شهريا.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة الـعـمــل
االجتماعي في الجمعية عيسى
الـ ـ ـق ـ ــاف ان الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ه ــذه
ال ـب ـطــاقــة ه ــو تـمـيـيــز اص ـحــاب
هــذه الـفـئــة ،ومنحهم استثناء
ليدركوا أنهم جزء ال يتجزأ من
ً
الـمـجـتـمــع ،م ــؤك ــدا أن «مـشــرف
تـتـبـنــى األفـ ـك ــار وال ـم ـق ـتــرحــات
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـع ــود
بالفائدة على هذه الفئة».
وطـ ــالـ ــب ال ـ ـقـ ــاف «اصـ ـح ــاب
هـ ــذه ال ـف ـئــة ب ـمــراج ـعــة مجلس

االدارة فــي مـشــرف الستخراج
ه ــذه الـبـطــاقــة واالس ـت ـفــادة من
مميزاتها».
وتـ ــابـ ــع قـ ــائـ ــا «ان مـجـلــس
ً
اإلدارة يولي هذه الفئة اهتماما،
وي ـس ـع ــى ال ـ ــى م ـن ـح ـهــا أف ـضــل
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،وذل ـ ـ ــك عـ ـب ــر ط ــرح
العروض واألنشطة التي تتيح
لذوي الهمم المشاركة والتعبير
عن مواهبهم وأفكارهم».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــى أن
االهتمام بأصحاب هــذه الفئة
ال يقتصر على تقديم «بطاقة
الـ ـخـ ـص ــوم ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» ،بــل
س ـي ـم ـت ــد الـ ـ ــى مـ ـن ــاح ــي اخـ ــرى
ً
ً
مستقبال ،موضحا أن الجمعية
ت ـس ـع ــى الـ ـ ــى م ـش ــارك ـت ـه ــم فــي
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ومـ ـنـ ـه ــا
االدبيـة والثقافية والرياضية
واالجتماعية.
وا ك ـ ـ ـ ــد ان مـ ـجـ ـل ــس االدارة

عيسى القالف

يبحث عـمــا هــو جــديــد لخدمة
الـمـســاهـمـيــن وارض ــائ ـه ــم قــدر
االمكان ،مشيرا الى ان «مشرف»
حريصة على تلبية متطلبات
مساهميها واهالي المنطقة بما
يرضي الطموح.

له في الدستور وأنه يحظرها».
 -١وا ل ـح ـق ـي ـقــة ه ــي أن رأي
المجلس هو المفتقد األساس
وال ـس ـنــد ،وي ـشــوبــه التسطيح
واإلرسـ ــال الـخــالــي مــن الدليل،
إذ إن ال ــدس ـت ــور ال ـكــوي ـتــي في
نص المادة  ٤٣ولفظها ،قصد
األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة بعينها،
وهـ ـ ــو مـ ــا أوضـ ـحـ ـت ــه ص ــراح ــة
المذكرة التفسيرية للدستور،
وهي التي لها قيمة دستورية
تماثل الدستور ذاته ،حيث جاء
فيها «تقرر هذه المادة (حرية
تكوين الجمعيات والنقابات)
دون ال ـن ــص ع ـلــى «ال ـه ـي ـئــات»،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـم ــل فـ ـ ــي م ــدل ــولـ ـه ــا
ال ـعــام بـصـفــة خــاصــة األح ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ح ـتــى ال يتضمن
النص الدستوري اإللزام بإباحة
إن ـش ــاء ه ــذه األح ـ ـ ــزاب ،ك ـمــا أن
عدم إيراد هذا اإللزام في صلب
المادة ليس معناه تقرير حظر
دستوري يقيد المستقبل ألجل
غـيــر مـسـمــى ،ويـمـنــع الـمـشــرع
من السماح بتكوين أحزاب إذا
رأى محال لذلك ،وعليه فالنص
ال ــدس ـت ــوري ال ـم ــذك ــور ال يـلــزم
بحرية األح ــزاب وال يحظرها،
إنـ ـم ــا يـ ـف ــوض األمـ ـ ــر لـلـمـشــرع
الـعــادي دون أن يأمره في هذا
الشأن أو ينهاه».
إذا م ــن مـطــالـعــة ال ـم ــادة ٤٣
من الدستور ،وتعليق المذكرة
التفسيرية عليها ،نجد ،خالفا
لــرأي المجلس المرسل ،سندا
م ـبــاشــرا ل ــأح ــزاب السياسية
بالمادة  ٤٣وتفسيرها الملزم.
 -٢إن ن ــص ا ل ـ ـمـ ــادة  ٤٥مــن
ال ــدسـ ـت ــور ،الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت بـعــد
المادة  ٤٣منه بمادتين ،تعتبر
س ـ ـنـ ــدا مـ ـب ــاش ــرا عـ ـل ــى إب ــاح ــة
ال ــدس ـت ــور ال ـكــوي ـتــي ل ــأح ــزاب
السياسية وتحوطه لنشأتها
مستقبال ،فتعامل معها ،فقد
ن ـص ــت ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــادة ص ــراح ــة
عـلــى أن «لـكــل ف ــرد أن يخاطب
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة كـ ـت ــاب ــة
وبتوقيعه ،وال تكون مخاطبة
السلطات باسم الجماعات إال
للهيئات النظامية واألشخاص
المعنوية».
وهنا لفظ الهيئات النظامية
يـشـمــل ضـمــن مـعـنــاه األح ــزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أوضـ ـح ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــريـ ــة ف ــي
تـفـسـيــرهــا ل ـل ـمــادة  ،٤٣وال ـتــي
أشرنا إليها بالفقرة السابقة،
وهـ ــو ه ـن ــا ي ـع ـنــي ب ـك ــل تــأكـيــد
وي ـ ـق ـ ـيـ ــن م ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــة إن ـ ـشـ ــاء
ً
األحزاب السياسية ،وفقا لهذه
المادة من الدستور الكويتي.
 -٣إن بـ ـن ــاء ا ل ــد سـ ـت ــور فــي
م ـع ـظ ــم ن ـص ــوص ــه ال ـمــرت ـب ـطــة
بعمل مجلس األمــة يبرهن أن
ال ـع ـمــل الـتـكـتـلــي يـشـجــع عليه
الــدسـتــور ،أي العمل الحزبي،
وه ــو مــا تـجـســده ،عـلــى سبيل
المثال ،المواد ١١٢ ،١٠١ ،٩٤ ،٩٢
وغيرها الكثير ،فضال عن تبني
الالئحة الداخلية في العديد من
المواد للتوجه ذاته.
 -٤ا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاق ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــرة
ال ـت ـف ـس ـيــريــة إلنـ ـش ــاء األح ـ ــزاب
السياسية لكونها رديف النظام
ال ـبــرل ـمــانــي ،خ ــاف ــا لــاج ـتــزاء
ا ل ــذي اقتبسه مجلس القضاء
ع ـ ـلـ ــى طـ ــري ـ ـقـ ــة« ،وال تـ ـق ــرب ــوا
ال ـص ــاة ،»...للقفز على حقيقة
دعم وتبني المذكرة التفسيرية
لــأحــزاب الـسـيــاسـيــة ،وه ــو ما
تؤكده العبارات التالية» ،فهذه
المسؤولية هي التي يخشى أن
تجعل من الحكم هدفا لمعركة
ال هـ ــوادة فـيـهــا بـيــن األحـ ــزاب،
بل تجعل من هذا الهدف سببا
رئ ـي ـس ـي ــا ل ــانـ ـتـ ـم ــاء إلـ ـ ــى ه ــذا
ال ـح ــزب أو ذاك ،ول ـيــس أخـطــر
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«المكاتب الهندسية» و«المركزي»
ناقشا التعاون لتوظيف «البدون»
أشاد اتحاد المكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية
بما يقوم به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غـيــر قــانــونـيــة ،الـهــادفــة إل ــى معالجة الـخـلــل الـقــائــم فــي أوض ــاع
المقيمين بصفة غير قانونية ،وتحقيق المصلحة العليا للكويت،
والحافظ على أمنها.
ولـفــت إل ــى تلقيه دع ــوة مــن رئـيــس الـجـهــاز صــالــح الفضالة،
لـبـحــث إمـكــانـيــة ال ـت ـعــاون بـيــن الـجــانـبـيــن ،لــدعــم ه ــذه الـجـهــود،
وتقديم االتحاد مبادرة لدعمها ،من خالل إيجاد الحلول لتوظيف
المقيمين بصورة غير قانونية ،وتدريبهم ،وإدخالهم إلى سوق
العمل.
وذكر رئيس االتحاد ،بدر السلمان ،أن اجتماعا ُعقد مع الفضالة
اطلع فيه على جهود الجهاز لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية .وأوضح السلمان أن مبادرة االتحاد تتضمن إمكانية
السعي إ لــى توظيف المقيمين بصفة غير قانونية ،ومخاطبة
الهيئة العامة للقوى العاملة ،للموافقة على توظيف نسبة ال
تتجاوز  50في المئة من النسبة المخصصة لتوظيف الكويتيين
بالقطاع الخاص لالستشارات الهندسية المحددة ،خصوصا في
المهن المساندة للعمل االستشاري التي ال تتوافر ،أو لصعوبة
إيجاد الكويتيين للوظائف المساندة للعمل االستشاري .وأكد أن
االتحاد على استعداد تام للتعاون مع الجهاز ،وفتح آفاق وسبل
التعاون ،إلنجاح هذا المشروع الوطني.

على سالمة الحكم الديمقراطي
ً
أن يكون هذا االنحراف أساسا
لـ ـبـ ـن ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي ال ــدول ــة بـ ــدال م ــن ال ـبــرامــج
وال ـم ـب ــادئ ،وأن ي ـكــون الحكم
غاية ال مجرد وسيلة لتحقيق
حكم أسلم وحياة أفضل ،وإذا
آل أمر الحكم الديمقراطي إلى
مـ ـث ــل ذل ـ ـ ــك ،ض ـي ـع ــت ال ـح ـق ــوق
والـ ـح ــري ــات ب ــاس ــم حـمــايـتـهــا،
وحـ ــرف ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي عن
موضعه ،ليصبح تجارة باسم
الوطنية ،ومــن ثــم ينفرط عقد
التضامن الوزاري على صخرة
المصالح الشخصية الخفية،
كـمــا تـتـشـقــق الـكـتـلــة الشعبية
داخــل البرلمان وخــارجــه ،مما
يفقد المجالس النيابية قوتها
والـشـعــب وحــدتــه .وه ــذا يدعم
ت ـكــويــن األحـ ـ ــزاب ع ـلــى أس ــاس
ال ـم ـب ــادئ والـ ـب ــرام ــج ،لـكــونـهــا
مـ ــن أس ــاسـ ـي ــات بـ ـن ــاء ال ـن ـظــام
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي ،كـ ـم ــا تـ ـسـ ـت ــدرك
ال ـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة ذلـ ــك ،بل
ومــا تبينه كــل عـبــاراتـهــا التي
نــوردهــا في الجزء الالحق من
هذه الدراسة ،وهذا يأتي خالفا
لــاجـتــزاء ال ــذي أوردت ــه مذكرة
مجلس القضاء األعلى.
ب -أورد ال ـم ـج ـلــس األع ـلــى
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء «أن األ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
السياسية تمثل تهديدا على
ال ـ ـبـ ــاد ،وخـ ـط ــرا ع ـل ــى ال ـح ـكــم
الديمقراطي».
وه ــو رأي ش ــاذ اعـتـمــد على
اجتزاء من المذكرة التفسيرية،
وبالمخالفة لصريح ما قررته
الـمــذكــرة التفسيرية مــن جهة،
ب ــل وخ ــاف ــا لـلـمـسـتـقــر ف ــي كل
األن ـظ ـم ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـتــي
جعلت األحزاب السياسية حجر
الزاوية في بنائها واستقرارها
بل وتطورها من جهة أخرى.
فمجلس القضاء أغفل كافة
ال ـن ـص ــوص ال ــدس ـت ــوري ــة الـتــي
ق ـ ـ ـ ــررت مـ ـش ــروعـ ـي ــة األح ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ومـ ـث ــالـ ـه ــا (،٤٣
 ،)٥٦ ،٤٥ب ــل أ غـ ـف ــل أ يـ ـض ــا مــا
س ـطــرتــه ال ـم ــذك ــرة الـتـفـسـيــريــة
ال ـت ــي أبـ ـ ــرزت أه ـم ـيــة األح ـ ــزاب
السياسية ،وضرورتها للنظام
الديمقراطي ،ومــن ذلــك قولها
«فالصالح العام هو رائد الوزير
ف ــي ال ـح ـك ــم ،وهـ ــو ك ــذل ــك رائ ــد
المجلس فــي الــرقــابــة ،فوحدة
هـ ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف ك ـف ـي ـلــة ب ـض ـمــان
وحدة االتجاه وتالقي المجلس
والحكومة ،في تقدير مصلحة
المجموع ،على كلمة سواء».
وقــول ـهــا أي ـضــا ب ـمــراعــاة ما
تتجه إليه األغلبية البرلمانية
بـقــولـهــا «ت ــارك ــا األمـ ــر لتقدير
رئيس الدولة في ظل التقاليد
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ــوج ــب أن
يـكــون ال ــوزراء قــدر المستطاع
م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة».
كما أوضـحــت ذلــك فــي تكوين
المجلس الذي ال بد من احترام
أغ ـل ـب ـي ـت ــه وط ــريـ ـق ــة ت ـك ـ ّـون ـه ــا،
ف ـ ـقـ ــررت «وبـ ـ ـه ـ ــذا ال ـت ـح ــدي ــد ال
ي ـكــون ه ـنــاك خ ــوف مــن إغ ــراق
مجلس األم ــة (وع ــدد أعضائه
أصال خمسون عضوا) بأعضاء
غير محددي العدد من الوزراء
المعينين من خارج المجلس،
مـ ـم ــا ي ـخ ـش ــى مـ ـع ــه ال ـم ـس ــاس
بشعبية المجلس النيابي أو
بأهمية قرارته».

دعم إيجابي
إن الثناء على دور األغلبية
الـتــي تسحب الثقة مــن رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ت ـبــرهــن على
الدعم اإليجابي للعمل التكتلي
والحزبي معا في عبارتها «كما
أن تـجــريــح ال ــوزي ــر ،أو رئيس

محمد المقاطع
مجلس الوزراء بمناسبة بحث
م ــوض ــوع عـ ــدم ال ـث ـق ــة أو ع ــدم
التعاون ،كفيل بإحراجه والدفع
به إلى االستقالة ،إذا ما استند
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـج ــري ــح إلـ ـ ــى ح ـقــائــق
دام ـغ ــة وأسـ ـب ــاب ق ــوي ــة ت ـتــردد
أصداؤها في الــرأي العام .كما
أن هذه األصــداء ستكون تحت
نـظــر رئ ـيــس ال ــدول ــة بــاعـتـبــاره
الحكم النهائي في كل ما يثار
حول الوزير أو رئيس مجلس
الوزراء».
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــردت ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة
الـتـفـسـيــريــة ،فــي ب ـيــان ،أهمية
ال ـ ــرأي ال ـع ــام الـمـنـظــم ف ــي دعــم
واستقرار الحكم الديمقراطي
ب ـقــول ـهــا «وم ـ ــن وراء الـتـنـظـيــم
الدستوري لمسؤولية الــوزراء
السياسية،توجد كذلك وبصفة
خاصة رقابة الرأي العام التي ال
شك في أن الحكم الديمقراطي
يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها
وض ـم ــان ــات ـه ــا ،وي ـج ـع ــل مـنـهــا
مــع الــزمــن الـعـمــود الـفـقــري في
شعبية الحكم.
وهذه المقومات والضمانات
في مجموعها هي التي تفيء
عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ـح ـبــوحــة
من الحرية السياسية ،فتكفل
لهم.« ....
وتختتم المذكرة التفسيرية
بـ ـي ــانـ ـه ــا ب ــأهـ ـمـ ـي ــة األحـ ـ ـ ـ ــزاب
ومــراعــاة األغلبية الـتــي يتسم
فيها المجلس بقولها «إضافة
إلـ ــى م ــا ي ــرج ــى م ــع ال ــزم ــن مع
ت ـن ــاق ــص عـ ــدد ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن
يعينون من غير أعضاء مجلس
األمـ ــة ،وم ــن ال ـت ـجــاوب واقـعـيــا
 ك ـم ــا س ـب ــق  -مـ ــع ات ـج ــاه ــاتالمجلس المذكور وعدم الرغبة
فــي مخالفة ن ـظــره ،ول ــو كانت
لهذه المخالفة وسيلة شكلية
في الدستور».

مفهوم عكسي
ولعل فــي التفسير الخاص
ل ـل ـم ــادة  56م ــن ال ــدسـ ـت ــور مــا
ي ـب ــره ــن بـ ـمـ ـف ــرده ع ـل ــى تـبـنــي
ال ــدسـ ـت ــور ل ـ ــأح ـ ــزاب ب ـقــول ـهــا
«أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة إلـ ــى
الـ ـمـ ـش ــاورات ال ـت ـق ـل ـيــديــة الـتــي
تـسـبــق تعيين ر ئ ـيــس مجلس
الوزراء ،وهي المشاورات التي
ي ـس ـت ـط ـلــع ب ـم ــوج ـب ـه ــا رئ ـي ــس
الدولة وجهة نظر الشخصيات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ص ــاحـ ـب ــة ال ـ ـ ــرأي
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وفـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا،
رئيس مجلس األم ــة ،ورؤســاء
الجماعات السياسية ،ورؤساء
الــوزارات السابقين الذين يرى
رئ ـي ــس ال ــدول ــة م ــن الـمـفـيــد أن
يستطلع رأيهم ،ومن إليهم من
أصحاب الرأي السياسي».
فالجماعات السياسية هنا

هي األحزاب السياسية ،خالفا
ل ـم ــا ع ـم ــدت م ــذك ــرة الـمـجـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء ل ـم ـجــافــاتــه
واجتزاء خالفه ،وقلب مفهومه
المباشر لمفهوم عكسي.

خاتمة
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــاف،
ِ
وختاما لهذه الدراسة السريعة
المختصرة ،يتبين كيف أن رأي
الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء قد
جاء مرسال خلوا من األساس
والـ ـسـ ـن ــد ،وم ـع ـي ـب ــا وم ـن ـت ـقــدا
لمجافاته للصواب ،وبل وربما
مـ ـق ــوض ــا ألحـ ـ ـك ـ ــام ال ــدسـ ـت ــور
وال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،وهــو
قبل ذلك وبعده ،أقحم القضاء
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع ال اخ ـت ـص ــاص
ل ــه ف ـيــه أص ـ ــا ،ب ــل أنـ ــه أص ــاب
المجلس بعوار «عدم األهلية»
لـنـظــر أي قـضـيــة ت ـعــرض على
أع ـض ــائ ــه ف ــي أي م ــن درجـ ــات
ال ـت ـق ــاض ــي م ـس ـت ـق ـبــا تـتـعـلــق
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع ب ـ ـصـ ــورة
مباشرة أو غير مباشرة ،وعلى
وجـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ألن ث ـ ــاث ـ ــة مــن
أعضائها هم أعضاء بمجلس
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،وهـ ـ ـ ــو مــا
يـسـتــو جــب رد هـ ــم أو ّ
تنحيهم
حينما يعرض هذا الموضوع
عليهم.
وهنا ال بد من التذكير بما
ال بـ ــد مـ ــن ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ــه ،وه ــو
ضرورة فصل رئاسات القضاء
الثالث ،وهــي رئاسة المجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء عـ ــن رئ ــاس ــة
مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ع ــن رئــاســة
الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،أس ــوة
بـ ــالـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ــا يـنـهــي
احتمال التداخل ،بل وتعارض
ال ـم ـصــالــح وي ـح ـقــق الـحــوكـمــة
الطبيعية للسلطة القضائية
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاد واالسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة
والرقابة الذاتية.

رأي شاذ
اعتمد على
اجتزاء من
المذكرة
التفسيرية
وبالمخالفة
لما ورد بها
من جهة
أخرى

الجمارك :ضبط  22كغ ماريغوانا بالمطار
●

محمد الشرهان

ت ـم ـك ــن رجـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك فــي
المطار الدولي من إحباط محاولة
ً
تهريب  22كيلوغراما من مخدر
ال ـمــاري ـغــوانــا إل ــى داخـ ــل ال ـبــاد،
حاول مسافر إفريقي إدخالها عن
طريق إخفائها داخل أماكن سرية
في حقائب سفره.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،قـ ــال عضو
لجنة اإلعــام الجمركي بــاالدارة
العامة للجمارك نواف المطر إن
رجــال الجمارك بالمطار الدولي
 T1اشتبهوا بالوافد عند وصوله
إلـ ـ ــى قـ ـس ــم ال ـت ـف ـت ـي ــش ،إذ ب ــدت
ً
عـلـيــه عــامــات االرتـ ـب ــاك ،مـشـيــرا
إل ـ ــى أنـ ـه ــم أخـ ـضـ ـع ــوا ال ـم ـســافــر
القادم من احــدى الــدول األوربية
للتفتيش الدقيق ،وعثروا داخل
أمـتـعـتــه عـلــى نـحــو  22كـيـلــو من
م ـ ـ ــادة الـ ـم ــاريـ ـغ ــوان ــا الـ ـمـ ـخ ــدرة،
لـ ـيـ ـت ــم الـ ـتـ ـحـ ـف ــظ عـ ـل ــى الـ ـمـ ـه ــرب
والمضبوطات.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـم ـط ــر أن ال ـم ــدي ــر

المضبوطات
ال ـعــام ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك
الـمـسـتـشــار جـمــال ال ـجــاوي أمــر
ب ــإح ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــد إلـ ـ ــى األج ـ ـهـ ــزة
المختصة فــي وزارة الــداخـلـيــة،
ً
مثمنا يقظة منتسبي اإلدارة في
التصدي لعصابات تهريب المواد
المخدرة.
وأك ـ ـ ـ ــد أن رج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك،
بخبراتهم العريقة و بـمــا توفره
لهم الحكومة من أجهزة ومعدات
مـتـقــدمــة ،بــالـمــرصــاد للمهربين

وال ـ ــذي ـ ــن ي ـس ـت ـه ــدف ــون ال ـك ــوي ــت
بسمومهم الفتاكة.
وذكــر المطر أن اإلدارة العامة
للجمارك تحذر كل من تسول له
نفسه تهريب ا ل ـمــواد الممنوعة
والـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة بـ ـشـ ـت ــى ال ـس ـب ــل
ً
وال ــوس ــائ ــل ،الفـ ـت ــا الـ ــى ان ه ــذه
ً
الضبطية تأتي استمرارا لجهود
رجال اإلدارة العامة للجمارك في
التصدي لعمليات تهريب المواد
المخدرة بأشكالها.
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«المواصالت»
إيرادات
من
%75
وتعادل
التجارية»
«الخدمات
إيرادات
دينار
مليون
48
•
ً
• نعمل على إطالق تطبيق إلكتروني للمواطنين والشركات لدفع الرسوم إلكترونيا
ً
توجها لخفض تعرفة اإلنترنت من
وقال المجرن ،في حوار مع «الجريدة» ،إن هناك
كشف مدير إدارة حسابات الخدمات التجارية في وزارة المواصالت أحمد المجرن ،أن
ً
وزارة المواصالت ،بالتنسيق مع هيئة االتصاالت ،مؤكدا أن الكويت تواكب التكنولوجيا
إيرادات اإلدارة بلغت خالل السنة المالية الماضية ً 2019 / 2018نحو  48مليون
العالمية في جميع المجاالت ،إذ تعتبر من الدول السباقة في هذا األمر.
دينار ،وهي تعادل ما يقارب  75في المئة من إيرادات الوزارة ،موضحا أن اإلدارة
الوزارة تعمل على إطالق تطبيق إلكتروني للمواطنين والشركات لدفع
ان
إلى
ولفت
الخدمات
تتبعها مراقبتان ،هما مراقبة حسابات كبار العمالء ،واألخرى مراقبة حسابات
ً
الرسوم إلكترونيا ،إضافة إلى أن العمل قائم لتوفير «براءة الذمة» في المقسمات
التجارية ،واألولى تختص بالحكومة والسفارات والشيوخ وأعضاء مجلس األمة ،أما
لتسهيل المهام على الشركات والمواطنين ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:
الثانية فتعنى بالشركات والمواطنين.
يوسف العبدالله

إلغاء «الليز
ً
الين» قريبا
لضعف
اإلقبال ...و%90
من المشتركين
قرروا إيقاف
الخدمة

اتجاه لتوفير
«براءة الذمة»
في المقسمات
لتسهيل المهام
على الشركات
والمواطنين

جميع الوزارات
ملتزمة بسداد
مستحقاتها
المالية...
و«التربية»
و«الصحة»
و«الداخلية»
ً
األكثر استهالكا

• في البداية ...حدثنا عن إدارة
حسابات الخدمات التجارية في
وزارة الـمــواصــات ،وعــن طبيعة
األعمال التي تقدمها للجمهور.
ي ـنــدرج تـحــت إدارة حسابات
الخدمات التجارية مراقبتان ،هما
مــراقـبــة حـســابــات كـبــار الـعـمــاء،
وم ــراقـ ـب ــة حـ ـس ــاب ــات ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،واألولـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـخ ـتــص
بالحكومة والسفارات والشيوخ
وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــة ،حـيــث
تـصــدر فــواتـيــرهــم ومحاسبتهم
وفق معاملة «في آي بي» ،فوزارة
ً
ال ـخــارج ـيــة م ـثــا تـخــاطـبـنــا بــأي
ش ــيء يمثلها ،إذ ال يـجــوز قطع
ال ـخ ــدم ــة ع ـمــا ي ـم ـثــل الـ ــدولـ ــة ،إال
بقرار وزاري.
أمـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
التجارية فتختص بـ  10خدمات،
مــن ضمنها إص ــدار ب ــراء ة الذمم
للشركات ،وإضافة الخدمات إليها
مثل «خــدمــة  ،»ISDNوهــي عبارة
عــن ك ــارت يتم تركيبه على خط
بدالة ( )1800لفتح  30قناة (خط)
ورسومها نحو  1200دينار ،وذلك
مقابل الربط مع البدالة التجارية،
أو النطاق الثالثي.
ً
ومن تلك الخدمات أيضا خدمة
«الليز اليــن» وهــي خدمة قديمة،
تختص بطلب اال ت ـصــال بشبكة
اإلنترنت من الهاتف األرضي ،إلى
جانب الربط بين البنوك بعضها
ال ـب ـع ــض وب ـي ـن ـه ــا وبـ ـي ــن ال ـب ـنــك
ال ـم ــرك ــزي ،وال ــرب ــط ب ـيــن مـكــاتــب

الـسـفــريــات ،وه ــي خــدمــة اإلقـبــال
عـلـيـهــا ض ـع ـيــف ،ون ـح ــن بـصــدد
إلغائها ،كما أن  90في المئة من
المشتركين قرروا إلغائها.
وم ــن ال ـخــدمــات ك ــذل ــك ،خــدمــة
االلياف الضوئية « »NGNالخاصة
بـشــركــات اإلنـتــرنــت وه ــي خمس
ش ــرك ــات ،أرب ـ ــع م ـن ـهــا تـسـتـطـيــع
توفير الخدمة للجمهور.
وهناك خدمة المسارات «Sub-
 ،»Ductويقصد بها مسار جزئي
لكيبالت الفاير ،إذ تقوم الشركات
مزودو ومشغلو خدمة االنترنت
وال ــوزارات بتأجير تلك الخدمة،
فتعطيها إدارة الشبكة الهاتفية
ال ـمــواف ـقــة الـفـنـيــة ،وم ــن ث ــم تـبــدأ
التركيب في الموقع.
ً
وم ــن ال ـخــدمــات أي ـضــا ،خدمة
الترددات ،ومنها ما يسمى «أبراج
الـ ــوزارة» ،ويقصد بها الـتــرددات
ال ـت ــي كـ ــان الـتـحـصـيــل ف ـي ـهــا من
اختصاص الوزارة ،غير أنها اآلن
ان ـق ـس ـمــت إل ــى ش ـق ـيــن ،ف ــاالب ــراج
الـتــي عـلــى مـبــانــي ال ـ ــوزارة تتبع
«المواصالت» أما ما يوجد منها
عـلــى الـمـبــانــي الـخــارجـيــة فيتبع
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
المعلومات.
ك ـم ــا نـ ـق ــدم خ ــدم ــة اس ـت ـغ ــال
مـســاحــات مــوقــع الـ ــوزارة ،إذ يتم
تأجير تلك المساحات وتحصيل
ال ـع ــائ ــد م ـن ـه ــا ،م ـث ــل «ال ـح ـكــومــة
مـ ـ ــول» الـ ـ ــذي ل ــه ت ـع ــرف ــة مـعـيـنــة.
ويتم تأجير المساحات الخاصة

ً
األلياف الضوئية ...مجانا

أكد المجرن أن الدولة تركب خدمة األلياف الضوئية
ً
فــي المناطق السكنية مـجــا نــا  ،على أن يتم تحصيل
ً
قيمة الخدمة عند استخدامها مستقبال ،كاستخدامها
ً
مثال في الهاتف أو االنترنت والكيبل للتلفاز(،)IPTV
ً
مــوض ـحــا أن اإلدارة تـطـمــح لـلـتـطــور ،وإض ــاف ــة دخــل
للوزارة.

بـ ــالـ ــوزارة لـلـحـكــومــة ول ـخــدمــات
الـ ــدولـ ــة ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ت ــم تــوحـيــد
األسعار هذا العام.
وتوجد كذلك خدمة «النطاق»
الخاصة باألرقام التي آل بيعها
واش ـت ــراك ــات ـه ــا إلـ ــى اخ ـت ـصــاص
هـيـئــة االتـ ـص ــاالت ،أم ــا نـقــل تلك
األرقام وتركيبها والتنازل عنها
فمن اختصاص الوزارة.
ومـ ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تــدخــل
ضـ ـم ــن ا خـ ـتـ ـص ــا ص ــات اإلدارة،
خدمة إدخال بيانات ومعلومات
الـشــركــات الحكومية والـخــاصــة،
ون ـ ـحـ ــن ب ـ ـصـ ــدد ت ــوفـ ـي ــر خ ــدم ــة
تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة الـ ـ ــذمـ ـ ــة ف ــي
المقسمات لتسهيل المهام على
الشركات والمواطنين دون عناء
الذهاب إلى الوزارة.
• ه ــل ه ـنــاك خ ــدم ــات ت ــم نقل
اختصاصاتها إلى الهيئة العامة
لالتصاالت؟
ه ـن ــاك عـ ــدة خ ــدم ــات انـتـقـلــت
اختصاصاتها إ لــى الهيئة مثل
«ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق» واألرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـث ــاث ـي ــة
التابعة للدولة وبعض الشركات،
وخدمة األرقام التجارية (،)1800
ونـطــاقــات الـهــواتــف الـنـقــالــة ،أمــا
خدمة التركيب والتنازل والتغيير
لالسم والمفتاح فمن اختصاص
الوزارة مقابل رسوم ،ومن وجهة
ن ـظــري أرى ضـ ــرورة نـقــل خــدمــة
الـتــركـيــب وال ـن ـقــل وال ـت ـن ــازل إلــى
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لالتصاالت وتقنية المعلومات،

ومــن الناحية الفنية ولمزيد من
الـمــركــزيــة وســرعــة إن ـجــاز العمل
ي ـت ـط ـلــب األمـ ـ ــر ن ـق ــل اخ ـت ـصــاص
خدمة التركيب والنقل إلى الهيئة
العامة لالتصاالت.
• َم ــن أك ـثــر الـمـسـتـفـيــديــن من
خدماتكم؟
شركات االتصاالت واإلنترنت،
إذ ن ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـسـ ـ ــؤو ل ـ ـ ـيـ ـ ــن ع ــن
جـمـيــع خــدمــات ـهــا ،م ـثــل شــركــات
أوريـ ــدو وزي ــن وفـيـفــا ،وشــركــات
كــوالـيـتــي ن ــت وف ــاس ــت تيليكوم
وكـيـمــز وغـلــف نــت وغـلــف ســات،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات
الـ ــاس ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ف ــي
ً
التغطية الالسلكية ،وهي حاليا
تغطي شبكة ا لــوا يــر لــس منطقة
ال ـم ـب ــارك ـي ــة وه ـ ـنـ ــاك ت ــوج ــه مــن
وزارة المواصالت لخفض تعرفة
اإلنـتــرنــت بالتنسيق مــع الهيئة
العامة االتصاالت.
• ك ــم ب ـل ـغــت اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـتــي
ح ـص ـل ـت ـهــا إدارت ـ ـ ـكـ ـ ــم فـ ــي الـ ـع ــام
الماضي؟
بلغت إيــرادات إدارة حسابات
الخدمات التجارية خــال السنة
الـمــالـيــة الـمــاضـيــة 2019 / 2018
ن ـح ــو  48م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وه ــي
تعادل ما يقارب  75في المئة من
إيرادات وزارة المواصالت.
ً
• هــل تمتلك إدارت ـكــم توجها
للعمل اإللكتروني؟
ن ـع ــم ،فـنـحــن نـعـمــل ع ـلــى ذلــك
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك حـ ـت ــى ي ـت ـس ـنــى

ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات دف ــع
ً
ا لــر ســوم إلكترونيا عبر تطبيق
ً
إلكتروني يخضع حاليا للتجربة.

خدمة «البلوك»
• ه ـ ــل م ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات أخ ـ ــرى
تختص بها اإلدارة؟
نـعــم لــديـنــا خــدمــات تحصيل
يـ ــدويـ ــة ،م ـث ــل خـ ــدمـ ــات ال ـش ـب ـكــة
الهاتفية ،وقطوعات الكيبالت ،إذ
يتم تصليحها أو نقلها ،فالكيبل
الذي يتعرض للقطع من المواطن
عن طريق الخطأ ،أو عبر شركات
المقاوالت التي تتسبب في قطع
الكيبالت الرئيسية وغيرها في
الشوارع ،يتم تثبيت ضبطية على
هذه الشركة ،ثم تسجيل اسمها،
وتقوم لجنة مشتركة بين وزارة
الـ ـم ــواص ــات وال ـب ـل ــدي ــة بــإث ـبــات
الـمـخــالـفــة وت ـغــريــم تـلــك الـشــركــة
المسؤولة عن القطع ،وللعلم فقد
تم تغريم إحدى الشركات بنحو
 50ألف دينار تم تحصيلها منها
نتيجة قطوعات كيبالت .ولدينا
كذلك خدمة وضع «البلوك» على
الشركات التي ال تعدل أو تحدث
بياناتها.
• ك ـيــف ي ـتــم تـحـصـيــل رس ــوم
الخدمات من كبار العمالء؟
 ك ـب ــار ال ـع ـم ــاء والـ ـسـ ـف ــاراتوالـشـيــوخ يـتــم التحصيل منهم
عبر إشعارات البنوك والشيكات
الـمـصــدقــة ،عـلـمــا بــأنـنــا ال نقطع

تشابك باالختصاصات
في سؤال حول اإلدارات التي آلت من وزارة
الـمــواصــات إلــى «االت ـص ــاالت» بعد إنشائها،
ذكر المجرن انها إدارات التراخيص والترددات
وبعض من الخدمات مثل خدمة النطاق وبيع
واشـتــراك األرقــام الثالثية المخصصة للدولة
وبعض الشركات ( )123وكذلك األرقام التجارية

( ،)1800غير أن هذه األرقام يتم نقلها وتركيبها
والتنازل عنها عن طريق الوزارة ،ونرى انتقال
الخدمة برمتها إ لــى اختصاص الهيئة حتى
يكون هناك مركزية في العمل ومن دون تشابك
في االختصاصات.

أحمد المجرن (تصوير عوض التعمري)
الخدمة عن الحكومة والسفارات
ً
إذ إن ل ـهــا ت ـعــامــل خـ ــاص ن ـظــرا
لطبيعة األعـمــال التي تقوم بها
تلك الجهات المهمة في الدولة.
• مــا أكـثــر الـ ــوزارات الـتــي لكم
عليها استحقاقات مالية؟
 كــل ال ـ ــوزارات مـلـتــزمــة ماليابـســداد المستحقات ،لـكــن هناك
من الوزارات من يستهلك خدمات
أكبر مثل وزارات التربية والصحة
والــداخ ـل ـيــة لــذلــك تـخـتـلــف قيمة
االستحقاقات المالية من وزارة
الى أخرى.
• ه ـ ـ ــل ل ـ ــديـ ـ ـك ـ ــم صـ ــاح ـ ـيـ ــات
قــانــون ـيــة ت ـمــارســون ـهــا ض ــد َمــن
يتخلف عن السداد؟
 نعم ،فمن يتخلف عن السدادً
نبدأ مطالبته أوال بشكل ودي عن
طــريــق مــراسـلــة مـبــاشــرة نطالبه
فـيـهــا ب ــال ـس ــداد ،وإذا امـتـنــع عن
الدفع يتم إرســال مطالبة أخرى
إليه عبر اإلدارة القانونية ،وبعد
ً
ً
ذلــك نــرســل كـتــابــا ثــالـثــا بــإنــذاره
بقطع الخدمات ،على أن يتم قطع
ال ـخ ــدم ــة ورفـ ــع دعـ ــوى قـضــائـيــة
بعد ذلك .وتصل مدة اإلنذار إلى
ً
ش ـهــريــن ت ـقــري ـبــا ،إذ ت ـك ــون مــدة
اإلنــذار األول أسبوعين ،والثاني
أسـبــوعـيــن ،ثــم يـتــم مـنــح العميل
م ـه ـلــة إض ــافـ ـي ــة ،وم ـه ـل ــة أخـ ــرى،
ل ـي ـب ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ن ـحــو
شهرين ،ويقوم فريق المطالبات
القضائية بتلك الخطوات.
• هــل هـنــاك ربــط داخـلــي بين

اإلدارة وبقية جهات الوزارة؟
 إدارت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـي ـ ــر مـ ــربـ ــوطـ ــةبـنـظــام «األوركـ ـ ـ ــال» الـمـتــوفــر في
«االت ـص ــاالت» والـمــربــوط ب ــوزارة
المالية ،وحاليا نعمل على نظام
«البيلنق» ،وهــو نظام محاسبي
قــديــم وي ـح ـتــاج لـتـطــويــر ،ولــذلــك
نـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــط عـ ـل ــى ن ـظ ــام
األورك ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،الـ ـ ـ ــذي ي ــوف ــر جـمـيــع
ال ـب ـيــانــات ال ــداخ ـل ــة إل ــى ال ـ ــوزارة
ويظهر التحصيالت مباشرة مع
النظام المحاسبي لدى الوزارة.

رؤية 2035
• ماذا عن استعدادات إدارتكم
ل ــرؤي ــة ال ـك ــوي ــت  2035وكـيـفـيــة
االرتقاء بالخدمات؟
 س ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ر ب ـ ــطإلكتروني بين وزارات الداخلية
والمالية والكهرباء والمواصالت،
ً
وهــو مـشــروع جاهز حاليا على
التنفيذ فقطُ ،
ويعنى بتحصيل
قيمة الخدمات أو المخالفات من
أي مكان في هذه ال ــوزارات ،ومن
المتوقع أن ينفذ هذا المشروع في
السنة المقبلة ،مــا لــم تكن هناك
أخ ـطــاء فــي ال ـن ـظــام .وم ــن الجيد
األخ ــذ بـفـكــرة الــدفــع اإللـكـتــرونــي
في المقسمات أو في الجمعيات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة مـ ـث ــل شـ ـ ـ ــراء ال ـخ ــط
واختياره ،دون الحاجة لمراجعة
اإلدارة ،مما يوفر الوقت والجهد
ويخفف الزحام بين المراجعين.

المخطط الهيكلي الجديد
قال المجرن إن إدارة حسابات الخدمات التجارية تم نقلها من
مبنى  8إل ــى مبنى قـطــاع الـمــالـيــة رق ــم  3فــي ال ــدور الـثــالــث حسب
المخطط الهيكلي الجديد ،وذلك في سبتمبر الماضي.
وأوضح المجرن أن اإلدارة ستعمل وفق الهيكل الجديد كمراقبة
بنفس ال ـخــدمــات ،لتصبح مــراقـبــة حـســابــات ال ـخــدمــات الـتـجــاريــة
التعرفة الدولية.

8
أكاديميا
الالفي لـ ةديرجلا :.سوق العمل بحاجة
لتخصص التغذية لعالج السمنة بالكويت
ةديرجلا
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سلة أخبار
ورش فنية في سكن الطالبات

« 1200طالب في كلية العلوم الحياتية ...وال أزمة بالشعب الدراسية المغلقة»
أكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د .أحمد
الالفي ،أن سوق العمل في البالد بحاجة إلى الكثير من التخصصات التي
تقدمها الكلية ،وأبرزها تخصص الغذاء والتغذية الذي يساهم في معالجة
ً
مشاكل السمنة في الكويت ،فضال عن حاجة السوق إلى تخصصات البيئة
والتواصل والمعلومات لما لها من أهمية كبيرة لدى المجتمع.
وقال الالفي ،في حواره مع «الجريدة» ،إن الكلية تسعى إلى حل المشكالت

حمد العبدلي

الكلية تسعى
إلى حل بعض
المشكالت
مع شركات
االتصاالت
وال أزمة في
اإلنترنت
السلكي

• حدثنا عن سبب تسمية
الكلية بـ «العلوم الحياتية»؟
أنـ ـ ـشـ ـ ـئ ـ ــت ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــام 2002
باسم كلية البنات الجامعية،
ً
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت تـ ـ ـض ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ،وفـ ـ ـ ــي عـ ــام
 2016تــم تغيير اسمها إلى
اسـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وإع ـ ـطـ ــاء
فرصة للشباب لاللتحاق بها،
بهدف توفير تعليم جامعي
عالي الجودة لطلبة الكويت
وطالباتها.
• مـ ــا هـ ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات
التي تطرحها الكلية؟
ً
تـ ـض ــم الـ ـكـ ـلـ ـي ــة عـ ـ ـ ـ ــددا مــن

التي ًتواجه عملية انتقالها إلى الشدادية مع بعض شركات االتصاالت،
مؤكدا أن القاعات الدراسية بالكلية مزودة بأحدث التقنيات العالمية ،وأنه
السلكي .وأضاف أن عدد المقيدين في الكلية يبلغ
ال مشاكل في اإلنترنت ً
 1200طالب وطالبة ،مشيرا إلى أنه ال أزمة في الشعب الدراسية المغلقة،
ألن أعداد الطلبة تعتبر قليلة مقارنة بكليات الجامعة
األخرى .وفيما يلي التفاصيل:

ال ـت ـخ ـص ـصــات مـنـهــا ال ـغ ــذاء
والتغذية ،والعلوم البيئية،
وعلوم اضطرابات التواصل،
وعلوم المعلومات.
• مـ ــا م ـ ــدى ح ــاج ــة س ــوق
العمل إلى هذه التخصصات؟
ال شك في أن سوق العمل
يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،خ ـص ــوص ــا
تخصص ال ـغــذاء والـتـغــذيــة،
أل نــه يتعلق بالسمنة ،وهي
مشكلة تواجه الكويت بشكل
خ ــاص وال ـعــالــم بـشـكــل ع ــام،
وس ـ ــوق ال ـع ـمــل ب ـحــاجــة الــى
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ،وكـ ــذلـ ــك
تخصصات البيئة والتواصل

والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ل ـم ــا ل ـه ــا مــن
أهمية كبيرة لدى المجتمع.
• ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن االنـ ـتـ ـق ــال
إلـ ــى م ــدي ـن ــة ص ـب ــاح ال ـســالــم
الجامعية وما أبرز المشكالت
التي واجهتكم؟
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال كـ ـ ــان فـ ـي ــه تـحــد
كـ ـبـ ـي ــر ،ألنـ ـ ــه كـ ـ ــان ف ـ ــي ف ـت ــرة
الصيف ومعظم أعضاء هيئة
ال ـت ــدري ــس خـ ــارج ال ـب ــاد في
إجــازاتـهــم ،ولكن بفضل الله
ثم تكاتف اإلداريين وأعضاء
هيئة التدريس الموجودين
ف ــي الـ ـب ــاد ج ـع ـل ـت ـنــا نـنـتـقــل
بهذه السرعة.
كما سعت الكلية إلــى حل

إقبال الطلبة
الذكور على
الكلية في
تزايد خالل
السنوات
الثالث األخيرة

«علوم المعلومات» يحصل على االعتماد األكاديمي

تخصص
علوم التغذية
سيحصل
على اعتماد
ً
أكاديمي قريبا

حصل برنامج علوم المعلومات ،الذي
يـقــدمــه قـســم ع ـلــوم الـمـعـلــومــات فــي كلية
العلوم الحياتية بجامعة ا لـكــو يــت ،على
االعتماد األكاديمي في «الحوسبة العامة»،
من منظمة  ABETالعالمية المتخصصة
في اعتماد برامج الهندسة والحوسبة.
وقالت القائمة بأعمال رئيس قسم علوم
ال ـم ـع ـلــومــات د .ه ـن ــادي ع ـبــدال ـســام« :تــم
اختيار تقرير التقييم الذاتي أيضا ،الذي
أعده القسم الستيفاء متطلبات االعتماد
من ضمن أفضل  ٥٠تقريرا على مستوى
الـعــالــم ،وتــم عــرض الـتـقــريــر فــي المؤتمر
ا ل ـس ـنــوي للمنظمة ف ــي داالس ،تكساس
بالواليات المتحدة».
وأض ــاف ــت ع ـب ــدال ـس ــام أن ق ـســم عـلــوم

ال ـم ـع ـل ــوم ــات يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر تـعـلـيــم
عالي الجودة يتسم بالشمولية والتوجه
نحو الحياة المهنية في نظم المعلومات
ال ـح ــاس ــوب ـي ــة ،واتـ ـب ــاع م ـن ـهــج ق ــائ ــم على
مخرجات لخدمة رؤية الكويت .2035
وأثـ ـن ــى ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
الحياتية د .أحمد الالفي على جهود القسم
المبذولة في تطوير العملية التدريسية
وال ـ ـن ـ ـه ـ ــوض ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي
بالجامعة.
الجدير بالذكر أن قسم علوم المعلومات
يمنح برنامج بكالوريوس علوم في علوم
المعلومات وبرنامجي ماجستير ،األول
فــي تكنولوجيا الـمـعـلــومــات واآلخ ــر في
ن ـظــم ال ـم ـع ـلــومــات ال ـحــاســوب ـيــة ،ويــؤهــل

القسم طلبته للعمل في مجاالت متعددة
بــأقـســام نـظــم الـمـعـلــومــات فــي القطاعين
العام والخاص.
ً
ويعمل القسم حــالـيــا ،وبــالـتـعــاون مع
الشؤون العلمية في الجامعة ،على تغيير
م ـس ـم ــاه ل ـي ـص ـبــح ق ـس ــم ن ـظ ــم م ـع ـلــومــات
الحاسوب ،بما يعكس المحتوى العلمي
والمهني لمقررات الئحة البرنامج ،ويخدم
مصلحة خريجي القسم في سوق العمل،
ويتيح المجال للحصول على االعتماد
األكاديمي المتخصص للبرنامج من قبل
« »ABETكـبــرنــامــج معتمد فــي الحوسبة
عامة ونظم المعلومات خاصة.

بعض المشكالت مع شركات
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وال ي ــوج ــد أي
مشاكل في االنترنت السلكي،
ك ـمــا أن ال ـق ــاع ــات ال ــدراس ـي ــة
مـ ـ ـ ــزودة بـ ــأحـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات
العالمية.
• كم عدد الطلبة المقيدين
في كلية العلوم الحياتية؟
عــدد المقيدين فــي الكلية
يـبـلــغ  1200طــالــب وطــالـبــة،
وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ت ـخ ـص ـص ــات ـه ــا
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ل ـج ـم ـي ــع ال ـط ـل ـبــة
المستوفين لـشــروط القبول
بها.
• ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاك خـ ـ ـط ـ ــة
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـف ـتــح ع ـ ــدد مــن
التخصصات الجديدة؟
نحن في طور التشاور مع
األقسام العلمية لطرح أفكار
جــديــدة تـخــدم س ــوق العمل،
ونحن سباقون في طرحها،
فالكلية تعمل عـلــى مواكبة
ت ـطــور ال ـب ــرام ــج الـتـعـلـيـمـيــة،
ولكن طرح التخصصات يتم
بــالـتـنـسـيــق م ــع اح ـت ـيــاجــات
مختلف القطاعات في الدولة.
• ما هي برامج الدراسات
العليا التي تطرحها الكلية؟
ال ـك ـل ـي ــة ل ــديـ ـه ــا  5ب ــرام ــج
دراسات عليا ،هي ماجستير
«الغذاء والتغذية» ،و«سالمة
األغذية» ،و«علوم المعلومات»
وأخـ ـ ـي ـ ــرا «ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة» ،والـ ـت ــي
تخدم سوق العمل ،وتواكب
متطلبات احتياجات مختلف
قطاعات الدولة.
• هـ ـ ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــة يـ ـع ــان ــون

مشاكل الشعب المغلقة في
الكلية؟
مـ ـق ــارن ــة ب ـب ــاق ــي ال ـك ـل ـيــات
يعتبر عدد الطلبة في «العلوم
الحياتية» قليال نسبيا ،وهذا
األمر يساهم في عدم وجود
مشاكل في الجداول الدراسية
ل ـ ــدى م ـخ ـت ـلــف ال ـط ـل ـب ــة ،وال
ت ـ ــوج ـ ــد أزمـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـشـ ـع ــب
الدراسية المغلقة.
• ما هي أبــرز االعتمادات
العالمية التي حصلت عليها
الكلية؟
ال شــك أن جامعة الكويت
ل ــديـ ـه ــا اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات ك ـث ـي ــرة،
و«ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة» هــي
إحــدى أعمدتها ،وسيحصل
تخصص علوم التغذية على
اعتماد أكاديمي قريبا.
• بـ ـ ــرأي ـ ـ ـكـ ـ ــم م ـ ـ ــا أسـ ـ ـب ـ ــاب
عـ ـ ــزوف ال ـك ـث ـيــر مـ ــن الـطـلـبــة
ع ـ ــن االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ـ ـ ـ «الـ ـعـ ـل ــوم
الحياتية»؟
قــد يــرجــع السبب فــي ذلك
أن الكلية أنشئت في األصل
للبنات فقط قبل عــام ،2016
ولـ ـ ــم تـ ـك ــن مـ ـت ــاح ــة ل ـل ـطــاب
الذكور ،ولكن خالل السنوات
الـثــاث األخ ـيــرة هـنــاك اقبال
من الطالب ،وال شك سيكون
ه ــذا اإلق ـبــال تــدريـجـيــا ،ومــن
ال ـم ـتــوقــع أن ت ـك ــون ال ــزي ــادة
خالل الفترة المقبلة.

أقامت إدارة األنشطة الثقافية
والفنية بالتعاون مع إدارة
اإلسكان الطالبي ورشا فنية
في سكن الطالبات بالحرم
الجامعي بكيفان أخيرا.
وشارك عدد من الطالبات في
الورش المتنوعة تحت إشراف
مجموعة من مشرفات القسم
الفني بحضور القائمة بأعمال
رئيس القسم الفني ناديا
الطراورة.

الجامعة تنظم لقاء إرشاديًا
نظم قسم اإلرشاد األكاديمي
في جامعة الكويت لقاء
إرشاديا بثانوية الرسالة
الثنائية اللغة في منطقة
المهبولة أخيرا للحديث عن
جامعة الكويت وما تحتويه
من خدمات وإدارات ،وذلك
بشرح تفصيلي لكل ما يفيد
طلبة المرحلة الثانوية حول
جامعة الكويت والتعريف
بالخدمات واألنشطة.

«األنشطة» أطلقت بطولة
كرة القدم

نظمت إدارة االنشطة
الرياضية في جامعة الكويت
أخيرا أول البطوالت للفصل
الدراسي األول ،وهي بطولة
كرة القدم للطلبة المستجدين
على صالة األلعاب الرياضية
في كلية الهندسة والبترول
في الحرم الجامعي بالخالدية.

ً
«اتحاد الجامعة» :النمش رئيسا لـ«المستجدين»
المطيري :حريصون على تفعيل دور اللجان والروابط واألندية
أعـلــن رئـيــس الهيئة اإلداري ـ ــة فــي االتـحــاد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت  -ف ـ ــرع ال ـجــام ـعــة
عبدالرحمن المطيري تزكية يوسف النمش
رئـيـســا لــرابـطــة المستجدين لـلـعــام النقابي
.2020-2019
وتهدف الرابطة إلى تقديم الخدمات والدعم
الالزم للطلبة المستجدين في جامعة الكويت،
وبـمــا يضمن تيسير الـسـبــل أمــامـهــم إلنـهــاء
واستكمال إج ــراء ات قبولهم وتقديم دورات
تدريب لهم على اختبارات القدرات بالجامعة،
وإرشــادهــم وتوجيههم لألنظمة والقوانين
الـمـعـمــول بـهــا داخ ــل الـجــامـعــة ،وب ـمــا يهيئ
السبل أمامهم خالل مشوار دراستهم.
وأكـ ـ ــد ال ـم ـط ـي ــري ،ف ــي ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،أن
االتـ ـح ــاد حــريــص ع ـلــى تـفـعـيــل دور الـلـجــان
والـ ــروابـ ــط واألنـ ــديـ ــة داخ ـ ــل االتـ ـح ــاد لـتـكــون
بمنزلة أدوات تساعده على سرعة التواصل
مع الطلبة في كل الكليات بمختلف المواقع
الجامعية ،وكذلك تنويع األنشطة والفعاليات
ال ـم ـقــدمــة ل ـه ــم ،إض ــاف ــة إل ــى ص ـقــل خـبــراتـهــم
النقابية وتنمية مواهبهم في شتى المجاالت،

«ومــن أجــل ذلــك وضعنا خطة عمل لالتحاد
ترتكز على إبراز وتعظيم دور اللجان ودعمها
وب ـم ــا يـمـكـنـهــا م ــن ت ـقــديــم أف ـض ــل ال ـخــدمــات
لجموعنا الطالبية».
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس رابـ ـ ـط ـ ــة
الـمـسـتـجــديــن ي ــوس ــف ال ـن ـمــش ح ــرص ــه على
تقديم جميع أوجه الدعم والمعاونة للطلبة
المستجدين ،كونهم شريحة هامة جدا داخل
الجامعة ،السيما وهم في مستهل دراستهم
الجامعية ،وهو ما يلقي على اللجنة ضرورة
بذل كل ما لديها من جهد لمساعدة وخدمة
هذه الشريحة الطالبية.
وأوضــح أن اللجنة ستكون دائما بجانب
المستجدين في جميع األوق ــات منذ مرحلة
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة ح ـتــى قـبــولـهــم بــالـجــامـعــة
ودراستهم بها ،شاكرا الهيئة اإلدارية لالتحاد
عـلــى ثـقـتـهــم ال ـتــي مـنـحــوهــا إيـ ــاه بــاخـتـيــاره
رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـنــة ،مـتـمـنـيــا ل ـهــا ول ـك ــل ال ـل ـجــان
واألن ــدي ــة وال ــرواب ــط بــاالت ـحــاد ك ــل الـتــوفـيــق
والـســداد «لنتمكن مــن أداء رسالتنا وخدمة
طلبة جامعة الكويت».

«أبحاث الجامعة» نظم ورشة
عمل مع مجموعة «االبتكار»

جانب من الورشة
ن ـ ـظـ ــم مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـث ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي
واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات فـ ــي ق ـطــاع
األب ـح ــاث بـجــامـعــة الـكــويــت
ورش ـ ــة ع ـمــل م ــع مـجـمــوعــة
االبـ ـتـ ـك ــار وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة نـ ـ ـف ـ ــط الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب مـ ــديـ ــر
الجامعة لألبحاث د .جاسم
الكندري ومساعديه وعمداء
ك ـل ـيــات ال ـع ـلــوم والـهـنــدســة
والبترول والدراسات العليا.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــورشـ ـ ـ ــة
أوجـ ــه ال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك،
بـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي تـحـقـيــق
ا س ـ ـ ـتـ ـ ــرا ت ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،2040

ومــواجـهــة الـتـحــديــات التي
تعترض قطاع االستكشاف
واإلنتاج والتوظيف األمثل
ل ـع ـقــد Master Research
 Agreementا ل ـ ـ ـ ـ ــذي ت ــم
توقيعه مؤخرا.
وب ـ ـح ـ ـثـ ــت كـ ـ ــذلـ ـ ــك أوج ـ ـ ــه
الـتـعــاون مــع مــراكــز البحث
واالب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ،ومـ ـس ــاهـ ـم ــة
الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة فــي
ت ــدعـ ـي ــم خ ـ ــارط ـ ــة الـ ـط ــري ــق
لـلـتـكـنــولــوجـيــا واألبـ ـح ــاث،
وكـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء قـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
الباحثين بما يالئم جهود
المجموعة في إنشاء مركز
األبحاث.

عبدالرحمن المطيري

المؤتمر السنوي لـ «اتحاد
أميركا»  28نوفمبر
●

حمد العبدلي

أعـ ـ ـل ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـط ـل ـبــة
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ــرع
ال ــوالي ــات المتحدة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،م ــوع ــد
مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــره الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس والـ ـث ــاثـ ـي ــن
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن 28
نــوفـمـبــر حـتــى  1ديسمبر
فــي مدينة ساندييغو في
والية كاليفورنيا.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي
تصريح صحافي «أن هذا
ً
ال ـمــؤت ـمــر ي ـضــم عـ ـ ــددا من
ال ـف ـقــرات واالن ـش ـطــة خــال
تجمع الطلبة الكويتيين،
تـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع بـ ـ ـي ـ ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــة
وري ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وديـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
باالضافة الى حفلة غنائية
كـبـيــرة بـمـشــاركــة ع ــدد من
الناشطين والفنانين».
وأضاف أن «هذا المؤتمر
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي التـ ـ ـح ـ ــاد ط ـل ـبــة
أم ـي ــرك ــا ي ـعــد اك ـب ــر تجمع
للطلبة الكويتيين خــارج
ً
ال ـك ــوي ــت» ،مـبـيـنــا أن ــه «مــن
المتوقع حضور ما يقارب
 3000ط ــال ــب وط ــال ـب ــة من

مـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ـ ــات
األميركية».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه سـيـقــام
ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
انتخابات الهيئة االداريــة
للمؤتمر ،وا لـتــي تتنافس
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا قـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـ ــوح ـ ــدة
الطالبية وقائمة المستقبل
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة
المستقلة.

ةديرجلا
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جيتوستانات

إليزابيث درو*

َ
هل ُيـعزل ترامب من منصبه؟
إذا صوت مجلس النواب
بتوجيه االتهام وبدء
إجراءات عزل ترامب ،فإن
الحقيقة تظل أن عدد
األصوات المؤيدة لهذا
القرار في مجلس الشيوخ
سيكون أقل كثيرا من
المطلوب إلدانته وعزله
من منصبه ،لكن استعداد
الكونغرس لمواصلة
التسامح مع سلوكه
الخطير في منصبه ،بما في
ذلك تهديد األمن الوطني
األميركي ،أصبح اآلن
موضع تساؤل حقا.

بعض التقارير
أفادت أن
موظفي وزارة
الخارجية
أصبحوا أكثر
بفعل
إحباطا ِ
الدور الذي
أداه بومبيو
في تنفيذ
أجندة ترامب
السياسية

د .مصطفى البرغوثي*

للمرة األولى بدأ أشخاص عاقلون في الواليات المتحدة
يتأملون في إمكانية إدانة الرئيس دونالد ترامب من ِق َبل
مجلس الشيوخ وبالتالي عزله من منصبه ،صحيح أن هذا
االحتمال ال يزال ضعيفا ،لكن موقف ترامب يزداد ضعفا،
واستطالعات الرأي تتحرك ضده بثبات ،ومن المفترض
على نطاق واسع أن يصوت مجلس النواب لتوجيه االتهام
إلــى تــرامــب ،مما يجعل البت في رئاسته في يد مجلس
الشيوخ ،حيث يستلزم األمر تأمين ثلثي األصوات ،وحيث
األغلبية للجمهوريين.
كـ ــان ت ــرام ــب ي ـت ـص ــرف ب ـطــري ـقــة ش ـب ــه ه ـس ـت ـيــريــة فــي
المناسبات العامة ،وكانت لغته مستهترة ومبتذلة على
نحو متزايد ،كما ارتكب في السياسة الخارجية أخطاء
كبرى أثارت غضب أعضاء حزبه ،وكانت موافقة ترامب ،في
مكالمة في وقت متأخر من الليل مع الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ ــان ،على سحب الـقــوات األميركية في شمال
شــرق سورية سببا في إحــداث كارثة هناك (هــذه ليست
المرة األولــى التي تخون فيها أميركا حلفاءها األكــراد).
واآلن دخلت القوات التركية شمال شرق سورية ،في حين
تتقدم القوات السورية هناك أيضا ،وهرب سجناء ينتمون
إلى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) من بعض السجون
التي كان األكراد يتولون حراستها.
ليس من المستغرب أن تعود روسيا إلى قلب سياسة
ترامب الخارجية ،وهي تستفيد من موافقة ترامب على
طلب أردوغ ــان والـضـغــوط الـتــي يمارسها حـلـفــاؤه على
أوكرانيا .يميل ترامب إلى تصديق أي قصة خيالية تصل
إلى مسامعه ،وخاصة نظريات المؤامرة حول انتخابات
 ،2016في هذه الحالة بأن روسيا التي ثبت أنها ساعدت
ترامب لم تكن الجاني الحقيقي ،بل أوكرانيا ،وأراد ترامب
من الرئيس األوكــرانــي الجديد ،فولوديمير زيلينسكي،
أن يجري تحقيقا في أسطورة وضعها في رأس ترامب
محاميه الخاص رودلف جولياني ومفادها أن أوكرانيا
ســاعــدت الـمــرشـحــة الـمـنــافـســة لــه فــي انـتـخــابــات ،2016
هيالري كلينتون.
بــدأ ال ــدور ال ــذي أداه جولياني فــي فضيحة أوكــرانـيــا
يتكشف في الــواليــات المتحدة ،واآلن يحاول جيش من
المراسلين تعقب أي أمر آخر ربما كان ضالعا فيه بما يؤثر
على السياسة الخارجية والداخلية في الواليات المتحدة،
فضال عن استقصاء من يكون وكالؤه اآلخرون ،ومن يدفع
له في مقابل دوره المفترض كمحام خاص لترامب ،الواقع
أن جولياني ،الذي كان ذات يوم عمدة مدينة نيويورك الذي
حظي بقدر كبير من اإلعجاب ،تحول إلى شخصية مروعة
خارجة عن السيطرة في ظهوره التلفزيوني المتعدد .من
المعروف أن لديه مصالح تجارية خاصة في أوكرانيا ،بما
في ذلك في صناعة الغاز الطبيعي التي تتسم بالفساد

الشديد ،حيث كان هانتر بايدن ،نجل جو بايدن ،عضوا
في مجلس إدارة إحدى الشركات هناك في وقت كان والده
نائبا للرئيس ووجهت إليه تهمة تنظيف الفساد الواسع
النطاق في أوكرانيا( .لم ُي َ
ثبت ارتكاب بايدن األب أو االبن
ألي مخالفة).
ثم ألقي القبض على اثنين من موكلي جولياني ،ولدا
في روسيا وكانا يقيمان في الواليات المتحدة ويشاركان
أيضا في صناعة الطاقة في أوكــرانـيــا ،في مطار دولس
خ ــارج واش ـن ـطــن ،بـتـهـمــة تـقــديــم ت ـبــرعــات غـيــر قــانــونـيــة
لـلـحـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة بـ ــدء ا م ــن ع ــام  2016لمرشحين
جمهوريين ولجان العمل السياسي الجمهورية بقيمة 630
ألف دوالر أميركي ،بما في ذلك  325ألف دوالر إلحدى لجان
العمل السياسي المؤيدة لترامب .أنكر ترامب أنه يعرف
الرجلين ،على الرغم من الصور التي التقطت لثالثتهم
في حفل عشاء في البيت األبيض .قال ترامب" :أنا أظهر
في صور مع الجميع" ،ومن المعتقد أن هذه األموال كانت
مقدمة من ِق َبل ال ِقلة الحاكمة الروسية.
كان قسم كبير من هذه التبرعات مقدم لعضو جمهوري
فــي الـكــونـغــرس وال ــذي نجح الــرجــان فــي الضغط عليه
لحمله على المطالبة بإقالة سفيرة الواليات المتحدة إلى
أوكرانيا ،ماري يوفانوفيتش ،التي كانت تالحق أجندة
َ
مكافحة الفساد .وفــي شهر مايو ،طـ َـرد وزيــر الخارجية
مــايــك بــومـبـيــو ال ـس ـف ـيــرة يــوفــانــوف ـي ـتــش ،وإن ك ــان أحــد
المسؤولين في وزارة الخارجية أخبرها بأنها لم ترتكب
أي خطأ .وعلى الرغم من اعتراضات البيت األبيض ،أدلت
يوفانوفيتش بشهادتها خلف األبواب المغلقة أمام لجنة
فرعية تابعة للمجلس ،لكنها نشرت للجمهور األميركي
بيانها االفتتاحي ،الذي أكد على "تفريغ" وزارة الخارجية
خالل رئاسة ترامب.
أفـ ــادت بـعــض الـتـقــاريــر أن مــوظـفــي وزارة الـخــارجـيــة
بفعل الدور الذي أداه بومبيو في
أصبحوا أكثر إحباطا ِ
تنفيذ أجندة ترامب السياسية ،وخاصة فشله الواضح
في حماية يوفانوفيتش ،موظفة الخارجية ذات التاريخ
المهني المحترم .من المعروف أن بومبيو لديه طموحات
رئاسية وأنه كان حريصا على عدم تنفير ترامب أو أتباعه،
كـمــا انــزعــج الـعــديــد مــن مـســؤولــي الـ ــوزارة إزاء ممارسة
جولياني لمهام السياسة الخارجية كمتعاقد حر ،واآلن
يـخـضــع جــولـيــانــي لتحقيق جـنــائــي لمخالفته قــوانـيــن
جماعات الضغط.
كان الخطأ الفادح الذي ارتكبه ترامب عندما وافق على
طلب أردوغان بسحب القوات األميركية من الطريق حتى
يتسنى لتركيا غزو المناطق التي يسيطر عليها األكراد في
شمال شرق سورية سببا في تفاقم سوء وضعه السياسي
إلــى حد كبير .يتمتع األكــراد بدعم الحزبين األميركيين

لــوالئـهــم ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة فــي ال ـعــراق وس ــوري ــة ،واآلن
تبيعهم الواليات المتحدة .وقد تعرض ترامب لهجوم شديد
حتى من ِق َبل السيناتور ليندسي غراهام ،أحد السياسيين
الجمهوريين الـقــائــل الــذيــن داف ـعــوا عــن نهج تــرامــب في
التعامل مع زيلينسكي .وعلى نحو غير معتاد على اإلطالق
أيـضــا ،انـضــم زعـيــم األغلبية فــي مجلس الشيوخ ميتش
ماكونيل إلى منتقدي ترامب .قال ماكونيل" :إن انسحاب
القوات األميركية السريع من سورية لن يفيد سوى روسيا
وإيران ونظام األسد ،وهذا من شأنه أن يزيد من خطر تمكين
داعش وغيرها من الجماعات اإلرهابية من إعــادة تنظيم
صفوفها" .وكــان دفــاع تــرامــب عــن هــذا الـقــرار غريبا حقا:
"لم يساعد األكراد الواليات المتحدة أثناء غزو نورماندي
في الحرب العالمية الثانية" .وقد قامت مجموعة ثنائية
الحزبية في الكونغرس باإلعداد لفرض عقوبات صارمة
على تركيا .لكن ترامب فرض بعض العقوبات التي كانت
أضعف كثيرا .مؤخرا ،خسر ترامب سلسلة من القضايا أمام
المحاكم ،بما في ذلك قضية ناقشت ما إذا كان يجب عليه
تسليم إقراراته الضريبية إلى رئيس لجنة السبل والوسائل
فــي مجلس ال ـنــواب ،وأخ ــرى حــول إعــانــه حــالــة الـطــوارئ
األمنية الوطنية من أجــل تحويل أمــوال البناء العسكرية
لتغطية تكاليف جداره السيئ السمعة .واآلن يهدد ترامب
بمقاضاة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس
لجنة االستخبارات آدم شيف لمحاولتهما عزله ،فقد تعود
ترامب لفترة طويلة على إطالق مثل هذه التهديدات ثم عدم
متابعة األمر إلى النهاية .لكن ترامب جعل مستشاره في
البيت األبيض يرسل خطابا إلى بيلوسي يؤكد أن التحقيق
المرتبط بتوجيه االتهام إليه لعزله غير دستوري وتوعد
بأن اإلدارة لن تتعاون معه على اإلطــاق .ويضمن تحدي
ترامب للكونغرس فعليا أنــه سيتم عزله بتهمة العرقلة،
بين اتهامات أخرى محتملة .ومن المتوقع اإلدالء بالمزيد
من الشهادات المدمرة لترامب هذا األسبوع.
على افتراض تصويت مجلس النواب في نهاية المطاف
لتوجيه االتهام وبدء إجراءات عزل ترامب ،فإن الحقيقة تظل
أن عدد األصــوات المؤيدة لهذا القرار في مجلس الشيوخ
سيكون أقل كثيرا من المطلوب إلدانته وعزله من منصبه،
لكن استعداد الكونغرس -بما فــي ذلــك مجلس الشيوخ-
لمواصلة التسامح مع سلوكه الخطير في منصبه ،بما
في ذلك تهديد األمن الوطني األميركي ،أصبح اآلن موضع
تساؤل حقا.
* صحافية وكاتبة مقيمة في واشنطن ،وأحدث
مؤلفاتها كتاب "يوميات واشنطن :تقرير وترغيت
وسقوط ريتشادر نيكسون".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

مستوى النظافة في البلد
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

خصصت البلدية في الميزانية الحالية مبلغ ً  ٢٨٦مليون دينار
على عقود النظافة في المحافظات جميعا ،وهو رقم قريب
من تكلفة بناء مستشفى جابر ( )٣٠٤ماليين دينار بحسب
المعلومات المتاحة! لكن األمور وكما هو مشاهد ليست على
ما يرام ،إذ ال تزال طبيعة عمل هذه الشركات عقيمة.
أول العمود:
أتمنى على أي قناة تلفزيونية استضافة الطالبة الجامعية
الكفيفة سليل الموسوي لتعرض تجربتها الرائعة في نيل
الـعـلــم ،وتـثـبــت أن الـفـئــات الـخــاصــة هــم فــي الحقيقة أنــاس
يقومون بجهود تفوق جهد الناس العاديين في كثير من
األح ـي ــان ،وتـسـلــط ال ـضــوء عـلــى دور والــدت ـهــا الـجـمـيــل في
حياتها.
***
تجتمع صباح هذا اليوم لجنة شؤون البيئة في المجلس
الـبـلــدي لمناقشة مـقـتــرح مــن أح ــد أعـضــائــه ح ــول مستوى
النظافة في البلد ومواضيع أخرى ،ويتوقع أن تخرج رئيسة
اللجنة الـعـضــوة م .مـهــا البغلي بتصريح بـعــد االجـتـمــاع
لنعرف ماذا دار وجرى.
والحقيقة أن مستوى النظافة فــي البلد ال َيـ ُـســر ،ويكاد
ً
أكثرنا يتفق على ذلك ،كما أن من المهم أن نذكر أيضا كيف
ُ
تــدار عملية النظافة التي تتداخل فيها سلوكيات ال عالقة
لها بالنظافة بل بتجارة اإلقامات ربما.
خصصت البلدية في الميزانية الحالية مبلغ  ٢٨٦مليون
ً
دينار على عقود النظافة في المحافظات جميعا ،وهو رقم
قريب من تكلفة بناء مستشفى جابر ( )٣٠٤ماليين حسب
المعلومات المتاحة! لكن األمور وكما هو مشاهد ليست على
ما يرام ،إذ ال تزال طبيعة عمل هذه الشركات عقيمة ،فطريقة
جمع النفايات بدائية تؤدي إلى تهشيم الحاويات وكسرها
ً
بسبب ضربها ب ــاألرض بـقــوه يــومـيــا ،وال ت ــزال ال ـقــاذورات
تلون جدرانها الخارجية دون غسيل دوري ،وال تزال بعض
الفضالت حــول موقع الـحــاويــات مسببة للروائح الكريهة
وتجذب الذباب والقطط ،ويبدو اإلهمال من عمال الشركات
في عدم إعادة غطاء الحاوية في وضع اإلغالق.
أمــر آخــر يـبــدو فــي الـتـفــاوت حــول مستوى النظافة بين
مـحــافـظــات وأخ ـ ــرى ،فـفــي مـنــاطــق مـثــل حــولــي والـســالـمـيــة
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـج ــاري ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ي ـبــدو
ً
المستوى مشينا في حين يكون أفضل في المناطق السكنية
والضواحي!
المسألة األزلية التي يبدو أنها منظمة بشكل ُعرفي في ترك
عمال النظافة عند إشارات المرور بشكل مكشوف الستعطاف
قائدي المركبات وأخــذ المقسوم منهم ،وهناك تجاوب من
بعضهم لألسف ،إضافة إلى ترك أفراد منهم داخل المناطق
السكنية ،بحيث يسيطر كل واحد منهم على جادة أو جزء من
قطعة سكنية منذ الصباح الباكر أمال في جباية مبالغ من
موظفي الدولة وهم يخرجون للذهاب إلى وظائفهم.
ً
هناك مشهد مضحك يتكرر دوما داخل المناطق السكنية
بطلتها المسرحية سيارة صغيرة تقوم بتنظيف جانبي
الطرق عن طريق الشفط ،إال أن الواقع المشاهد أن ما تشفطه
ُيعاد للهواء مرة أخرى وبشكل كوميدي!
الخالصة ،أن المبالغ المصروفة على عقود النظافة باهظة
ً
ج ــدا ،والـنــاتــج على األرض كما نـشــاهــده بــائــس وضعيف،
وانتشار عمال النظافة في الشوارع والخطوط السريعة بال
ضــرورة يجب وقفه ،والبلدية قــادرة على إصــدار قــرار بذلك
إال إذا كانت تريد تعويض العمال بالسماح لهم بالتطوع
للحصول على مبالغ الصدقات لتعوضهم من جور شركات
العمالة كما هو حاصل في عمال الجمعيات التعاونية الذين
انكشف أمرهم في موضوع رواتبهم.
مشكلة النظافة في الكويت موضوع يستحق الوقوف عنده،
ليس من بوابة البلدية فقط ،بل من نافذة السلوك العام وبما
نشاهده من استهتار األفــراد على الشواطئ وبعد كل حفل
وطني ،أو حضور مباراة ،ودخول السفارات على الخط بتطوع
السفراء في أعمال التنظيف يجب أن يتوقف.
"فضحتونا".
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زوايا ورؤى

عـنــدمــا أن ـشــئ ن ـظــام األبــارت ـهــايــد الـعـنـصــري فــي جنوب
إفريقيا ،قامت حكومته ،بتأسيس نظام فصل عنصري يجبر
األفــارقــة على العيش فــي أحـيــاء مـعــزولــة ،ومناطق مغلقة،
إلبعادهم عن المدن وعن أي دور في الحياة السياسية أو
امـتــاك األرض والـمـقــدرات االقـتـصــاديــة ،وكــان الـهــدف عزل
األف ــارق ــة ع ــن األق ـل ـيــة الـبـيـضــاء ال ـحــاك ـمــة ،وجـعـلـهــم عبيدا
خادمين لها ،محرومين من حقوق اإلنسان والحماية ،وفي
الوقت نفسه أنشأ نظام األبارتهايد حكومات محلية هزيلة
تدير شــؤون األفــارقــة داخــل البانتوستانات ،دون أن يكون
لها سيادة أو سيطرة ،ســوى الحق في اضطهاد رعاياها
وضبطهم.
ولتعميق الفرقة والتقسيم تعمدت حكومة األبارتهايد أن
تجزئ الغالبية اإلفريقية في بانتوستانات منفصلة حسب
أصولهم العرقية والعشائرية ودينهم ،فالزولو مثال كان
عليهم العيش فقط في بانتوستان كوازولو ،ولم يكن لألفارقة
حق المواطنة إال في البانتوستان المحدد لهم.
وفــي بعض األحـيــان سعى نـظــام األبــارتـهــايــد إلــى فصل
بـعــض الـبــانـتــوسـتــانــات كليا عــن جـنــوب إفــريـقـيــا ،ليخفف
مــن المعضلة الديمغرافية ،ولعزلهم فــي مناطق محطمة
اقـتـصــاديــا وال ق ــدرة لـهــا ،وك ــان الـبـيــض يملكون  %87من
أراضــي جنوب إفريقيا ،وبالتالي لم يكن لألفارقة مصادر
رزق زراعية أو صناعية في بانتوستاناتهم ،ولشدة فقرهم
وانـعــدام قدرتهم االقتصادية كــان على ماليين األفــارقــة أن
يـتـنـقـلــوا بـتـصــاريــح لـلـعـمــل ف ــي مـصــانــع وم ـنــاجــم وم ــزارع
الـبـيــض ،ثــم ي ـعــودوا لـلـنــوم فــي مـعــازلـهــم ،وه ـكــذا أصبحت
البانتوستانات مستودعات للقوة العاملة البشرية ،وللبطالة،
وللفقر ،والعبودية.
ذكرت كل ذلك ،ألقارن بين ما فعله نظام األبارتهايد البائد
في جنوب إفريقيا وما يقوم به حكام إسرائيل في فلسطين،
ولعل صورة غزة ومعازل الضفة الغربية ،وعمالها خطرت
ُ
ألذهانكم وأنتم تقرؤون ما كتب سابقا ،إذ قطعت حكومات
إسرائيل الضفة الغربية إلى  224جزيرة معزولة عن بعضها
بالحواجز ،والجدار ،والمستعمرات االستيطانية ،وقسمتها
إلى مناطق أ ،ب ،ج ،ومنح الفلسطينيون حكما ذاتيا منقوصا
في المناطق التي مازال جيش االحتالل يخترقها كما يريد،
وعندما يريد ،وتحولت الجزر الفلسطينية إلى مستودعات
ل ـل ـع ـم ــال ــة ال ــرخ ـي ـص ــة وال ـم ـس ـت ـغ ـل ــة ل ـم ـص ـل ـحــة االق ـت ـص ــاد
اإلسرائيلي ،وال يستطيع العمال الفلسطينيون التنقل ،كما
كانت الحال في جنوب إفريقيا إال بتصاريح ،مع بدعة فساد
جديدة ،حيث يدفع العمال رشوة لمستغليهم اإلسرائيليين
ولسماسرة ووسـطــاء فلسطينيين تصل إلــى  2500شيكل
شهريا ،كي يؤمنوا استمرار تصاريحهم.
أمـ ــا ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وف ـي ــه ن ـحــو م ـل ـيــونــي فـلـسـطـيـنــي فـعــزل
بالكامل ،وحوصر وجرى تحطيم اقتصاده ،وتحويله إلى
مستودع للفقر ،واألزمة اإلنسانية والبطالة األسوأ في العالم،
وتسعى إســرائـيــل بــالـقــوة ،والبلطجة ،والـقــوانـيــن الجائرة
إل ــى ضــم مـعـظــم أراضـ ــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،كـمــا تـعـمــل على
تعميق وتشجيع االنقسامات المناطقية والعشائرية بين
بانتوستانات الشمال والوسط والجنوب ،وكل ذلك لتحطيم
حق الفلسطينيين في المواطنة الكاملة ،والحرة ،في وطنهم.
والفرق بين بانتوستانات جنوب إفريقيا ،ومثيالتها في
فلسطين يكمن فــي أمــريــن :أوال أن معازلنا أصغر حجما،
وثانيا أن نظام األبارتهايد اإلسرائيلي أكثر بشاعة مما
كــان فــي جنوب إفريقيا ،ولــذلــك فإني أقـتــرح أن نطلق على
بانتوستاناتنا اسما يتناسب أوال مع حجمها ،وثانيا مع
تاريخ أولئك الذين يضطهدوننا من صانعي األبارتهايد
الجديد ،أي أن نسميها «جيتوستانات».
لم ينجح نظام «البانتوستان» في جنوب إفريقيا وانهار
بـفـضــل ن ـضــال شـعـبـهــا ،ول ــن يـنـجــح ن ـظــام «الـجـيـتــوسـتــان»
وسـيـنـهــار فــي فلسطين بـفـضــل ن ـضــال شـعـبـنــا ،وتـضــامــن
المخلصين معه.
تساؤل أخير ،أطرحه تعليقا على ما سمعناه من فتاوى
غريبة مؤخرا بإمكانية إجراء انتخابات في الضفة الغربية
ب ـ ــدون ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،أي ب ـ ــدون م ـشــاركــة أهـ ــل غ ـ ــزة ،ف ــي هــذه
االنـتـخــابــات :هــل يــدرك الــذيــن يفكرون بمثل هــذا األم ــر ،أنه
يعني تكريس نظام «الجيتوستانات» بداية في الضفة ،ومن
ثم عزلها في كل محافظة على حدة ،وأنه سيخدم دعاة إنهاء
فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق المواطنة المتساوية
للفلسطينيين ،وأنه سيكرس فصل جيتوستان غزة بالكامل
عن فلسطين؟
لــديـنــا الـكـثـيــر مـمــا نتعلمه مــن تـجــربــة ج ـنــوب إفــريـقـيــا،
والكثير مما يجب أن نعمله للقضاء على نظام «الجيتوستان»
العنصري.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

براهما تشيالني*

أهي نهاية الديمقراطية في سريالنكا؟
تشكل عودة عائلة راجاباكسا المحتملة إلى السلطة في
سريالنكا خبرا سارا للصين ،التي تأمل تحويل البالد إلى مخفر
عسكري أمامي ،لكنه خبر سيئ للجميع عمليا ،ذلك أن رئاسة
جوتابايا من شأنها أن تمنع تسليم العدالة المتأخرة بالفعل
لضحايا نظام شقيقه ،وأن تتسبب في تعميق خطوط الصدع
العرقية والدينية ،وأن تساعد الصين في اكتساب التفوق
ِ
االستراتيجي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
ربما تكون واحدة من أقدم الديمقراطيات في آسيا ُعرضة للخطر اآلن،
فمن المتوقع أن تجلب االنتخابات الرئاسية في سريالنكا الشهر المقبل
إلــى السلطة عضوا آخــر من عائلة راجاباكسا ،المعروفة باالستبداد،
والعنف ،والفساد ،ورغــم نجاح الديمقراطية السريالنكية في اجتياز
االختبار األخير -المحاولة االنقالبية الدستورية التي قام بها الرئيس
المنتهية واليته مايتريباال سيريسينا قبل عام -فإنها قد ال تتمكن من
النجاة من رئاسة جوتابايا راجاباكسا.
جوتابايا ،كما هو معروف شعبيا ،هو المرشح األوفر حظا حاليا وكان
يشغل سابقا منصب وزير الدفاع في سريالنكا في حكومة شقيقه األكبر
ماهيندا راجاباكسا ،سلف سيريسينا .اتسمت والية ماهيندا التي امتدت
عقدا من الزمن ،والتي انتهت في عام  ،2015بالمحسوبية الوقحة ،حيث
سيطر اإلخوة راجاباكسا األربعة على العديد من الوزارات الحكومية ونحو
 %80من إجمالي اإلنفاق العام .ومن خالل توسيع صالحياته الرئاسية
على نحو مستمر ،خلق ماهيندا شبه دكتاتورية معروفة بانتهاكات حقوق
اإلنسان ومتهمة بارتكاب جرائم حرب.
عالوة على ذلك ،سمحت سياسة ماهيندا الخارجية المؤيدة للصين
بتوسع النفوذ الصيني السريع في سريالنكا ،والنمو السريع لديون
سريالنكا المستحقة للصين ،وكانت الديون التي تراكمت على سريالنكا
خالل رئاسة راجاباكسا األخيرة هي التي أجبرت سيريسينا في عام 2017
على منح الصين ميناء هامبانتوتا ،األكثر استراتيجية على المحيط
الهندي ،إلى جانب  6070هكتارا ( 15ألف فدان) من األراضي المحيطة به،
على سبيل اإليجار لمدة  99عاما .وقد اتخذ هذا التنازل على طريقة هونغ
كونغ تصميما على غرار االستغالل االستعماري الذي فرضته المملكة
المتحدة على الصين في القرن التاسع عشر.

ال يوجد من األسباب ما يجعلنا نشك في أن جوتابايا سيكون حريصا
على إحياء إرث أخيه المزعج ،فبمجرد أن يصبح رئيسا ،سيكون بوسعه
اكتساب الحصانة من قضيتين تنظرهما المحكمة الفدرالية في الواليات
المتحدة بشأن جرائم حرب ارتكبها ،حسب االتهام الموجه إليه ،أثناء توليه
منصب وزير الدفاع في سريالنكا( .مع إعادة البرلمان فرض حدود الوالية
الرئاسية ،مما منع ماهيندا من الترشح مرة أخرى ،تنازل جوتابايا عن
جنسيته األميركية ليصبح مؤهال لخوض االنتخابات).
في عام  ،2009أشــرف ماهيندا على نهاية الحرب األهلية الوحشية
التي دامــت  25عاما في سريالنكا ،لكنه لم يكن عامال إلحــال السالم،
فخالل سنوات الحرب األخيرة ،اختفى اآلالف من الناس -من عمال اإلغاثة
أخضعوا
والمدنيين التاميل إلى خصوم عائلة راجاباكسا السياسيين -أو ِ
للتعذيب ،وكان الهجوم العسكري األخير ضد متمردي نمور التاميل ،وفقا
ً
"اعتداء سافرا على نظام القانون الدولي بأكمله"،
لتقارير األمم المتحدة،
مع مقتل ما قد يصل إلى  40ألف مدني .وفقا للقائد العسكري في زمن
الحرب ،ساراث فونسيكا ،أصدر جوتابايا أوامره بإعدام قادة المتمردين
دون محاكمة حال استسالمهم.
على الرغم من الفظائع التي ارتكبوها ضد أقلية التاميل الهندوسية في
األغلب في سريالنكا ،أصبح اإلخوان راجاباكسا أبطاال في نظر كثيرين
من األغلبية السنهالية البوذية في البالد ،األمر الذي شجع ماهيندا على
العرق لبلد متعدد األعراق.
تكثيف الجهود لبناء هوية أحادية ِ
إن تجديد هذا النهج ،وهو ما سيقوم به جوتابايا بكل تأكيد ،لن يخفف
من االنقسام الطائفي الذي أشعل شرارة الحرب األهلية ،ناهيك عن التوترات
األحــدث عهدا بين السنهاليين ومسلمي سريالنكا ،ازدادت حــدة هذه
التوترات في أبريل ،عندما نفذت ميليشيات إسالمية سلسلة من التفجيرات
في أحد الفصح والتي أسفرت عن مقتل  253شخصا وإصابة المئات.
لم تكن تلك التفجيرات واحــدة من أشد الهجمات اإلرهابية فتكا في
التاريخ فحسب؛ بل كانت أيضا أول هجوم إسالمي كبير على اإلطالق
تشهده سريالنكا ،حيث يشكل المسلمون  %10من السكان.
الواقع أن سيريسينا اعترف بأن مسؤولي الدفاع والشرطة تلقوا تقريرا
استخباراتيا هنديا يحذر من هجوم وشيك ويحدد هوية المتآمرين،
لكنه لم يره ،ولم يتلق التحذير أيضا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه،
الذي كان هدفا لمحاولة سيريسينا االنقالبية في أكتوبر الماضي( .سارع
سيريسينا إلى طرد ويكرمسينجه وتقليد ماهيندا راجاباكسا المنصب،
قبل أن يحل البرلمان لتجب الطعن .ثم جرى نقض تصرفاته عندما قضت
المحكمة العليا بعدم دستوريتها).
استغل آل راجاباكسا تفجيرات اإلسالميين إلذك ــاء نـيــران القومية
السنهالية ،وقد َو َعد جوتابايا أنصاره بأنه سيعمل في حال انتخابه على

تعزيز قوة أجهزة االستخبارات وإعادة فرض المراقبة على المواطنين ،من
أجل سحق التطرف اإلسالمي .الواقع أن احتمال تمكن مجرم حرب مزعوم ال
يزال مرتبطا بأساليب خارجة على نطاق القضاء من تولي منصب الرئاسة
يروع بحق األقليات ،ووسائل اإلعالم ،والمدافعين عن الحريات المدنية.
فضال عن ذلك ،هناك المزيد من األخبار المثيرة للقلق ،فقد أكد معسكر
جوتابايا أيضا على أنه يعتزم ،في حال انتخابه رئيسا للبالد" ،استعادة
العالقات" مع الصين ،ونظرا لموقع سريالنكا االستراتيجي بالقرب من
أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم ،فإن العواقب المترتبة على هذا
التعهد تمتد إلى ما وراء الجزيرة .الواقع أن سريالنكا من الممكن أن تؤدي
دورا محوريا في الصراع على فرض السيادة البحرية بين الصين والقوى
الديمقراطية المطلة على المحيطين الهادئ والهندي (الهند ،والواليات
المتحدة ،واليابان ،وأستراليا) .كانت استراتيجية "سلسلة اللؤلؤ" الصينية
تطوق الهند من خالل تأمين منشآت عسكرية وتجارية استراتيجية على
طول خطوط الشحن في المحيط الهنديُ .
وي َعد ميناء هامبانتوتا ،الذي
وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه مركزي في مشروع طريق
الحرير البحري ،لؤلؤة ذات قيمة كبرى بشكل خاص.
في وقت يتسم بتزايد الشكوك الدولية حول مبادرة الحزام والطريق
التي يتبناها شي جين بينغ ،تشكل عودة عائلة راجاباكسا المحتملة
إلى السلطة في سريالنكا خبرا سارا للصين ،التي تأمل تحويل البالد
إلى مخفر عسكري أمامي .لكنه خبر سيئ للجميع عمليا ،ذلك أن رئاسة
جوتابايا من شأنها أن تمنع تسليم العدالة المتأخرة بالفعل لضحايا
العرقية والدينية،
نظام شقيقه ،وأن تتسبب في تعميق خطوط الصدع ِ
وأن تساعد الصين في اكتساب التفوق االستراتيجي في منطقة المحيطين
الهادئ والهندي .إن الديمقراطية السريالنكية تبدو اآلن أكثر ُعرضة للخطر
من أي وقت مضى.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز بحوث السياسات في
نيودلهي ،وزميل أكاديمية روبرت بوش في برلين ،ومؤلف تسعة كتب
منها "الطاغوت اآلسيوي" ،و"المياه :ساحة المعركة الجديدة في آسيا"،
و"المياه ،والسالم ،والحرب :مواجهة أزمة المياه العالمية".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.766

السوق األول السوق الرئيسي

٦.299

٤.725

2.536 2.945 3.291

مجموعة الوزان تتطلع الستعادة «نفائس القابضة» الخطة الثانية لهيكلة ديون «أعيان»
ً
وعددا من المدارس األجنبية في الكويت تتضمن شطب الدين إلى %٣٠
الشركة تملك مستشفى المواساة
محمد اإلتربي

كشفت مصادر مالية لـ "الجريدة"
أن مجموعة الوزان تقدمت ،عبر أحد
المستشارين الماليين ،بعرض مالي
ض ـخ ــم ،ي ـع ـت ـبــر األغـ ـل ــى س ـع ــرا عـلــى
صعيد عــروض االسـتـحــواذ األخيرة
فــي البورصة بسعر ديـنــار ،مــن أجل
استعادة أسهم شركة نفائس القابضة
التي باعتها في عام .2016
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر بـ ـ ــأن شـ ــركـ ــة نـ ـف ــائ ــس،
وه ــي ت ـحــت مـظـلــة شــركــة بــوبـيــان
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات ،ت ـعــد م ــن أب ــرز
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـم ـم ـيــزة
التي كانت تحت مجموعة الوزان
فــي الـســابــق قـبــل بـيـعـهــا ،وواح ــدة
تملك
من الشركات المميزة ،حيث ّ
اس ـت ـث ـم ــارا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ي ـت ـمــثــل
ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـم ــواس ــاة بـنـسـبــة
 %64.78ت ـقــر ي ـبــا ،و ه ــي م ــن أ ب ــرز
ال ـم ـشــافــي ال ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـكــويــت،
إضافة الى استحواذها على حصة

في القطاع التعليمي من خالل عدد
من المدارس األجنبية الخاصة.
وعليه ،ترغب مجموعة الوزان في
استعادة حصة  %21.12من بوبيان
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات بسعر دي ـنــار ،أي
بإجمالي  21.12مليون دينار جاهزة
للسداد "كاش".
وأفـ ــادت م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة بــأن
"بــوب ـيــان لـلـبـتــروكـيـمــاويــات" ليست
فــي حــاجــة ال ــى سـيــولــة حــالـيــا ،ومــن
سياساتها أ نـهــا عندما تتوسع في
أي قـ ـط ــاع ج ــدي ــد يـ ـك ــون بـ ـن ــاء عـلــى
دراسة استراتيجية وألهداف طويلة
األجل ،وال تتعجل في التخارج لمجرد
تحقيق مكاسب سريعة.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ق ـط ــاع ــي الـتـعـلـيــم
والصحة من القطاعات االستراتيجية
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــو ّعـ ــة بـ ــوب ـ ـيـ ــان
للبتروكيماويات ،ويمثالن شريانا
حـيــويــا وتـشـغـيـلـيــا م ــرادف ــا للقطاع
الصناعي ،وبالتالي فإن التخلي عن

أي جزء من القطاع سيكون إضعافا
الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـش ــرك ــة ف ــي م ـك ـ ّـون
القطاع التعليميّ .
فــي الـمـقــابــل ،يمثل عــرض الـشــراء
المقدم للشركة إغراء كبيرا بالنظر الى
أن عائد الشركة على ذلك االستثمار
خالل وقت قياسي يقدر بنحو ،%152
حـيــث إن قـيـمــة األس ـه ــم المستهدف
ّ
محملة في ميزانية بوبيان
شراؤها
للبتروكيماويات بقيمة  8.36ماليين
دينار ،في حين أن قيمة العرض تبلغ
 21.12مـلـيــونــا ،وه ــو مـبـلــغ قياسي
واس ـت ـث ـنــائــي ف ــي الـ ـظ ــروف الـمــالـيــة
ال ـحــال ـيــة ،إال أن ــه  -وف ــق ال ـم ـصــادر -
الـفــرص التشغيلية عالية الـجــدودة
ّ
باتت نــادرة ،والتخلي عنها بات من
القرارات الصعبة.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة الـ ــى أن "بــوب ـيــان
للبتروكيماويات" قـ ّـدمــت سعر 142
فلسا لسهم شركة نفائس في عرض
االستحواذ الذي تم في .2016

سداد نقدي يصل إلى  %30والباقي أصول عينية
•

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،إن الخطة
الثانية المقترحة مــن شركة أعـيــان لإلجارة
واالسـتـثـمــار على الجهات الــدائـنــة تتضمن
شطب نحو  20في المئة من إجمالي الديون
المتبقية على الشركة والبالغة  135مليون
دينار.
وأوضـحــت المصادر ،أن الشركة قدمت
للجهات الدائنة خطة تتضمن شطب جزء
من الديون وسداد نقدي قد يصل إلى ما نسبته  30في
المئة من إجمالي الدين ،إضافة إلى تقديم أصول عينية عبارة
عن أسهم وملكيات في شركات تابعة للمجموعة.
وذكــرت أن الشركة حصلت على سيولة من خالل تحقيقها
ً
أربــاحــا جيدة عبر بيع عـقــارات مملوكة لشركة تابعة ،سيتم
توظيفها في تنفيذ خطة الهيكلة بمجرد الحصول على موافقة
نهائية من المحكمة بتطبيق الخطة الثانية لهيكلة الجزء المتبقي
من المديونية.
وأوض ـح ــت أن الـشــركــة حصلت عـلــى مــوافـقــة بـنــك الكويت

المركزي بخصوص التسوية النهائية
لـلـمــديــونـيــة ال ـخــاصــة بــال ـشــركــة ،ومــن
المرتقب أن تنظر المحكمة في الخطة
الثانية للشركة فــي جلسة  32أكتوبر
ال ـجــاري بعدما طلب قــاضــي المحكمة
بعض المستندات.
ولفتت المصادر إلــى أنــه تم التأشير
على الطلب الخاص بالتسوية النهائية
للمديونية الخاصة بالشركة من رئيس
ال ــدائ ــرة الـخــاصــة بـطـلـبــات إعـ ــادة هيكلة
شركات االستثمار ،مشيرة إلــى أن القرار
النهائي لسريان الخطة من عدمه مرتبط بموافقة المحكمة
ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة شركات االستثمار.
وكانت الشركة أعلنت أواخــر مارس الماضي ،تقدمها
للقاضي (رئـيــس الــدائــرة الخاصة بطلب إع ــادة الهيكلة
لشركات االستثمار) بشأن طلب تسوية نهائية للمديونية،
فــي حين أعلنت فــي أبــريــل الـمــاضــي نجاحها فــي ســداد
ً
التزاماتها ومديونياتها المالية منذ عام  2012وفقا لخطط
إعادة الهيكلة التي التزمت بها تجاه المدينين.

النفط ينخفض
بفعل مخاوف ًاقتصاد الصين تشغيل أولي لمرفق الغاز الحر ديسمبر المقبل
ً

البرميل الكويتي يرتفع  57سنتا ليبلغ  61دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  57سنتا ،ليبلغ 61
دوالرا في تداوالت أمس األول ،مقابل  60.43دوالرا للبرميل
في تــداوالت الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،تراجعت أسعار النفط ،أمس
األول ،بفعل مـخــاوف بـشــأن اقـتـصــاد الصين غطت على
إشارات إيجابية من قطاعها للتكرير ،لكن الخسائر قيدتها
آمــال بتحقيق تقدم نحو اتفاقية للتجارة بين الواليات
المتحدة والصين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة
التداول ،منخفضة  49سنتا ،لتبلغ عند التسوية 59.42
دوالرا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس

الوسيط  15سنتا ،لتسجل عند التسوية  53.78دوالرا
للبرميل.
وينهي الخامان القياسيان األسبوع على خسائر ،مع
هبوط برنت  1.8في المئة ،والخام األميركي  1.7في المئة.
وتـبــاطــأ الـنـمــو االق ـت ـصــادي بالصين إل ــى  6فــي المئة
على أساس سنوي في الربع الثالث ،وهو أضعف معدل
في أكثر من  27عاما ،وأقــل من التوقعات ،بسبب تباطؤ
إنتاج المصانع ،واستمرار التوترات التجارية مع الواليات
المتحدة.
لكن الطاقة اإلنتاجية لمصافي التكرير بالصين في
سبتمبر ارتفعت  9.4في المئة على أساس سنوي ،في عالمة
على أن الطلب على المنتجات البترولية في أكبر مستورد
للنفط بالعالم يبقى قويا ،رغم عوامل اقتصادية معاكسة.

ً
سيزداد تدريجيا للوصول إلى  400مليون قدم مكعبة عام 2023

•

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي
مطلع أن ديسمبر المقبل سيشهد
تشغيال أوليا لمشروع مرفق إنتاج
ال ـ ـغـ ــاز الـ ـح ــر "ال ـ ـجـ ــوراسـ ــي" لـحـقــل
الروضتين.
وقال المصدر إن المشروع التابع
لشركة "نفط الكويت" تضمن إنشاء
م ـن ـش ــأة ل ـم ـعــال ـجــة ال ـ ـغـ ــاز وأخ ـ ــرى
لمعالجة الـنـفــط بـطــاقــة تـبـلــغ 125
أل ـ ــف ق ـ ــدم م ـك ـع ـبــة ونـ ـح ــو  45أل ــف

برميل نفط يــومـيــا؛ مشيرا الــى أن
المشروع تم طرحه بنظام يشبه الى
حد كبير نظام "بي أو تي" المعروف
في الكويت؛ وأن ذلــك النظام يتيح
للمقاول الرئيسي استرداد التكاليف
ع ــن ط ــري ــق تـشـغـيــل ال ـم ـن ـشــأة قبل
تحويلها الى شركة عامة.
من ناحية أخــرى ،توقع المصدر
أن يشكل ال ـغــاز الـمـصــاحــب معظم
االنتاج في الفترة المقبلة ،وأنه من
الممكن أن يبلغ  1.1مليار قدم مكعبة
يوميا فــي عــام 2023؛ موضحا أن

الـغــاز الـحــر االعـتـيــادي مــن الشمال
س ـي ـب ـلــغ  150م ـل ـي ــون ق ـ ــدم مـكـعـبــة
يوميا ،وأن الغاز الحر "الجوراسي"
سيزداد تدريجيا للوصول الى 400
مـلـيــون ق ــدم مـكـعـبــة ف ــي ع ــام 2023
وذل ــك كمرحلة اول ــى ،الفـتــا الــى أن
خ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة س ـي ـكــون
االن ـت ــاج مــن ال ـغــاز ال ـحــر نـحــو 600
مـلـيــون ق ــدم مكعبة فــي ع ــام ،2026
وصوال الى المرحلة الثالثة البعيدة،
والمتوقع ان تبلغ االضافة منه نحو
 400مليون قدم مكعبة عام .2035

وقدر المصدر بلوغ رأس مال تلك
الـمـشــاريــع نـحــو  190مـلـيــار دوالر
على وجه التقريب حتى عام 2025
إذا ما أضيفت استثمارات المنطقة
المقسومة التي يدور الحديث حاليا
حولها عن االنتاج الى تلك المنطقة
ق ــريـ ـب ــا ،م ـت ــوق ـع ــا ان ت ـب ـل ــغ م ــراك ــز
التجميع الخاصة بتلك المشاريع
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  25م ـ ــرك ـ ــزا ت ـج ـم ـي ـع ـيــا،
موضحا ان هناك حاجة ضرورية
لمنصات حفر تطويرية كثيرة.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ارتفاع  4مؤشرات بقيادة السوق
القطري ...و«الكويتي» يربح %1.1

•

علي العنزي

استمر التباين في المحصلة األسبوعية
ل ـم ــؤش ــرات أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي وانتهت تعامالت األسبوع
الماضي بمكاسب ألربعة مؤشرات وتراجع
ثــاثــة مـنـهــا ،وق ــاد الـمـكــاســب مــؤشــر الـســوق
ً
القطري الذي كان األفضل نموا بنسبة  2في
المئة تاله مؤشر بورصة الكويت العام إذ ربح
 1.1فــي الـمـئــة ،بينما استقر مــؤشــرا سوقي
الـبـحــريــن وأبــوظـبــي عـلــى مـكــاســب مـحــدودة
كانت  0.3و  0.4في المئة على التوالي.
في المقابل ،سجل مؤشر سوق دبي المالي
خسارة واضحة بنسبة  1.1في المئة وتراجع
مــؤشــر "تــاســي" وه ــو الـمــؤشــر الــرئـيـســي في
ً
السوق السعودي األكبر عربيا بنسبة  0.8في
المئة واستقر مؤشر سوق المال في سلطنة
ً
عمان على خسارة محدودة جدا كانت ُعشري
ً
نقطة مئوية محافظا على مستوى  4آالف
نقطة.

التغيرات بتأثيرات محلية

ت ــراج ــع تــأث ـيــر ال ـع ــوام ــل ال ـخــارج ـيــة على
ب ــورص ــات دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
األس ـبــوع الـمــاضــي ،و ـصـبــح كــل س ــوق مالي
ً
ً
يعمل منفردا ومتأثرا بعوامل محلية سواء
إع ــان ــات ن ـتــائــج ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث أو ببعض
األخبار الخاصة باإلدراجات أو االندماجات
أو حتى بعض التشريعات التي تؤثر على
نسب تملك األجــانــب كما حــدث في سبتمبر
الماضي ،وكان مؤشر السوق القطري األفضل
أداء إذ نما بنسبة  2في المئة تساوي 200.44
نـقـطــة لـيـصــل إل ــى الـنـقـطــة  10427.96نقطة
وكان ذلك بعد أن أعلنت سبع شركات نتائج

الــربــع الثالث ،إضــافــة إلــى بنك قطر الوطني
الذي سبقها بأسبوعين ،وكانت كل النتائج
إيجابية خضراء مقارنة مع الفترة المقابلة
من العام الماضي.

بورصة الكويت
سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
مكاسب واضحة إذ نما مؤشر السوق العام
بنسبة  1.1في المئة بعد أن أضاف  60.85نقطة
ليقفل على مستوى  5766.73نقطة ،بينما
صعد مؤشر السوق األول وهو السوق الذي
يحوي  19شركة قيادية بنسبة أكبر بلغت
 1.4في المئة أي ما يعادل  86.54نقطة ليقفل
على حدود مستوى  6300نقطة ،فيما اكتفى
مــؤشــر الـســوق الرئيسي بنمو ضعيف كان
ُعشري نقطة مئوية أي  7.69نقاط ليقفل على
مستوى  4725.63نقطة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تــراج ـعــت سـيــولــة األس ـبــوع
اإلجمالية مقارنة مع األسبوع السابق كذلك
النشاط وعــدد الصفقات إذ خسرت السيولة
نسبة  15.8في المئة بعد تذبذبها الحاد بين
جلسة وأخرى إذ انخفضت إلى مستويات 13
مليون دينار ،بينما بلغت أعلى مستوياتها
في جلسة األربعاء بأكثر من  32مليون دينار،
وخسر النشاط  8.3في المئة من قوته وتراجع
عدد الصفقات كذلك بنسبة  9.6في المئة.
وكانت الجلسات تتأثر بأداء سيولة سهمي
بيتك وأهلي متحد من جهة وعلى وقع أخبار
اس ـت ـحــواذ األول عـلــى ال ـثــانــي ،كــذلــك نتائج
الشركات الست التي أعلنت نتائج جيدة بنمو
إجمالي بلغ  14في المئة.
وارتفع مؤشرا سوقي أبوظبي والمنامة
بنمو محدود إذ ارتفع األول بنسبة  0.4في
الـمـئــة أي ح ــوال ــي  20نـقـطــة ليبلغ مستوى

ً
 5093.29نقطة مستفيدا من نتائج شركات
دبي إذ لم يعلن أي سهم في أبوظبي نتائج
الربع الثالث حتى نهاية األسبوع الماضي.
وفــي المقابل ،ربــح مؤشر ســوق البحرين
نسبة  0.3في المئة أي  4.08نقاط ليقفل على
مستوى  1527.12نقطة ،واستفاد مؤشر سوق
البحرين مــن ح ــراك سهم أهـلــي متحد الــذي
ارتـفــع بنسب هامشية فــي بــورصــة الكويت،
كذلك كحال سوق أبوظبي لم يعلن أي سهم
عن نتائج الربع الثالث في سوق البحرين.

سوقا دبي والسعودية
جاء أداء سوقي دبي المالي ومؤشر "تاسي"
ً
السعودي متناقضا لكن بنتيجة متشابهة،
وهي خسارة نسبة واضحة خالل األسبوع إذ
كانت الجلسة األخيرة في سوق دبي طمست
إيجابية األداء خالل الجلسات األربع األولى من
األسبوع ،وتراجعت أرباح شركة ديار العقارية
بحوالي  50في المئة ليخسر سهمها وتخسر
معه بعض أسهم قطاع العقارات كذلك ليتراجع
السوق ويخسر أكثر من  1.6في المئة ويضيع
مكاسب الجلسات األربــع األولــى ويقفل على
خسارة بنسبة  1.1في المئة أي  30.45نقطة
ليقفل على مستوى  2780.01نقطة وكانت
نتائج الشركات األربع التي أعلنت نتائجها
إيجابية بنمو إجمالي بلغ  8في المئة وكان
اثنان منها من قطاع البنوك.
واستمر مؤشر سوق سلطنة عمان المالي
بالتماسك فــوق مستوى  4آالف نقطة على
الرغم من الخسارة المحدودة بنسبة ُعشري
نقطة مئوية تعادل  8.2نقاط ليبقى مؤشر
بــورصــة مسقط على مستوى  4آالف نقطة
ً
لألسبوع الرابع على التوالي وتحديدا كان
اإلقفال على مستوى  4005.35نقاط.
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ً
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اقتصاد

الناهض :تطور منتجاتنا وحلولنا التمويلية يعززان النمو وأفضليتنا محليا وعالميا
تسلم مازن الناهض جوائز
«غلوبال فاينانس» لـ«بيتك،
وبيتك -تركيا» و«بيتك-
ألمانيا» على هامش اجتماعات
صندوق النقد والبنك الدوليين
المنعقدين في واشنطن.

مواصلة
التميز
بمواكبة
تطوير الحلول
المصرفية
الرقمية

تميز أداء
مصرفي
«بيتك» في
تركيا وألمانيا
يؤشر إلى
منافستهما
في األسواق

فاز بيت التمويل الكويتي
«بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ،ب ـ ـجـ ــائـ ــزة «أفـ ـض ــل
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة إس ــامـ ـي ــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ل ـع ــام  »2019من
مجموعة «غلوبال فاينانس»
العالمية.
ك ـمــا فـ ــاز «ب ـي ـت ــك» ب ـجــائــزة
أفضل مؤسسة مالية اسالمية
على مستوى الشرق االوسط،
وتصنيف أكثر مؤسسة مالية
اس ــام ـي ــة أم ــان ــا ف ــي مـنـطـقــة
ً
ال ـخ ـل ـيــج ،ف ـض ــا ع ــن مجيئه
فــي مقدمة أكـثــر المؤسسات
الـمــالـيــة أمــانــا عـلــى مستوى
الشرق األوسط.
كـ ـ ـم ـ ــا م ـ ـن ـ ـحـ ــت «غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــال
ف ــاي ـن ــان ــس» «بـ ـيـ ـت ــك -تــرك ـيــا»
جائزة أفضل مؤسسة مالية
اســامـيــة فــي تــركـيــا ،و«بيتك
– المانيا»  ،KT Bankجائزة
أفضل مؤسسة مالية اسالمية
في اوروبا.
وب ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـكـ ــون م ـج ـمــوعــة
«ب ـي ـتــك» ق ــد اس ـت ـحــوذت على
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـجـ ــوائـ ــز وأرفـ ـعـ ـه ــا
ق ــدرا مــن مـجـمــوعــة «غـلــوبــال
ف ـ ــايـ ـ ـن ـ ــان ـ ــس» ،بـ ـ ـع ـ ــدد يـ ـف ــوق
ن ـظ ــراء ه ــا مـحـلـيــا واقـلـيـمـيــا
وعالميا ،في تأكيد جديد على
قوة ومتانة «بيتك» ،وسالمة
االجراء ات وحصافة القرارات
والتوجهات التي تعزز الدور
ال ــرائ ــد فــي صـنــاعــة التمويل
االس ـ ــام ـ ــي ال ـ ـمـ ــدعـ ــوم بـنـمــو
مـ ـسـ ـت ــدام ،وت ـ ـنـ ــوع االن ـش ـطــة
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،وث ـ ـق ــة واسـ ـع ــة
مـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
االس ــواق ،ومصداقية وقبول
ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن االقـلـيـمــي
وال ـ ــدول ـ ــي ،وع ــام ــة ت ـجــاريــة
قوية.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدت «غ ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــال
ف ــاي ـن ــان ــس» ف ــي اخ ـت ـيــارات ـهــا
إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ــوائـ ـ ــز وتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات
«بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك ،و«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك-تـ ــرك ـ ـيـ ــا»

و«ب ـي ـت ــك -ال ـمــان ـيــا» الـ ــى عــدة
معايير مهنية دقيقة مبنية
ع ـلــى اس ـت ـش ــارات مـكـثـفــة مع
مصرفيين ومحللين وخبراء
م ــالـ ـيـ ـي ــن م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن مــن
جـمـيــع انـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،منها
تطوير االعمال والمنتجات،
والقدرة على تلبية احتياجات
قـ ــاعـ ــدة عـ ـم ــاء م ـت ـن ــوع ــة فــي
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ،ف ـضــا
ع ــن االبـ ـتـ ـك ــار ال ـت ـك ـنــولــوجــي
ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــة ونــوعـيــة
المنتج ،وسمعة المؤسسة،
ورض ـ ــا ال ـع ـم ــاء ،واالن ـت ـش ــار
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـغـ ـ ــرافـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام
بالمعايير االخالقية.
وتسلم الرئيس التنفيذي
للمجموعة فــي «بيتك» مــازن
الناهض الجوائز على هامش
اج ـت ـم ــاع ــات صـ ـن ــدوق الـنـقــد
والبنك الدوليين المنعقدين
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
واشنطن.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاهـ ــض ان ه ــذه
الـجــوائــز تــؤكــد ق ــدرة «بيتك»
على مــواصـلــة الـنـجــاح خالل
المرحلة المقبلة على الصعيد
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي وف ـ ـ ـ ــي االس ـ ـ ـ ـ ــواق
الـمـحـلـيــة واالق ـل ـي ـم ـيــة ،حيث
يـطـمــح «ب ـي ـتــك» ال ــى االنـتـقــال
ب ــال ـص ـي ــرف ــة االس ــامـ ـي ــة ال ــى
م ــرحـ ـل ــة م ـ ـت ـ ـطـ ــورة ،تـمـكـنـهــا
م ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي م ـشــاريــع
ومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،تـ ـع ــزز
قدراتها الرأسمالية ،وتمثل
قيمة مضافة لــاســواق التي
تعمل فيها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى ان «بـ ـيـ ـت ــك»
ي ــواص ــل الـتـمـيــز ف ــي مــواكـبــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
المصرفية الرقمية ،ويتبنى
مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان والـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو
المدروس ،مع االلتزام بأعلى
درجـ ـ ـ ــات ال ـم ـه ـن ـي ــة ،وأف ـض ــل

الناهض يتسلم الجائزة
مـ ـع ــا يـ ـي ــر إدارة ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــر،
والـمـمــارســات الحصيفة ،ما
جعله اكبر البنوك االسالمية
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ب ـع ــد ان كـ ــان لــه
الـسـبــق فــي الـعـمــل ك ــأول بنك
إسالمي في الكويت واليــزال
م ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــوذا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــريـ ـ ــادة
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ،واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ان
يطور العديد مــن المنتجات
المالية والبدائل والخيارات

البنك طور
بدائله
وخياراته
لدفع الصيرفة
اإلسالمية إلى
آفاق جديدة

التمويلية ،التي يتم التعامل
بـ ـه ــا فـ ــي االسـ ـ ـ ـ ــواق ال ــدولـ ـي ــة
حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،لـ ـ ــدفـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـيـ ــرفـ ــة
االســامـيــة الــى اف ــاق جــديــدة،
وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ ص ـ ـ ـ ــورة «بـ ـيـ ـت ــك»
ودوره عـ ـ ـل ـ ــى ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى
العالمي.
وأوض ـ ــح ان ــه ف ــي ض ــوء ما
حـقـقــه «ب ـي ـت ــك» م ــن انـ ـج ــازات
نــوعـيــة ،وعـبــر االعـتـمــاد على

اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة تـقــوم
ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ـعــزيــز
استراتيجية التحول الرقمي،
والـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــز ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط
االساسي للبنك ،وتطوير أداء
العنصر البشري ،واالهتمام
بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــة ،وتـحـسـيــن
م ـ ـس ـ ـتـ ــو يـ ــات االداء ،ب ـش ـكــل
يتوافق مع المعايير العالمية،
وااللتزام بالضوابط الشرعية
ال ـتــي تـعــد م ــن أس ــس التميز
في عمل «بيتك» ،فإن الجوائز
تـمـثــل حـلـقــة ف ــي سـلـسـلــة من
ال ـت ـق ـي ـي ـمــات واالشـ ـ ـ ـ ــادة ،بـمــا
اص ـبــح عـلـيــه اس ـل ــوب الـعـمــل
عـلــى كــافــة الـمـسـتــويــات ،ومــا
يمكن ان يقود ذلك الى تحقيق
االهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الـمــوضــوعــة بشكل احترافي
ومتكامل متوافق مع الخطط
وال ـبــرامــج ال ـج ــاري تنفيذها
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى مـ ـجـ ـم ــوع ــة
«بيتك».
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــاهـ ــض ان ف ــوز
ب ـ ـعـ ــض بـ ـ ـن ـ ــوك الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
بـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز افـ ـ ـض ـ ــل م ــؤسـ ـس ــة
مالية اسالمية في اسواقها،
ي ـش ـيــر ال ـ ــى م ـ ــدى ال ـجــاهــزيــة
والقدرة لدى جميع الواحدات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة فـ ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة
« بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك» ،و كـ ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ــك االداء
ال ـم ـن ـس ـجــم ال ـم ـت ـن ــاغ ــم الـ ــذي
ي ـم ـضــي وف ـ ــق قـ ــواعـ ــد ون ـظــم
محددة واضحة وعلى اسس
سليمة ،تعكس الجهود التي
بـ ــدأت قـبــل س ـن ــوات لتوحيد
نظم العمل وتعزيز الشفافية
وال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
وحدات المجموعة.
وشـ ـ ــدد ال ـن ــاه ــض ع ـل ــى ان
«ب ـي ـت ــك» ي ـح ــرص دوم ـ ــا على
ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع اس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب م ـن ـه ـج ـيــة
ومـهـنـيــة ف ــي دراسـ ــة وتقييم
ال ـم ـخــاطــر ،وي ــول ــي اهـتـمــامــا
ك ـب ـي ــرا ب ــالـ ـج ــودة واالن ـ ـجـ ــاز

ال ـ ـ ـنـ ـ ــوعـ ـ ــي ،ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـل ــى
مـ ــواص ـ ـلـ ــة االن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ،بـمــا
ينسجم مع السمعة العالمية
التي يحظى بها من مختلف
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـتـ ـع ــزز
بالنجاح بشكل دائــم ،مشيرا
ال ــى ان الـ ـج ــدارة االئـتـمــانـيــة
وقـ ــدرة «بـيـتــك»عـلــى التعامل
بجدية ومهنية مــع مختلف
ال ـظــروف االقـتـصــاديــة ،تعبر
ع ـ ــن امـ ـك ــانـ ـي ــات ــه ل ـم ــواص ـل ــة
المحافظة على ما يحققه من
نجاح على صعيد اإليــرادات
التشغيلية ،واالرباح الصافية،
كـمــا أن حـجــم أص ــول ــه ،يؤكد
أيضا تزايد الثقة في مستقبل
«بيتك» واسـتـمــرار منهجيته
ف ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاء أص ـ ـ ـ ـ ــول ق ـي ـم ــة
ونوعية ذات جودة عالية.
ي ـ ــذ ك ـ ــر ان عـ ـ ــوا مـ ـ ــل م ـن ـهــا
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
ال ـط ــوي ـل ــة االمـ ـ ــد م ــن وك ـ ــاالت
التصنيف العالمية الكبرى،
ب ـ ـ ــاالض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى االصـ ـ ـ ـ ــول
االجمالية الكبر  500بنك في
العالم ،ونمو محفظة التمويل،
تدخلت في منح الجوائز.
تــأس ـســت م ـج ـلــة «غ ـلــوبــال
فاينانس» سنة  ،1987ولديها
ق ــراء فــي اك ـثــر مــن  192دولــة
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .وت ـس ـت ـه ــدف
الـمـجـلــة  8000مـسـتـثـمــر في
م ـح ــاف ــظ دول ـ ـيـ ــة ،م ـســؤول ـيــن
عـ ـ ـ ــن أ كـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  %80م ــن
م ـج ـمــوع األصـ ـ ــول الـعــالـمـيــة
ا لـ ـخ ــا ضـ ـع ــة إلدارة م ـه ـن ـيــة.
وت ـع ــد هـ ــذه ال ـم ـج ـلــة مــرجـعــا
دولـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال األخ ـ ـبـ ــار
الـمـتـعـلـقــة بــال ـق ـطــاع ال ـمــالــي،
حيث تعالج موضوعات تهم
تمويل الشركات والمشاريع
المشتركة وأسواق رأس المال
والعمالت والمصارف وإدارة
المخاطر.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الهوامش السالبة بين أسعار األسهم السوقية
والدفترية تحتاج إلى عالج

يجب الحد من العرض غير الضروري لمعظم الشركات المدرجة
قال «الشال» ،إن هناك
 75شركة أو نحو %42.9
من عدد الشركات المدرجة
تباع بخصم عن قيمة السهم
الدفترية بـ  %50وأكثر،
تزاملها  42شركة أو نحو
 %24من عدد الشركات
المدرجة تباع بخصم على
القيمة الدفترية للسهم ما بين
 %30و.%49

ذكـ ــر ت ـقــريــر «ال ـ ـشـ ــال» االق ـت ـص ــادي
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،أن الـ ـسـ ـي ــول ــة م ـ ــن أه ــم
مــؤشــرات الـبــورصــة ،وهــذا مــا ذكرناه
ً
م ـ ــرارا ،وق ــد نـجـحــت بــورصــة الـكــويــت
بعد إعادة تنظيمها من رفع مستوى
ً
س ـي ــول ـت ـه ــا ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــا ،إذ ارتـ ـفـ ـع ــت
سيولتها لــأشـهــر الـسـتــة األول ــى من
الـعــام الحالي بنحو  166.2فــي المئة
مقارنة بسيولة األشهر الستة األولى
مــن عــام  ،2018وزادت بنحو  105في
المئة لألشهر التسعة من العام الحالي
عن الفترة المماثلة من عام .2018
ً
ووف ــق التقرير ،يعتبر ذلــك تـطــورا
ً
ط ـي ـبــا أدى إلـ ــى دعـ ــم م ــؤش ــر ال ـســوق
العام الذي كسب  10.7في المئة خالل
الفترة نفسها ،لكن ظل هناك خلل البد
من معالجته ،وهو أن ارتفاع السيولة
والمكاسب الرأسمالية التي تبعتها
ظـلــت عـلــى ان ـحــراف ـهــا ،فــانـعـكــس ذلــك
ً
إيجابا على أسعار الشركات السائلة،
ً
وربما سلبا على الشركات غير السائلة
وعددها أكبر بكثير.
ونظرة على هوامش فــروق أسعار
األسهم في السوق وقيمها الدفترية،
ربما تكون كافية لبداية جهد منظم
وم ـ ـح ـ ـتـ ــرف ل ـت ـق ـل ـي ـص ـه ــا ل ـم ـص ـل ـحــة
الشركات غير السائلة ،وذلك قد يتحقق
بتسويق جــدوى االستثمار فيها من
خالل دعم سيولتها.
وتشير األرق ــام مــن واق ــع البيانات
الـمــالـيــة الـمـنـشــورة حـتــى 2019/6/30
إل ــى أن  14شــركــة مــدرجــة ،أو نـحــو 8
في المئة من عدد الشركات المدرجة،
تـ ـف ــوق أسـ ـع ــار أس ـه ـم ـهــا ف ــي ال ـس ــوق
ضـعــف قيمتها الــدف ـتــريــة ،ون ـحــو 25
شركة أخرى تفوق أسعار أسهمها في
الـســوق قيمتها الــدفـتــريــة بما يــراوح
بين  1في المئة و 99في المئة ،أي ان
 39شركة فقط ،أو  22.3في المئة من

غربلة القطاعات غير السائلة
وخفض شركاتها هدف مستحق
 %96.7سيولة  5قطاعات في  9أشهر
ق ـ ــال «الـ ـ ـش ـ ــال» إن م ــا ي ـن ـط ـبــق عـلــى
سيولة أســواق البورصة الكويتية من
خــواص انـحــراف السيولة بشكل عــام،
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى االن ـ ـحـ ــراف ف ــي سـيــولــة
قـطــاعــاتـهــا ،فـهـنــاك  5ق ـطــاعــات يمكن
الـ ُـحـكــم عـلــى ســامــة سيولتها ،بينما
يقابلها  7قطاعات سيولتها ،أي قيمة
تداوالتها ،شحيحة.
القطاعات الخمسة السائلة حصدت
 96.77في المئة من سيولة البورصة
فــي األش ـهــر التسعة األول ــى مــن الـعــام
الـحــالــي ،وزادت مــن سيولتها بعد أن
كان نصيبها من السيولة في األشهر
ال ـت ـس ـعــة األولـ ـ ــى م ــن عـ ــام  2018نحو
 92.85في المئة ،بينما انخفض نصيب
الـقـطــاعــات غـيــر الـســائـلــة مــن  7.15في
المئة للفترة نفسها في عام  2018إلى
نحو  3.23في المئة في العام الحالي.
ض ـمــن ال ـق ـطــاعــات ال ـن ـش ـطــة ت ـصـ ّـدر
قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل
نموها ما بين األرباع الثالثة األولى من
السنتين  2018و ،2019فحصد 63.19
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن س ـيــولــة ال ـب ــورص ــة لما
مضى مــن الـعــام ال ـجــاري ،بعد أن كان
نصيبه منها  51.99فــي المئة للفترة
نفسها مــن عــام  .2018وبالمطلق ،أي
بقيمة تــداوالتــه ،ارتفعت سيولته من
نحو  1.538مليار ديـنــار حتى نهاية
سبتمبر من عام  ،2018إلى نحو 3.833
مليارات دينار حتى نهاية سبتمبر من
العام الحالي ،أي أكثر من تضاعفت ،أو
زادت بنحو  149.2في المئة.
وساهمت زيادة سيولته في ارتفاع
قيمته الرأسمالية -السوقية -مــا بين
الفترتين بنحو  21.7في المئة ،ليحقق
القطاع أعلى مكاسب بورصة الكويت.
وفـ ــاق نـصـيـبــه م ــن س ـيــولــة ال ـبــورصــة
مـســاهـمـتــه ف ــي قيمتها الـبــالـغــة نحو
 58.97في المئة .ثاني أكبر القطاعات
سيولة ،والذي يشارك قطاع المصارف
ف ــي ارتـ ـف ــاع كـبـيــر لـسـيــولـتــه الـمـطـلـقــة

عــدد الشركات المدرجة تفوق أسعار
السوق ألسهمها قيمة السهم الدفترية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ه ـن ــاك  75ش ــرك ــة أو
نحو  42.9في المئة من عدد الشركات
المدرجة تباع بخصم عن قيمة السهم
الدفترية بـ  50في المئة وأكثر ،تزاملها
 42شركة أو نحو  24في المئة من عدد
الشركات المدرجة تباع بخصم على
القيمة الدفترية للسهم ما بين  30في
المئة و 49في المئة.
وذلك يعني أن نحو  67في المئة أو
ثلثي الشركات المدرجة تباع بخصم
على قيمة أسهمها الدفترية بما يعادل
ً
أو يزيد كثيرا على  30في المئة ،إضافة
إلى  19شركة أخرى تباع بخصم على
قيمة أسهمها الدفترية بما يراوح بين
 1في المئة و 29في المئة.
ً
والــوضــع لــن يختلف كـثـيــرا لــو تم
القياس على أوضاع الشركات المدرجة
كما في نهاية سبتمبر الفائت ،ولكن
بيانات الشركات المالية لم تتوفر بعد
حتى ذلك التاريخ.
ويظل من المنصف القول ،إن بعض
الهامش السالب ما بين سعر السوق
والـقـيـمــة الــدفـتــريــة م ـبــرر ،فــاألوضــاع
الـمـضـطــربــة ف ــي ال ـعــالــم وف ــي اإلقـلـيــم
ترجح تفضيل السيولة ،كذلك بعض
الشك في سالمة القيم الدفترية مقبول
ومـ ـب ــرر ،لـكـنـهــا ع ـنــدمــا ي ـط ــال ال ـفــرق
ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر وبـتـلــك الـهــوامــش
الواسعة من الخصم ،الشك أنها ظاهرة
تحتاج إلى عالج ،والعالج لن يخرج
عن جهد في اتجاه الحد من العرض
غـيــر ال ـض ــروري ،أي غــربـلــة الـشــركــات
المدرجة ،وتعزيز جانب الطلب وذلك
باستكمال إصالحات البورصة ،مثل
م ــزي ــد م ــن ال ـش ـفــاف ـيــة ودع ـ ــم صـنــاعــة
ال ـســوق ،ثــم التوعية بــأوضــاع الجيد
من الشركات.

وت ـفــوق مـســاهـمـتــه فــي الـسـيــولــة على
مساهمته في القيمة الرأسمالية ،هو
قطاع االتـصــاالت ،حصد القطاع نحو
 12.89في المئة من سيولة البورصة
ل ـمــا م ـضــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي مـقــابــل
 10.08في المئة للفترة نفسها من عام
 ،2018وزادت سيولته المطلقة ما بين
الفترتين من نحو  298.4مليون دينار
إلى نحو  782مليون دينار ،بنمو في
الـسـيــولــة المطلقة ب ـحــدود  162.1في
المئة.
القطاعات الثالثة السائلة األخــرى،
كلها حققت زيادة مطلقة في سيولتها،
وكلها خسرت في مساهمتها النسبية
م ـن ـهــا ،وك ـل ـهــا ك ــان ــت مـســاهـمـتـهــا في
ال ـق ـي ـم ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي ال ـب ــورص ــة
أعلى من مساهمتها في نصيبها من
السيولة.
ً
على النقيض تماما ،خمسة قطاعات
أخرى لم تتعد مساهمتها في سيولة
البورصة لما مضى من العام الحالي
 0.88في المئة أي أقل من  1في المئة،
أع ــاه ــا ق ـط ــاع ال ـس ـل ــع االس ـت ـهــاك ـيــة،
وبـلـغــت سـيــولـتــه  21.3مـلـيــون ديـنــار،
وأدنــاهــا قطاع التكنولوجيا ،وبلغت
سـيــولـتــه  65أل ــف دي ـن ــار ف ـقــط ،بينما
بلغت مساهمة القطاعات الخمسة في
قيمة الـبــورصــة الرأسمالية نحو 3.9
في المئة ،ويشارك القطاعات الخمسة
غير السائلة قطاعان آخران هما قطاع
ال ـم ــواد األســاس ـيــة بـنـصـيــب  1.65في
الـمـئــة م ــن سـيــولــة ال ـب ــورص ــة ،وقـطــاع
الخدمات االستهالكية بنحو  0.70في
المئة من مجمل السيولة لما مضى من
الـعــام الـحــالــي ،ونعتقد أن غربلة تلك
القطاعات وخفض عــدد من شركاتها
غير السائلة هدف مستحق.

ّ
ال مبرر إلدراج عدد كبير من الشركات مع استمرار شح سيولتها
أفـ ـ ــاد «ال ـ ـش ـ ــال» ب ـ ــأن م ــا ي ـن ـط ـبــق عـلــى
البورصة بشكل عام وقطاعاتها الـ ،12من
البديهي أن ينطبق ذلك االنحراف الشديد
فــي السيولة على شركاتها ،فالشركات
الخمس األكـثــر سيولة استحوذت على
 57.73فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن م ـج ـم ــل س ـيــولــة
البورصة منذ بداية العام الحالي حتى
نهاية سبتمبر.
واس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت  11ش ــرك ــة ت ـل ـي ـهــا فــي
مستوى السيولة على  25.71بالمئة من
مجمل سيولة الـبــورصــة ،ذلــك يعني أن

 16شركة مدرجة استحوذت على 83.44
في المئة من مجمل سيولة السوق ،تاركة
نحو  16.56في المئة من السيولة لـ 159
شركة مدرجة أخرى.
واستحوذ بيت التمويل الكويتي ،وهو
أعلى الشركات سيولة في الشهور التسعة
األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى 16.2
فــي المئة مــن مجمل سيولة الـبــورصــة،
وشــاركــه «بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي» بنحو
 13.94في المئة من السيولة ،ليستحوذ
االثنان على نحو  30.13في المئة من كل

السيولة ،تالهما كل من «األهلي المتحد
الـبـحــريــن »-بنحو  10.79فــي المئة منالسيولة ،و»بـنــك الخليج» بنحو 10.11
في المئة من مجمل السيولة.
على النقيض تماما ،هناك  5شركات
م ـ ــدرج ـ ــة م ـ ــن األقـ ـ ـ ــل س ـ ـيـ ــولـ ــة ،ل ـ ــم يـتـعــد
نصيبهم منها مجتمعين  1.000دينار،
ثــاث ضمنها مــن دون ت ــداول ،وواح ــدة
فقط  15دينارا تداول ،والخامسة بنحو
 795دي ـنــارا .وهـنــاك  11شــركــة مــن األقــل
سـيــولــة بـعــدهــا راوحـ ــت سـيــولــة أدنــاهـ ــا

عنــد  1.058دينـار ،وأعالهــا بنحـو 23.082
دينارا ،بمجموع سيولة للشركات الـ11
بحدود  121.8ألف دينار.
وهناك  54شركة مدرجة أخرى راوحت
قيمة سيولتها المطلقة بين  28.3ألف
دينار ألدناها ،وأقل من مليون دينار أو
نحو  964ألـفــا ألعــاهــا ،وك ــان نصيبها
مجتمعة من السيولة نحو  22.8مليونا،
أو نحو  0.39في المئة من إجمالي سيولة
البورصة ونسبتها نحو  31في المئة من
عدد الشركات المدرجة.

ونحن نفترض أن سيولة الشركة ،أي
قيمة تــداوالت ـهــا أه ــم أغـ ــراض إدراج ـهــا،
والمؤكد أن ضمن هذه الشركات شركات
جيدة ،وألسـبــاب منها احتكار الملكية،
وم ـن ـهــا ع ــدم ال ــوع ــي بـحـقـيـقــة وضـعـهــا،
ً
تنحسر سيولتها .لـكــن ،ضمنها أيضا
ع ــدد كـبـيــر آخ ــر ال م ـبــرر إلدراج ـ ـهـ ــا ،مع
استمرار شح سيولتها ،وحتى ال تؤثر
على الثقة في بقية الشركات ،ومعها الثقة
في تداوالت البورصة ،البد من تشجيعها
على إلغاء إدراجها.

وبـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــراض سـ ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة
الـمـحـلـيــة ال ـج ـي ــدة ،م ـق ــارن ــة ب ـبــورصــات
اإلقليم ،تم انحراف تلك السيولة الجيدة
على مستوى البورصة ،وبالتبعية على
مستوى قطاعاتها ومستوى شركاتها،
ن ـع ـت ـق ــد أن ـ ـ ــه ح ـ ـ ــان ال ـ ــوق ـ ــت ل ـت ـش ـخ ـيــص
شامل وصياغة سياسات تحفظ الثقة
بالبورصة المحلية.

 230مليار دوالر إجمالي سيولة ً البورصات
الخليجية ...و الكويت أعلى نموا

قال «الشال» إن إجمالي سيولة بورصات
إقليم الخليج السبع ارتـفـعــت فــي األرب ــاع
ال ـثــاثــة األولـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي بنسبة
 ،%4.3مـقــارنــة بنظيراتها مــن عــام ،2018
وب ـلــغ إج ـمــالــي الـسـيــولــة نـحــو  230مليار
دوالر حتى نهاية سبتمبر الفائت.
ولم يكن ارتفاع السيولة شامال ،ولكنه
تحقق نتيجة لــارتـفــاع فــي سـيــولــة ثــاث
بــورصــات فـقــط ،كــان ارت ـفــاع اثنتين منها
ً
ك ـب ـي ــرا ،بـيـنـمــا حـقـقــت ال ـب ــورص ــات األرب ــع
األخ ــرى انخفاضا متفاوتا فــي سيولتها،
ً
ً
اثنتان منها حققتا انخفاضا طفيفا.
ً
وك ــان ــت أع ــاه ــا ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي الـسـيــولــة
ً
«بــورصــة ال ـكــويــت» ،الـتــي حققت ن ـمــوا في
سـيــولـتـهــا ح ـتــى ن ـهــايــة سـبـتـمـبــر ب ـحــدود
 ،%103.5وم ـع ـهــا ح ـقــق م ــؤش ــره ــا ال ـعــام
مـكــاســب بنحو  ،%11.8وتـلــك ثــانــي أعلى
م ـكــاســب ال ـب ــورص ــات ال ـس ـبــع .ثــانــي أعـلــى
ً
البورصات ارتفاعا في سيولتها بورصة
أبــوظ ـبــي وبـنـحــو  ،%50.1ول ـكــن مكاسب
مؤشرها لــم تتعد  %2.9وج ــاء ت خامسة
في مستوى المكاسب.
بورصة البحرين هي البورصة الثالثة

ً
التي حققت سيولتها نموا فيما مضى من
العام الحالي ،وبحدود  ،%13.7ذلك االرتفاع
ً
فــي الـسـيــولــة ك ــان كــاف ـيــا لـيــدفــع بمكاسب
مؤشر بورصتها إلى  %13.4لتحقق تفوقها
في المكاسب على زميالتها السبع.
أكبر الخاسرين في مستوى السيولة كان
سوق دبي المالي بهبوطها بنحو ،%19.4-
ً
ولكن ،وخالفا للعالقة الطردية بين السيولة
وال ـم ـك ــاس ــب ،ح ـقــق م ــؤش ــره ــا ث ــال ــث أعـلــى
المكاسب فــي اإلقليم وبـحــدود  .%9.9أما
ثانـي أكبـر الخاسريـن فـي مستوى السيولة
فكان سوق مسقط ،الذي فقدت سيولته نحو
 ،%13ومعها كانت أكبر بورصات اإلقليمخسارة فيما مضى من العام الحالي ،حيث
فقد مؤشره نحو .%7.1-
خ ـســارة كــل مــن بــورصــة قـطــر والـســوق
الـسـعــودي فــي السيولة كانت أقــل مــن %1
لكل منهما ،ومعهما لم تحقق بورصة قطر
سوى  %0.7مكاسب لمؤشرها ،بينما حقق
السوق السعودي مكاسب بحدود .%3.4
وبـيـنـمــا الي ـ ــزال ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي هو
ال ـســوق الـمـهـمـيــن فــي نصيبه مــن سيولة
أس ـ ــواق اإلق ـل ـي ــم ،رغـ ــم ان ـخ ـف ــاض نـصـيـبــه

مــن إجمالي السيولة مــن  %78.9للشهور
التسعة األولى من عام  2018إلى  %75لما
مـضــى مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،حـقـقــت بــورصــة
ً
الكويت ارتفاعا في نصيبها من إجمالي
السيولة من  %4.5في األرباع الثالثة األولى
ً
من عام  2018إلى نحو  %8.7حاليا لتصبح
ثاني أعلى البورصات في اإلقليم سيولة.
ومؤشر السيولة هو المؤشر األهم ،كما
ً
ذكرنا مرارا ،فهو دليل على ارتفاع مستوى
الثقة في أداء إدارة البورصة ،وفي سالمة
م ـع ـلــومــات شــركــات ـهــا ال ـم ــدرج ــة الـمـعـلـنــة،
والمحافظة على جاذبية البورصة للسيولة
عامل حيوي .ونعتقد أن هناك حاجة ألن
يـبــذل جـهــد لــدعــم ثـقــة المستثمر المحلي
ف ــي «ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت» ،ف ـم ــازال ــت الـغـلـبــة
لبيعه على شرائه ،والبد من جهد لتعديل
االنحراف في سيولة البورصة ،حيث مازال
نصف شركاتها يحظى بأقل من  %1منها،
وبـعـضـهــا يـبــاع بنصف قيمته الــدفـتــريــة،
كما سنحاول التعرض له في فقرات الحقة
من تقريرنا.

ةديرجلا
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هيئة األسواق :عقوبات جديدة على «اإلثمار»  6شركات فقط أعلنت نتائجها للربع الثالث
رغم انتهاء ثلث مهلة اإلفصاح
بسبب إفصاحات مخالفة للواقع
الشركة أعلنت خسارة  %3.3من رأسمالها بينما الحقيقة %99.18
●

عيسى عبدالسالم

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه
تـمــت إحــالــة مـلــف شــركــة اإلث ـمــار القابضة
إلى هيئة أسواق المال بعد توقيع عقوبات
عـلـيـهــا م ــن لـجـنــة ال ـن ـظــر ف ــي الـمـخــالـفــات؛
بـعــدمــا ثـبــت لـهــا ق ـيــام الـشــركــة بــاإلفـصــاح
ع ــن مـعـلــومــات تـخــالــف الـحـقـيـقــة ،وإخ ـفــاء
معلومات جوهرية من شأنها التأثير على
أموال المساهمين والمستثمرين فيها.
وأوضحت المصادر ،أن الشركة أفصحت
ً
ع ــن م ـع ـلــومــات ،خ ــاف ــا لـلـحـقـيـقــة ،بــإرســال
م ـع ـلــومــات م ـغ ـلــوطــة إلـ ــى ه ـي ـئــة األس ـ ــواق
وشــركــة بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق المالية
تــذ كــر فيها أن الخسائر المتراكمة لديها
عن الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
تبلغ  3.3في المئة من رأسمالها بينما في
الحقيقة بلغت الخسائر المتراكمة التي
تكبدتها الشركة نحو  99.18في المئة من
إجمالي رأسمالها.
وبينت المصادر أن اإلجــراء ات المتبعة
فــي ال ـبــورصــة ت ـجــاه ال ـشــركــات ال ـتــي تزيد
خسائرها على  75في المئة من رأسمالها
غ ـ ـيـ ــر ك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـجـ ـحـ ـف ــة ب ـ ـحـ ــق صـ ـغ ــار

المساهمين ،إذ تكتفي بإيقاف الشركة عن
ال ـت ــداول ،وإلــزام ـهــا بـتـقــديــم خـطــة لتعديل
أوضــاعـهــا مــن مجلس اإلدارة خ ــال فترة
زم ـن ـيــة مـ ـح ــددة ،وع ـق ــد جـمـعـيــة عـمــومـيــة
لـمـنــاقـشــة االس ـت ـم ــراري ــة ،وت ـق ــدي ــم الـخـطــة
للمساهمين من أجل الموافقة عليها.
وأكـ ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ضـ ـ ــرورة وض ــع آلـيــة
محددة لإلفصاح عن أوضاع هذه الشركات
بـشـكــل س ــاب ــق ،دون ان ـت ـظــار إعــان ـهــا بعد
وصولها إلى هذا الحجم من الخسائر ،إذ
تجدر اإلش ــارة إلــى خسائر هــذه الشركات
من خالل إفصاحات مبكرة تعطي إنذارات
ل ـم ـس ـت ـث ـمــري ـهــا وم ـس ــاه ـم ـي ـه ــا مـ ــن ب ــداي ــة
تـكـبــدهــا خـســائــر تـصــل إل ــى  50ف ــي المئة
م ــن رأس ـم ــال ـه ــا ،ك ــي ال ي ـقــع مـسـتـثـمــروهــا
ف ــي «شـ ـ ــراك» ال ـخ ـســائــر ،ب ــل ي ـكــونــون على
خلفية تامة بأوضاع الشركة قبل أن تدخل
الــى دائ ــرة الـشــك والــريـبــة فــي قــدرتـهــا على
االستمرارية.
وطالبت باالستعانة بما يتم تطبيقه في
األسواق األخرى لتدارك سلبيات مثل هكذا
افصاحات ،فعلى سبيل المثال ال الحصر
قــام الـســوق الـسـعــودي بتعديل اإلج ــراءات
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة

أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها
المتراكمة  50في المئة فأكثر من رأسمالها،
وتـ ـع ــدي ــل م ـس ـم ــاه ــا ل ـت ـص ـبــح اإلج ـ ـ ـ ــراءات
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة
أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها
المتراكمة  20في المئة فأكثر من رأسمالها.
وتـســاء لــت الـمـصــادر :كيف تــم تــرك هذه
الـشــركــات ت ـتــداول فــي ال ـســوق ،رغ ــم إعــان
نتائجها الـمــالـيــة خ ــال الـفـتــرة الماضية
وتحمل هــذا الحجم من الخسائر؟ مؤكدة
أن هذا األمر يحمل هيئة األسواق والجهات
الرقابية في سوق الكويت مسؤولية حماية
المساهمين والمستثمرين الذين استمروا
ف ــي شـ ـ ــراء وبـ ـي ــع ال ـس ـه ــم رغ ـ ــم ت ـك ـبــد ه ــذه
الشركات للخسائر.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ف ـ ــرض ع ـق ــوب ــات
مشددة على مدققي حسابات هذه الشركات
ومجالس إداراتـهــا ،ألنهم المسؤولون عن
البيانات المالية واإلفصاح عنها وتقديمها
إلى الجهات الرقابية ،مستدركة بأن تكرار
هذه السيناريوهات واإلفصاحات المغلوطة
بــات يـهــدد أم ــوال المساهمين فــي رؤوس
أموال هذه الشركات.

ملف اإلفصاح المبكر يجب
أن يحظى باهتمام من هيئة
أسواق المال ،ودراسته بكل
أبعاده ،لوضع ضوابط جديدة
تحسن من سمعة البورصة.

●

محمد اإلتربي

انتهت أكثر مــن ثلث المهلة
القانونية ا لـمـحــددة للشركات
الـمــدرجــة لــإفـصــاح عــن نتائج
أع ـم ــال ـه ــا وب ـي ــان ــات ـه ــا ال ـمــال ـيــة
للربع الثالث من العام الحالي،
وحتى اليوم لم تعلن سوى نحو
 6شركات ،من نحو  153شركة
يتوجب عليها اإلفصاح.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر
األس ـ ــرع تــاريـخـيــا ف ــي ال ـســوق،
وال ـ ـ ــذي ي ـع ــول ع ـل ـيــه ك ـث ـيــر مــن
المستثمرين ،ويمثل استشرافا
ل ـب ــاق ــي األرب ـ ـ ـ ــاح ،ل ــم ي ـع ـلــن فــي
القطاع حتى اآلن ســوى البنك
ال ــوطـ ـن ــي وبـ ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ،وال
يـ ــزال ه ـنــاك  8ب ـنــوك ل ــم تـعـلــن،
وبعضها ميزانيات متوسطة
لـيـســت بـحـجــم الــوط ـنــي ،ورغ ــم
ذلك متأخرة.
وأع ــرب ــت م ـصــادر مــالـيــة عن
تـطـلـعـهــا إل ــى أن ت ــواك ــب هيئة
أسواق المال األسواق المتقدمة
ف ــي م ـل ـفــات اإلفـ ـص ــاح الـمـبـكــر،
وضــرورة اإلســراع في إعالنات

الشركات ،سواء بحث الشركات
على سرعة اإلعــان أو تقليص
مهلة اإلعالن الفصلية ،أو تقديم
إعــانــات أولية مبكرة ،لضمان
تحقيق أقصى درجات الشفافية
والـ ـع ــدال ــة ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
المعلومة وتقليص اإلشاعات
حول البيانات المالية.
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ذكـ ــرت
مـصــادر أنــه م ــادام تمكن البنك
الــوط ـنــي ،ال ــذي تـعــد ميزانيته
م ــن أك ـب ــر وأضـ ـخ ــم م ـيــزان ـيــات
الشركات المدرجة في البورصة،
إض ــاف ــة الـ ــى أن ل ــدي ــه ان ـت ـشــارا
إقليميا وعالميا ،فإنه يفترض
أن تتمكن الشركات األقل حجما
بكثير من اإلفصاح المبكر عن
البيانات المالية.
واضــافــت الـمـصــادر أن ملف
اإلفصاح المبكر يجب أن يحظى
ب ــاهـ ـتـ ـم ــام م ـ ــن ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
ال ـم ــال ،ودراسـ ـت ــه بـكــل أب ـع ــاده،
لوضع ضوابط جديدة تحسن
م ــن سـمـعــة ال ـبــورصــة وتــرتـقــي
بذلك الملف ،خصوصا أن تلك
اإلجــراء ات من شأنها أن تسهم
ف ــي ت ـســويــق الـ ـس ــوق ،وتـشـكــل

عامل جذب كبيرا للمستثمرين
األجانب وزيادة حجم السيولة
المتدفقة من الخارج.
وت ـع ـت ـب ــر م ـل ـف ــات اإلفـ ـص ــاح
وال ـش ـفــاف ـيــة م ــن أهـ ــم ال ـعــوامــل
التي يركز عليها المستثمرون
األجانب ،والسوق الكويتي حقق
نقلة نــوعـيــة كـبـيــرة فــي البنية
التشريعية وا لـتـقـنـيــة ،وتلبية
كل االستحقاقات والمتطلبات
العالمية ،وعليه فإن ما يتبقى
يـعـتـبــر م ــن األمـ ــور التنظيمية
المكملة ،فهل تشرع «الهيئة» في
إنهاء ملف التقاعس والتأخير
المتعمد من كثير من الشركات،
اس ـت ـغــاال لـلـمـهـلــة وح ـتــى آخــر
ف ـ ــرص ـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ي ـ ـتـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــان؟
ع ـل ـمــا أن ك ـث ـيــرا م ــن ال ـشــركــات
والـ ـمـ ـض ــاربـ ـي ــن تـ ـك ــون لــدي ـهــم
م ـع ـلــومــات م ــؤك ــدة ع ــن نـتــائــج
الشركات الخاسرة ،ويستغلون
تلك المهلة في تصريف األسهم
عـنــد مـسـتــويــات مرتفعة وقبل
اإلعالنات الرسمية عن النتائج.

«أجيليتي» تستثمر مليار ريال في مجمع لوجستي بالسعودية
أع ـل ـنــت «أج ـي ـل ـي ـتــي» افـتـتــاح
مـجـمــع لــوج ـس ـتــي ج ــدي ــد على
مساحة  900ألف متر مربع في
ال ــري ــاض ،ضـمــن مـجـمــوعــة من
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـتــي ت ـقــوم بها
ال ـشــركــة ف ــي الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،والتي تبلغ قيمتها
مليار ريال سعودي.
وتم تطوير المرفق الجديد،
الذي تم افتتاحه في  17أكتوبر،
بواسطة «أجيليتي» للمجمعات
اللوجستية ( ،)ALPويتضمن
حوالي  250ألف متر مربع من
المرافق التخزينية واللوجستية
ً
المشيدة ،وفقا ألعلى المعايير.
وسيوفر المجمع اللوجستي
في الرياض خدماته للشركات
المتعددة الجنسيات ،والشركات

المتوسطة والصغيرة العاملة
في المملكة.
وصـ ـ ـ ـ ــرح وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـقـ ــل فــي
ال ـم ـم ـل ـكــة د .ن ـب ـيــل بـ ــن مـحـمــد
ً
العامودي قائال« :ركزت المملكة
في الفترة الماضية على تطوير
ال ـق ـطــاع الـلــوجـسـتــي م ــن خــال
ت ـط ــوي ــر فـ ــي ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
ال ــداعـ ـم ــة ل ـل ـق ـط ــاع ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات رأس ـم ــال ـي ــة
ل ــرف ــع الـ ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة،
وت ـط ــوي ــر وت ـب ـس ـيــط إج ـ ـ ــراءات
االس ـت ـيــراد وال ـت ـصــديــر ،وإزال ــة
ال ـق ـيــود الـمـتـعـلـقــة بــالـعـمـلـيــات
ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة .لـ ـغ ــرض تـمـكـيــن
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ،وف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص
االستثمارية أمام المستثمرين
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ض ـمــن أع ـمــال

اللجنة اللوجستية ،وبرنامج
تـ ـط ــوي ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ً
والخدمات اللوجستية ،سعيا
لتحقيق أهداف رؤية السعودية
 ،2030وال ــذي نفخر بالتشارك
فيه مع القطاع الخاص».
وي ـت ـم ــاش ــى ت ـط ــوي ــر مـجـمــع
«أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ال ـل ــوج ـس ـت ــي فــي
الرياض مع رؤيــة المملكة بأن
ً
ً
ً
تصبح مركزا لوجستيا إقليميا
ً
وعالميا.
ومــن بين األه ــداف المحددة
كـجــزء مــن رؤي ــة  ،2030تسعى
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة إلـ ــى
تـ ـن ــوي ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وت ـن ـم ـيــة
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص ،وخ ـ ـلـ ــق
ف ــرص عـمــل جــديــدة ،وتحسين
الـ ـ ـق ـ ــدرة ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ،وزي ـ ـ ــادة

خالل افتتاح المجمع
صـ ـ ــادرات ـ ـ ـهـ ـ ــا غ ـ ـيـ ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة،
وجذب االستثمارات األجنبية،
وأن تـصـبــح رائـ ــدة فــي الـقـطــاع
اللوجستي.

ّ
«طيران الجزيرة» تتسلم ثاني طائرة إيرباص
من طراز A320neo

ّ
أعلنت شركة طيران الجزيرة أنها تسلمت
ثاني طائرة لها من طراز إيرباص ،A320neo
والتي وصلت إلى مطار الكويت الدولي مساء
الجمعة الماضي.
وتتميز الطائرة الجديدة بأنها تستهلك
ً
ـرك حــديــث
وق ـ ــودا أق ــل ،وت ــم تــزويــدهــا ب ـم ـحـ ٍ
بمقصورة مجهزة بثالث درجات تشمل درجة
رجــال األعـمــال والــدرجــة السياحية المميزة
الحصرية لرحالت لندن والدرجة السياحية.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة،
روهيت راماشاندران« :يسرنا أن ّ
نرحب بهذه
ً
الطائرة الجديدة إلى أسطولنا دعما لخطط
ّ
التوسع في شبكة الوجهات
الشركة بمواصلة
التي تخدمها والتي تبعد عن الكويت بما
يقارب  5إلــى  6ساعات ،إذ تمكننا طائرات
 A320neoمن تعزيز أداء هذه الطائرة ذات
الممر الواحد وتخفيض التكاليف .وستقلع
ه ــذه ال ـطــائــرة ال ـجــديــدة فــي أول ــى رحــاتـهــا

الـتـجــاريــة إل ــى الـعــاصـمــة البريطانية لندن
ً
ابتداء من  27الجاري».
وتم تزويد طائرة  A320neoبمحرك CFM
 LEAP-1في حين أن التصميم يتميز بأطراف
األجـنـحــة الـمـعــروفــة بــاســم  Sharkletsالتي
تحقق وف ــورات فــي حجم استهالك الــوقــود،

إضافة إلــى الفوائد األخــرى للتصميم التي
تشمل سعة حمولة إضافية ،ونطاق طيران
أط ـ ـ ــول ،وت ـك ــال ـي ــف ت ـش ـغ ـي ـل ـيــة أقـ ـ ــل ،وك ــذل ــك
انخفاض في ضوضاء المحرك وفي مستوى
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي هو أقل
من معيار القطاع الحالي.

ً
«التجارة» ٥٦ :تدبيرا
لمكافحة غسل
األموال و«اإلرهاب»
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـصـنــاعــة أن إدارة مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا أص ـ ـ ــدرت خ ــال
ً
سبتمبر الماضي  ٥٦تدبيرا
ً
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــا عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــات
الـمـخــالـفــة الـخــاضـعــة ألحـكــام
القانون «.»106/2013
وق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن الـتــدابـيــر
ت ـض ـم ـن ــت ت ــوجـ ـي ــه إنـ ـ ـ ـ ــذارات
كـتــابـيــة ل ـ ـ  17ش ــرك ــة عـقــاريــة
وأربـ ـ ـ ــع شـ ــركـ ــات مـ ـج ــوه ــرات
وشـ ـ ــركـ ـ ــة تـ ــأم ـ ـيـ ــن وش ــركـ ـت ــي
صرافة إضافة إلى إصدار أمر
بإلزام  19شركة عقارية وأربع
ش ــرك ــات م ـج ــوه ــرات وخـمــس
شركات صرافة وأربع شركات
تأمين باتباع إجراءات محددة
لتتوافق مع القانون.
وذ ك ـ ــرت أن إدارة مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اس ـت ـك ـم ـل ــت إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا قـبــل
اتـخــاذ اإلدارات المتخصصة
بالوزارة إجــراء ات الترخيص
ل ـن ـح ــو  112طـ ـل ــب ت ــأ س ـي ــس
خـ ــال ال ـش ـهــر ذات ـ ــه م ـن ـهــا 80
شركة عقارية وشركة صرافة
و 26شركة مجوهرات وخمس
شركات تأمين.

م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة
مجلس إدارة «أجيليتي» هنادي
الصالح« :تلتزم الشركة ببناء
البنية التحتية ،التي من شأنها

تـعــزيــز بـيـئــة األع ـم ــال ،لـكــل من
الشركات العالمية والمتوسطة
والصغيرة في المملكة .إن قيمة
استثماراتنا الخاصة بتطوير

المرافق اللوجستية في المملكة
ت ـق ــدر بـ ـمـلـيــار ري ـ ــال س ـع ــودي،
وتـ ـمـ ـث ــل الـ ـق ــري ــة ال ـلــوج ـس ـت ـيــة
الجديدة فــي الــريــاض التزامنا
بدعم رؤية المملكة لعام 2030
ً
ً
ً
لتصبح مركزا إقليميا وعالميا
للخدمات اللوجستية».
وت ـ ـقـ ــوم «أج ـي ـل ـي ـت ــي» أي ـضــا
باالستثمار في التكنولوجيات
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـت ـحــويــل ال ـص ـنــاعــة
الـلــوجـسـتـيــة ،ف ــي دول مجلس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،وفـ ــي
ا ل ـم ـم ـل ـكــة .أ ج ـي ـل ـي ـتــي مستثمر
فــي مـنـصــة «ح ـمــولــة» ،الرقمية
لتنسيق الشحنات ،والتي يقع
مـقــرهــا ف ــي الـمـمـلـكــة .وتـهــدف
«ح ـمــولــة» إل ــى تـحـسـيــن كـفــاءة
ال ـن ـق ــل ال ـ ـبـ ــري مـ ــن خ ـ ــال رب ــط

الـشــاحـنـيــن الــراغ ـب ـيــن ف ــي نقل
بضائعهم بشركات النقل .كما
ت ـع ـمــل م ـن ـصــة  ،Shipaال ـ ــذراع
ً
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ألجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ،أيـ ـض ــا
ف ــي الـمـمـلـكــة ،لـتـقــديــم خــدمــات
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــل لـ ـلـ ـمـ ـي ــل األخ ـ ـي ـ ــر،
ً
وخدمات الشحن األكثر شموال
في العالم عبر اإلنترنت.
الـجــديــر بــالــذكــر ،ان المملكة
ح ـ ـص ـ ــدت الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـس ـ ــادس
ً
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،والـ ـخ ــام ــس عـ ــن فـئــة
أســاسـيــات مــزاولــة األع ـمــال في
مــؤ شــر «أجيليتي» اللوجستي
لألسواق الناشئة  ،2019ضمن
 50سوقا من األســواق الناشئة
ال ـم ـه ـمــة حـ ــول ال ـع ــال ــم ،بفضل
التحسن الملحوظ الذي شهدته
بيئة األعمال في المملكة.
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دول الخليج تستحوذ على %15
من صناعة البالستيك العالمية
كشف مـعــرض "كـيــه" الــدولــي،
وهو أكبر معرض للبالستيك في
العالم ،أن دول الخليج العربية تعد
العبا رئيسيا في مجال المنتجات
البالستيكية بالعالم ،ويمثل حجم
إنـتــاجـهــا مــن البالستيك  15في
المئة من حجم اإلنتاج العالمي.
وأعلن مشاركون في المعرض،
الـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــد حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
"دوس ـل ــدورف" األلمانية ،أن دول

الخليج الـعــربـيــة تنتج مــا يزيد
على  30مليون طن من البالستيك
سـنــويــا ،وسـيــرتـفــع ه ــذا اإلن ـتــاج
بحلول العام المقبل إلى  34مليون
طن سنويا.
وت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ــرض ــت
ب ــالـ ـمـ ـع ــرض أن ت ـن ـم ــو ص ـنــاعــة
الـبــاسـتـيــك وال ـبـتــروك ـيـمــاويــات
والمطاط في دولة اإلمارات العربية
المتحدة بنسبة تتراوح بين  5و6

في المئة بالمتوسط خالل العقد
المقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ــاتـ ـح ــاد
الخليجي للبتروكيماويات أن 85
في المئة من إنتاج دول الخليج من
البالستيك يصدر للخارج ،الفتة
إل ــى أن ق ـطــاع إن ـتــاج البالستيك
قطاع صناعي واعد بدول الخليج،
يحقق أرباحا بمليارات الدوالرات،
ويوظف  160ألف شخص( .د ب أ)

أسعار صرف العمالت العالمية

economy@aljarida●com

األوروبيون لمنع تداول عملة «فيسبوك» الرقمية
تستعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا التخاذ
سلسلة من التدابير ،لحظر العملة المشفرة
التي تستعد مجموعة "فيسبوك" لطرحها،
فــي أوروب ــا ،كما أعلن بــرونــو لومير ،وزيــر
ً
االق ـت ـص ــاد ال ـفــرن ـســي ،أم ــس األول ،م ـعــددا
الـتـهــديــدات ال ـعــديــدة الـتــي تمثلها الليبرا
على الدول.
وق ـ ــال ل ــوم ـي ــر ،خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي،
ع ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ــات صـ ـن ــدوق الـنـقــد
ال ـ ــدول ـ ــي والـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ف ـ ــي واش ـن ـط ــن
"ف ــي األس ــاب ـي ــع الـمـقـبـلــة ،م ــع أوالف شــولــز
وروبرتو غولتييري ،وهما نظيراي األلماني
واإلي ـطــالــي ،سنتخذ ع ــددا مــن ال ـم ـبــادرات،
لـتــوضـيــح أن الـلـيـبــرا غـيــر مــرحــب بـهــا في
أوروبا ،ألن سيادتنا على المحك".
وأض ـ ـ ـ ــاف "لـ ـ ــن ن ـق ـب ــل أن ت ـت ـم ـتــع شــركــة
خ ــاص ــة م ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ( )...بـنـفــس
الـقــوة النقدية الـتــي تتمتع بها ال ــدول ذات
السيادة الخاضعة للرقابة الديمقراطية ،ألن
الفارق الكبير بين فيسبوك والدول هو أننا
خاضعون لرقابة ديمقراطية ،وهــذا يعني
رقابة الشعب".
اتفقت مجموعة السبع ،التي تضم الدول
الصناعية السبع الكبرى ،ألمانيا ،وكندا،

ً
«الخليج» يعين ضاري البدر مديرا
ً
عاما للشؤون المؤسسية
أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أع ـلــن بـنــك الـخـلـيــج تعيين ضــاري
البدر في منصب المدير العام للشؤون
الـمــؤسـسـيــة ،لـيـكــون م ـســؤوال عــن كل
م ــن شـ ــؤون مـجـلــس اإلدارة ،ووح ــدة
االلتزام الرقابي واإلفصاح ،واالتصاالت
الخارجية ،إضافة إلى وحدة البحوث
االقتصادية.
ويملك ضاري خبرة وظيفية تفوق
 20عاما في المجال المصرفي ومجال
األع ـ ـمـ ــال ،وق ـب ــل االن ـض ـم ــام إلـ ــى بنك
الخليج ،تولى ضــاري منصب رئيس
ال ـش ــؤون المؤسسية للمجموعة في
شركة صناعات الغانم ،والتي عمل فيها
لما يفوق  8سنوات ،وكان له دور فعال
في توحيد الــرؤى واألهــداف لمختلف
األقسام والقطاعات التابعة للمجموعة
في "صناعات الغانم" ،فضال عن دوره
في تعزيز فعالية العمل بــإدارة مكتب
الرئيس التنفيذي للمجموعة ،كما تولى
إدارة فريق االستراتيجية المؤسسية،
تطوير األعمال والدمج واالستحواذ.
وقبل عمله فــي "صناعات الغانم"،
عمل ضــاري فــي عــدد مــن المؤسسات
العالمية واإلقليمية ،مثل JPMorgan

ضاري البدر

و  ،Citi Groupو م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة د بـ ــي
االستثمارية ،وبنك الكويت الوطني.
ويحمل ضاري شهادة الماجستير
في إدارة األعمال من جامعة كولومبيا
في والية نيويورك ،كما يحمل شهادة
ال ـب ـك ــال ــوري ــوس ف ــي ال ـع ـل ــوم اإلداري ـ ــة
والـهـنــدســة الميكانيكية مــن جامعة
ماساشوستس للتكنولوجيا ،إضافة
إلى شهادة محلل مالي معتمد.

والــواليــات المتحدة ،وفرنسا ،وبريطانيا،
وإيـطــالـيــا ،وال ـيــابــان ،خ ــال اجتماعها في
واشنطن الخميس ،بالفعل على أن الشرط
المسبق إلطالق عمالت مشفرة مستقرة ،مثل
الليبرا ،يتمثل في إنشاء إطار قانوني لها.
مــن جانبهم ،دعــا وزراء مالية مجموعة
العشرين إلى "تقييم" المخاطر التي تشكلها
العمالت الرقمية المستقرة ،أي تلك المدعومة
بسلة مــن العمالت مثل الـيــورو أو الــدوالر،
وعالجها قبل إطالقها.
وبـعــد االسـتـشـهــاد بشكل خ ــاص بغسل
األموال أو التمويل غير المشروع ،أو إضعاف
حماية المستهلك والمستثمر ،طلبت رئاسة
مجموعة العشرين اليابانية مــن صندوق
النقد الدولي أيضا دراسة اآلثار االقتصادية
الكلية "بما في ذلك قضايا السيادة النقدية
للدول األعضاء مع مراعاة خصائص الدول".
لـكــن ي ـبــدو أن األوروب ـي ـي ــن يــرغ ـبــون في
المضي ً
قدما عبر حظر عملة فيسبوك.
إذ أيد أوالف شولز موقف نظيره الفرنسي
بقوله" :أنا أؤيد عدم السماح باعتماد مثل
ه ــذه العملة الـعــالـمـيــة ،ألن ه ــذه هــي مهمة
الدول الديمقراطية".
وأق ــر كــذلــك بالحاجة إلــى إص ــاح قطاع

الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة ،لـجـعــل
ال ـمــدفــوعــات الــدول ـيــة عـبــر ال ـح ــدود أبـســط
وأس ــرع وأرخ ــص" ،ولـكــن فــي الــوقــت نفسه،
من الضروري الحفاظ على استقاللية الدول
الديمقراطية".
مــن جــانـبــه ،أك ــد وزي ــر الـمــالـيــة اإليـطــالــي
روبــرتــو غــالـتـيـيــري ،أن "االج ـم ــاع ق ــوي من
المجتمع الدولي على عدم السماح بتطوير
ً
العمالت الخاصة" ،مشيرا إلى "خطر كبير
ً
ً
ً
جدا على النظام" المالي ،ومقترحا أنه "بدال
مــن ذل ــك ،مــن ال ـضــروري تـحــديــث الـخــدمــات
المصرفية .ورد برتراند بيريز ،المدير العام
ً
لجمعية ليبرا التي انطلقت رسميا االثنين
في جنيف" ،أكرر أن أولويتنا هي العمل مع
المنظمين لإلجابة عن أسئلتهم المشروعة،
ومنحهم جميع الضمانات الالزمة".
وقالت الجمعية ،في بيان ،إنه "تم إنشاء
م ـش ــروع ل ـي ـبــرا الس ـت ـك ـمــال ال ـن ـظــام الـحــالــي
وليس لتحل محل العمالت السيادية".
ً
لكن بدا أن لومير يرفض فكرة العمل يدا
بيد مــع فيسبوك ،مما يثير قضية خالفية
ب ـش ــأن ح ـص ــول ل ـي ـب ــرا ع ـل ــى دعـ ــم س ـل ــة مــن
العمالت.
(أ ف ب)

«التجاري» يعرض مزايا حساب
النجمة في برج التجارية
أعلن البنك التجاري الكويتي حضوره في
برج التجارية ،اعتبارا من اليوم حتى بعد غد،
مــن خ ــال جـنــاح تتم إقــامـتــه فــي الـبــرج بهدف
عرض مزايا حساب النجمة الذي يوفر ألصحابه
فرصة الفوز بأكبر جائزة سنوية نقدية بقيمة
 1.5مليون دينار ،والتي تعد الجائزة النقدية
األكبر التي يوفرها حساب مصرفي ليس فقط
على مستوى الكويت بل على مستوى العالم،
والـتــي دخــل بها البنك سجل غينيس لألرقام
القياسية بتقديمه هذه الجائزة الكبرى المرتبطة
بحساب مصرفي.
وسوف يتواجد في جناح "التجاري" على مدى
األيام الثالثة موظفو إدارة التسويق والمبيعات
الـتــابـعــة لـقـطــاع ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأفــراد
لتعريف رواد وزوار بــرج الـتـجــاريــة بمميزات
حساب النجمة ،وكيفية فتح الحساب ،والتأهل
لــدخــول السحوبات األسبوعية المرتبطة به،
وكذلك التأهل للدخول في السحب على الجائزة
الكبرى وفتح الحساب أو زيادة الرصيد المتوفر
فيه قبل  1نوفمبر  ،2019كونه الموعد النهائي
للتأهل لدخول السحب على جائزة الـ1.500.000
دينار ،علما انــه بإمكان عمالء البنك الحاليين
فتح حساب النجمة وإي ــداع مبلغ للدخول في

السحب بخطوات بسيطة من خالل تطبيق البنك
.CBK mobile
ويــدعــو البنك الـتـجــاري الكويتي الجمهور
الكريم ورواد برج التجارية لزيارة جناح البنك،
للتعرف على مــزايــا حساب النجمة والجوائز
الـقـيـمــة ال ـتــي يـقــدمـهــا ه ــذا ال ـح ـســاب للعمالء،
وكــذلــك آلـيــة فتح الـحـســاب بــإيــداع  100ديـنــار،
واالحتفاظ بمبلغ ال يقل عن  500دينار لدخول
جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها
الحساب.

ةديرجلا
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«االستثمارات الوطنية» أفضل مستشار استثماري خليجي
ً

وفقا لتصنيف Global Finance & Banking Awards
يأتي تصنيف «االستثمارات
الوطنية» في ظل ما حققته
من أداء استثنائي واستقرار
مالي كبير خالل الفترة
األخيرة ،السيما العام الماضي،
والذي سجلت خالله الشركة
معدالت نمو ممتازة.

أض ــاف ــت شــركــة االس ـت ـث ـمــارات
الــوطـنـيــة جــائــزة عالمية جــديــدة
إلى سجالت نجاحاتها المتتالية،
ال ـتــي تتمثل فــي حـصــولـهــا على
اعتراف دولي من Global Finance
 & Banking Awardsباعتبارها
«أفضل مستشار استثماري» على
مستوى الخليج العربي.
ويأتي تصنيف «االستثمارات
الوطنية» في ظل ما حققته من أداء
استثنائي واسـتـقــرار مالي كبير
خالل الفترة األخيرة ،السيما العام
ال ـمــاضــي ،والـ ــذي سـجـلــت خالله
ال ـش ــرك ــة مـ ـع ــدالت ن ـمــو م ـم ـتــازة.
وقال مستشار الرئيس التنفيذي
لالستثمار بشركة االستثمارات
الوطنية فيصل النصف« :تمكنت
شركة االستثمارات الوطنية من
تـسـخـيــر إم ـكــانــات ـهــا الـمـتـكــامـلــة
واتخاذ الخطوات الالزمة لتقديم
أفضل الخدمات لعمالئها بأفضل
ص ــورة ممكنة وعلى أكمل وجــه،
وهو ما نسعى دائما إلى تحقيقه».
وأوضح النصف أن تلك الجائزة
ت ــأت ــي ت ـتــوي ـجــا ل ـج ـهــود الـشــركــة
المتفانية ،وما يبذله فريق العمل

فيصل النصف

ع ــن طــريــق تـطــويــر أداء الـشــركــة
وت ـس ـخ ـيــر ك ــل اإلمـ ـك ــان ــات ال ـتــي
تـخــدم مصلحة الـعـمــاء .وأش ــار
إل ــى أن م ــا سـجـلـتــه ال ـشــركــة من
حضور محلي وإقليمي وعالمي
يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها
العمالء والمساهمون بمختلف
شرائحهم في إدارة «االستثمارات
الوطنية» ،الفتا إلى أن تلك الثقة
كانت الشغل الشاغل لــإدارة ،إذ
اجـتـهــدت كـثـيــرا لـتـعــزيــزهــا على
مر السنين.

العسعوسي تفوز بجائزة جمعية
محترفي الصيانة واالعتمادية العالمية

العسعوسي تتسلم جائزتها
فـ ــازت م .دالل ال ـع ـس ـعــوســي ،م ــن دائ ـ ــرة ضـمــان
الـجــودة بمصفاة ميناء األحـمــدي ،التابعة لشركة
ال ـب ـت ــرول الــوط ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ب ـج ــائ ــزة الـصـيــانــة
واالعتمادية العالمية لعام  2019عن فئة القيادي
الصاعد ،والتي تمنحها جمعية محترفي الصيانة
واالعتمادية بالواليات المتحدة األميركية.
وجرى تكريم العسعوسي على هامش المؤتمر
السنوي السابع والعشرين للصيانة واالعتمادية،
الذي نظمته الجمعية في والية كنتاكي األميركية،
بـعــد اخـتـيــارهــا ضـمــن أفـضــل ثــاثــة محترفين في
مجال الصيانة واالعتمادية حول العالم ،حيث تمنح
الجائزة ألكثر المحترفين إنجازا وتميزا من بين
قرابة  6000مشترك حول العالم.
ون ـج ـح ــت ال ـع ـس ـعــوســي ف ــي اس ـت ـي ـف ــاء مـعــايـيــر
ع ـ ــدة ت ـض ـع ـهــا ال ـج ـم ـع ـي ــة ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـح ـص ــول
عـلــى ش ـهــادة مـحـتــرف صـيــانــة واعـتـمــاديــة ســاريــة
المفعول ،والتمتع بعضوية قائمة ،وتقديم شرح
مــوجــز للتأثير اإليـجــابــي الــذي حققته إنجازاتهم
المهنية ألصحاب العمل ،وتقلد مناصب قيادية في
ُ
الحياة العملية والمهنية .وتعد جمعية محترفي

الصيانة واالعتمادية ،أكبر وأعرق منظمة عالمية
للمتخصصين بمهنة الصيانة واالعتمادية ،وهي
تقدم جائزتها سنويا للممارسين الذين يقومون
بأعمال متميزة ،ويظهرون القيادة وااللتزام بتفوق
داخــل مهنة الصيانة واالعتمادية وإدارة األصــول
وتـعــزيــزهــا .وسـبــق للعسعوسي تحقيق عــدد من
الـنـجــاحــات واإلن ـج ــازات والـمـســاهـمــات الــافـتــة ،إذ
كانت أول كويتية تحصل على شـهــادة االحـتــراف
فــي الصيانة واالعـتـمــاديــة ،وأول خليجية تحصد
عدة شهادات مهنية متخصصة في إدارة األصول،
كشهادة ممارس معتمد في إدارة األصول من مجلس
إدارة األص ــول فــي أستراليا ،ومــدقــق مقيم معتمد
في إدارة األصول وفق متطلبات معيار آيزو 55001
لنظام إدارة األصول من الواليات المتحدة األميركية،
وش ـهــادة تخصصية مــن معهد إدارة األص ــول في
المملكة المتحدة .كما سبق لها الفوز بجائزة التميز
الذهبية لعام  ،2018إثر حصولها على المركز األول
عن فئة قياديي المستقبل على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي ،والمقدمة من الجمعية الخليجية
للصيانة واالعتمادية .

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :بـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة تـ ـف ــوق
الثالثة عقود من العمل بقطاع
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
وإدارة األص ــول ،ومــا نقدمه من
خ ــدم ــات اس ـت ـث ـمــاريــة م ـت ـعــددة،
اس ـت ـطــاعــت ال ـش ــرك ــة تـلـبـيــة كل
احتياجات وتطلعات عمالئها
االستثمارية».
وبـ ـي ــن ال ـن ـص ــف أن ال ـش ــرك ــة
ت ـس ـعــى دائ ـ ـمـ ــا ل ـت ــوف ـي ــر أف ـضــل
االستراتيجيات إلدارة األصول
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة
باحترافية ومهنية عــا لـيــة ،من

خالل إعداد الدراسات واألبحاث
ال ـف ـن ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ومـتــابـعـتـهــا
المستمرة لتطورات واتجاهات
األسواق العالمية بدقة متناهية.
وأكد أن االستثمارات الوطنية
ستواصل تطوير أدائها وتنفيذ
استراتيجيتها وتقديم الخدمات
والحلول االستثمارية المبتكرة
لعمالئها ،قائال« :ننظر إلى كل
جائزة تقتنصها الشركة بمنزلة
دافع يقودنا نحو االستمرار في
مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ
على ثقة المستثمرين والعمالء».
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«األرجان» تدخل قطاع الرعاية الصحية
بشراكة استثنائية مع «فاميد»
أعلنت شركة األرجان العالمية
ال ـع ـق ــاري ــة (األرج ـ ـ ـ ــان) تــوقـيـعـهــا
ع ـق ــد ش ــراك ــة م ــع ش ــرك ــة فــامـيــد
ال ـن ـم ـســاويــة الـ ــرائـ ــدة ف ــي قـطــاع
الــرعــايــة الصحية واالسـتـشـفــاء
(العالج الطبيعي).
يــذكــر أن شــركــة فــامـيــد رائ ــدة
عالميا في إدارة وتشغيل مرافق
الرعاية الصحية واالستشفائية
ال ـ ـعـ ــاج ـ ـيـ ــة ،ويـ ـحـ ـظ ــى ع ـم ـل ـهــا
المتميز بثقة المرضى في جميع
أن ـحــاء الـعــالــم ،شــامــا  90دول ــة،
منها النمسا وألمانيا وسويسرا
والتشيك واآلن الكويت.
وت ـ ـخ ـ ـطـ ــو «األرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ع ـبــر
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة خـ ـ ـط ـ ــوة أولـ ـ ــى
فـ ــي ع ــال ــم الـ ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
واالستشفائية ،التي تتناغم مع
رؤيتها المستقبلية المتمحورة
ح ــول اثـ ــراء حـيــاة عمالئها عبر
اإلف ـ ـ ـ ــادة الـ ـقـ ـص ــوى مـ ــن ال ـح ـيــاة
المستدامة.
وتضع هذه الشراكة «األرجان»
على رأس قائمة الشركات العربية
الـ ـت ــي ت ـت ـب ـنــى ب ــرام ــج مـتـكــامـلــة
لـ ـلـ ـع ــاج الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،وس ـي ـب ــدأ
التعاون بين الطرفين بافتتاح

أول م ـس ـت ـش ـفــى خ ـ ــاص لـلـطــب
الطبيعي وإعـ ــادة الـتــأهـيــل في
الكويت ،حيث ستشرف «فاميد»
على إدارة وتشغيل المشروع
الـ ـ ــذي س ـي ـق ــدم خ ــدم ــات إع ـ ــادة
التأهيل واالستشفاء من الدرجة
األول ـ ـ ــى وب ــأع ـل ــى ال ـم ـس ـتــويــات
لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن .ومــن
المخطط أن يتطور هذا التعاون
بين الشركتين الــى إنشاء عدد
من المشاريع الصحية الرائدة
في الكويت.
وتعليقا عـلــى تـلــك الـشــراكــة
المميزة ،قال الرئيس التنفيذي
لـ ـش ــرك ــة األرج ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـع ــال ـم ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس خ ــال ــد
المشعان« :شراكتنا مع فاميد
استثنائية وتشكل عالمة فارقة
في مسيرة االرجان المهنية ،إذ
تعضد التزامنا بتقديم مفاهيم
وحلول تضيف قيمة لمجتمعنا
وترتقي برفاهيته».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـشـ ـع ــان الـ ـ ــى أن
توقيع عقد الشراكة التشغيلية
مــع «فــام ـيــد» مــا هــو إال خطوة
أول ـ ـ ــى ن ـح ــو االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـق ـطــاع
الــرعــايــة الصحية فــي الكويت

خالد المشعان

ل ـم ـس ـت ــوي ــات ع ــال ـم ـي ــة ج ــدي ــدة
ومتميزة .وبين ان سوق الرعاية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـط ـل ـبــه
الـمـتــزايــد يــؤكــد ض ــرورة إنـشــاء
مراكز تأهيل صحي ،مؤكدا أن
الخدمات التي ستقدمها مراكز
االرج ـ ــان ستمكن الـمــرضــى من
ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـق ـصــوى
من وسائل استشفائية تناسب
احتياجاتهم وترضي تطلعاتهم
بالحصول على خدمات صحية
عالية الجودة.

«زين» :حلول مراقبة الڤيديو « »VSaaSلقطاع األعمال
أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة «زيـ ـ ــن» حـ ـل ــول مــراق ـبــة
ا لـ ـڤـ ـي ــد ي ــو « »VSaaSلـ ـعـ ـم ــاء ا ل ـه ـي ـئ ــات
وال ـش ــرك ــات ب ـق ـطــاع األعـ ـم ــال ،ال ـت ــي تـقــدم
منصة متكاملة تشمل مجموعة واسعة
مــن الـخــدمــات عبر سحابة «زي ــن» اآلمـنــة،
ويمكن دخولها بكل سهولة في أي وقت
ومن أي مكان.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي أمس،
ً
إن إطالقها هذه الخدمة يأتي تماشيا مع
التزامها بتقديم الحلول األمنية األحــدث
ً
واألكـثــر تـطــورا لقطاع األعـمــال الكويتي،
س ــواء لـلـشــركــات الـكـبـيــرة أو الـمـتــوسـطــة
ً
والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وف ـ ـقـ ــا ألعـ ـل ــى ال ـم ــواص ـف ــات
وال ـم ـعــاي ـيــر ال ـعــال ـم ـيــة ،وي ــأت ــي ال ـتــزام ـهــا
ً
تماشيا مع استراتيجيتها للتحول الرقمي،
التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر
كفاءة في السوق الكويتي.
وبينت «زين» أن حلول مراقبة الڤيديو
« »VSaaSالتي أطلقتها لقطاع األعمال تقدم
منصة متكاملة تتضمن مجموعة واسعة

مــن الـخــدمــات عبر السحابة ،الـتــي تشمل
تسجيل الڤيديو ،والتخزين ،والمشاهدة
عـ ــن بـ ـع ــد ،وت ـن ـب ـي ـه ــات اإلدارة ،واألمـ ـ ــن
السيبراني ،وغيرها المزيد ،وتتم معالجة
ً
وإدارة البيانات بعيدا عن الموقع وبشكل
ً
آمن تماما عبر سحابة «زين» في الكويت،
الـتــي يمكن للعميل وصــل الـكــامـيــرات في
ً
الموقع مباشرة معها ،كما يمكن للعميل
الــدخــول عـلــى الـمـقــاطــع المسجلة وإدارة
المنصة بكل سهولة في أي وقت ومن أي
مكان عبر أي هاتف الذكي أو جهاز لوحي
أو جهاز كمبيوتر.
وأش ـ ــارت ال ـشــركــة إل ــى أن ـهــا ت ـقــدم هــذه
الـ ـخ ــدم ــات والـ ـم ــزي ــد ع ـب ــر م ـج ـمــوعــة مــن
الباقات المرنة التي تتناسب مع مختلف
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى حـجــم
الشركة وعدد المواقع المطلوب مراقبتها،
وتشمل هذه الباقات العديد من الكاميرات
ذات الجودة العالية المصممة لالستعمال
الداخلي أو الخارجي من كبريات الشركات

الـ ــرائـ ــدة حـ ــول ال ـع ــال ــم م ـثــل  Avigilonو
 ،Dahuaوي ـم ـكــن تــوصـيـلـهــا ع ـبــر شبكة
ال ـ ـ  Wi-Fiأو شـبـكــة «زيـ ــن» لـلـجـيــل الــرابــع
 4G LTEحسب الحاجة ،كما تعتمد هذه
الحلول على أجهزة وأنظمة متطورة من
شــركــة هـ ــواوي الـعــالـمـيــة ،وت ـتــم إدارات ـه ــا
من قبل شركة  NXNذراع مجموعة «زين»
فــي مـشــاريــع ال ـمــدن الــذك ـيــة ،وال ـتــي تقدم
ً
أيضا خدمات تحليل البيانات للعديد من

القطاعات مثل قطاع النفط والغاز وغيرها.
ً
يذكر أن «زين» استعرضت أخيرا حلول
« »VSaaSخــال مشاركتها للمرة الثانية
في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز
 KOGSبدورته الرابعة تحت رعاية سمو
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء إذ اغتنمت الشركة فرصة وجودها
لتغطية كــل مــرافــق الـمـعــرض بــاإلنـتــرنــت
عالي السرعة على مدار فترة تنظيمه ،كما
استعرضت خدمات وحلول «زيــن أعمال»
المبتكرة لخدمة قطاعي النفط والغاز ،التي
استفاد منها عمالء الهيئات والشركات من
الجهات المشاركة في المعرض.
و تـ ـسـ ـع ــى «ز ي ـ ـ ـ ـ ــن» ألداء دور ح ــا س ــم
كمزود اتـصــاالت رقمي وســط المتغيرات
وال ـت ـحــوالت الـتـكـنــولــوجـيــة فــي األسـ ــواق،
ب ـ ـتـ ــزويـ ــد أح ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـح ـ ـلـ ــول وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
لتسريع نمو بيئة األعمال سواء في قطاع
المؤسسات الكبرى أو األعمال الصغيرة
والنامية.

«مركز ريكونسنس» يعقد ندوة «الصين ودول الخليج»
عقد مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ندوة مغلقة
بـعـنــوان «الـصـيــن ودول الـخـلـيــج ...وجـهــة نـظــر الــواليــات
ّ
وضمت الندوة تمثيال رفيع المستوى
المتحدة األميركية»،
مــن مسؤولين حاليين فــي وزارة الـخــارجـيــة األميركية،
إض ــاف ــة إل ــى دبـلــومــاسـيـيــن وأكــادي ـم ـي ـيــن ورجـ ــال أعـمــال
ومحرري صحف وكتاب.
وت ـنــاولــت ال ـن ــدوة ع ــددا مــن ال ـمــوضــوعــات مــن بينها
االستقرار اإلقليمي ،وارتفاع حجم التجارة بين الصين
ّ
وتطور العالقات السياسية بين الصين
ودول الخليج،
والخليج ،إضــافــة إلــى المنظور األمـيــركــي حــول مشروع

المنطقة االقتصادية الشمالية في الكويت (مدينة الحرير)،
وم ــدى تــأثـيــر األزم ــة الخليجية عـلــى الـعــاقــة األميركية
الخليجية.
وأوضح رئيس المركز عبدالعزيز العنجري أن« :المركز
يسعى الــى توفير منصة إلــى وجـهــات النظر المختلفة
لمناقشة المواضيع ذات االرتـبــاط بالشؤون اإلقليمية،
وتسليط الضوء عليها لرفع مستوى الوعي حولها محليا
لدى المهتمين».
وأضاف« :موضوع التقارب الصيني  -الخليجي في ظل
تداعيات الخالف مع أميركا يعد موضوعا مهما ّ
وحساسا

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي على جوائز «الحصاد»
أعـلــن البنك األهـلــي المتحد
في  16الجاري أسماء الرابحين
ف ــي ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي على
جـ ــوائـ ــز الـ ـحـ ـص ــاد اإلسـ ــامـ ــي،
حـســاب السحب على الجوائز
اإلس ــام ــي األول ف ــي ال ـكــويــت،
وال ــذي استطاع أن يعيد رسم
ح ـ ـيـ ــاة اآلالف مـ ــن ال ــراب ـح ـي ــن
مــن س ـعــداء ال ـحــظ ،حـيــث يقدم
لـعـمــائــه أك ـبــر ع ــدد م ــن فــرص
ل ـل ـف ــوز ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام ،مــن
خالل ما يزيد على  850جائزة
سنويا.
وأسفر السحب عن حصول
شــريـفــة مـحـمــد الـعــريـفــان على
ال ـج ــائ ــزة األس ـبــوع ـيــة الـكـبــرى
بـقـيـمــة  10000دي ـن ــار ،إضــافــة
إلى حصول  20فائزا على 1000
دينار لكل رابــح وهــم :سليمان
ع ـب ــدال ــرزاق ال ـضــوي ـحــي ،هــدى
ابراهيم الهاجري ،احمد رويشد
ال ـع ــازم ــي ،سـلـيـمــان اسـمــاعـيــل
م ـح ـم ــد ،ص ــال ــح ح ـم ــد ص ــال ــح،
لـيــديــا جــوزيــف سـكــاكـنــوالري،
س ـن ــد ح ـم ـي ــدي الـ ـس ـن ــد ،ســالــم
ابــراه ـيــم ال ـع ـبــدالــرزاق ،سامية
خـلــف ال ـش ـمــري ،مـسـلــم خليفة
العميرة ،محمد حمود العنزي،
عمر كوتي كادانكاندي ،نواف
علي كسار ،ضفاف عادل محمد،
ع ـبــاس مـحـمــد ع ـبــاس ،سامية
جميل ناصيف ،نبيل إبراهيم
مـ ـحـ ـم ــد ،نـ ـ ــاديـ ـ ــة ه ـ ـ ــال راشـ ـ ــد
عـيـســى ،فــاطـمــة فـضــل ددال ـل ــه،
زهرا سيد حسن.
وبهذه المناسبة يتقدم البنك
األهلي المتحد بخالص التهنئة
لـعـمــائــه الــراب ـح ـيــن ،مــؤكــدا أن
هـنــاك الـعــديــد مــن فــرص الفوز
الكبرى ما زالت بانتظارهم.
ويـتــم إج ــراء السحوبات كل
يوم أربعاء في األهلي المتحد
بالكويت أو بالبحرين بناء على

خطة السحب ،وفي أيام األعياد
أو العطالت الرسمية يتم تأجيل
السحب ليوم العمل التالي.
ويـ ـتـ ـي ــح ح ـ ـسـ ــاب ال ـح ـص ــاد
اإلسالمي لعمالء البنك الدخول
ف ــي ال ـس ـحــب ع ـلــى ج ــوائ ــز ربــع
سنوية كـبــرى بقيمة 250000
د.ك لـلــرابــح ،وال ـتــي تمكنه من
ت ـح ـق ـيــق أحـ ــامـ ــه وت ـط ـل ـعــاتــه،
إض ــاف ــة إل ــى الـسـحــب الـشـهــري
على جائزة بقيمة  100000د.ك.
ول ـع ــل أح ــد أبـ ــرز الـمـمـيــزات
ال ـتــي يـقــدمـهــا بــرنــامــج جــوائــز
الحصاد اإلسالمي لعمالئه هي
الـسـحــب عـلــى جــوائــز العيدين
ل ـ ـع ـ ـمـ ــائـ ــه ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن يـ ـسـ ـع ــدون
بــالـفــوز فــي كــل مــن عـيــد الفطر
وعـيــد األض ـحــى ،حيث يحظى
ال ــراب ـح ــون م ــن ع ـمــاء المتحد
بجائزة بقيمة  100000د.ك في
كــل مــن العيدين ،أعادهما الله
عـلــى األم ــة اإلســام ـيــة بالخير
والبركات
وإضــافــة لما سبق تتضمن
جــوائــز الحصاد اإلســامــي 21
ج ــائ ــزة أس ـبــوع ـيــة ت ـت ـكــون من
ج ــائ ــزة ك ـب ــرى ب ـق ـي ـمــة 10000
دي ـن ــار ،إضــافــة إل ــى  20جــائــزة
قيمة كل منها  1000دينار.

للعديد مــن القطاعات السياسية واالقـتـصــاديــة ،ويؤثر
عليهم وعلى شعوب المنطقة».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال الري م ـي ـمــوت ،ال ـقــائــم بــاألع ـمــال في
السفارة األميركية في الكويت« :تتقدم السفارة األميركية
بالشكر لمركز ريكونسنس وأعضائه على تنظيم هذه
الندوة المهمة .ويسرنا وجود مثل هذه الفرصة لمناقشة
وجهة نظر الواليات المتحدة بشأن العالقات بين الصين
والخليج .عــاوة على ذلــك ،نحن سـعــداء بــأن نـشــارك في
ندوة من هذا النوع هنا في دولة الكويت ،بلدنا الحليف
والصديق».

سيارات 16
بيجو  508الجديدة ...عالمة فارقة في عالم السيارات
ةديرجلا

•
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cars@aljarida.com

ً
أعيد تصميمها كاملة لترسي معايير عالمية المستوى لفئة الصالون

يوسف العبدالله

insta: @Yousfalabdullah

ً
خرجت بيجو  508الجديدة كليا بتفاصيل لم يسبق لها مثيل ،وبأسلوب فريد لتشكل عالمة
فارقة في عالم السيارات ،بعد إعادة تصميمها كاملة لترسي معايير عالمية المستوى ضمن
فئة السيارات الصالون ،وتزويدها بثالثة طرز تنافسية وبمحرك  4سلندرات تربو بأداء 6
غـ ّـيــرت رائ ــدة الـصـنــاعــات الفرنسية
بيجو قواعد اللعبة كاملة ،بعد إطالقها
ً
 508الـ ـج ــدي ــدة ك ـل ـي ــا بـتـصـمـيــم الف ــت
وأسلوب غير مسبوق ضمن ثالث فئات
من التجهيزات Active :األساسية التي
ّ
تـشــكــل فـئــة ال ـمــدخــل إل ــى ه ــذا ال ـطــراز،
ّ
و Allureالمتوسطة التجهيزات ،وGT-
 Lineاألعلى بين الفئات الثالث.
وخ ـض ــع ال ـج ـيــل األحـ ـ ــدث م ــن ط ــراز
بيجو  508األنيق ذي السقف المنحني
لـلـخـلــف لعملية إعـ ــادة ت ـص ـ ّـور كاملة
إلبـ ـ ـ ــراز ال ـلـ ـغ ــة ال ـت ـص ـم ـي ـم ـيــة ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة
والـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـج ــدي ــدة ل ــدى بـيـجــو،
وي ـت ـمـ ّـيــز م ــن ال ـج ـهــة ال ـخ ــارج ـي ــة عبر
ً
تصميم جديد أكثر قـ ّـوة وتعبيرا ،في
ح ـيــن تـتـضـ ّـمــن ال ـم ـق ـصــورة الــداخـلـيــة
ّ
متطورة
الرائعة مــواد راقية وتقنيات
تـشـمــل ن ـظــام ®Peugeot i-Cockpit
الحصري بنسخته األحدث.
وتلتزم سيارة بيجو  508الجديدة
باألسس التي يقوم عليها هذا الطراز،
بينما تستفيد من التقنيات والتجربة
الديناميكية ا لـتــي طـ ّـو ر تـهــا مجموعة
ّ
 ،Groupe PSAم ـمــا ي ـض ـمــن ا لـتـمــتــع
ً
بتجربة قيادة ّ
حسية وأداء مثير فعال.
ّ
بمحرك
وجاءت بيجو  508الجديدة
 PureTechمن  4سلندرات توربو بسعة
 1.6لترات يولد قوة حصانية تصل إلى
ً
 165حصانا يتصل مع نظام نقل حركة
 EAT6أوتوماتيكي من  6سرعات يشمل
مقبض تـبــديــل ســرعــات كـهــربــائــي مع
ّ
تحكم بلمسة واحدة ،إضافة إلى وجود
عـجـلــة ق ـي ــادة كـهــربــائـيــة ،مـمــا يضمن

التوازن المثالي بين السيطرة الناعمة
والثابتة في كل ظروف القيادة.

تصميم جريء
ّ
ّ
مصممو بيجو  508الجديدة
وعبر
عن هدفهم بوضوح ،أال وهو االبتعاد
عــن الشكل التقليدي مــن أربـعــة أبــواب
وغ ـطــاء ل ـص ـنــدوق األم ـت ـعــة ،واالت ـجــاه
ً
نحو تطوير تصميم يحاكي أكثر شكال
منحن في
من خمسة أبــواب مع سقف
ٍ
الجهة الخلفية .وبالتالي تم تخفيض
ارتفاع السيارة مما ساهم في منحها
ال ـخ ـطــوط اإليــرودي ـنــام ـي ـك ـيــة لـسـيــارة
كوبيه.
وبينما تبقى مرتبطة بشكل حقيقي
مع األجيال السابقة منها – بيجو 504
و 504كــو ب ـيــه األ ي ـقــو ن ـي ـت ـيــن – تتميز
ب ـي ـج ــو  508ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ّب ــأنـ ـه ــا أك ـث ــر
ّ
انـسـيــابـيــة مــع مـظـهــر جـ ــذاب .وتـتـعــزز
وقفة السيارة من الجهة األمامية عبر
ّ
ّ
المميز ال ــذي يتألق
شبك الــراديــاتــور
بنمط رقعة الشطرنج وطــاء كرومي،

سلندرات مرتبطة مع ناقل حركة أوتوماتيكي  6سرعات ،وداخلية مجهزة بنظام PEUGEOT
ّ
المتطور ،و«الجريدة» اختارتها لكم اليوم من خالل صفحة السيارات األسبوعية
®i-Cockpit
للحديث عن مواصفاتها الحديثة.

وهو يبرز في المنطقة الوسطية بين
األضواء األمامية نوع  .LEDويحمل هذا
الشبك في وسطه شعار األسد الخاص
بعالمة بيجو التجارية ،بينما يوجد
ّ
المحرك.
شعار  508على غطاء
وتمنح األضواء النهارية العمودية
ّ
خاصة
الجارية بتقنية  LEDشخصية
مـمـ ّـيــزة لـلـسـيــارة ،وقــد جــرى تخفيض
ّ
المحرك بهدف
مستوى ارتـفــاع غطاء
تعزيز المظهر الديناميكي بشكل كبير
ً
تـنــاغـمــا م ــع لـغــة الـتـصـمـيــم الـعـصــريــة
ال ـت ــي تـتـبـعـهــا ب ـي ـجــو .أم ــا خ ــط سقف
ّ
فيتميز بانخفاضه
بيجو  508الجديدة
ً
ً
أيـضــا وانسيابه الـقــوي ـ ـ تماشيا مع
لمسات التصميم السائدة بقطاع الفئة
الــراق ـيــة م ــن ال ـس ـي ــارات ـ ـ ـ بـيـنـمــا تــأتــي
األضواء الخلفية محاطة بشريط أفقي
بــالـلــون األس ــود الــامــع وال ــذي أصبح
اآلن سمة ســائــدة فــي العديد مــن طرز
بيجو الـحــديـثــة .وتـظـهــر أض ــواء LED
الخلفية الثالثية األبعاد المستوحاة
من سيارات بيجو النموذجية الجديدة
َّ
الملونة،
وكأنها مثل "مخالب األســد"

صناعة فرنسية
يتم إنتاج سيارة بيجو  508الجديدة في مصنع ميلوز في فرنسا ،بينما توفر
لها المصانع الفرنسية الموجودة في تريمي ودوفــران أنظمة توليد الحركة.
ونتيجة لهذاَّ ،تحمل هذه السيارة شهادة  "Origine France" Garantieالتي
ّ
تؤكد أنها مصنعة في فرنسا.

وهي ميزة تصميمية ترتبط مباشرة
مع عالمة بيجو التجارية.

i-Cockpit
وت ـت ـمـ ّـيــز بـيـجــو  508م ــن ال ــداخ ــل عبر
التركيز على الجودة واألصالة .وتتمحور
لوحة القيادة الراقية حول النسخة األحدث
مــن نظام  ®Peugeot i-Cockpitالمثالي
الذي أصبح اآلن في جيله الثالث.
ويشتمل نظام ®Peugeot i-Cockpit
على عجلة قـيــادة مـ َ
ـدمـجــة وشــاشــة لمس
ّ
عــالـيــة ال ــدق ــة  HDقـيــاس  10 – 8بــوصــات
ووح ــدة عــرض رأس ـيــة ( )HUDمــع شاشة
رقمية عالية الوضوح قياس  12.3بوصة،
وقد جرى تركيب شاشة اللمس الوسطية
ً
ّ
تتضمن
فــي مــوقــع مـنــاســب تـمــامــا ،وه ــي
سبعة مفاتيح مشابهة لمفاتيح البيانو
يتم من خاللها تشغيل الوظائف األساسية
ّ
ومكيف الهواء،
لنظام  :®i-Cockpitالراديو،
وال ـم ــاح ــة ،وض ـبــط وض ـع ـيــات ال ـس ـيــارة،
والـ ـه ــات ــف ،وانـ ـعـ ـك ــاس الـ ـه ــات ــف ،ون ـظ ــام
 i-Cockpit® Amplifyفــي فئة تجهيزات
.GT-Line
و ي ــو ف ــر ن ـظ ــام i-Cockpit® Amplify
ً
خـيــارا مــن بين بيئتين مختلفتين يمكن
تخصيصهما بــا لـكــا مــل Boost :و،Relax
مما ُيساهم في االرتقاء بالحواس كالنظر،
عبر تعديل كثافة اإلنارة المحيطية ولون
الشاشة والسمع عبر وضعيات الموسيقى
الـمـحـيـطـيــة وال ـل ـمــس ع ـبــر ب ــرام ــج تــدلـيــك
ّ
متعددة النقاط بواسطة المقعد.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـخـ ـصـ ـي ــص وح ـ ـ ـ ـ ــدة عـ ــرض
 ®i-Cockpitال ــرأس ـي ــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل من

خ ـ ــال سـ ــت وضـ ـعـ ـي ــات ع ـ ــرض مـخـتـلـفــة،
ّ
وتقدم
وهــي موجودة فــوق عجلة القيادة
مـعـلــومــات ح ــول الـقـيــادة ضـمــن خــط نظر
السائق.
وت ـســاهــم مـجـمــوعــة م ــن ال ـع ـنــاصــر في
توفير بيئة ناعمة وعصرية وراقية تحيط
ّ
ّ
ّ
وتتضمن هــذه العناصر
بــالــركــاب كــلـهــم،
َ
الخيارات وجــودة المواد المستخدمة في
التجهيزات والكسوات ،مثل جلد Nappa
الفاخر ،واالنتباه الدقيق للتفاصيل فيما
ّ
يتعلق باللمسات النهائية داخــل سيارة
ّ
ب ـي ـجــو  .508وي ـش ــك ــل ال ـت ـن ـظ ـيــم الــدق ـيــق
لكيفية اسـتـخــدام جميع ه ــذه الـمـكـ ّـونــات
ً
ً
تعبيرا حقيقيا عن مزايا سيارات الصالون
الفخمة.
أم ــا الـمـقــاعــد الـحــاصـلــة عـلــى مـصــادقــة
 ،AGRفـقــد ت ــم تصميمها بـشـكــل يـتــاء م
ّ
تتضمن
مــع طبيعة جسم اإلنـســان ،وهــي
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــوض ـع ـي ــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ألجل تعديل المساحة المتوفرة لألرجل،
واالرتفاع ،وانحناء المقعد والدعم ألسفل
الـ ـظـ ـه ــر .ويـ ـت ــوف ــر الـ ـمـ ـقـ ـع ــدان األم ــامـ ـي ــان
ً
اختياريا مــع نظام تدليك هــوائــي ثماني
الجيوب ،مع اشتماله على خمسة برامج
تدليك مختلفة.
كـ ـم ــا تـ ـت ــوف ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـم ـس ــاح ــة
التخزينية في السيارة ،ما يصل إلــى 32
َّ
ً
لترا ،موزعة في مختلف أرجــاء مقصورة
ّ
ال ــرك ــاب ،إضــافــة إل ــى الـعــديــد مــن المنافذ
لشحن األجهزة المحمولة .كما توجد فتحة
سقف بانورامية كبيرة بحيث تتيح دخول
ّ
الكثير من النور إلى المقصورة ،بينما يولد
النظام الصوتي الــراقــي مــن نــوع ®Focal
تجربة سمعية مثالية داخل السيارة.

تجهيزات وأنظمة مساعدة
توفر بيجو  508الجديدة باقة واسعة من أنظمة المساعدة بالقيادة من الجيل األحدث:
ّ
ّ
● المساعدة في التحكم بشعاع الضوء العالي.
● المساعدة في تثبيت المسار ضمن نظام التحكم
● ّ
ّ
التعرف على حدود السرعة.
المتكيف بالسرعة.
َّ
ّ
ّ
● التعرف المعزز على اإلشارات المرورية.
● الجيل األحدث من نظام الكبح الفعال للسالمة.
● نظام المراقبة ّ
الفعال للنقطة العمياء.
● المساعدة في الحفاظ على المسار.
● نظام  2 Visioparkللمراقبة بنطاق  360درجة.
● التحذير لزيادة انتباه السائق.

 160دولة
تنشط العالمة التجارية الفرنسية بيجو في نحو  160دولة حول العالم وتضم
ّ
أكثر من  10.000نقطة بيع ،وقد تمكنت من بيع ما يزيد على  1.740.000مركبة خالل
ّ
تتميز بأنها تجمع مستويات عالية من المعايير والجاذبية
عام  ،2018كما أنها
والمشاعر مع هدف أساسي يتمحور حول أن تكون العالمة التجارية الراقية األبرز
ذات قاعدة العمالء العريضة والمنتشرة على صعيد دولي.

تجربة ةديرجلا.
انطالق سريع وثبات الفت
ب ــدع ــوة كــري ـمــة م ــن ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
الس ـت ـيــراد ال ـس ـي ــارات ،ال ـشــايــع والـصـقــر،
الوكيل الحصري لعالمة بيجو في البالد،
قامت "الجريدة" بتجربة قيادة بيجو 508
ً
الجديدة كليا ذات الطراز األعلى مواصفات
 ،GT Lineوالتي أثبتت بعد تجربتها على
الطريق أن محركها نشيط وناقل حركتها
أنشط وثباتها على الطريق تحسد عليه.
وشـ ـه ــدت ت ـج ــرب ــة قـ ـي ــادة ب ـي ـجــو 508
ً
ال ـجــديــدة ك ـل ـيــا ،ال ـتــي ك ــان يـطـغــى عليها
شعور المركبة الرياضية والعائلية في
آن واح ــد ،الصعود بها مــن الصفر حتى
ً
ســرعــة  100كـلــم وك ــان االن ـط ــاق بــرهــانــا
ً
الفتا لسرعة انطالقها الذي استغرق نحو
ثوان بأداء  6سلندرات رغم أن محركها
7
ٍ

 4سلندرات تــوربــو ،وهــو مــا يعكس قوة
ً
محركها الجديد ،فضال عن الثبات الرهيب
الذي كان يصاحب رحلة القيادة.
ً
ك ــان م ــن ال ــاف ــت أي ـض ــا وخـ ــال ق ـيــادة
ً
بـيـجــو  508ال ـجــديــدة كـلـيــا أن ـهــا مجهزة
ً
بتكييف بــارد جــدا لــم ينهزم مــن درجــات
الحرارة العالية في طقس الكويت الحار
ً
بل على العكس كانت بيجو "بــاردة" جدا
لتزويدها بأنظمة تبريد مميزة.
والس ـت ـهــاك ال ــوق ــود وق ـف ــة ،فــرغــم قــوة
مـحــركـهــا وأدائ ـه ــا عـلــى ال ـطــريــق ،لــم يكن
الستهالك الوقود أثر واضح خالل تجربة
ال ـس ـي ــارة ،ال ـتــي اس ـت ـغــرقــت  3اي ـ ــام ،وهــو
مــا يـثـبــت ان بـيـجــو اقـتـصــاديــة رغ ــم قــوة
محركها.

ثقافات
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يرصد كتاب «متحف بيت
العثمان» صفحات مضيئة
لعائلة العثمان التي قدمت
عطاءات متميزة في الكويت
وخارجها.
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حصدت الفنانة دينا فؤاد
ردود فعل إيجابية على
تجربتها في مسلسل
«قيد عائلي».

21
مسك وعنبر

في رابطة األدباء الكويتيين،
ألقى اإلعالمي حمزة عليان
محاضرة له بعنوان «قصتي
مع الصحافة».

21

ّقدمت فرقة مسرح الخليج
العربي مسرحية «الصبخة»
للمخرج والمؤلف د .عبدالله
العابر على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا.

من إنريكي
تتزوج
كورنيكوفا
آنا
ً
إغليسياس بعد  18عاما
ت ـع ـت ـبــر ع ــاق ــة ال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـه ـيــر
ال ـف ـنــان اإلس ـب ــان ــي ال ـش ـه ـيــر إنــري ـكــي
أغليسياس والعبة التنس الروسية
آن ــا كــورنـيـكــوفــا مــن أق ــوى الـعــاقــات
وأك ـثــرهــا اس ـتــدامــة بـيــن الـمـشــاهـيــر،
على ا لــر غــم مــن أنها شهدت خضات
كـثـيــرة عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات ،لـكــن لم
تصل إلى حد االنفصال.
وك ــان ــت ع ــاق ــة ال ـث ـنــائــي ق ــد ب ــدأت
ً
مـنــذ  18ع ــام ــا ،حـيــن ت ـعــرف إنــريـكــي
ع ـلــى آنـ ــا ف ــي م ــوق ــع ت ـصــويــر كـلـيـبــه
" ،"Escapeو حـ ــرص ا ل ـن ـج ـمــان عـلــى
إحاطة حياتهما الخاصة بالكثير من
ً
ً
السرية وربما كان هذا سببا مساعدا
على استقرار العالقة بينهما ،التي
أ ثـمــرت عــن تــوأ مـيــن ،فقد أنجبت آنا

ف ــي عـ ــام  2017ط ـف ـل ـيــن ه ـمــا لــو ســي
ون ـ ـي ـ ـكـ ــوالس ويـ ـبـ ـلـ ـغ ــان م ـ ــن ال ـع ـم ــر
اليوم سنتين ،إضافة إلى اقتنائهما
ل ـل ـك ــاب ،إذ ي ـت ـش ــارك ال ـن ـج ـم ــان فــي
هذا األمر.
وا لـ ـمـ ـف ــا ج ــأة ه ــي أن كــور ن ـي ـكــو فــا
أضافت إغليسياس إلى اسمها لدى
دخـ ـ ــول ح ـس ــاب ـه ــا ع ـل ــى أح ـ ــد م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وذل ــك يعني
ً
ً
إعالنا ضمنيا لزواجها الرسمي من
المغني اإلسباني مــن دون أن تــورد
الصحافة العالمية أو النجمان أية
تفاصيل عن الموضوع.
يــذكــر أن إنــري ـكــي يـسـتـعــد لـجــولــة
غ ـن ــائ ـي ــة أوروب ـ ـي ـ ــة يـ ـب ــدأه ــا فـ ــي 27
الجاري ،في اليونان ،لينتقل بعدها

سيلينا غوميز

إلـ ــى روم ــانـ ـي ــا ف ــي  29م ـن ــه ،ث ــم إل ــى
سلوفاكيا في  31منه أيضا ،والحفلة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي ج ــولـ ـت ــه سـ ـتـ ـك ــون فــي
ميالنو في  2نوفمبر المقبل.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ـع ـت ـب ــر العـ ـب ــةك ــرة
المضر ب المعتزلة كورنيكوفا اسما
ك ـب ـيــرا ف ــي ال ــري ــاض ــة وم ـشــاه ـيــرهــا،
ً
وبـقــي عــالـقــا فــي أذه ــان ال ـنــاس ،فقد
سجلت مسيرة حافلة وجذبت أنظار
الجميع ،إضافة إلى جمالها الالفت.
وكانت كورنيكوفا ،منذ طفولتها،
الـتــي ول ــدت فــي  7يــونـيــو عــام 1981
ف ــي م ــوس ـك ــو ،م ــوه ــوب ــة ب ـل ـع ـبــة ك ــرة
المضرب ،وبدأت تتعلمها حين كان
ع ـم ــره ــا  5سـ ـن ــوات ،ح ـت ــى أصـبـحــت
تلعب في فريق الناشئين.

جنيفر أنيستون

ّ
توجهت
وعندما بلغت العاشرة،
إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
ً
وتـلـقــت تــدري ـبــا فــي أكــادي ـمـ ّـيــة Nick
 Bollettieriفلوريدا ،وهي األكاديمية
نـفـسـهــا ال ـتــي ت ــدرب ــت فـيـهــا قــدوتـهــا
مونيك سيليس.
وأثـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــت كـ ــورن ـ ـي ـ ـكـ ــوفـ ــا الح ـ ـقـ ــا،
ّ
وتميزها،
موهبتها في هذا المجال
فقد فــازت بعدة جوائز في بطوالت
الناشئين ،كما فازت ببطوالت الكبار،
وبـ ـع ــدئ ــذ ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة
األميركية.

ريان رينولدز

 40مليون دوالرلجنيفر عن ريان رينولدز يكشف
« »The Morning Showعن جنس مولوده

متابعو سيلينا غوميز
معجبون بطفولتها
نشرت المغنية األميركيةسيلينا غوميز صورتين لها
َّ
من أرشيف طفولتها؛ األولى علقت عليها" :دائما ما نعود
َّ
إليه بشكل أعمى" ،فيما علقت على الثانية بقولها" :أعطيت
كل شيء ،وكلهم يعرفون ذلك".
ونالت الصورتان آالف عالمات اإلعجاب من محبيها،
الــذيــن أشـ ــادوا بجمالها وه ــي طـفـلــة ،وبــأنـهــا لــم تتغير
ً
كثيرا ،فيما لمح آخــرون إلى أن جمهورها َّ
تشوق لطرح
أغنية جديدة.

كشفت تقارير إعالمية أن مسلسل "The Morning
 ،"Showالـ ــذي سـيـجـمــعجـنـيـفــر أن ـي ـس ـتــون م ــع ريــس
ويــذرسـبــون ،سيعرض الشهر المقبل ،وستكون كلفة
عرض كل حلقة  15مليون دوالر.
وب ــذل ــك ،تـتـقــاضــى ك ــل م ــن أنـيـسـتــون وويــذرس ـبــون
مليوني دوالر عن كل حلقة لكل نجمة ،أي كل واحدة 40
مليون دوالر عن الموسمين.

كشف النجمريــان رينولدز عــن جنس مــولــوده ،وهي
فتاة ،بعد نشر صورة له مع زوجته وطفلته على حسابه
الخاص بأحد مواقع التواصل االجتماعي.
َّ
وعلق رينولد ز على الصورة ،قائال" :إنها فتاة .أريد أن
تختبر بناتي نفس الطبيعة التي ترعرعت فيها".
وكان الزوجان اللذان تزوجا عام  ،2012كشفا عن الحمل
فــي مايو الماضي ،فــي الـعــرض األول لفيلم "Pokémon
."Detective Pikachu

«فياك» يضم « 199غاليري» من أنحاء العالم
المعرض الدولي للفن المعاصر الـ  46افتتح في باريس
تطرح األعمال المشاركة في المعرض الدولي للفن
المعاصر (فياك) ،في دورته السادسة واألربعين
التي افتتحت في باريس بالقصرين الكبير والصغير
وفي حديقة التويلري وساحة الفاندوم ،مجموعة
يجمع المعرض الدولي للفن المعاصر
(ف ـي ــاك) ،ال ــذي يـقــام فــي أكـثــر مــن مـكــان في
العاصمة الفرنسية باريس جميع توجهات
اإلنسان الحياتية.
وقــالــت مــديــرة الـمـعــرض النيوزلندية
جينيفر فــاي" :هــذا العام أردن ــا أن يحمل
المعرض عناوين متنوعة ،مثل الدهشة
والغرابة والتوهج والحوار بين الثقافات،
واالنفتاح على تقاليد اآلخر ،وقد حافظنا
على تقليد عريق بترسيخ (فـيــاك) كمكان
الك ـت ـشــاف م ــواه ــب نــاش ـئــة وغــالـيــريـهــات
ً
جديدة ،األمر الذي يؤمن حوارا بين أجيال
مختلفة من الفنانين الكبار والصغار في
السن والقيمة".
وأضـ ــافـ ــت فـ ـ ــاي" :ك ـم ــا حــاف ـظ ـنــا على
تميزنا بين الفن الحديث والفن المعاصر
الكالسيكي وفـنــون البالستيك فــي نفس
ال ــوق ــت" ،الفـتــة إل ــى أن "ه ـنــاك  25غاليري
ً
جــديــدا ،منها ما له اســم عالمي المــع مثل
غ ــالـ ـي ــري ل ـي ـفــي جـ ــورفـ ــي مـ ــن نـ ـي ــوي ــورك،
وهوبكينس من بــاريــس ،وغاليري جرين
آرت من دبي ،وهناك بلدان تشارك صاالت
عرضها للمرة األول ــى مثل إي ــران وساحل
العاج".
وعـ ــن ال ـم ـش ــارك ــات ال ـع ــرب ـي ــة ،ق ــال ــت إن
ً
"المعرض يوسع رقعته الجغرافية عاما
بعد عام ،ونحن اليوم في (فياك) منفتحون

كبيرة من القضايا اإلنسانية منها البيئة وخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي واالقتصاد ولقمة
العيش والهجرة والحوار بين األزمان والموت.
فالمعرض العريق ،الذي يستضيف  199غاليري

من أنحاء العالم ،خصص إلفريقيا وآسيا وجنوب
إفريقيا والشرق األوسط هذا العام مساحة كبيرة
ُ
على حساب المساحة التي تعطى لفرنسا.

معرض « فياك»
عن سابق إصــرار وتصميم على الثقافات
ً
األخرى أكثر من أي وقت مضى ،وخصوصا
في مجال الفن البالستيكي المعاصر ،ونحن
فضوليون ومتحمسون الستضافة وتقديم
فنانين من الشرق األوسط والعالم العربي
وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية".
وعـ ـل ــى ع ـك ــس األع ـ ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــان
للفنانين العرب مساحة كبيرة لم تقتصر
على الجزائريين والمغاربة والتونسيين
المقيمين في أوروبا ،بل تعدتهم إلى فنانين

من مصر مثل معتز نصر وحسن خان ،ومن
السعودية مثل أحمد ماطر ،ومن لبنان مثل
لــورانــس أبوحمدان وجــوانــا حاجي توما
وخليل جريج ومها ملوح وشربل بطرس
ووليد رعد ،ومن فلسطين منى حاطوم ،ومن
المغرب يونس رحمون ،ومن الجزائر عادل
عبدالصمد وغيرهم.
وأصـ ــر ال ـقــائ ـمــون عـلــى ال ـم ـعــرض على
استضافة أعمال عربية من خالل غاليريهات
عالمية مثل "كونتينيوا" و"شانتال كروسيل"

و"بوال كوبر" و"مور شاربيتيه" و"إن سيتو-
فابيين ليكليرك" و"غرين آرت" و"طرينزينغر"
و"جي أم دي".
لكن كان للتجهيز الفني "مراكب الشمس"
ب ـتــوق ـيــع ال ـف ـن ــان ال ـم ـص ــري م ـع ـتــز نصر
المعروض ضمن مشروع "خارج األسوار"
في صدر حديقة التويلوري ،وقع مميز لفت
انتباه رواد المعرض لضخامته وطرحه
قضية الهجرة من أجل لقمة العيش.
وقال نصر ،المقيم في القاهرة والمعروف
بانشغاله بفكرة التنمية الجيوسياسية
واالجتماعية في إفريقيا ،إن هذا العمل الذي
ُ
عرض سابقا في معرض "فن أبوظبي" طلب
باالسم من معرض "فياك".
واستطاع نصر صنع قرص الشمس من
ً
 350مجدافا مصنوعة من الخشب يتصل
كل منها باآلخر في شكل دائري لتوضيح
الحركة البشرية الالنهائية المترابطة على
ً
األرض ،سعيا لالستمتاع بحياة أفضل.
وقال إنه يحاول عبر هذا العمل "تصوير
أس ــاس ه ــذه الـحــركــة البشرية باستخدام
مجارف الخبز التي يصادف تطابقها مع
مجاديف القوارب الحالية".
ولفت هذا العمل وغيره من إبداع الفنانين
العرب نظر النقاد الفرنسيين.
(رويترز)

آنا كورنيكوفا
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«متحف بيت العثمان» يسرد تاريخ أسرة وتراث وطن

ً
الكتاب أعده عبدالله العثمان متضمنا  8فصول ومرفقات أخرى
ً
ً
ً
يقدم كتاب «متحف بيت العثمان» سردا تاريخيا لقدوم عائلة العثمان إلى الكويت ،مستعرضا وثائق نادرة من خالل سيرة
الراحل عبداللطيف العثمان ،ويرصد الكتاب صفحات مضيئة لهذه العائلة الكريمة التي قدمت عطاءات متميزة في الكويت
وخارجها.
الفي الشمري

أصـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ــدنـ ــان
ً
عبدالله العثمان كتابا بعنوان
«م ـت ـحــف ب ـيــت ال ـع ـث ـمــان تــاريــخ
ً
أس ــرة وت ــراث وط ــن» متضمنا 8
فصول ،جاءت كالتالي« :الفصل
األول ،أصـ ــول عــائ ـلــة الـعـثـمــان،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،ال ـم ـح ـس ــن ال ـك ـب ـي ــر،
وال ـث ــال ــث ،وث ــائ ــق تــاري ـخ ـيــة من
أرشيف عبدالله العثمان ،والرابع:
ذك ــري ــات ال ـط ـفــولــة ،وال ـخــامــس:
عـلــى حــافــة الـسـقــوط فــي هــاويــة
النسيان ،والسادس :قصاصاتي
الملونة ،والسابع :متحف بيت
العثمان ،والثامن :افتتاح متحف
بيت العثمان» ،كما تضمن الكتاب
م ــرف ـق ــات أخ ـ ــرى م ـن ـهــا قـصـيــدة
«غادة األحالم» ،إضافة إلى جدول
مصارف زكاة وتبرعات عبدالله
العثمان.

كتيب صغير

الراحل
عبداللطيف
العثمان
تميز بروحه
االستثمارية
ومهاراته
املحاسبية

وف ــي مـقــدمــة اإلص ـ ــدار يسرد
المعد عــدنــان عبدالله العثمان
تـفــاصـيــل ح ـكــايــة ه ــذا اإلصـ ــدار
ً
التاريخي ،مؤكدا أنه لم َي ُدر في
خلده أن فترة اإلعداد له ستمتد
إلــى  3أع ــوام ،ويـقــول ضمن هذا
السياق« :إنه حين تواصل معي
األخ العزيز أنور الرفاعي بشأن
إع ـ ـ ــداد ك ـت ـيــب ص ـغ ـيــر إرش ـ ــادي
لزوار متحف بيت العثمان ،كتيب
باللغتين العربية واإلنكليزية
يتضمن معلومات مــوجــزة عن
تاريخ وال ــدي عبدالله العثمان،
وكذلك عن تاريخ البيت ،ما كنت
أتصور أبدا أن المشروع سيأخذ
مني قرابة  3أعوام».
وأض ـ ـ ــاف أن «الـ ـمـ ـش ــروع بــدأ
ً
كتيبا ،لكن ما ان أخذت أتصفح
ألبومات صور عائلتي وأرشيف
أوراق أبي ،بدا لي الكتيب إطارا
صـغـيــرا يـضـيــق بــالــرحـلــة الـتــي
م ــر بـهــا ال ـب ـيــت .فــأنــا ولـ ــدت في

من أجواء متحف بيت العثمان
هذا البيت ،وفي حوشه الواسع
تشكلت ذكريات طفولتي ،وكنت
هناك لــدى مغادرتنا إيــاه لألبد
بعد وفاة أبي ،وكنت هناك لدى
وقـ ــوفـ ــي خـ ــارجـ ــا أت ــأمـ ـل ــه حـيــن
ك ــان ق ــاب قــوس ـيــن أو أدنـ ــى من
االنهيار على وقع معاول الهدم
وكأنه يــوم لم يكن ،وهــا أنــا اآلن
أقف في قلب حوشه الكبير بعد
أن بعثت الحياة فيه مــن جديد
ً
وأضحى متحفا للوطن .أضاءت
هذه الرحلة ما ارتأيتها التقدمة
الحقيقية ،وأن تظل موجزة ،لكل
من القارئ والزائر».
وت ــاب ــع« :ح ــرص ــت ع ـلــى نشر
ق ـص ـي ــدة (غ ـ ـ ــادة األحـ ـ ـ ــام) ال ـتــي
كتبها والــدي وهو يعترف فيها
ً
بعشقه الخالد لمحبوبته متغنيا
ب ـج ـم ــال ـه ــا ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي األخـ ـ ـ ــاذ:
محبوبته الكويت .القصيدة كانت
إهـ ــداء مـنــه ال ــى صــاحــب السمو
المغفور له الشيخ عبدالله السالم
ً
الصباح .ولما كــان أبــي شــاعــرا،
فقد ارتأيت من الجمال تضمين
قصائد مختارة له بين الفصول،
يـتـجـلــى فـيـهــا ص ــوت أب ــي ال ــذي
أراه في خيالي مضيفا يستقبل
ضيفه العزيز القارئ بين دفتي
الكتاب ،والزائر الكريم في غرف
البيت وفــي مـمــراتــه ،وأن ــا ،ابنه،

أسير على يمينه رفيقا له على
الدوام».

ويتضمن اإلص ــدار بين دفتيه
مجموعة فصول تعنى بجزئيات
مهمة في هذا البيت العريق ،حيث
ي ـعــرض فــي الـفـصــل األول تــاريــخ
عــائـلــة الـعـثـمــان ،والـ ــذي يتضمن
من نصفه الثاني عرضا تفصيليا
ل ـم ـج ـمــوعــة وث ــائ ــق م ــن أرش ـي ــف
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ع ـب ــدال ـل ــه الـع ـثـمــان
ً
مفعما بحقائق تسلط الضوء على
جوانب من حياة الكويت اليومية
في العقود الثالثة األولى من القرن
الـ ـ ـع ـشــريــن ،وذل ـ ــك ق ـبــل اك ـت ـشــاف
ال ـن ـف ــط .ت ـلــك ال ـج ــوان ــب تـتـضـمــن:
الـ ــوص ـ ـيـ ــة ،ووك ـ ـ ـ ـ ــاالت ق ــان ــون ـي ــة،
ووث ــائ ــق مـحــاسـبـيــة ،وحـســابــات
تموين الغوص في موسم الردة.

وعــاقــاتــه وصــداقــاتــه بــأبـنــاء من
أسرة آل الصباح الكرام ،وتجارته
في العقار التي أسس منها ثروته
الكبيرة ،وإرثه في العمل الخيري
الزكوي ،في حين ،يتضمن الفصل
ال ـثــالــث ع ــرض رســالـتـيــن :األول ــى
موجهة إلــى صاحب السمو أمير
البالد المغفور له الشيخ عبدالله
السالم الصباح إبــان أزمــة المياه
عام  ،1951والثانية رسالة موجهة
الى مدير بلدية بحمدون في لبنان
السيد أديب خيرالله ،والتي أشار
فيها إلى العراقيل المتعمدة التي
واجهها العثمان فــي سبيل بناء
جامع في بحمدون عام 1956م.
ويـ ــركـ ــز ال ـف ـص ــل ال ـ ــراب ـ ــع عـلــى
مـحـتــوى ال ـص ــور ال ـخــاصــة لمعد
الكتاب عدنان العثمان ،حيث ينشر
مــامــح مــن مرحلة الـطـفــولــة ،عبر
صور تعد وثيقة مرئية على الشكل
العمراني لتلك الفترة.

سيرة وإرث

وضع مزر

أم ــا ال ـف ـصــل ال ـثــانــي فيتحدث
ع ــن س ـيــرة وإرث صــاحــب البيت
وبانيه ،المحسن الكبير عبدالله
عبداللطيف الـعـثـمــان .بــدايــة من
ت ـع ـل ـي ـم ــه ،وت ــأسـ ـيـ ـس ــه ل ـم ــدرس ــة
العثمان ،والتحاقه ببلدية الكويت،

ويـ ــوثـ ــق اإلص ـ ـ ـ ـ ــدار فـ ــي فـصـلــه
ً
ال ـخ ــام ــس ف ـت ــرة ص ـع ـبــة ووض ـع ــا
ً
مزريا حينما عاني البيت النسيان
واإلهمال ،وبالرغم من التدمير فإن
ً
البيت ظل صامدا ضد معاول الهدم
والدمار .وفي الفصل السادس تقدم
ابنة الراحل هدى عبدالله العثمان
شهادة عاطفية ،فتعود بالقارئ في
الذاكرة إلى أيام الطفولة ،ولحظات
العيش في كنف والدها.
وخ ـصــص الـفـصــل ال ـســابــع من
اإلص ـ ـ ــدار ل ـت ـقــديــم ال ـش ـك ــر لـفــريــق
الـمــوروث الكويتي ،ومــركــز العمل
الـتـطــوعــي ،وروح اإلي ـثــار والعمل
ّ
واإلخــاص التي تجلت في أعمال
الـمـتـطــوعـيــن وال ـم ـت ـطــوعــات ممن
شــاركــوا فــي عمليات تــرمـيــم بيت
العثمان.
وفي الفصل الثامن يؤرخ المعد
لحفل افتتاح متحف بيت العثمان
للتراث الكويتي ،الــذي جــاء تحت
الرعاية السامية والحضور الكريم
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وولــي عهده سمو
الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،والحضور
ال ـكــريــم ألب ـن ــاء أسـ ــرة آل الـصـبــاح
الكرام.

محتوى اإلصدار

التجارة والغوص
ي ـع ــد الـ ــراحـ ــل ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ع ـبــدال ـلــه
العثمان حفيد مؤسس عائلة العثمان
ف ــي ال ـكــويــت عـثـمــان ب ــن الـشـيــخ أحـمــد
ال ـع ـث ـم ــان ،وهـ ــو ك ــذل ــك وال ـ ــد ال ـمــرحــوم
عبدالله عبداللطيف العثمان ،و لــه من
ال ــزوج ــات  ،3أن ـجــب مـنـهــن أرب ـعــة أبـنــاء
(عبدالله  -عثمان  -محمد  -عبدالعزيز)،
و 5ب ـنــات (ط ــراب ــة  -مــوضــي  -عــائ ـشــة -
لطيفة  -سارة).
وامتهن عبداللطيف التجارة ،وارتكز
نظامه التجاري في معظم مجاالت تجارته
على عقد الشراكات والتمويل والتنوع في
االستثمار.
وتميز عبداللطيف بروحه االستثمارية
وبمهاراته المحاسبية المتجلية بوضوح

ش

جرة عائلة العثمان

غالف اإلصدار

في دفاتر المحاسبة التي كان يدونها بنفسه ،ثم
ً
الحقا دونها له ابنه عبدالله .وتوفي عبداللطيف
ً
ً
ال ـع ـث ـم ــان عـ ــام 1946م تـ ــاركـ ــا وراء ه أرش ـي ـف ــا
ً
ً
محاسبيا كامال يؤرخ لتجارته وجوانب عديدة
من حياته ،كما يؤرخ لحقبة تاريخية من العمل
التجاري وحياة المجتمع الكويتي.
وامتلك عبداللطيف العثمان سفينة «شوعي»
خــرج بها أبـنــاؤه والـغــاصــة السـتـخــراج اللؤلؤ
خ ــال مــوسـمــي ال ــردة وال ــردي ــدة ال ــذي ع ــادة ما
يصادف شهري أكتوبر ونوفمبر .ويبين سجل
ال ـ ــردة ال ـخ ــاص بـعـبــدالـلـطـيــف تـمــويـلــه لـفــريــق
الغوص من غاصة وسياسب بكل االحتياجات
الـتـمــويـنـيــة الـغــذائـيــة ،ومـتـطـلـبــات الـسـفــر على
السفينة كما هو موضح في الوثيقة المؤرخة
عام .1933

وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ج ـ ــدول
مصاريف الــزكــاة والتبرعات على
مـ ـ ــدى األعـ ـ ـ ــوام (مـ ـ ــن  1954حـتــى
 ،)1965إذ يتجسد في هذا الجدول
روحـ ـي ــة ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري ال ـت ــي ال
ي ـحــدهــا ال ـقــوم ـيــة والـ ـم ــذه ــب ،بل
تستظل بقيم الـعـطــاء واإلح ـســان
اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،وقـ ـ ــد انـ ـصـ ـب ــت ت ـلــك
التبرعات في مصارف مختلفة من
أهـمـهــا م ـجــاالت إع ـمــار المساجد
والتعليم والصحة وكفالة األيتام
وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب الـ ـمـ ـهـ ـن ــي والـ ـخ ــدم ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ون ـ ـصـ ــرة ال ـق ـضــايــا
العربية واإلغاثة.

تقدير وعرفان
ت ـت ـق ــدم ع ــائ ـل ــة ال ـع ـث ـم ــان بـكــل
ال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر والـ ـع ــرف ــان الــى
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء األس ـبــق
سمو الشيخ ناصر المحمد على
رعايته الشخصية الكريمة لمسيرة
متحف بيت الـعـثـمــان ،وتسخيره
كل السبل بما يخدم حفظ التراث
الـكــويـتــي وت ــأري ــخ س ـيــرة األج ــداد
والـ ـ ـ ــرواد .ك ـمــا ت ـت ـقــدم ب ـكــل الشكر
والتقدير والعرفان إلى قائدة العمل
الـتـطــوعــي الـكــويـتــي ورائـ ــدة حفظ
التراث الشيخة أمثال األحمد الجابر
إلشــراف ـهــا الـمـتـفــانــي عـلــى عملية
تــرمـيــم الـبـيــت ورعــايـتـهــا الكريمة
لجهود المتطوعين والمتطوعات.
والـشـكــر مــوصــول للسيد بــراك
الشيتان المدير العام للهيئة العامة
لشؤون القصر ،وإلى أعضاء لجنة
أوصـ ـي ــاء ث ـلــث ال ـم ــرح ــوم عـبــدالـلــه
عبداللطيف العثمان على رعايتهم
ودعمهم الالمحدود ألنشطة ثلث
المرحوم عبدالله العثمان الخيرية
داخل الكويت وخارجها.
ومــع كــل المحبة تتوجه عائلة
العثمان بالشكر والتقدير واالمتنان
إلـ ـ ــى ف ــري ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــوروث ال ـكــوي ـتــي
ً
ممثال بقائده عاشق الـتــراث أنور
الــرفــاعــي ،وإلــى عماد متحف بيت
الـعـثـمــان المتمثل فــي كــل أعـضــاء
ال ـف ــري ــق ال ـك ــري ــم م ــن الـمـتـطــوعـيــن
والمتطوعات ،وذلــك على الجهود
المخلصة التي يبذلونها في إعالء
راية الكويت وحفظ ماضيها العريق
لكل األجيال.

إصدارات

ً
«أخيرا وصلوا ..لكن في توابيت»
صــدرت المجموعة
ً
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري ـ ــة «أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا
وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوا ..ل ـ ـكـ ــن فــي
ت ـ ــوابـ ـ ـي ـ ــت» ل ـل ـش ــاع ــر
ا ل ـســوري المقيم في
نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ف ـ ـ ــراس
سليمان ،عن سلسلة
«اإلب ـ ـ ــداع ال ـع ــرب ــي»،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــدر عــن
ال ـه ـي ـئــة ال ـم ـصــريــة
العامة للكتاب.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة إل ــى
ثالثة أجزاء :الجزء
األول بعنوان «أنا
هو» بصوت ًرجل غالف اإلصدار
ي ـبــدو خــائ ـفــا من
كــل األشـيــاء ،الـجــزء الثاني بعنوان «أنــا هي»
حيث يستعير الشاعر صوت امرأة متعبة لكن جريئة؛ كما
فعل في مجموعته «امــرأة مرآتها صياد أعــزل» ،أما الجزء
الثالث فهو قصيدة طويلة بعنوان «غادرك ..ما زال يغادرك
كي ال يقلدك» ،وكتبت بنفس مغاير.
جاء ت المجموعة في  140صفحة ،كتبت قصائدها بين
عامي  2000و ،2015وتصدر غالفها لوحة للفنانة التشكيلية
األميركية مارثا فيريس.
ي ــذك ــر أن فـ ــراس سـلـيـمــان ش ــاع ــر م ــن س ــوري ــة مـقـيــم في
الواليات المتحدة .صدر له العديد من المجموعات الشعرية،
ً
مـنـهــا« :الـمــديـنــة الـتــي أسـكـنـهــا ب ـع ـيــدا»  ،1989و«رص ـيــف»
 ،1992و«هوامش»  ،1995و«امرأة مرآتها صياد أعزل» ،2004
ومجموعة قصصية بعنوان «األ شـعــث وا لــر جــل الضليل»
 .1996وأحدث مجموعاته الشعرية «نهايات معطلة» .2015

«االغتراب في روايات
نجيب محفوظ»
ً
صـ ــدر ح ــدي ـث ــا عن
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب،
إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان
«االغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب فـ ــي
رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات نـ ـجـ ـي ــب
محفوظ» للدكتورة
منى بركات».
ويتناول الكتاب
ظ ــاه ــرة االغـ ـت ــراب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ــي
نماذج من روايات
نـجـيــب مـحـفــوظ،
ال ـتــي ت ـبــرز عـنــده
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــره ـ ـ ــا غالف اإلصدار
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــددة
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
مستوى الشخصية والفكرة األول األس ـ ـبـ ــاب والـ ــدوافـ ــع
ال ـتــي تـكـمــن وراء االغ ـتــراب
والرؤية وغيرها.
واخ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـم ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة السياسي في روايات نجيب
مـ ــن الـ ـ ــروايـ ـ ــات ال ـفــرعــون ـيــة م ـح ـفــوظ ،وال ـف ـصــل الـثــانــي
الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا م ـح ـف ــوظ فــي يتناول المظاهر المختلفة
ال ـثــاث ـي ـن ـيــات روايـ ـ ــة ك ـفــاح لـ ــاغ ـ ـتـ ــراب الـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
ط ـي ـب ــة ،ومـ ــن األرب ـع ـي ـن ـيــات رواي ـ ـ ـ ــات ن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ،
اخ ـتــارت الـقــاهــرة الـجــديــدة ،و فــي الفصل الثالث تجيب
ومــن روايــات الخمسينيات الـ ـم ــؤلـ ـف ــة عـ ــن س ـ ـ ــؤال ح ــول
الـسـكــريــة ،والـلــص والـكــاب نتائج اال غ ـتــراب السياسي
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،وم ـ ــن في روايات نجيب محفوظ.
السبعينيات تناولت رواية
ال ـم ــراي ــا ،أم ــا الـثـمــانـيـنـيــات
ف ــاخ ـت ــارت أك ـث ــر م ــن روايـ ــة
منها أفراح القبة ورحلة ابن
فطومة وقشتمر.
وينقسم الكتاب إلى ثالثة
فـ ـ ـص ـ ــول؛ ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ال ـف ـص ــل

«وادي القرود» باألقصر يتصدر االكتشافات األثرية المصرية

ً
ً
اكتشفه بلزوني عام  1817وفيه  12قردا منقوشا على الجدران
ً
اكتشف أخيرا في مدينة
األقصر المصرية« ،مقبرة
وادي القرود» ،لتضاف إلى
اإلرث الفرعوني الضخم.

رسوم فرعونية

●

القاهرة  -محمد الصادق

أعلنت وزارة اآلث ــار المصرية
اكتشافات جديدة بمنطقة وادي
القرود باألقصر ،ويحظى الوادي
بــاهـتـمــام أثـ ــري واس ـ ــع ،وانـتـشــر
اس ـمــه عــالـمـيــا م ــن خ ــال رئـيــس
البعثة األثرية المصرية العاملة
ف ــي الـ ـ ـ ــوادي م ـن ــذ ع ــام ـي ــن زاه ــي
حواس.
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــة أخـ ـ ـي ـ ــرا
اكتشافات فرعونية عن تفاصيل
وماهية «وادي القرود» ،الذي يقع
ع ـلــى ب ـعــد  7ك ـي ـلــوم ـتــرات غــربــي
وادي الـمـلــوك الـمـخـصــص لدفن
ً
ملوك الفراعنة قديما.
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
االك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــافـ ـ ــات
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ــن
«خـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــة»
لـتــوابـيــت ملونة
وم ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاوات
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العساسيف بالبر
الغربي باألقصر،
وورش خـ ــا صـ ــة
بتصنيع وتجهيز
األث ـ ــاث الـجـنــائــزي
ال ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـق ــاب ــر
الملوك.
وقـ ــال حـ ــواس إن
الـبـعـثــة نـجـحــت في
ال ـ ـع ـ ـثـ ــور ألول م ــرة

عـ ـل ــى ورش ت ـص ـن ـي ــع وت ـج ـه ـيــز
األثاث الجنائزي الخاص بمقابر
الملوك ،وبجوارها حفرة للتخزين
وأمامها تم
أخــذت ترقيم (،)KVT
ّ
ال ـك ـشــف ع ــن ف ــرن ل ـح ــرق ال ـفــخــار
وال ـم ـع ــادن وال ـ ــذي ُع ـث ــر ب ـج ــواره
على خاتمين من الفضة ،وكميات
كبيرة من العناصر الزخرفية التي
استخدمت فــي تزيين التوابيت
الـ ـخـ ـشـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي ع ـ ـصـ ــر األسـ ـ ـ ــرة
الثامنة عشرة ،إضافة إلى رقائق
مـ ــن الـ ــذهـ ــب وبـ ـع ــض ال ـع ـنــاصــر
الزخرفية التي كــان يطلق عليها
جناح حورس.

الوادي الغربي
وأضاف حواس أن العمل يجرى
ً
حاليا بالوادي الغربي للبحث عن
مـقـبــرة الملكة نفرتيتي ومقبرة
ابنتها وزوج ــة الملك ت ــوت عنخ
آمون الملكة عنخ إس إن آمون ،وأن
المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك
أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي
هي المنطقة التي من المتوقع أن
تحتوي على مقابر أف ــراد عائلة
عـصــر ال ـع ـمــارنــة ،مضيفا أن من
أهم اكتشافات البعثة العثور على
 30ور ش ــة متخصصة لتصنيع
وتـجـهـيــز األثـ ــاث الـجـنــائــزي قبل
وضـعـهــا دا ُخ ــل الـمـقـبــرة ،إضــافــة
إلــى مقبرة أطلق عليها «رقــم KV
 ،»65التي استعملت لحفظ بعض

كـمــا تــم الـعـثــور عـلــى ع ــدد ًمن
القطع األثــريــة ،ومنها  42كوخا
صـغـيـ ًـرا ك ــان يـضــع الـعـمــال فيها
األدوات التي كانوا يستخدمونها
في بناء المقابر قبل أن يغادروا
ال ــوادي إلــى ديــر المدينة ،إضافة
إلــى عــدد من اللوحات المنقوشة
بالهيروغليفية التي توضح عددا
من الموضوعات األثــريــة ،إضافة
إلـ ــى أجـ ـ ــزاء م ــن م ـقــابــر مـنـقــوشــة
وخواتم من عصر الرعامسة.

وأضاف وزيري أن وادي القرود
واد ض ـيــق وم ـغ ـلــق ويـشـبــه
ه ــو ٍ
كثيرا وادي الملوك فــي الطبيعة
الجبلية والجغرافيةُ ،
وعثر بداخله
عـلــى مـقـبــرة «الـمـلــك آي» عـلــى يد
ج ـيــوفــانــي ب ـل ــزون ــي عـ ــام ،1817
والذي حفر اسمه على باب المقبرة
وتاريخ اكتشافها كنوع من الفخر
بما اكتشفه ،وعندما دخل المقبرة
ودخل غرفة الدفن أطلق أحد عماله
على المقبرة اسم «مقبرة القرود»،
بسبب الرسومات المنقوشة على
ال ـحــوائــط وال ـت ــي ح ــوت  12ق ــردا
مرتبين فــي  3صـفــوف ،موضحا
أنــه مــع ظهور مقبرة الملك «آي»،
ّ
تبين أنــه لم يتمكن من استكمال
إال ن ـصــف م ــا قـ ــدر لـمـقـبــرتــه من
تخطيط ،حـيــث نـفــذت مناظرها
على عجلة فوق طبقة خشنة غير
مستوية من الجص.

األدوات واألثــاث الجنائزي ،وهي
مماثلة للمقبرة « »KV 54المجاورة
لـمـقـبــرة الـمـلــك ت ــوت عـنــخ آم ــون،
وال ـتــي تــم الـعـثــور بــداخـلـهــا علي
األدوات التي استعملت في بناء
المقابر الملكية.

أجنبية بمختلف المواقع األثرية
خالل الموسم األثــري الجديد فى
الـ ـب ــاد ،ب ـجــانــب  40بـعـثــة أثــريــة
مصرية.

اهتمام أثري

الموسم اآلثري

جبل القرنة

م ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ــد د .مصطفي
وزي ـ ــري ،األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس
األعـ ـل ــي ل ــآث ــار ،أن االك ـت ـشــافــات
األث ــري ــة األخ ـي ــرة أعـ ــادت اهـتـمــام
األثريين في العالم بوادي القرود،
إذ يـحـتــوي عـلــى ع ــدد م ــن اآلث ــار
والمقابر الفرعونية القديمة التي
لم يتم اكتشافها بعد ،والتي يرجع
معظمها إلى األسرة الثامنة عشرة
من الدولة الفرعونية الحديثة.

وأوض ـ ــح أن ال ـم ــوس ــم اآلثـ ــري
الجديد انطلق بالمواقع األثرية
ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــاد ،ب ـ ـه ـ ــدف الـ ـكـ ـش ــف عــن
مــزيــد مــن اآلثـ ــار الـمـصــريــة ،التى
لــم تكتشف بـعــد ،بـجــانــب تنفيذ
مشاريع حماية وترميم للمواقع
والـ ـمـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات األث ـ ــري ـ ــة ب ـش ـتــى
المحافظات ،مؤكدا موافقة اللجنة
الدائمة بالمجلس األعلى لآلثار
على عمل نحو  240بعثة أثرية

يذكر أن وادي الـقــرود هــو واد
مغلق بجبل القرنة غربي مدينة
األقـصــر ،يشبه وادي الملوك في
تضاريسه ،وجغرافيته ،وتحيط
ب ــه ســاســل جبلية م ــن الـجـنــوب
وال ـش ــرق والـ ـغ ــرب ،ويـطـلــق عليه
وادي القرود ،أو الوادي الغربي.
ويحتوي على  4مقابر فقط،
أشـهــرهــا ألمنحتب الـثــالــث أحد
مـ ـل ــوك األس ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ــ ،18وم ـق ـب ــرة

القطع األثرية

وادي القرود في األقصر
خپر خپرو رع آي الملك رقــم 13
ل ــأس ــرة ال ـثــام ـنــة ع ـشــرة أي ـضــا،
وهي المقبرة الوحيدة المتاحة
للزوار بالوادي كله» ،حيث تعتبر
المقبرة الوحيدة بالبر الغربي
التي وجــدت أج ــزاء منها كاملة،
رغم ّ
تعرضها لعدد من عمليات
النهب.
وتضم المقبرة نقوشا مماثلة
لتلك المنقوشة على جدران مقبرة
توت عنخ آمون (مقبرة رقم ،)62
إال أنها تظهر نقوشا للمتوفى
خائضا وسط مستنقع ونقوش
أخــرى لمشاهد من رحلة لصيد
األسـمــاك ،وهــي المقبرة الملكية
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــى ت ـظ ـهــر مـشــاهــد
كـ ـ ـه ـ ــذه ،والـ ـ ـت ـ ــي وصـ ـفـ ـه ــا ع ــال ــم

المصريات البريطاني جون
ج ــاردن ــر ويـلـكـيـنـســون بأنها
«تفتقد الوقار».
كـمــا ت ــم اك ـت ـشــاف  3مقابر
أخ ـ ـ ــرى ،األول ـ ـ ــى يـعـتـقــد أنـهــا
المقبرة الملكية إلخناتون ،إال
أنها لم تستخدم ولم يستكمل
بناؤها ،والثانية يرجح أنها
حـ ـج ــرة الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ال ـخ ــاص ــة
ب ـم ـق ـب ــرة أم ـن ـح ـت ــب الـ ـث ــال ــث،
واألخـ ـ ـي ـ ــرة ي ـع ـت ـقــد أن ـ ــه أع ـيــد
اسـتـخــدام الـمـقـبــرة فــي عصر
األس ـ ــرة ال ـثــان ـيــة وال ـع ـشــريــن،
حيث وجد خمسة مومياوات
ألش ـخ ــاص م ــن هـ ــذا الـعـصــر،
واس ـت ـمــر اس ـت ـخــدام ـهــا حتى
العصر القبطي.

توابل ةديرجلا

•
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دينا فؤاد :محظوظة بالعمل في «قيد عائلي»

أخبار النجوم

رقصة هيفاء بين ناصيف زيتون
ونادر األتات

أكدت أن ردود الفعل على التجربة أكثر من ممتازة
القاهرة – هيثم عسران

من خالل شخصية جميلة في
مسلسل «قيد عائلي» أطلت
الفنانة دينا فؤاد على الجمهور
ً
أخيرا في تجربة حظيت بردود
فعل إيجابية من الجمهور
والنقاد.
وفي دردشتها مع «الجريدة»،
تتحدث دينا عن المسلسل
وكواليس تصويره ،إضافة إلى
دخولها عالم السوشيال ميديا
ً
أخيرا ،وإليكم التفاصيل:

• كيف تم ترشيحك لشخصية جميلة في مسلسل "قيد عائلي"؟
 من خالل المخرج تامر حمزة والمنتج ريمون مقار ،إذ تحدثامعي عن العمل وفكرته بجمع مجموعة كبيرة من النجوم ينتمون
ً
ألجيال مختلفة ،وعندما قرأت السيناريو ،وجدته مكتوبا بشكل
ممتاز ،لــذا وافقت على العمل ،وردود الفعل على التجربة كانت
أكثر من ممتازة منذ اليوم األول لعرضه وهذا األمر ال يحدث عادة
بهذه السرعة.

أول من اكتشفني
• ليست المرة األولى التي تتعاونين فيها مع تامر حمزة ،كيف
وجدت العمل معه؟
ِ
 أستمتع بالعمل مع تامر فهو صديقي منذ بداياتي الفنية،وأول مــن اكتشفني وشجعني فــي مسلسل "ا ل ــدا ل ــي" مــع الفنان
نور الشريف والــذي عرفني على الجمهور ،وفي كل مرة أثق في
اختياراته تكون النتيجة جيدة كما حدث في "قيد عائلي" ،وأتمنى
ً
أن تكون هناك أعمال أخرى قريبا تجمعنا.

شخصية طبيعية
• شخصية "جميلة" مليئة بالتناقضات ،كيف تعاملت معها؟
 "جميلة" هي شخصية طبيعية مرت بظروف جعلتها تتصرفبهذه الطريقة ،وأعتبرها من أصعب الشخصيات الموجودة في
المسلسل ،فهي مختلفة عن والديها وعن المحيطين بها.

عمل ضخم

مسلسل «قيد
عائلي» جمع
ً
أجياال مختلفة
ً
فنيا والعمل
الجيد يفرض
نفسه بأي
وقت

• ماذا عن التعاون مع صالح عبد الله وميرفت أمين؟
 أعتبر نفسي محظوظة باالشتراك في عمل ضخم مثل "قيدً
عائلي" ،والعمل مع نجوم كبار ومخضرمين ،واستفدت منهم كثيرا
على المستوى الفني واإلنساني خالل الكواليس ،وأتذكر أن أحد
المشاهد الصعبة التي جمعتني مع الفنان صالح عبدالله ،حيث
أشاد بي بعد االنتهاء من تصويرها ،وقال إنني أصبحت أكثر خبرة
من أي وقت مضى ،وهذه الشهادة أسعدتني ألنها تأتي من فنان
قدير بحجم ومكانة صــاح ،فهو وميرفت أمين من الشخصيات
التي تحب أن تعمل معها ،بخالف تواضعهما الشخصي التجد
منهما سوى كل خير ومساعدة ،فهما لديهما قــدرة على إضفاء
أجواء مليئة بالحب والطاقة اإليجابية في كواليس تصوير أي عمل.

 45حلقة
• ه ــل ت ــري ــن أن ال ـع ـم ــل اس ـت ـف ــاد م ــن ع ــرض ــه خـ ـ ــارج ال ـس ـبــاق
الرمضاني؟
 الـعـمــل الـجـيــد ي ـفــرض نـفـســه س ــواء فــي رم ـضــان أو خــارجــه،وطبيعة أحداث "قيد عائلي" وحلقاته التي تصل إلى  45حلقة ،هي
التي فرضت عرضه خارج رمضان ،فكل موسم درامي يكون له مذاق
خاص ،فخارج رمضان تكون هناك فرصة لعرض العمل ومشاهدته
دون أن يكون هناك تزاحم مع أعمال أخرى ،والنجاح في رمضان
يكون له طعم مختلف ألن المنافسة تكون قوية.

مختلف البرامج لذا أفضل أن أقوم بالظهور في برنامج أو اثنين كل
فترة ،كما أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت تتيح للجمهور
متابعة البرامج التي أظهر فيها ،فالظهور بعدة برامج من دون أن
يكون جديد في رأيي غير مفيد.

أطلق الفنان نادر األتات
ف ـي ــدي ــو ألغ ـن ـي ـت ــه األخـ ـي ــرة
"ون ـط ــرت ــك" ،تـحــت هــاشـتــاغ
"wentartek_dance_ #
 "challengالــذي صــوره في
إحــدى محطات الــوقــود ،ثم
نشر الفنانناصيف زيتون
فيديو له وهو يرقص داخل
االس ـ ـتـ ــوديـ ــو ع ـل ــى أغ ـن ـي ـتــه
"سلمي".
ً
وردا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اال تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام
"بالتقليد البعيد كل البعد
عــن ناصيف زيـتــون والــذي
أصـ ـ ـب ـ ــح قـ ـ ـ ـ ــدوة ل ـل ـف ـن ــان ـي ــن
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدد" تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث مـ ـ ـ ــدرب
الرقص شارل مكريس الذي
دربهما على الرقصتين عن
الـ ـم ــوض ــوع وق ـ ـ ــال" :ت ـحــدث
م ـ ـعـ ــي نـ ـ ـ ـ ــادر وطـ ـ ـل ـ ــب م ـنــي
الـتـعــاون وكـنــا قــد اشتغلنا
أغ ـن ـيــة قـلـبــي عــالـيـمـيــن من
قـ ـ ـب ـ ــل ،أنـ ـ ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــت الـ ـفـ ـك ــرة
ي عــام
ل ـل ـف ـنــانــةه ـي ـفــا وه ـب ـ 
 ،2006ب ــأغـ ـنـ ـي ــة" الـ ـ ـ ـ ــواوا"،
وأن ـ ــا ن ـشــرت ـهــا ع ـن ــدي على
ال ـســوش ـيــال م ـيــديــا ،وحـيــن
ط ـل ــب م ـن ــي نـ ـ ــادر ال ـت ـحــدي
ب ــال ــرق ــص أح ـب ـبــت األغ ـن ـيــة
وتمرنا وشاهدت نادر على

شركة مسؤولة
• هل هذا األمر سبب اهتمامك بمواقع التواصل
ً
أخيرا؟
 انضممت إلى مواقع التواصل بعد شهررمـضــان الـمــاضــي ،وهـنــاك شــركــة مسؤولة
عــن إدارة حـســابــاتــي الــرسـمـيــة ،وفضلت
االنضمام بناء على طلب الجمهور الذي
ً
تواصل معي كثيرا للتفاعل معهم على
ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم ح ـبــي ل ـل ـت ـصــويــر ،على
س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،خـ ـ ــارج ال ـع ـم ــل ل ـك ــن فــي
النهاية فضلت عمل حساب لكي أستطع
التواصل مع الجمهور وأتابع تعليقاتهم
باستمرار.
• الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض ي ـ ـق ـ ـيـ ــس نـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــه ف ــي
السوشيال ميديا ،هل تتفقين مع هذا
الرأي؟
 دعنا نفرق بين أمرين ،هناك نجاحً
يـ ـك ــون ح ـق ـي ـق ـيــا ب ــال ـف ـع ــل ،ويـنـعـكــس
عـ ـل ــى الـ ـس ــوشـ ـي ــال مـ ـي ــدي ــا وه ـ ــذا
األم ــر طبيعي ويـحــدث ،وهناك
ن ـج ــاح م ــزي ــف ت ـت ــم ص ـنــاع ـتــه،
وبالنسبة لي النجاح الحقيقي
عندما أقدم شخصية وأجد
الجمهور يتحدث عنها في
الشارع.
• م ـ ــاذا ع ــن خـطــوتــك
المقبلة؟
 ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ا آل ن اليــوجــد ل ــدي م ـشــروع
ج ــدي ــد م ــؤك ــد بشكل
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ثـ ـ ـم ـ ــة
ت ــرش ـي ـح ــات ألك ـثــر
من عمل لكن األمر
لـ ـ ــم يـ ـحـ ـس ــم ب ـعــد
بشكل نهائي.

انضممت
إلى مواقع
التواصل بناء
على طلب
الجمهور وال
أسعى إلى
نجاح مزيف

ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ع ـ ـلـ ــى مـ ــواقـ ــع
التواصل االجتماعي أخبار
تـتـحــدث ع ــن ط ــاق الـفـنــانــة
السوريةأصالة ،من زوجها
الـ ـمـ ـخ ــرج الـ ـمـ ـص ــريطـ ــارق
الـعــريــان ،بعد زواج األخير
من الفنانة السوريةنسرين
طافش.
وح ـت ــى ه ــذه الـلـحـظــة لم
ي ـع ـل ــق أح ـ ـ ــد م ـ ــن األطـ ـ ـ ــراف
الثالثة على الموضوع الذي
ً
ً
اليزال يثير جدال واسعا.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،تـ ــواصـ ــل
أص ـ ــال ـ ــة كـ ـت ــاب ــة رس ــائ ـل ـه ــا
الـغــامـضــة ،وكــانــت الـشــرارة
ال ـتــي أشـعـلــت ال ـحــديــث عن
طالقها ،مما دفع المتابعين
إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا تـ ــؤكـ ــد الـ ـط ــاق
بطريقة غير مباشرة.
وك ـت ـب ــت" :ع ـن ــدم ــا اخ ـتــار
الله لي وأنا طفلة أن يرحل
وال ـ ـ ـ ـ ــدي رض ـ ـي ـ ــت ب ـح ـك ـم ــه،
وتشبثت بروح والدي فيني
ألفـ ـع ــل مـ ــا ك ـ ــان ي ـف ـعــل قـبــل
ُ
وأصبحت هو ،ولم
الرحيل،
أتــوانــى عما يجب أن يكون
بأفضل أحواله".
أضافت" :وكبرت وكافأني
الله بمحبة لم أكن أحلم بها،
فأصبحت كالعجينة َ
المرنة،

دينا فؤاد

«الممر» يفتح طريق العودة إلنتاج األعمال العسكرية
أهمها «الممر  »2و«إبراهيم الرفاعي» و«االختيار»
•

القاهرة  -محمد قدري

تحول اهتمام صناع السينما
والدراما التلفزيونية المصرية
ص ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـق ـ ـصـ ــص ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
وال ـ ـبـ ــدء ف ــي إن ـت ــاج ـه ــا أو عـمــل
أج ـ ــزاء ج ــدي ــدة م ـن ـهــا ،ف ـقــد قــرر
صـ ـن ــاع ف ـي ـل ــم "ال ـ ـم ـ ـمـ ــر" ،إن ـت ــاج
جـ ــزء ج ــدي ــد م ـن ــه ب ـع ــدم ــا حـقــق
أك ـب ــر ن ـج ــاح س ـي ـن ـمــائــي لـفـيـلــم
ً
حربي ،وخصوصا بعد مطالبة
عـ ــدد م ــن ال ـم ـتــاب ـع ـيــن لـلـصـنــاع
ـان ،وهــو ما قرره
بتقديم جــزء ثـ ٍ
الصناع بالفعل ولكن تم إرجاء
الفكرة لما بعد  ،2021حتى يتم
ً
التحضير جيدا للعمل ،والبحث
عــن بطولة جــديــدة مــن بطوالت
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ،الس ـي ـم ــا
أن الـمـنـتــج ه ـشــام عـبــدالـخــالــق
والـمـخــرج شــريــف عــرفــة حصال
على موافقة أبـطــال العمل على
المشاركة في جزئه الجديد ،على
أن يبدأ مؤلف الفيلم ،بالتعاون
مع المخرج ،عقد جلسات عمل
لوضع الخطوط العريضة لكتابة
السيناريو خالل الفترة المقبلة.

نجاح الفيلم
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،رأى ا لـ ـنـ ـج ــم
أحـ ـم ــد عـ ــز أن نـ ـج ــاح ال ـف ـي ـلــم
ك ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،غـ ـي ــر أن ـ ـ ــه لــم
ي ـكــن ي ـتــوقــع ال ـك ــم ال ـه ــائ ــل من
ً
الـمـشــاهــدة ،وخ ـصــوصــا وقــت
ً
ال ـعــرض الـتـلـفــزيــونــي ،مـشـيــرا
إلى أن الفيلم حقق الغرض منه،
السيما أنــه جــاء بالتزامن مع
ذكــرى انـتـصــارات أكتوبر هذا
العام ،التي خلقت روحا وطنية
هائلة لدى المصريين.
وأك ـ ــد أن ال ـف ـي ـلــم ه ــو األه ــم
ف ــي مـسـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة ،ويـكـفــي
أنه قدمه عن بطوالت الجيش
ً
الـمـصــري ،الف ـتــا إل ــى أن ردود

أحمد عز في مشهد من « الممر»
الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل الـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة وم ـ ـطـ ــالـ ــب
ـان
ال ـج ـم ــاه ـي ـ ًـر ب ـع ـم ــل ج ـ ــزء ثـ ـ ٍ
عظيمة جدا.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ي ـقــدم
ً
ً
ً
ع ــز ع ـم ــا وط ـن ـي ــا ج ــدي ــدا من
نـ ـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال أفـ ـ ــام
ال ـج ــاس ــوس ـي ــة ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
الحديثة وحرب المعلومات في
الوقت الحالي وحروب الجيل
الــرابــع ،إذ اقـتــرب مــن االنتهاء
من تصوير "العارف" للعرض
العام المقبل ،مع الفنان أحمد
فهمي وكارمن بصيبص.
بــدوره ،يدخل النجم محمد
ً
ً
إمـ ـ ــام م ـع ـس ـك ــرا م ـغ ـل ـقــا خ ــال
الـشـهــر الـمـقـبــل ،لـلـتــدريــب في
معسكرات الصاعقة المصرية
ع ـلــى أع ـم ــال ال ـق ـت ــال؛ م ــن أجــل
ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي تـعــاقــد
عليه باسم "إبراهيم الرفاعي"
مـ ـ ــؤسـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة "39
قـ ـت ــال" ،ال ـتــي قــامــت بعمليات
عسكرية خلف خطوط العدو
ً
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،إذ س ـب ــب أرق ـ ــا
ً
ً
كـبـيــرا لـلـعــدو ،ودم ــر ع ــددا من
ً
ال ـم ـع ـس ـكــرات ،وق ـتــل عـ ــددا من

ً
ال ـج ـنــود ،وأسـ ــر مـنـهــم أي ـضــا،
إذ ح ـ ـ ــددت ش ــرك ــة س ـي ـنــرجــي
ً
المنتجة للفيلم الجديد عــددا
م ــن األس ـ ـمـ ــاء ،ب ــال ـت ـش ــاور مــع
الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة الـمـصــريــة،
ووقع االختيار في النهاية على
الفنان محمد إمام.
ويبدأ إمام التصوير نهاية
العام الحالي ،وهو ما سيبعده
عــن الــدرامــا الرمضانية خالل
ً
ال ـعــام الـمـقـبــل ،وخـصــوصــا أن
ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد ي ـح ـت ــاج إل ــى
ال ـمــزيــد م ــن ال ـتــرك ـيــز ،السيما
أنــه يناقش سيرة حياة واحد
مــن أعـظــم الـقــادة العسكريين،
وي ـح ـتــاج لـلـمــزيــد م ــن الـلـيــاقــة
البدنية والتدريبات العسكرية.
من ناحيته ،يختار المخرج
ب ـي ـت ــر م ـي ـم ــي ح ــالـ ـي ــا أبـ ـط ــال
مسلسله ال ـجــديــد "االخ ـت ـيــار"
عن قصة البطل الشهيد أحمد
مـنـســي ،وال ـضــابــط المفصول
ه ـشــام ع ـش ـم ــاوي ،إل ــى جــانــب
أب ـط ــال الـمـسـلـســل أم ـيــر ك ــرارة
وأحمد العوضي.
وي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل مـ ـيـ ـم ــي ك ـت ــاب ــة

الـ ـحـ ـلـ ـق ــات حـ ـي ــث قـ ـ ـ ــارب عـلــى
االن ـت ـه ــاء م ــن ثـلـثــي الـحـلـقــات
التي كتبها بناء على شهادات
ج ـم ـع ـهــا مـ ــن أقـ ـ ـ ــارب الـشـهـيــد
والقيادات التي تعاملت معه،
ويـسـعــى طــاقــم الـعـمــل لتقديم
سيرة الشهيد منسي الذاتية
في صورة مشرفة ألحد األبطال
المواجهين لإلرهاب في سيناء
خــال الـفـتــرة المقبلة ،وقــررت
"س ـي ـن ــرج ــي" ب ــال ـت ـض ــام ــن مــع
القوات المسلحة ،رصد موازنة
كبيرة للعمل الجديد.
ووض ـ ـع ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة خ ـطــة
مـحـكـمــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـق ــدي ــم
مسلسالت وأفالم عن بطوالت
ال ـج ـي ــش ال ـم ـص ــري ف ــي ح ــرب
أك ـت ــوب ــر وفـ ـت ــرة الـ ـح ــرب عـلــى
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي س ـي ـن ــاء ،مــؤكــدة
أنها ستدعم األعمال الوطنية
بـ ـص ــورة دائـ ـم ــة م ــن أج ـ ــل بــث
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـ ـ ــروح الــوط ـن ـيــة
لدى الجيل الجديد ،وتحديدا
الشباب.

هيفاء وهبي

المسرح فقررت أن أستوحي
م ـ ـنـ ــه ورك ـ ـ ـبـ ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
وأعطيتهم له وللراقصين.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــس:
بالنسبة لناصيف اتصلت
بي إدارة أعماله ،وقالوا لي
نريد رقصة التحدي لألغنية
الـ ـج ــدي ــدة ،فـ ـج ــاء نــاصـيــف
وخ ـ ـ ــال  40دق ـي ـق ــة ب ـطــأنــا
الحركة ألن أغنيته سريعة،
وتمرن معي فقط مرة واحدة
وال ـم ــرة الـثــانـيــة صــورنــاهــا
ً
فـهــو شــاطــر ج ــدا بــالــرقــص،
بينما رقصة نــادر مختلفة
ك ـل ـيــا ع ــن رقـ ـص ــة نــاص ـيــف
واالثنان نجحا فيها.

هل نسرين طافش سبب طالق
أصالة من العريان؟

أمور تسويقية
• هل يؤثر موعد العرض على قرارك
بشأن العمل؟
 أبحث عن الدور الجيد والمختلفً
في العمل الذي أتوقع أن يكون ناجحا
وه ـ ــذا م ــا ي ـه ـم ـنــي ،أمـ ــا م ـســألــة مــوعــد
ال ـ ـعـ ــرض فـ ـه ــي م ــرت ـب ـط ــة بـ ــاألسـ ــاس
بــأمــور تـســويـقـيــة ال عــاقــة لــي بها،
لكن بالتأكيد أحب أن أكون موجودة
ً
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي مـ ـث ــا،
لشعوري بالتفاؤل بالشهر الكريم
كل عام وتقديمي ألعمال ناجحة مع
الجمهور.
• ما سبب قلة ظهورك اإلعالمي؟
 الظهور اإلعالمي أمر مهم ألي فنان،لكنني ال أحــرص على أن أكــون موجودة
ب ــاس ـت ـم ــرار ل ـت ـك ــرار ن ـفــس ال ـح ــدي ــث ط ــوال
الوقت ،أعــرف أن هذا األمــر يضايق البعض
مني ،لكن في الحقيقة ال أرغب في أن أشعر
ال ـج ـم ـه ــور ب ـم ـحــاصــرتــي ل ــه ب ــال ـظ ـه ــور فــي
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مزاج

أصالة

ّ
كل براني أينما سكن قريبة
ل ــه ،أخ ــت حـبـيـبــة وصــديـقــة
ُ
ـت حـقــوق من
ص ــدوق ــة ،وف ـيـ ُ
ُ
غرقت ُحبّ،
حولي ،ألني قد أ
ُ
بقيت
وكما رضيت حينها
راضية بما قسم الله لي ،فقد
أعـطــانــي أكـثــر مـمــا تمنيت،
وإن ح ــرمـ ـن ــي م ـ ــا أح ـب ـب ـ ُـت
فـهــو األع ـلــم ب ــه ،الـحـمــد لله
على قوتي وضعفي ،فلوال
ضعفي م ــاالن قلبي ،ولــوال
قوتي مابقيت أصالة".
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العقرب

الميزان

ً
مهنيا :قد تطرأ مشكلة تتعلق بمهنتك وتحتاج
إلى تعاون فيها.
ً
عاطفيا :حاذر من دور تلعبه إحدى السيدات
للتأثير على عالقتك بالحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاول الـتـحــرر مــن بـعــض القيود
واالنطالق في المجال االجتماعي.
رقم الحظ.22 :
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 – 8اش ـت ــرع ال ـقــوان ـيــن – شعر
باألمر – سبيل.
ّ –9
وحدوا بين شيئين أو أكثر.
 – 10روائي روسي راحل.
 – 11سلسلة جبلية في جنوب
اسبانيا.

ً
مهنيا :يحالو البعض ّ
زجــك في مسألة قانونية
بسبب سوء تفاهم مهني.
ً
ً
عاطفيا :تغمرك عاطفة قوية ويمتلئ قلبك حبا
ً
وشوقا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنفتح عـلــى بـعــض اآلفـ ــاق الثقافية
ً
ً
وتمنح وقتا إضافيا للمطالعة.
رقم الحظ.56 :

2

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل
مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه
اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
ّ
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل  – 1س ـ ـ ــد ضـ ـخ ــم فـ ـ ــي أس ـ ـ ــوان
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
بمصر.

ً
عموديا:

 20يناير  18 -فبراير

10
 – 2ماركة سيارات.
 – 3يبسط على األرض – حلمي.
 – 4حرف هجاء – عائش – تال
(الكتاب).
 – 5فنانة كويتية – من أعضاء
الجسم – عائلة شاعر برتغالي.
 – 6قادم – ثواب – مضجر.
 – 7دولة عربية – فقد عقله.

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

5

9

1

الدلو

9

2

7

4

8

9

3
1

5

9

6

7

6

6

6

3

2

5

ً
مهنيا :يحذرك الفلك من المبالغة في مغامراتك
التجارية والمالية.
ع ــاط ـف ـي ـ ًـا :إذا ك ـن ــت خ ــال ـي ـ ًـا ف ـق ــد ت ـع ــرف ل ـق ـ ً
ـاء
ً
استثنائيا.
ً
اجتماعيا :قد تصدمك عالقة مع بعض األحباء
واألقارب أو أحد أفراد العائلة.
رقم الحظ.2 :

4

8

4

ً
مهنيا :يحالفك الحظ وتكون أحد المستفيدين من
استثمار تجاري.
ً
ً
عاطفيا :حظك كبير في أن تلقى من أحدهم تجاوبا
ً
ً
عاطفيا مذهال.
ً
اجتماعيا :لديك مسألة شخصية معقدة لم تجد
بعد تسوية لها.
رقم الحظ.28 :

5

9
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3

8

6

القوس
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الجدي
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9
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 – 1ف ـي ـلــم ل ـل ـم ـخــرج ال ـم ـصــري
الراحل يوسف شاهين.
 – 2شاعر فرنسي راحــل – نعم
باالجنبية.
 – 3دعموا – ضد حفظ.
 – 4أ حـ ـ ـ ــرف م ـت ـش ــا ب ـه ــة – مــن
شعوب أميركا الوسطى – أصل.
 – 5لـلـمـســاحــة – ك ــاب ــروا على
حقوقهم.
 – 6أخـ ــوان فــرنـسـيــان اخـتــرعــا
التصوير السينمائي – بدين.
 – 7أنـ ــواع مــن الـفـطــر مجهرية
تـنـمــو ع ـلــى الـ ـم ــواد الـعـضــويــة
فتفسدها – أزال البلل والرطوبة.
 – 8سـ ـف ــك ا لـ ـ ـ ــدم – إ قـ ـلـ ـي ــم فــي
األرجنتين.
 – 9م ـح ـتــرف ال ـف ـن ــان – ه ــادئ
وساكن.
 – 10فيلم لليلى مراد – للنداء.

2

7

2

1

sudoku
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ً
أفقيا:
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4
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6
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11 10 9

ً
مـهـنـيــا :تتغير أجـ ــواء الـعـمــل وتـصـبــح مـهــددة
بالتوتر والتحديات والمشاكل.
ً
عاطفياّ :
عبر عن حبك وتصالح مع من يهتف
إليه قلبك.
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك ذبذبات إيجابية
تعني مفاجآت سارة.
رقم الحظ.39 :

ً
مهنيا  :تتمتع بثقة كبيرة في نفسك وتحرز
ً
ً
ً
نجاحا مهنيا واسعا.
ً
عاطفيا :إذا جذبك أحد األشخاص فحاول أن
تبوح له بمشاعرك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ــرف ــض الـ ــدعـ ــوات والـ ـع ــروض
ً
االجتماعية ألنك قد تلتقي أناسا طيبين.
رقم الحظ.44 :

2

كلمات متقاطعة

sudoku

4
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
مهنيا :تــاحــق هــدفــا يــوقــظ فضولك وقــد يكون مهنيا :تمعن النظ في بعض التفاصيل العالقة
ً
ً
ً
وتجد لها حلوال.
استثمارا جيدا.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تفتح األب ــواب المغلقة أم ــام عالقتكما عاطفيا :تنعم بلقاء عاطفي مميز قد تسفر عنه
عالقة عاطفية جميلة.
وتصبحان طليقين في االختيار.
ً
ً
اجتماعيا :تطلع على معلومات ربما تتخذ على اج ـت ـمــاع ـيــا :تــاحــق قـضـيــة غــام ـضــة تمنحك
الفرصة إلثبات ذاتك.
أثرها بعض القرارات.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

1
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د
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 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :تتبادل اآلراء مع أحد المسؤولين ويكون مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :اب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن م ـص ــال ـح ــك بـ ـعـ ـي ــدا مــن
ً
المناوشات السطحية وإضاعة الوقت.
اجتماعكما ناجحا.
ً
ً
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـث ـيــر ب ـعــض ال ـم ـخــادع ـيــن ال ـشــائ ـعــات عاطفيا :تصادف وجها جميال يعجبك كثيرا
فال تخف من المجازفة.
السلبية حول عالقتكما.
ً
ً
ّ
تتفحص بعض الشؤون اجـتـمــاعـيــا :ينصحك الـفـلــك بـبـعــض التغيير
اجتماعيا :يجعلك برجك
ونشر التفاؤل من حولك.
الشخصية وتتأكد من صحتها.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :
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2

عذاب

ً
مهنيا :يــوم واعــد قد يأتي إليك بالحظ الوافر
والنجاح.
ً
عاطفيا :ينصحك الفلك بعدم الخيانة والبقاء
ً
مخلصا لشريك عمرك.
ً
ً
اجتماعيا :كن متحفظا وال تبح بأسرارك أمام
اآلخرين.
رقم الحظ.17 :

ً
مهنيا :أفكار جيدة واتصاالت ناجحة تنعكس
على مسار عملك.
ً
عاطفيا :ال مجال للغضب واالنفعال فعالقتكما
أصبحت مهددة.
ً
ً
اجتماعيا :تسود نقاشات مهمة وخصوصا
على الصعيد العائلي.
رقم الحظ.38 :
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من  3أحرف وهي اسم موسيقي ألماني راحل

8

تسالي

tawabil@aljarida●com
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مسك وعنبر

«الصبخة» تحرر الحب من قيود االنغالق والتعنت

خبريات

المسرحية طرحت جملة من القضايا االجتماعية بجرأة وعمق في عرضها األول بالكويت

العابر وفق في توظيف األقفاص

محمد جمعة

ّقدمت فرقة مسرح الخليج
العربي مسرحية "الصبخة"
للمخرج والمؤلف د .عبدالله
العابر على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا.

ّ
قدم المجلس الوطني للثقافة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب م ـس ــر ح ـي ــة
"الصبخة" لفرقة مسرح الخليج
العربي ،مساء الخميس الماضي،
ع ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن
ع ـب ــدال ــرض ــا أم ـ ــام ح ـض ــور كبير
تـ ــوافـ ــد ل ـم ـت ــاب ـع ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ــذي
ُيعرض للمرة األولى في الكويت،
بعد النجاح الكبير الذي حققته
المسرحية في مهرجان الخليج
المسرحي ،الذي أقيم في اإلمارات،
ح ـي ــث ح ـص ــد ال ـع ـم ــل  6ج ــوائ ــز
مختلفة كأفضل إخراج لعبدالله
الـعــابــر ،وأفـضــل ممثل دور أول،
ودور ثان ،وممثلة دور ثان ،وهم
الـفـنــانــون عـبــدالـعــزيــز بهبهاني
وعلي الحسيني ويوسف البغلي
وك ـفــاح الــرج ـيــب ،وأي ـضــا محمد
ال ــرب ـي ـع ــان ،ال ـ ــذي ح ـصــد جــائــزة
أفضل ديكور ،وتم التنافس على
جوائز أخرى.

وي ـخــرج ـهــا د .ع ـبــدال ـلــه ال ـعــابــر،
ال ـم ـع ــروف ع ـنــه ت ـمـ ّـيــزه ف ــي هــذه
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ح ـي ــث س ـب ــق أن ق ـ ّـدم
تجارب مهمة ،وتحمل المسرحية
عبق الماضي والموروث الشعبي،
وتــدور أحداثها من خالل قضية
اجتماعية مهمة ،وهي الحب الذي
واجه ومازال الرفض المجتمعي
واالن ـغ ــاق والـتـعـنــت ،خصوصا
إذا اص ـ ـطـ ــدم ب ـس ـل ـط ــة ذكـ ــوريـ ــة
تـتـمـثــل ف ــي األب أو ال ـ ــزوج ،مما
ينتج عنه أمراض مجتمعة تؤثر
في التكوين النفسي لألبناء ،بل
وتنتقل من جيل إلى آخر ،فضال
عــن مجموعة مــن القضايا التي
طرحها المؤلف بعمق ،ويشارك
ف ــي تـجـسـيــد أدوار الـمـســرحـيــة
س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــي
وعبدالعزيز بهبهاني ويوسف
الـبـغـلــي وك ـف ــاح الــرج ـيــب ومـنــال
الجارالله وغيرهم.

العابر ّ
تفوق
ً
على نفسه مؤلفا
ً
منطقة صعبة
ومخرجا ...ونجوم األعمال التراثية
العمل ّ
جسدوا
ويعتبر العابر أحد أبرز أبناء
و"الـ ـ ـصـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــة" مـ ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال
ّ
شخصياتهم بتمكن ال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ـتـ ــب ن ـ ّـص ـه ــا جـيـلــه تـمـيــزا فــي تـقــديــم األعـمــال

مشهد من «الصبخة»

المسرحية التراثية ،وهي منطقة
ّ
صعبة قلما يذهب إليها أحد إال
ّ
إذا كان مبدعا متمكنا من أدواته
واثقا بنفسه ،واستطاع أن يعزز
ح ـض ــوره ف ــي األع ـم ــال الـتــراثـيــة،
وي ـق ـ ّـدم ـه ــا ب ــرؤي ــة ح ــدي ـث ــة ،ول ــه
تـجــارب سابقة تشهد على ذلــك،
وفي "الصبخة" ّ
يقدم العابر نفسه
وم ـم ـث ـل ـيــه بـ ـص ــورة م ـغ ــاي ــرة عن
جميع أعمالهم السابقة ،السيما
أنـ ــه تـ ـط ـ ّـرق ل ـق ـض ـيــة اج ـت ـمــاع ـيــة
جــر يـئــة ،ليتحدث بشكل مباشر
عــن إرث جــاهـلــي مــازالــت بقاياه
مستترة في قلوب البعض حتى
اآلن ،ولو حاولوا إخفاءه.

مفتاح العمل
ج ـم ـلــة واحـ ـ ــدة ك ــان ــت بـمـنــزلــة
م ـف ـتــاح لـفـهــم ال ـع ـمــل وتـفـسـيــره،
وهي التي جاءت على لسان فهد
بطل العمل عندما قــال مواجها
زوجـ ـت ــه م ــري ــم "ال ـ ـ ــود ول ـ ــد أب ــوه
والبنت بنت أمـهــا" ،تلك النظرة
ّ
القاصرة ألب يعتز بأبنه ويقسو
على ابنته وينظر إليها على أنها

خطيئة ،بل وينسبها إلى أمها.
ولـتـكـشــف فـيـمــا ب ـعــد أس ـبــاب
هذا التحول الكبير في شخصية
فهد الذي كان محبا لزوجته في
شبابه ،ومــن ثم ّ
تحول إلــى رجل
قاس حتى على أقرب الناس إليه،
وهي ابنته ،فهد الذي يعتبر ابنه
عكازه الذي سيستند عليه يعود
ّ
بمعية زوجـتــه يوما،
إلــى منزله
ليجد أن ابنه منصور قد نال من
شقيقته ،وهنا تتجلى الحقيقة
َ"د ْيـ ــن عـلـ ّـي وس ــددت ــه" ،هـكــذا قــال
فـهــد ال ــذي يـسـقــط أرض ــا ويبكي
جرمه الــذي اقترفه قبل سنوات،
عندما اعتدى أيضا على شقيقته،
وق ـت ـل ـهــا خ ــوف ــا م ــن ال ـف ـض ـي ـحــة،
وادعـ ــى عـلـيـهــا كــذبــا أن ـهــا كــانــت
بمعية أحد األشخاص ،ليدفنها
بالتواطؤ مع والده ،وهنا تتضح
خـلـفـيــة هـ ــذا ال ــرج ــل الـمـضـطــرب
نـفـسـيــا وم ــا اق ـتــرفــه ف ــي شـبــابــه،
وانعكس على أبنائه.

حبكة وحرفية
ال ـ ـع ـ ــاب ـ ــر ك ـ ـمـ ــؤلـ ــف وم ـ ـخـ ــرج

استطاع التعامل مع المسرحية
ب ــذك ــاء ش ــدي ــد ،ولـ ــم ي ـس ـمــح ألي
من الشخصيتين بالهيمنة على
األخ ـ ــرى ،ك ـمــؤلــف ص ــاغ حبكته
بحرفية وتعامل َ مع االنتقال من
زمن إلى آخر بحذر ومهارة ،فكان
يـقـفــز ب ـيــن ال ـحــاضــر وال ـمــاضــي،
ويـ ـع ــود مـ ـج ــددا م ـحــاف ـظــا عـلــى
ال ـح ـب ـك ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ودون أن
ّ
يـخــل بتسلسل األح ـ ــداث ،بينما
كـمـخــرج اسـتـخــدم مـنــذ المشهد
األول مجموعة من األقفاص ،وهي
تحمل داللــة رمــزيــة ،ألن اإلنسان
قــد يــولــد ويـعـيــش وي ـمــوت وهــو
سجين أفكار ومعتقدات خاطئة،
تنتقل من جيل إلى آخر ،وتابعنا
ّ
كيف وظــف هــذه األقـفــاص طــوال
العرض ،وكان الفتا مشهد وقوف
س ـم ــاح ال ـت ــي ج ـس ــدت شخصية
مريم زوجــة فهد خلف أحــد هذه
األقـ ـف ــاص ،وه ــي تـحـمــل ابـنـتـهــا،
بينما يحدثها فهد و هــو يحمل
االب ــن منصور مــن أم ــام القفص،
ليرمز إلى نظرة األب لألم وابنته
التي تنطوي على اتهام ،وأخيرا
م ـش ـه ــد اعـ ـ ـت ـ ــداء مـ ـنـ ـص ــور ع ـلــى

ش ـق ـي ـق ـتــه ،وال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ال ـعــابــر
بحرفية عالية ،وأوصل إلى فكرته
دون أن يخدش الحياء.

التمثيل
وع ـلــى صـعـيــد الـتـمـثـيــل ،كــان
ج ـم ـيــع أبـ ـط ــال ال ـم ـســرح ـيــة على
مستوى الحدث ،وتميز كل منهم
ّ
فــي منطقته ،وأدى دوره بتمكن
كبير ،بدءا من الفنانة سماح التي
تبهرنا من عمل إلى آخــر ،مرورا
بالفنان عبدالعزيز بهبهاني الذي
ّ
ّ
جسد شخصية األب فهد بتمكن،
وصوال إلى يوسف البغلي وعلي
الحسيني ،حيث جـ ّـســدا أصعب
األدوار على اإلطالق لما يتطلبه
من جهد ذهني وبدني.
وجاءت عناصر السينوغرافيا
متناغمة فيما بينها على مستوى
اإلضاءة والموسيقى والمؤثرات
حـتــى قـطــع الــدي ـكــور ال ـتــي كانت
ّ
بسيطة ،لكن الـعــابــر وظـفـهــا في
مــوض ـع ـهــا ال ـص ـح ـيــح ،واس ـت ـغــل
عمق المسرح لالشتغال على فكرة
االنتقال بين األزمنة.

عثمان الشطي :جائزة الشيخ خالد لمسرح
الشباب إضافة كبيرة

الرسام وأصيل أطربا الجمهور
في حفل مميز بالكويت

شارك بعملين حصدا المركز األول والثاني ويستعد لـ «بق بقيق»
•

أصيل هميم

حسام الرسام
أح ـي ــا ال ـن ـج ـمــان ال ـع ــراق ـي ــان ح ـس ــام ال ــرس ــام
وأصـيــل هميم حفال مميزا مـســاء أمــس األول،
بــرعــايــة وح ـضــور الـشـيــخ دعـيــج الـخـلـيـفــة ،في
فـنــدق ك ــراون ب ــازا ،وقــدمــت الـحـفــل اإلعــامـيــة
حليمة بولند ،وشهده حشد كبير من الجمهور
ولفيف من الفنانين.
وب ــره ــن الـحـفــل عـلــى الـمـكــانــة ال ـتــي تحظى
بها األغنية العراقية عند الجمهور الكويتي
والخليجي بشكل عــام ،خصوصا مع التفاعل
الكبير مع أغنيات ومواويل حسام الرسام الذي
صــال وجــال بصوته ليلهب حماس الجمهور
وينتزع اآله ــات مــن الـقـلــوب ،فــي حين رسخت
أصيل هميم وجودها في قلوب عشاق الطرب
بأداء مميز وبرنامج حافل باألغنيات الجميلة.

وكانت الوصلة األولى من نصيب هميم التي
بدأت بأغنية "آخر ظهور" ،ثم قدمت "سر الحياة"
و"م ـف ــروض اع ــوف ــك" و"قـلـبــي مـعــك" و"م ــن ويــن
طلعت" و"شلون أنساك" و"كم قلتلك" وعددا من
األغاني التراثية العراقية ختمت بها وصلتها
نزوال عند رغبة الجمهور.
واخـ ـ ـت ـ ــار ال ـ ــرس ـ ــام ب ــرن ــام ـج ــا دسـ ـم ــا تـمـيــز
بالتنوع بين مختلف القوالب الموسيقية ،ولم
ينس أن يطعم وصلته بالموال العراقي ،الذي
يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور ،واستهل
الحفل بأغنية "غلط عمري" و"ماريده" و"عندي
احساس" و"العن ابو ال بجاك" و"الزمن االخبر"
و"ال تصدقه" و"من قال اموت" و"العب".

محمد جمعة

حصد الكاتب عثمان الشطي جائزة لجنة
التحكيم التقديرية في مهرجان سمو الشيخ
خالد بن حمد للمسرح الشبابي في البحرين،
عــن عرضيه "أيــن عقلي يــا قـلــب" و"مسرحنا
الذي".
وأعــرب الشطي ،لــ"الـجــريــدة" ،عن سعادته
بـهــذا اإلن ـجــاز ال ــذي يضيف إلــى رصـيــده في
ال ـم ـس ــرح ،خ ـصــوصــا م ــع تــوســع مـشــاركــاتــه
خارجيا ،وتعاونه مع مخرجين وفنانين في
دول خليجية وعربية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :ح ـص ـل ــت ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة لـجـنــة
التحكيم التقديرية في مهرجان سمو الشيخ
خــالــد بــن حـمــد لـلـمـســرح الـشـبــابــي ،وحصل
فريق (أيــن عقلي يــا قلب) على أفضل عرض
متكامل المركز األول ،وخمس جوائز أخرى
منها اإلخراج والموسيقى واإلضاءة والممثل
الثاني والممثلة األولــى ،كما حصل عرضي
الـثــانــي (مـســرحـنــا ال ــذي) عـلــى جــائــزة أفضل
عرض متكامل المركز الثاني ،وجائزة ممثلة
دور ثاني ،ورشح لـ ٧جوائز ما اعتبره اضافة
كبيرة".
وتابع" :فخور جدا بأن تستحوذ أعمالنا
ع ـلــى ال ـم ــراك ــز األول ـ ــى ،وف ـخ ــور بــأصــدقــائــي
المخرجين حسن فــامــرزي وحمد عجاجي،

ً
مكرما
عثمان الشطي
وبكل شخص اشتغلت معه ،من خالل هذين
العملين القريبين إ لــى القلب و كــل التوفيق
والنجاح للجميع والقادم أجمل.
وح ـ ــول ج ــدي ــده ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،أردف:
"ن ـس ـت ـع ــد ل ـم ـس ــرح ـي ــة بـ ــق ب ـق ـي ــق ل ـل ـم ـخــرج
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـه ــزي ــم ،وبـ ـط ــول ــة ن ـخ ـبــة مــن
الـفـنــانـيــن ،وم ــن الـمـقــرر عــرضـهــا قــريـبــا على
مسرح الشامية".

حمزة عليان 100 :عام من الصحافة تحتاج إلى توثيق
•

فضة المعيلي

أقــامــت رابـطــة األدب ــاء الكويتيين أمسية
تضمنت محاضرة لإلعالمي حمزة عليان
بعنوان "قصتي مع الصحافة" تحدث فيها
عــن مسيرته الصحافية الـتــي ام ـتــدت إلــى
نصف قرن أو أكثر ،وأدارت األمسية الباحثة
أبــرار ملك ،بحضور السفير اللبناني جان
معكرون وجمع من األدباء والمهتمين.
وقدمت ملك نبذة تعريفية عن عليان،
وس ــردت أب ــرز إنـجــازاتــه على أنــه إعالمي
وب ــاح ــث وخ ـب ـيــر ف ــي م ــراك ــز الـمـعـلــومــات
ً
الصحافية ،وألقى عــددا من المحاضرات
وال ـنــدوات فــي لبنان والكويت والبحرين
واإلم ـ ــارات ح ــول ش ــؤون اإلع ــام والبحث
ومــراكــز المعلومات ،وش ــارك فــي البرامج
التلفزيونية واالذاعية ،كما أصدر مجموعة
كتب.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ع ـل ـيــان" :ل ــم أك ــن أدرك
عوالم الصحافة عندما دخلت مبنى مجلة
الحوادث في كورنيش المزرعة ببيروت أول
مرة في عام  1964وعمري لما يتجاوز بعد
الـ 14سنة ،كان همي كشاب أن أجد فرصة
عمل اعتاش منها ،تعينني على متابعة
دراس ـت ــي ب ـعــد نـيـلــي ش ـه ــادة الـســرتـفـيـكــا
(االب ـتــدائ ـيــة) ،ومــن بــوابــة األرش ـيــف رحت
أت ـعــرف عـلــى الـعـمــل الـصـحــافــي فــي غرفة
مـتــواضـعــة بــآخــر صــالــة ال ـت ـحــريــر ،حيث

كانت إطاللتها على قسم اإلخراج الفني مع
طلعت يوسف ،ورسام الكاريكاتور نيازي
جلول والخطاط الحاج برهان كبارة".
وأض ـ ــاف ع ـل ـيــان" :ب ـيــن الـمـطـبـعــة كنت
أقضي وقتا من يومي مع صناع األحرف،
أس ـم ــع وأن ــاق ــش وأت ـ ــدرب ب ـش ــأن الـكـتــابــة
وأ ص ــول الخبر والتحقيق وتعلم قواعد
حفظ الـصــور واسترجاعها عند الحاجة
إلى أن بدأت التجربة تنضج شيئا فشيئا".
وأوضـ ـ ــح أن ـ ــه مـ ـ ــارس ال ـك ـت ــاب ــة وص ــار
م ـت ـم ـك ـن ــا م ـ ــن أداء الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـم ـع ـلــومــات وال ـ ـصـ ــور ،وفـ ــي عـ ــام 1973
انتقل من "الحوادث" حيث مقرها الجديد
فــي "عـيــن الــرمــانــة" ،إلــى مجلة "الــدسـتــور"
حـيــث كــانــت محطة اسـتـمــر فيها بـحــدود
سنة ونصف ،وفيها بذل جهدا لتأسيس
ق ـســم األرشـ ـي ــف وب ـت ـع ــاون م ــع الـصـحــافــة
الفلسطينية عبر مجلة "ا ل ـهــدف" بقيادة
ً
غسان كنفاني ،مبينا أنه كانت له فرصة
للذهاب إلى باريس عام  1973والعمل في
صحيفة "لــومــونــد" الـفــرنـسـيــة فــي مجال
ال ـتــوث ـيــق واألرشـ ـف ــة ،لـيـلـتـحــق بصحيفة
"السفير" عند بداية صدورها عام .1974

الهجرة إلى الكويت
وأضــاف عليان أن الهجرة إلى الكويت
ك ــان ــت الـ ـخـ ـي ــار األمـ ـث ــل ل ــه واألق ـ ـ ـ ــرب إل ــى
ال ـح ــري ــات ال ـص ـحــاف ـيــة ب ـعــد أن اسـتـبـعــد

السفير جان معكرون وحمزة عليان وأبرار ملك
ق ـبــرص ول ـن ــدن ،مـشـيــرا إل ــى أن "الـقـبــس"،
بما تمثله من واجهة للمدرسة الصحافية
اللبنانية كانت المحطة األنسب له ،نظرا
لوجود كفاءات صحافية فيها أمثال رؤوف
شحوري.
واقترح عليان في حديثه أن تكون هناك

جهة مسؤولة أو مؤسسة تقوم بكل األعمال
كاملة بالحفظ والتخزين والتوثيق ،حتى
تتضافر جـهــود الجميع وأال تـكــون على
م ـس ـتــوى ف ـ ــردي ،م ــؤك ــدا أن  100ع ــام من
تاريخ الصحافة فترة تحتاج إلى توثيق
وفهرسة شاملة.
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ويـشــارك فــي بطولة العمل سـعــوده وملك
أب ــوزي ــد وره ـ ــف م ـح ـمــد وج ـن ــى ال ـف ـي ـل ـكــاوي
وع ـبــدال ـلــه ال ـشــامــي وخ ــال ــد أح ـمــد وعـبــدالـلــه
هيثم وشمالن العميري وعبدالعزيز السعدون
ورابـعــة اليوسف وعبدالله الشطي وحسين
العيد ،وكذلك أجهز لطرح كتابي " 7دقائق"
في معرض الكتاب المقبل ،ويضم نصوصا
للكبار في تجربة جديدة أعول عليها كثيرا.

«أيام قرطاج السينمائية»
يسعى إلى تجاوز أحزانه
يسعى مهرجان أيام قرطاج السينمائية إلى تجاوز أحزانه
على رحـيــل مــديــره قبل شهرين فـقــط ،وأن يـقــدم لعشاق الفن
السابع سينما ثقافية جادة من بلدان عربية وإفريقية عندما
تنطلق دورته الجديدة في  26الجاري.
وفي مؤتمر صحافي إلعالن برنامج الدورة الجديدة وقف
الحاضرون دقيقة صمت ،حــدادا على رحيل مدير المهرجان
نجيب عياد ،متأثرا بسكتة قلبية في أغسطس الماضي.
وقال طارق بن شعبان ،المستشار الفني للمهرجان" :التصور
العام انطلق من ضرورة المحافظة على الهوية المتفردة أليام
قــرطــاج السينمائية ،واالن ـف ـتــاح عـلــى اآلل ـيــات الـجــديــدة التي
صــارت تهيكل المهرجانات العالمية ،المتمثلة بشكل خاص
في الجانب الصناعي".
ويـشـمــل بــرنــامــج الـمـهــرجــان أرب ــع مـســابـقــات رسـمـيــة ،هــي:
مسابقة األفــام الروائية الطويلة وتضم  12فيلما ،ومسابقة
األفــام الروائية القصيرة وتشمل  12فيلما ،ومسابقة األفالم
الوثائقية الطويلة وتضم  12فيلما ،ومسابقة األفالم الوثائقية
القصيرة وتشمل ثمانية أفالم.
وسيقدم المهرجان لرواده  14فيلما تعرض ألول مرة من بين
 44فيلما في المسابقات األربع الرسمية في الدورة الجديدة.
وستكون األفالم العربية حاضرة بقوة في جميع المسابقات،
بمشاركة مصر ولبنان والعراق وسورية والسعودية والسودان
وليبيا والمغرب واليمن ،إضافة إلى جنوب إفريقيا والكاميرون
وكينيا وبوركينا فاسو والسنغال.
وستفتتح الدورة الجديدة للمهرجان بعرض فيلم "عرايس
الخوف" للمخرج نوري بوزيد.
(رويترز)

منة فضالي تبدأ تصوير
«ماكو» قريبًا

تبدأ الفنانة منة فضالي
تصوير أول مشاهدها في
فيلم "ماكو" خالل األسبوع
الجاري ،مع أحد املمثلني
األتراك ،حيث تكون معظم
مشاهدها في الفيلم أمامه.
وخضعت منة مؤخرا لعدد
من التدريبات القاسية
على لعبة "الكيك بوكسنغ"،
بقيادة املدرب عمر بوبو،
استعدادا لدورها في فيلم
"ماكو" ،الذي يحمل العديد
من املشاهد الصعبة ،على
حد قولها.
والعمل بطولة الفنانة
بسمة ،ناهد السباعي ،منة
فضالي ،خالد أنور ،سارة
الشامي ،وتأليف أحمد
حليم ،وإخراج محمد هشام
الرشيدي ،ولم يتم تحديد
املوعد النهائي لعرضه.
و"ماكو" هو أول فيلم
مصري تدور أغلب أحداثه
تحت مياه البحر ،وأحداثه
مستوحاة من قصة
حقيقية ،وهي قصة العبارة
سالم إكسبريس الشهيرة،
عن  8أفراد برحلة في أعماق
مياه البحر األحمر ،في
مكان مليء بالذكريات.

ياسمين تنفي شائعات
انفصالها عن زوجها

تداول مؤخرا العديد من
األخبار حول انفصال
الفنانة ياسمني رئيس،
عن زوجها املخرج هادي
الباجوري ،مما دفعها
إلى الخروج عن صمتها،
وتوضح حقيقة هذه
األخبار .وغردت رئيس ،عبر
صفحتها على «تويتر»،
نافية تلك األخبار ،وطالبت
الجميع بتقصي الحقائق
قبل نشر أي خبر ،وأثارت
الجدل األيام املاضية بعدما
كتبت تغريدة سابقة،
بها كالم مبهم ،أدت إلى
هذه الشائعة .يذكر أن
ياسمني رئيس تشارك
في فيلم «لص بغداد» مع
النجم محمد إمام ،وتنتظر
موعد استئناف التصوير
خالل األيام املقبلة ،حيث
صورت العديد من املشاهد
الخطيرة التي جمعت بينها
وبني بطل العمل محمد
إمام ،والفيلم من إخراج
أحمد خالد موسى ،وتأليف
تامر إبراهيم وإنتاج شركة
سينرجي.

وفاة أسطورة الباليه
الكوبية أليسيا ألونسو

توفيت الراقصة ومصممة
الرقص الكوبية األسطورية
أليسيا ألونسو عن 98
عاما ،حسبما أعلنت دار
الباليه الوطنية في كوبا.
وكانت ألونسو األميركية
الالتينية الوحيدة التي
نالت لقب «بريما باليرينا
أسولوتا» الرمزي الذي
يمنح إلى الراقصات األمهر
في جيلهن .وقال الرئيس
الكوبي ميغيل دياز-كانيل،
في تغريدة« ،رحلت أليسيا
ألونسو تاركة فراغا هائال
وراءها ،فضال عن إرث ال
مثيل له ،ووضعت كوبا
على أعلى مستويات
الرقص العاملي ،شكرا
أليسيا ألعمالك األزلية».
وسيقام لها تكريم
شعبي في مسرح هافانا
الكبير الذي سمي عام
 ،2015مسرح أليسيا
ألونسو ،حسبما أعلنت
وزارة الثقافة الكوبية،
مضيفة« :وفقا لرغبة
أقاربها ستوارى الثرى
في اليوم نفسه في قبر
العائلة بمقبرة كريستوف
كولومبوس» الرئيسية في
البالد.
(أ ف ب)

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﺤﺘﻠﻮن اﻟﺸﻮارع ...وﻣﺴﻠﺤﻮن ﻳﺮﻫﺒﻮن اﻟﺠﻨﻮب

• ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاءات ﺻﻮر • اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻘﺘﺮح ورﻗﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ  ٦ﺑﻨﻮد
• ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻬﺪ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ...و»اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط« ﻟﻦ ﺗﺼﻤﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ ﺻﻴﺪا أﻣﺲ

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

أﻣﺲ إﻟﻰ
ﻧﺰل آﻻف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ً
اﻟﺸﻮارع ﻟﻴﻌﻄﻮا زﺧﻤﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أرﺑﻜﺖ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وأﺟﺒﺮت اﻷﺣﺰاب
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ.

ﺻﻮر

ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ
ﺗﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ
»اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﻘﺔ«
وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
وﺗﻤﻨﻊ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻄﺎر

وﺗﺨﻠﻞ اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات إﺷـﻜــﺎﻻت
ﻣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ ،ﻛـ ـ ــﺎن أﺑ ـ ــﺮزﻫ ـ ــﺎ إﻗـ ـ ــﺪام
ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟـ
»ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر ﻋﻠﻰ
إﻃــﻼق اﻟـﻨــﺎر وﺿــﺮب اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻒ ،ﻣـ ـﻤ ــﺎ أدى إﻟـ ـ ــﻰ ﺳ ـﻘ ــﻮط
ﺟﺮﻳﺢ.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺳ ـ ـﺠـ ــﻞ ﻇ ـ ـﻬ ـ ــﻮر ﻣ ـﺴ ـﻠ ــﺢ
وإﻃﻼق ﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻃـ ــﻖ ﺻـ ـ ـ ـ ــﻮر ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
ﻟﺘﺮﻫﻴﺐ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وإﺟﺒﺎرﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.
وﺷ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪت ﺻـ ـ ـ ـ ــﻮر ﺗ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮة
ﻣﺆﻳﺪة ّ
ﻟﺒﺮي ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ
ً
أﻧـﺼــﺎره ،وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﻠﺤﻮن ،ردا
ﻋﻠﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
واﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮي
ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻔﺴﺎد.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮض ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆﻳـ ـ ـ ـ ــﺪو ﺑ ـ ـ ــﺮي
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮﻳ ــﻦ ﺿـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮب واﻟـ ـﺸـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﻢ .وﻗـ ـ ــﺎل إن
أﺣ ــﺪﻫ ــﻢ اﻋـ ـﺘ ــﺪى ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮب ﻋـﻠــﻰ
ﺳـ ـﻴ ــﺪة ﻣ ـﺤ ـﺠ ـﺒ ــﺔ .وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﺷــﺎﺑــﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑــﺮي ﻓﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
واﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء

ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاول
ﻧﺸﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ
ﺗﺮﻛﻞ أﺣﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻲ اﻟﻮزﻳﺮ
أﻛﺮم ﺷﻬﻴﺐ ،ﻋﻀﻮ اﻟﺤﺰب
اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﺑﺈﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﺿﺪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ً
ﻗﻄﻌﻮا ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮوت .إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﻇﻬﺮ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻳﺮﺗﺪون
ﺳﺘﺮات ﺻﻔﺮاء ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

)روﻳﺘﺮز(
ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﺣـ ــﺪة اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﻴــﻮم
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓـ ــﻲ وﺳ ــﻂ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑ ـﻴــﺮوت ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﺢ ﻗﺮب اﻟﺴﺮاي
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ،اﻣـ ـﺘ ــﺪادا اﻟ ــﻰ ﺳــﺎﺣــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺪاء ،وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
ﺻـ ــﻮر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮب وﻃ ــﺮاﺑ ـﻠ ــﺲ
ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻣﻨﻄﻘﺔ زوق ﻣﻜﺎﻳﻞ
ً
ﺷﻤﺎل ﺑﻴﺮوت واﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ اﻟﻔﺾ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻌﻨﻴﻒ
ﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻟﻴﻞ أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
إرﻫﺎﺑﻬﻢ.
ّ
وﻏـ ــﻄـ ــﻰ آﻻف اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮﻳ ــﻦ
اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﺳﺎﺣﺔ رﻳــﺎض اﻟﺼﻠﺢ
وﻣـﺤـﻴـﻄـﻬــﺎ وﺳ ــﻂ ﺑ ـﻴ ــﺮوت اﻟـﺘــﻲ
ﺑﺪت أﻗﺮب إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺮب ،ﺑﻌﺪ
اﻻﺷ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟـ ــﺮت أﻣ ــﺲ
اﻷول ،وﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ أﻋـﻤــﺎل ﺗﺤﻄﻴﻢ
ّ
ﻟﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ وإﺣﺮاق
ﻟﻮﺣﺎت ﺿﺨﻤﺔ.
وﺑﺪأ ﺗﻮاﻓﺪ ُاﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻘﻮة
ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻈـﻬــﺮ ،وﻗـﻄـﻌــﺖ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات،
ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺣ ــﺎول ﻣـﺤـﺘـﺠــﻮن ﻗﻄﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت
ﺑــﺎﻹﻃــﺎرات اﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ
وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻋ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت ،إﻻ أن
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

إﺛﺮ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة» :ﺿﺮﺑﻮﻧﺎ وﻟﺤﻘﻮا
ﺑ ـﻨــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻼح واﻟـ ـﻌـ ـﺼ ــﻲ« .وﻓــﻲ
وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ،أﻛــﺪت ﺣﺮﻛﺔ أﻣــﻞ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ »رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ« ﻓ ــﻲ ﺷـ ـ ــﻮارع ﺻ ــﻮر،
ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ »ﺑﺼﺪد إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺎت واﺗ ـﺨــﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ .وأﻇﻬﺮت
اﺷــﺮﻃــﺔ ﻣ ـﺼــﻮرة ﻗـﻴــﺎم ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ
ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨــﻮب ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن اﻟ ــﺬي
ﺗﺴﻜﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺾ
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﻢ.
وﺷﻬﺪت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻣـ ـﻨ ــﺬ اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟـﺠـﻨــﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫـﺘــﺎﻓــﺎت ﺿﺪ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب رﺋ ـﻴــﺲ
ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ أﻣ ــﻞ ﻧـﺒـﻴــﻪ ﺑ ــﺮي وزوﺟ ـﺘ ــﻪ
رﻧ ــﺪا ،اﻟـﺘــﻲ ﻳ ــﺮدد ﻧــﺎﺷـﻄــﻮن اﻧﻬﺎ
ﺗـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﺟ ـﺒ ـﻴ ــﻞ
اﻟـ ـﺤ ــﺪودﻳ ــﺔ ﺟ ـﻨ ــﻮب ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺣ ـ ــﺰب اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻟـﻘــﺐ
»ﻋ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮ« اﻗ ـﺘ ـﺤ ــﻢ
ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺠ ــﻮن ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻓــﻲ
ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺰي ،وﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ،اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن،
ﻫـ ــﺎﺟـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮون ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﻲ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ رﻋ ـ ــﺪ )ﺣـ ــﺰب
اﻟـﻠــﻪ( وﻫــﺎﻧــﻲ ﻗﺒﻴﺴﻲ )أﻣ ــﻞ( ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮوا أﻣ ـ ـ ــﺎم ﻣـ ـﻨ ــﺰل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮه
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ.
وﻳﺒﻘﻰ اﻟـﺤــﺪث اﻷﺿ ـﺨــﻢ ،إﺣــﺮاق
اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ »اﻟــﺮﻳـﺴــﺖ ﻫ ــﺎوس«
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻣﻤﻮﻫﺔ زوﺟﺔ ﺑﺮي.

ﺑﻴﺎن اﻟﺠﻴﺶ
وأﻛﺪت ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺗـﻀــﺎﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ
اﻟﻤﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،داﻋﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟــﺮأي ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ،
ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن» :ﺗــﺪﻋــﻮ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﺠﻴﺶ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻣـﺒــﺎ ﺷــﺮة ﺑﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻜــﻞ ﺳـﻠـﻤــﻲ،
وﻋ ـ ــﺪم اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪي ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻼك اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ«.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ» :وإذ ﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ ﺗـﻀــﺎﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣﻊ

إﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
وواﻟﺪ ﺣﺎول إﺣﺮاق ﻧﻔﺴﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻤﺤﻘﺔ ،ﺗــﺪ ﻋــﻮ ﻫــﻢ إﻟﻰ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوب ﻣـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أﻣﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ«.

ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ،دﺧ ـ ـ ــﻞ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ،اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻂ أزﻣﺔ اﻟﺸﺎرع
وﺣ ـﺴ ــﻢ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﺣ ــﺰﺑ ــﻪ ﺗ ـﺠ ــﺎه ﻛﻞ
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺼــﻞ ،ﻓ ــﺄﻛ ــﺪ أﻧـ ــﻪ »ﻣ ـﻤ ـﻨــﻮع
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ،وﻣﻦ ﻳﺨﻮض
ﻣﻌﺮﻛﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻬﺪ أﻗﻮل ﻟﻪ إﻧﻚ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ«.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ
أرﺑﻌﻴﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ
»ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻦ ﻫﻢ
ّ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ أن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إزاء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻴﺮ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ« ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا
إﻟــﻰ أن »ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﻘﻮى
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﺗـﺘـﺼـ ّـﺮف
ّ
وﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻞ وﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ أي
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ
ُ
وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺒﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ«.
ودﻋ ـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن »ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة وأﺧ ــﺬ اﻟـﻌـﺒــﺮة ﻣـﻤــﺎ ﺟــﺮى
ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ« ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن »ﻃﺮح اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜ ــﺮة وﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة أو
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ،
ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻫﺎ اﻟﺼﻤﻮد
أﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﻦ« .وﺧ ـ ـﺘـ ــﻢ» :ﻳ ـﺼ ـﻌــﺐ
اﻟـ ـﻌـ ـﺜ ــﻮر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻮﺿﻊ«.

ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺳﻂ »ﺧﻠﻴﺔ ﻧﺤﻞ«
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،أﺟ ـ ـ ـ ــﺮى رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﺗﺼﺎﻻت واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﻘ ــﺮه ﺑ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ،ﻟـﻠـﺘـﺸــﺎور
ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮى ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷوﺿﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺴﺒﻞ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ وﺟـ ـﻬـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮي اﻟ ــﻰ

)روﻳﺘﺮز(

اﻟﺴﻨﻴﻮرة :اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
رأى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ أن »اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
ورﺋﻴﺴﻬﺎ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
ً
وأﺿ ـ ــﺎف ﻣـﻌـﻠـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻌﻢ
ﻟـﺒـﻨــﺎن» :اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟ ــﺪور ﻗــﻮي ﻳـﻘــﻮم ﺑﻪ
ً
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ )ﻣﻴﺸﺎل(
ّ
ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻞ
ﻋــﻮن ﻟﻢ
اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﻣـﻨــﺢ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ  72ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ »ﺷــﺮﻛــﺎء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ«،
ً
ﻣﻠﻮﺣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻛﻼ ﻣﻦ وزﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺋ ــﻞ أﺑــﻮﻓــﺎﻋــﻮر ،اﻟــﺬي
ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻲ اﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﻲ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،ووزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻨﻘﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻨﻴﺎﻧﻮس ،اﻟــﺬي
ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ »ﺗﻴﺎر اﻟﻤﺮدة« ،ووزﻳﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻲ ﺣ ـﺴــﻦ ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ ،اﻟ ــﺬي
ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ.
وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر وزارﻳ ـ ـ ــﺔ أن
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺪ ورﻗـ ـ ـ ــﺔ إﺻ ـ ــﻼح
اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ﺧـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﺧﻄﺔ
اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ
اﻹﻧﻔﺎق ،وﻻ ﺗﻄﺎل اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ،ﺳﻴﻌﺮض
اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ
ﻣﻠﺘﺰم ﺟﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣــﺪدﻫــﺎ ﺑ ـ  72ﺳــﺎﻋــﺔ ،ﻟـﺤــﻞ اﻷزﻣــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ أن »اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي ﺷ ــﺮع ﻓــﻮر
اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻛ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ــﻪ ﻣـ ـﺴ ــﺎء اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ
ّ
ﺑﺠﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﻹﻋﺪاد ﺳﻠﺔ ﻗﺮارات
إﻧ ـﻘــﺎذﻳــﺔ ﺗـﺤــﺎﻛــﻲ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ» :اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻨﺘﻈﺮ رد
ﻛﻞ اﻷﻓﺮﻗﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ

ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ« .ورأى أن »اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﺣ ـﺘ ــﺮام اﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻄــﺎﺋــﻒ واﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر
واﻟﻤﺨﺮج ﻫﻮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷداﺋــﻪ واﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﺨﻠﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ«.
وإذ أﺷﺎر اﻟﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ »ﻣﺴﺆول إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ
ﻋــﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﻮازن اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن« ،أﻛﺪ
ً
اﻟﺴﻨﻴﻮرة أن »اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻨﺎس ﺑﻞ ﻳﺠﺐ إﻟﻐﺎء ﺳﻠﻄﺔ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ«.

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻟ ــﻮزراء
ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻹﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ«.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ» :ﻣ ـﻬ ـﻠــﺔ اﻟ ـ ـ ــ 72ﺳــﺎﻋــﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻜﺴﺐ اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﺑــﻞ ﻹﻧـﺠــﺎز
ﻋـ ـﻤ ــﻞ اﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎذي ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣ ــﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻮى واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ
ﺿــﻮﺋـﻬــﺎ ﻳـﻘــﺮر اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ» :ﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرة
اﻟ ـ ــﻰ :اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﺎت
ﻟ ــﺬوي اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪود .وﺧﻔﺾ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ وﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﺠــﺰ،
وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .وإﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـ ــﺮى اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ
ﻋـﻨـﻬــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻛــﺎت اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ.
واﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت وإدارات اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳـﻴــﺪر«.
وﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺖ» :اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻮب
اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ واﻟـﺒــﺪء ﻓــﻮرا
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ«.

»اﻟﺘﻴﺎر« ﻳﻨﺘﻘﺪ

»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« أﻋﻠﻨﺖ ،ﺑﻌﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻴﺎر
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺟ ـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﺗــﺄﻳـﻴــﺪﻫــﺎ ﻟ ـ »اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ«،
وأﻛ ــﺪت »ﺿ ــﺮورة اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺑ ــﺄﺳ ــﺮع وﻗـ ــﺖ واﺗـ ـﺨ ــﺎذ
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﻣـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﺐ
ﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـ ـﻨ ــﺎس اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻫ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻷﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻴﺎر«.
وﻗ ـ ـ ــﺮرت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ،
وﻫـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاب اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
واﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب واﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ،
رﻓ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﻦ
ﺣﺴﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،وﻧﺒﻬﺖ إﻟﻰ
أن »ا ﻟ ـﺤــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮض
ﻻﺳـﺘـﻐــﻼل ﻟﺤﺮﻓﻬﺎ ﻋــﻦ أﻫــﺪاﻓـﻬــﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻫـﻤــﺎ ﺣــﺰب
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
اﻻﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاﻛـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺬان ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺴ ـﻜــﺎن
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻋﻤﺪا إﻟﻰ رﻛﻮب
ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻻ ﺑﻞ اﻹﻳﺤﺎء
ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻫ ـﻤ ــﺎ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻋــﺮﻗــﻞ ﻋـﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻔﻬﻢ
وﻓـﺴــﺎدﻫــﻢ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ واﻟـﻤــﺎﻟــﻲ«.
ّ
وأﺿــﺎﻓــﺖ» :ﻧــﺬﻛــﺮ اﻟ ــﺮأي اﻟـﻌــﺎم أن
ﻫـ ــﺆﻻء ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎ ﺗــﺮﻫـﻴــﺐ
وﺗﺸﺒﻴﺢ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ،وﻫﻢ اﻟﻴﻮم
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺑﻠﺒﺎس ﻣﺪﻧﻴﺔ«.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ

أﻓﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح
ﺣﻮاﻟﻲ  70ﺷﺎﺑﺎ وﺷﺎﺑﺔ ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ أﻣﺲ اﻷول ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ
ﺳﻨﺪات إﻗﺎﻣﺔ .وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
أﻗﺪم واﻟﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻰ رﻣﻲ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﻣﺤﺎوﻻ إﺣﺮاق ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم
»ﺛﻜﻨﺔ اﻟﺤﻠﻮ« ﺑﻌﺪ ﻋﺪم اﻹﻓﺮاج
ﻋﻦ اﺑﻨﻪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات.

ﻣﺤﻼت اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ

ﻫﺎﺟﻢ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻏﺎﺿﺒﻮن
أﻣﺲ اﻷول ﻣﺤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺑﻴﺮوت ﻣﻜﺒﺪﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻫﻨﺎك
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة .وﺗﻌﺮض ﻣﺤﻞ َ
 pumaﻟﻠﻜﺴﺮ واﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺒﻖ
ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺳﻮى ﺻﻨﺎدﻳﻖ
ﻓﺎرﻏﺔ .وﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬي
ً
ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺤﻤﻪ
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون» :ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
واﺣﺪة ،ﺗﻘﺎﺳﻤﻮا اﻷﺣﺬﻳﺔ،
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺳﺘﺒﺪل ﺣﺬاءه ﺑﺂﺧﺮ
ﺟﺪﻳﺪ ،وﺳﺮق ﺣﺬاءﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة« .وﻗﺎل
أﺣﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﺠﻮﻫﺮات
إﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ
ً
ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف أن
اﻣﺮأة ﺗﺼﺪت ﻟﻤﻘﺘﺤﻤﻲ اﻟﻤﺤﻞ
وﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﻄﻴﻤﻪ.

ّ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻮ ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﺴﻔﺎرة أﻣﻨﺖ ﻋﻮدﺗﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺠﻴﺶ

اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ أزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻋــﺎد إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻣــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺘــﻦ رﺣﻠﺘﻴﻦ
ّ
ﺟﻮﻳﺘﻴﻦ أﻗﻠﺘﺎ ﻣﺌﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ واﻟـ ــﻮاﻓـ ــﺪﻳـ ــﻦ
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ،ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮازﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺗ ـﺨــﺬﺗ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﺑ ــﺈﺑ ــﻼغ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﺑــﻮﺟــﻮب
اﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺎدرة ،وﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ّ
ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ اﻟــﻰ ﻣﻄﺎر
ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺮوت ،ﺑـ ـﻤ ــﺮاﻓـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي ﻃﺎرئ ﻗﺪ
ﻳﺤﺪث ﺟــﺮاء اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺪون أن
ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻨﺬ

ﺑــﺪأت اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات ،وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻤﻐﺎدرة ﻓﻮرا ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﻢ،
واﺻـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ اﻷوﺿـ ـ ـ ـ ــﺎع ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن
ً
ﺑــ»اﻟـﺴـﻴـﺌــﺔ« ،وأﻧـﻬــﺎ ﺧﻄﻴﺮة ﺟــﺪا،
وﺗ ـﺘ ـﺠ ــﻪ اﻟـ ــﻰ أﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.
وﻗــﺎل اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻳﻌﻘﻮب أﺑــﻞ إن
اﻷوﺿ ــﺎع ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎدﺋﺔ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﺗﺪﻫﻮرت ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وذﻛــﺮ أﺑﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻔﻮج
اﻟﺴﻔﺎرة ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ
ً
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  6ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر،
ﺑ ـﻌ ــﺪ أن وﺻـ ـﻠ ــﺖ إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﻢ رﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﺑـﻀــﺮورة اﻟــﻮﺟــﻮد ﻣﺒﻜﺮا ،واﺻﻔﺎ
ﺟ ـﻬــﻮد »اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ« ﺑـ ـ »اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒــﺔ...
وﺟﺰاﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟـﻤـﺤــﺮي إن اﻷوﺿـ ــﺎع ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﺳﻴﺌﺔ ،وﺗﺘﺠﻪ اﻟــﻰ اﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪا ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺴﻔﺎرة ﻛﺎﻧﻮا »ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻨﺎ ،وأﺑﻠﻐﻮﻧﺎ
ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻐ ـ ــﺎدرة« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ
ً
أﻧ ـ ــﻪ »ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدا ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـﺤــﺎزﻣ ـﻴــﺔ ،وﻛـ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض
ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻻ أن
اﻷﺣﺪاث ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻮدﺗﻪ
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد«.
ّ
وﺛﻤﻦ اﻟﻤﺤﺮي ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺟ ــﻼء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﺼﺎﻟﻬﻢ اﻟﻰ ﻣﻄﺎر
ﺑ ـﻴ ــﺮوت ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣﻊ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ دﻻل إن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻼت ﺗﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ ،وإﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ،
رﻏــﻢ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺪة ﺑﺠﻬﻮد
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،ذﻛ ــﺮت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻣﻬﺎ أن ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ﻗــﺎم ﺑﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻹﺟــﻼء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻫـﻨــﺎك ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻠﻮﻫﻢ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر ﺑ ـﻤ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ اﻟـﺠـﻴــﺶ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄن اﻷﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺎز أﺧﻄﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ.
وذﻛﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺪوﺳﺮي
أﻧ ــﻪ ذﻫ ــﺐ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻘــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﺑﻨﻘﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻄــﺎر ﻛــﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ،وأن ا ﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
واﻛﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر.
ﺑﺪورﻫﺎ ،أﻛــﺪت ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـ ــﺪى ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺗ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ ﻧﻘﻞ
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺟﻮا ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮﺻﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.
وﻗﺎل ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﻟﺒﻨﺎن

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ﻟ ـ »ﻛــﻮﻧــﺎ« ،إﻧﻪ
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻨﺬ اﻧ ــﺪﻻع اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ــﺎت ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣﻦ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
وﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮص اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﻢ اﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮر ﺗــﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ أزﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺴﻔﺎرة وﻓﻲ
ﻣﻄﺎر رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟــﺪوﻟــﻲ ،إذ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ وﻣﻊ
اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻃﺎﺋﺮات
ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﺣﺮص اﻟﺴﻔﺎرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ أﻧﺴﺐ اﻷوﻗﺎت وأﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق

ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن أﻣﺲ
ً
أﻣﻨﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر
ً
ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼم ﻧﻈﺮا إﻟﻰ إﻗﻔﺎل اﻟﻄﺮق
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮﻳ ــﻦ وﺧ ـﻄ ــﻮرﺗ ـﻬ ــﺎ
ﻣـﻤــﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣ ـﻨــﻲ ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ
اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر ﺑ ـﻤــﺮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
ً
وأﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ« ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أﻧــﻪ

ﺗــﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻃــﺎﺋــﺮات
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن.
وﺗﻮﺟﻪ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎدة
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻮدة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
اﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﺎرة

اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ،أﻣ ــﺲ،
ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻄﻮارئ ﺑﻬﺪف
إﺟــﻼء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ
وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ
ﻣﻄﺎر رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻏـ ـ ــﺮد ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳ ـﻴــﻦ
ﻣﻌﻠﻨﻴﻦ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن.
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اﻟﻌﺮاق :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻳﺒﺮئ »اﻟﺤﺸﺪ« وﻳﻮرط اﻟﺠﻴﺶ

• اﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﺼﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻴﻮم • ﻧﺎﺋﺐ روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ »اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ«
ﻳﺘﺴﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ أﺣﺪاث ﻗﻤﻊ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري
ً
وأدت إﻟﻰ ﺳﻘﻮط  ١٢٠ﻗﺘﻴﻼ
وﻣﺌﺎت اﻟﺠﺮﺣﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺘﻒ
ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺐ إﺣﻴﺎء
ذﻛﺮى أرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺑﻼء.

ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺮﺟــﻊ
اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺴﻴﺪ
ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻲ
ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات ،أﻣ ــﺲ ،أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي اﻟﻴﻮم.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ
اﻷول ،إﻧﻬﺎ أﻛﻤﻠﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻧﻮري ﺻﺒﺎح اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
"اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺎع إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﻠـﺠــﺎن
اﻟـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
وﻫـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻐـ ــﺪاد وﺑـ ــﺎﺑـ ــﻞ واﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻒ
اﻷﺷﺮف ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء".
وأﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ" :إﺗ ـﻤــﺎم
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪت ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 1إﻟﻰ  8اﻟﺠﺎري".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻋﺘﻤﺪت
"اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أدق
ً
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ "اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﻼل
اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
وذوﻳ ـ ـﻬـ ــﻢ ،وﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة".

ﻻ اﺗﻔﺎق

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻌﺘﻘﻞ
ً
ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ
 350ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮء

وﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم
وﺟــﻮد اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ داﺧــﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪﻣ ــﻪ .وﻧـﻘـﻠــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋﻦ
ﻣ ـﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠــﻊ ﻗــﻮﻟــﻪ إن "اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
ّ
وﻣـ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺪاد ،ﺗ ـﺴــﻠ ـﻤــﺖ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ أوﻟـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ّﺷﻬﺪت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أﻧـﻬــﺎ "اﻵن ﺑﺼﺪد إﻋ ــﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ".
وأﺷﺎر إﻟﻰ "ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق
ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﻦ أﻃ ـ ـ ــﺮاف اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن
ً ّ
ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
"ﺑﻌﺾ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﺑﻘﺘﻞ ّ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ واﺿـ ـ ــﺢ ﺑـ ـﻐ ــﺾ اﻟـﻨـﻈــﺮ
ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎﺻ ـﺒ ـﻬ ــﻢ أو اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى
آﺧ ـ ــﺮون ﺿ ـ ــﺮورة اﻟـﺘـﺤـﻔــﻆ ﻋﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ،وﺗــﺮك اﻷﻣﺮ

ﺣﺸﻮد ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﺣﻴﺎء ﻟﻴﻠﺔ »أرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ« ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻣﺮﻗﺪه ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن".
وأﺷﺎر ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ﻣﻄﻠﻊ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة"
إﻟــﻰ أن اﻟﺨﻼف اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻫﻮ أن
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺒﺮئ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻛﻞ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ
ﻓ ـ ــﻲ "اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺸ ـ ــﺪ" ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ﻗ ـﺘــﻞ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،وﻳﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
إﻃ ـ ـ ــﻼق اﻟـ ــﺮﺻـ ــﺎص اﻟـ ـﺤ ــﻲ ﻟـ ـ ـ 60
ً
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ.

اﺗﻬﺎم إﻳﺮان
واﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻧ ـ ــﺎﺷـ ـ ـﻄ ـ ــﻮن ﻓ ـﺼ ــﺎﺋ ــﻞ
ﻣـﺴـﻠـﺤــﺔ ﻣــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻬــﺮان ﺑﻘﻤﻊ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎص
اﻟﺤﻲ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺘﻠﻰ.
وﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ "روﻳ ـ ـﺘـ ــﺮز" ﻋﻦ
ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻋــﺮاﻗـﻴـﻴــﻦ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪﻫـﻤــﺎ
ﺻ ـﺤــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ،وأﺿ ــﺎﻓ ــﺎ
أن رﺋـﻴــﺲ اﺳـﺘـﺨ ـﺒــﺎرات "اﻟـﺤـﺸــﺪ
اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ" أﺑ ــﻮ زﻳـﻨــﺐ اﻟــﻼﻣــﻲ ﻫﻮ
ﻣــﻦ ﻗ ــﺎد اﻟـﻔـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ واﺟـﻬــﺖ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ردد ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻫﺘﻔﺎت ﺿﺪ إﻳﺮان.
واﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﻗ ــﺎل

رﺋـﻴــﺲ "اﻟ ـﺸ ــﻮرى" اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻋﻠﻲ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،إن "ﻃﻬﺮان ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ
وﻟ ــﻢ ﺗ ــﺮﺳ ــﻞ ﻗـ ــﻮات إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق"،
ً
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ "رﻏ ـ ــﻢ أن اﻟ ـﻤ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺒـﻠــﺪان أﻣ ــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﻟ ـﻜــﻦ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ أﺧ ـ ــﺮى وراء
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ".

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﺛ ـﻨ ــﺎء ،وﺟ ــﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،رﺳــﺎﻟــﺔ
ﺗﺤﻴﺔ إﻟﻰ زوار "أرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ اﻹﻣﺎم
ً
اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ" ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮﺑ ــﻼء ،ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪا
ﺑـ"ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮ ﻓــﻲ أ ﺣــﺪاث
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ".
وﻗـ ــﺎل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬــﺪي ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن:
"ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن ﺛﻮرة
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻫﻲ ﺛﻮرة ﺿﺪ اﻹﻧﺤﺮاف
واﻟـ ـﻈـ ـﻠ ــﻢ ،وإن زﻳـ ـ ــﺎرة اﻷرﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ
ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼــﻮص ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻲ
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل
اﻟﺨﺮاب واﻟﻔﺴﺎد".
وأﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺗﻤﺴﻜﻪ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻹﺻ ـ ــﻼح وأن
"اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ أو

ﻳﻘﻤﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻟﻨﻬﺞ
اﻟﺤﺴﻴﻦ".

ﻧﺎﺋﺐ روﺣﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣــﻮازاة ذﻟﻚ ،أﻋﺮب اﺳﺤﺎق
ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺣ ـﺴــﻦ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻟــﺪى
وﺻ ــﻮﻟ ــﻪ أﻣـ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻒ ﻋﻦ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه وﺷ ـﻜ ــﺮه ﻟ ـﻤــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺪﻳــﻦ
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺒﺎل  3ﻣﻼﻳﻴﻦ زاﺋﺮ إﻳﺮاﻧﻲ.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ــﻢ ،وﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه
اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺟ ـ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ،
أﻛ ــﺪا أﻣ ــﺲ اﻷول ﺿ ــﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧ ــﻼل اﺗ ـﺼ ــﺎل ﻫــﺎﺗـﻔــﻲ
ﺟﺮى أﻣﺲ اﻷول.

ﻫﺘﺎﻓﺎت اﻟﻤﻮاﻛﺐ
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،ﻫ ـﺘــﻒ آﻻف
اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴـﻴــﻦ ﺑ ـﺸ ـﻌــﺎرات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻮاﻛـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺰوار
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺈﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء ذﻛ ـ ــﺮى
اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺪﻋﻮة اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر إﻟﻰ

ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮاك اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﺳﻘﻂ ﺧﻼل ﻗﻤﻌﻪ
ً
ﻧﺤﻮ  120ﺷﺨﺼﺎ.
ووﺳ ـ ـ ــﻂ اﻟ ـ ـ ـ ــﺰوار اﻟـﻤـﺘـﺸـﺤـﻴــﻦ
ً
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﻮاد ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪادا ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﻣـ ـ ــﺎم
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻵﻻف
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺆﻳ ـ ــﺪي اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﻣ ــﺮﺗ ــﺪﻳ ــﻦ
أﻛـﻔــﺎﻧـﻬــﻢ ،وﻫــﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن "ﻛــﻼ ﻛﻼ
ﻟﻠﻔﺴﺎد .ﻧﻌﻢ ﻧﻌﻢ ﻟﻺﺻﻼح" .ﻛﻤﺎ
ﻫﺘﻔﻮا "ﺑﻐﺪاد ﺣﺮة ﺣﺮة ،ﻳﺎ ﻓﺎﺳﺪ
إﻃﻠﻊ ّﺑﺮة".
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ وﺳﻂ دﻋﻮات ﻋﻠﻰ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣـ ــﻊ ﺣـ ـﻠ ــﻮل اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى
اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،دﻋـ ــﺖ "ﻓــﺮﻗــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺎس اﻟ ـﻘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ" ،أﻣ ـ ــﺲ ،إﻟــﻰ
ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ وزارة أو ﻫـﻴـﺌــﺔ ﻹدارة
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق.

إﻃﻼق اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻃـﻠــﻖ ﺳــﺮاح
اﻟﻤﺪون واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺷﺠﺎع
اﻟـﺨـﻔــﺎﺟــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﻌــﺪ 24

ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﺧـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎﻓ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻳــﺪ
ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ.
وﻗﺎل واﻟﺪ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ
ﺻـﻔـﺤــﺔ "اﻟـ ـﺨ ــﻮة اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ" ﻋﻠﻰ
"ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒ ــﻮك" وﻳ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻧ ـﺤ ــﻮ 3
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ،إن اﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻳﺄﺗﻲ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗــﺮ ﻫـﻴــﺐ ،ﺿﺪ
ﻗـﻨــﻮات وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وﻧﺎﺷﻄﻴﻦ،
ﺑﺪأت ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺘﻲ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
أي ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل،
ـﻒ أي ﺻ ـﻠــﺔ
و ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ــﺆ ﻛـ ــﺪ أو ﺗ ـ ـﻨـ ـ ِ
ﺑﻴﻦ ﻫ ــﺆﻻء اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ واﻟـﻘــﻮات
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ،ﻏـﻴــﺮ أن ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﻋـ ــﺪة ﺣ ـﻤ ـﻠــﺖ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
اﺧﺘﻄﺎف اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ.
ﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،أﻋـﻠ ـﻨــﺖ
اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺔ
ً
ً
أﻧﻬﺎ اﺗﻬﻤﺖ ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﻋﻤﺮه  43ﻋﺎﻣﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻀ ـﻠــﻮع ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻬــﺮﻳــﺐ
اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮ أدت إﻟ ــﻰ ﻣـﻘـﺘــﻞ  350ﻣﻦ
ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺮق ﻗﺎرﺑﻬﻢ
ﻋﺎم .2001
)ﺑﻐﺪاد ـ أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻫﺪﻧﺔ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺼﻤﺪ ...وإردوﻏﺎن ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺗﻴﻦ
اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ وﻳﺤﺬرون ﻣﻦ ﺗﻔﺮد اﻟﺮوس ...وأﻧﻘﺮة ﺗﻬﺪد ﺑﺴﺤﻘﻬﻢ

ﺗﻄﺎﻫﺮة ﻛﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ )إي ﺑﻲ إﻳﻪ(

ﺑـﻌــﺪ ﻣ ـﻨــﺎوﺷــﺎت ﻗـﺼـﻴــﺮة ﺗـﺒــﺎدﻟــﺖ أﻧـﻘــﺮة
وأﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك
اﻟﻬﺪﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ،ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻨﺲ ،ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﺷﻬﺪت
ً
ﺟﺒﻬﺎت اﻟﻘﺘﺎل ﺷﺮق ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ،أﻣﺲ ،ﻫﺪوءا
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺨﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ أﻳﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ
دوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر.
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﺗﻬﻤﺖ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ً
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ  14ﻫﺠﻮﻣﺎ  12ﻣﻦ
رأس اﻟﻌﻴﻦ ،وواﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻞ أﺑﻴﺾ ،وأﺧﺮى ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ،ﺣﻤﻠﺖ "ﻗﺴﺪ" ﺑﻨﺲ وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻟﺰام أﻧﻘﺮة ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎر ،وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻤﺮ
ﻹﺧﻼء اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ رأس اﻟﻌﻴﻦ.
ً
وﺟ ــﺎء اﻟ ـﻬــﺪوء ﻏ ــﺪاة ﻣﻘﺘﻞ  14ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ﻗ ـﺼــﻒ ﺟـ ــﻮي وﻣ ــﺪﻓ ـﻌ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻮات اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ
واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺷﺮق ﺑﻠﺪة
ً
رأس اﻟـﻌـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺪودﻳ ــﺔ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗﺴﻌﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ "ﻗﺴﺪ" ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري.

وﺗﻮﻋﺪ إردوﻏﺎن ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ "رؤوس" اﻷﻛﺮاد
إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺤﺒﻮا ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻟـ 120ﺳﺎﻋﺔ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺧﻄﻄﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺑﺸﺄن ﻗﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ،ﺧﻼل
ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ.
واﺗﻬﻢ ﻗﺎﺋﺪ "ﻗﺴﺪ" ﻣﻈﻠﻮم ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﻤﻨﻊ اﻧﺴﺤﺎب ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس اﻟﻌﻴﻦ،
ً
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أﻧﻪ "إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎر
ﻓﺴﻨﻌﺘﺒﺮه ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ واﻷﺗﺮاك".
وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺜﻨﻲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ ﻗﺮاره ،ﺣﺬر
ﻛــﻮﺑــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗ ــﺮك اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ
ً
ﻟﺘﺘﻔﺮد ﺑﻬﺎ روﺳﻴﺎ وأﻃﺮاف آﺧﺮون ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن.
وﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﺟ ــﺮاء اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺘﺮﻛﻲ،
أﻋﻠﻦ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﺧﻼﻳﺎ
"داﻋﺶ" ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
ً
واﺷﻨﻄﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧﻬﺎ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ﻣﺠﺪدا.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،اﺗﻔﻖ ﻣﺒﻌﻮث اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ

أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻓﺮﻳﻨﺘﻴﻒ ،وﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻓﻴﺮﺷﻴﻨﻴﻦ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴــﻮري،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ اﺗـﺨــﺎذ إﺟ ـ ــﺮاءات ﻟﺨﻔﺾ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤــﺪى ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ّ
وﻧﺒﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺎرك إﺳﺒﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻮاﺗﻪ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﻟــﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ أو ﺗﺸﺎرك
ً
ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺗﺤﺪث
ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻠﻮﺿﻲ آﻛﺎر ،وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘــﺰام وﻗــﻒ اﻟـﻨــﺎر ،وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن
و"ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ".
ّ
وأﻗﺮ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻴﻔﺮي
ﺑﺄن أﻧﻘﺮة ﺗﺘﻔﺎوض اﻵن ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻜﻮ ودﻣﺸﻖ
ﺣﻮل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ،وﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻳﻐﻄﻲ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ أﺻـﻐــﺮ ﺑـﻴــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ رأس
اﻟﻌﻴﻦ وﺗــﻞ أﺑﻴﺾ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  120ﻛﻠﻢ
ﻓﻘﻂ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون

"ﻣﺒﺎدرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ورﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ،ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻠﻘﺎء إردوﻏ ــﺎن
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﻗ ـﻤــﺔ ﺣ ـﻠــﻒ ﺷ ـﻤ ــﺎل اﻷﻃـﻠـﺴــﻲ
ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻗﺮب ﻟﻨﺪن،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ "إﻋ ــﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻤﻮاﻗﻒ أﻛﺜﺮ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ".
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻀﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎن ﺗﺎﺑﻌﺘﺎن ﻟﻸﻣﻢ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟ ـﺠــﺄت إﻟـﻴـﻬـﻤــﺎ ﻋ ــﺎﺋ ــﻼت زوﺟ ــﺎت
وأﺑ ـﻨــﺎء ﺟﻬﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟــﺪى اﻷﻛ ــﺮاد،
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
وﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ،أﻓﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ
"اﻟﻐﺎردﻳﺎن" ﺑﺄن ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﺎدة
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ "داﻋﺶ" واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻛﺮدﻳﻴﻦ ،ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻬﺪﻧﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﻴﻦ أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
ً
أن دوﻻ أوروﺑ ـﻴ ــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ً
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺗﺪرس أﻳﻀﺎ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺴﺎء
واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دون ﻣﺴﻠﺤﻴﻪ
اﻷﺳﺮى.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺴﻴﺴﻲ» :اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﺣﺼﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ :اﻟﻌﻨﻒ ﻳﺘﻮاﺻﻞ وزﻋﻴﻢ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺤﻮار

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻻ زﻳﺎدة ﺿﺮاﺋﺐ وﻻ ﺣﺬف ﻣﻦ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ«
•

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪأ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك زﻳــﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،اﻟـﻴــﻮم ،ﻫﻨﺄ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ أﻣ ــﺲ ،ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﻋ ـﻘ ــﻮد ﻓ ــﻲ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﺣ ـﺼ ـﻨــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق
واﻟﺤﺮﻳﺎت ،وﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻓﻮد  48دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
وأﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻐﺪ.
وﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﺴﺒﻮك"
أﻣ ــﺲ" ،ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل ﺑــﺎﻟـﻴــﻮﺑـﻴــﻞ اﻟــﺬﻫـﺒــﻲ
ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺼﺮي ،أؤﻛﺪ ﻓﺨﺮي وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا ﻟــﺪ ﺳـﺘــﻮر ﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻣﺎ
ُﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺧـﺒــﺮة وﺗـﻘــﺎﻟـﻴــﺪ ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ راﺳـﺨــﺔ
أﺳ ـﺴــﺖ ﻣـﻨــﺬ ﻋـﻘــﻮد ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ،ﻧﺠﺤﺖ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻹﻋﻼء ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
وﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺼﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت".
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺴﻲ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ دول
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ
اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺳـﻌـﻴــﺪ ﻣ ــﺮﻋ ــﻲ ،وأﻛـ ــﺪ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﺑـﻐــﺮض ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟ ــﺪول ﻣــﻦ اﻟﺘﺼﺪي
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ،وأﺧﻄﺮﻫﺎ

اﻹرﻫﺎب واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻮن أﻣﻨﻬﺎ
واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

ﻻ ﺿﺮاﺋﺐ
وﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺿﺪ
زﻳـ ــﺎدة اﻟ ـﻀ ــﺮاﺋ ــﺐ ،ﺳ ــﺎرﻋ ــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
إﻟــﻰ ﻧﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض
ﺿــﺮاﺋــﺐ ﺟــﺪﻳــﺪة ،إذ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ
اﻷول أﻧ ــﻪ ﻻ ﺻـﺤــﺔ إﻃــﻼﻗــﺎ ﻟـﻤــﺎ ﺗ ــﺮدد ﻋــﻦ ﻓــﺮض
ﺿ ــﺮاﺋ ــﺐ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴ ـﺠــﺎﺋــﺮ واﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﺑــﺎت
اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ،وأن ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻋﻦ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ ،اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﺖ وزارة اﻻﺗـﺼــﺎﻻت ﻣﺎ ﺗــﺮدد ﺣﻮل
ﻧﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﺮض زﻳﺎدات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
أﺳـﻌــﺎر ﻛــﺮوت اﻟﺸﺤﻦ ،ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ إﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣــﺬف  1.1ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟـﺘـﻤــﻮﻳـﻨـﻴــﺔ ،ﻧﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺪء ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ،وأن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺰال
ﺟﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،ﻛﻤﺎ
ﻧﻔﺖ ﻣــﺎ ﺗ ــﺮدد ﺣــﻮل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ
ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺪﻋﻢ ،ﻣﺆﻛﺪة اﻧﺘﻈﺎم ﺻﺮف ﺟﻤﻴﻊ
ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ.

ﻋﺎﺷﺖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،أﻣــﺲ ،ﺟﻮﻟﺔ
ﻋﻨﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ دﻋﻮة اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻏﺪاة إﺻﺎﺑﺔ
ﻧـﺤــﻮ  200ﺷـﺨــﺺ ﻓــﻲ ﺻــﺪاﻣــﺎت
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑـﻜـﺘــﺎﻟــﻮﻧـﻴــﺎ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ رﺷــﻖ
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻨﺎﺻﺮون ﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺠﺎرة واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـﺘــﻲ ردت
ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع واﻟﺮﺻﺎص
اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ.
ودﻋ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ رادﻳ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺸﺒﺎب اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺗﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
"اران" ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺟﺪﻳﺪة "ﺿﺪ اﻟﻘﻤﻊ"
ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺳــﺎﺣــﺔ ﻣـﻌــﺮﻛــﺔ ﻓــﻮﺿــﻮﻳــﺔ ،أﺻﻴﺐ
ﻓﻴﻬﺎ  152ﺷﺨﺼﺎ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﺻﻴﺐ
ﻋﺸﺮات ﻓﻲ أرﺟﺎء ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻣﻤﺎ رﻓﻊ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 200ﺷﺨﺺ.
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت أﻧ ـﺼ ــﺎر
اﻻﺳـﺘـﻘــﻼل ﻋﻠﻰ إﺻ ــﺪار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ أﺣـﻜــﺎﻣــﺎ ﻣ ـﺸــﺪدة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﺑ ـﺤ ــﻖ  9ﻗ ـ ـ ــﺎدة ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ إﺟ ــﺮاﺋ ـﻬ ــﻢ
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ
ﺳﻨﺘﻴﻦ رﻏﻢ ﺣﻈﺮه.
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪة ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ آدا ﻛﻮﻻ
اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ،أﻣﺲ ،إن "ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ"،
ّ
ﻣﻨﺪدة "ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ".

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺣﺬر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ أن دﺧﻮل
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ "اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ "ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا"،
داﻋﻴﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم إﺷﺮاك ﻋﺮب
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.
واﺗﻬﻢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻋﻠﻰ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ
"أزرق أﺑﻴﺾ" اﻟﻮﺳﻄﻲ،
ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ً
أﻗﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ
"اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" ،ﺛﺎﻟﺚ
أﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ،22
ﻗﺎﺋﻼ إن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن "ﺧﻄﻮة
ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ" .واﺗﻬﻢ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء زﻋﻴﻤﻲ
"اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" أﻳﻤﻦ
ﻋﻮدة وأﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ ﺑـ"دﻋﻢ
اﻹرﻫﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺣﺰب
اﻟﻠﻪ" اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

ً
روﺳﻴﺎ ١٥ :ﻗﺘﻴﻼ
ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺠﻢ ذﻫﺐ

ﻗﺘﻞ  15ﺷﺨﺼﺎ وﻓﻘﺪ  6ﻓﻲ
اﻧﻬﻴﺎر ّ
ﺳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺠﻢ ﻟﻠﺬﻫﺐ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮاﺳﻨﻮﻳﺎرﺳﻚ
ﻓﻲ ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ أﻣﺲ .وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،إن اﻟﺴﺪ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺳﻴﺒﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮاﺳﻨﻮﻳﺎرﺳﻚ
ﺑﺴﻴﺒﻴﺮﻳﺎ اﻧﻔﺠﺮ وأﻏﺮق
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻌﻤﺎل .ودﻫﻤﺖ ﻣﻴﺎه
اﻟﻔﻴﻀﺎن اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
ﻗﺮب ﻗﺮﻳﺔ ﺷﻴﺸﺘﻴﻨﻜﻴﻨﻮ
ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدس
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ّ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻧﺎﺋﻤﻴﻦ.

ﻗﻄﺮ :اﻟﺨﻼف اﻹﻳﺮاﻧﻲ-
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ

أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ،
ﻟﻮﻟﻮة اﻟﺨﺎﻃﺮ ،ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺑﺄن اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ إﻳﺮان
وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار.
وﺷﺪدت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻋﻘﺪت ﺿﻤﻦ
إﻃﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ،
اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان "اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ :ﻫﻞ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ
ﺿﺮورة ﺣﻞ
ﻋﻦ اﻟﺤﻞ؟" ،ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺨﻼف ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ إﻟﻰ أن
"ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
وﺟﻮد إرادة داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺪى دوﻟﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﻔﺼﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
ً
أن اﻟﺨﻼف ﻟﻴﺲ ﻃﺎﺋﻔﻴﺎ.

اﻟﺼﻮﻣﺎل :ﻣﻘﺘﻞ ٢٠
ﻣﻦ »اﻟﺸﺒﺎب« ﻓﻲ ﻛﻤﻴﻦ

ﻛـﺘــﺎﻟــﻮﻧـﻴــﻮن ﻣــﻦ أﻧ ـﺼــﺎر اﻻﻧ ـﻔ ـﺼــﺎل ﻳـﺘـﻈــﺎﻫــﺮون وﺳــﻂ
اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
وﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻧ ـﺼ ــﻒ ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت و"ﻣﺴﻴﺮات
اﻟﺤﺮﻳﺔ" ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،أﻣﺲ اﻷول،
وﻫ ــﻮ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻣـﻨــﺬ أﺣـﻜــﺎم
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺼ ــﺎدﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ دﻓ ـﻌــﺖ
ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﻟــﻼﺣ ـﺘ ـﺠــﺎج ﻓ ــﻲ ﺷ ـ ـ ــﻮارع اﻹﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ
ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل ﺷــﺮق إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻋــﻼن
اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻟﺸﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻠﺪﻳﺘﻬﺎ ،أن اﻷﻳ ــﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ّ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرت ﺑـ 1.57ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

ّ
وأﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ أن اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ
اﻟ ـﺤــﺪودي ﺑﻴﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
"ﻗﻄﻊ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ".
وﻋﻠﻰ وﻗــﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ،أﺟﻠﺖ ﻣﺒﺎراة
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
وﺿﻴﻔﻪ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻟـﻤـﻘــﺮرة ﻓﻲ
 26اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ
ﺿـﻤــﻦ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ .وذﻛ ــﺮت
ّ
ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ أن اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ رﻓـﻀــﺎ ﻟﻌﺐ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،دﻋ ــﺎ ﻛـﻴــﻢ ﺗ ــﻮرا،

ز ﻋـﻴــﻢ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ،اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟــﻼﺳـﺘـﻘــﻼل إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
وﻗ ـّ ـ ــﺎل ﺗ ـ ـ ــﻮرا ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ:
"ﻧ ـﺤــﺾ اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل رﺋﻴﺲ
وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس
إﻟ ــﻰ ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎوض ﻹﺟ ــﺮاء
ً
ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن أﻋـﻤــﺎل
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻒ ﻻ ﺗـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﻼل
ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ.
)ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻗﺘﻞ  20ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ "ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺒﺎب" ،ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ-
اﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﻲ ﻫﺠﻮم ﻣﺒﺎﻏﺖ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
ﺟﻠﻠﻘﺴﻲ وﺑﻮﻟﻮﺑﺮﺗﻲ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻫﻴﺮان وﺳﻂ
اﻟﺼﻮﻣﺎل.
وﻗﺎل ﻋﻤﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻠﻠﻘﺴﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن
اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺼﺒﺖ
اﻟﻜﻤﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ،وان
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ورود
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺪورﻳﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻗﻄﻊ
اﻹﻣﺪادات واﻟﺘﻨﻘﻞ ،وﻓﺮض
اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ.

دوﻟﻴﺎت

٢٤
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•
اﻟﻌﺪد  / 4249اﻷﺣﺪ  20أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م  21 /ﺻﻔﺮ 1441ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺆﺟﻞ إﻗﺮار »اﺗﻔﺎق ﺟﻮﻧﺴﻮن«

ً
ً
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺪا ...وﺑﺎرﻳﺲ ﻻ ﺗﺮى ﻣﺒﺮرا ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺨﺮوج
أﺟﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي
اﺟـﺘـﻤــﻊ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺎ أﻣ ــﺲ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ ﻳ ــﻮم ﺳـﺒــﺖ ﻣـﻨــﺬ ﺣــﺮب
ً
ً
اﻟـﻔــﻮﻛــﻼﻧــﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﻣ ـﻘــﺮرا ﻋﻠﻰ
اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟــﺬي ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﺑ ــﻮرﻳ ــﺲ
ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن ﻣــﻊ اﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺣــﻮل
ﺧ ـ ـ ــﺮوج اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻣــﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ً
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ﺗـﺒـﻨــﻰ ﺗـﻌــﺪﻳــﻼ
ﻳــﻮﺟــﺐ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج اﻟـﻤـﻘــﺮر
ﻓــﻲ  31اﻟـﺠــﺎري إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻋـﻠــﻰ "اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن"،
وﻳـ ـﻠ ــﺰم رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻄﻠﺐ
اﻟـﺘــﺄﺟـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻴﻮم.
ورﻓﺾ ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،وﻗﺎل إن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺮح
اﺗـﻔــﺎق ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ً
ﻣﺠﺪدا ﻏﺪا.
وﺻ ـ ـ ــﻮت اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن ﺑــﺄﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ
ً
 322ﺻــﻮﺗــﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  306أﺻــﻮات،
ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـ ــﺬي أﻋ ــﺪه
اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋ ــﻦ ﺣـ ــﺰب اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈـﻴــﻦ،
أوﻟﻴﻔﺮ ﻟﻴﺘﻮﻳﻦ ،وﻳﻠﺰم ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺑ ــﺈرﺳ ــﺎل ﺧـﻄــﺎب ﻳـﻄــﺎﻟــﺐ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻤ ـ ّـﺪ أﺟـ ـ ــﻞ اﻧ ـﻔ ـﺼ ــﺎل
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺎرئ ،
ً
ﻗﺎل ﺟﻮﻧﺴﻮن ردا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻨﻮاب،
ً
إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ً
اﻻوروﺑﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن دول اﻻﺗﺤﺎد

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ.
ورﺣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺖ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻻﺳـﻜـﺘـﻠـﻨــﺪﻳــﺔ ﻧـﻴـﻜــﻮﻻ ﺳﺘﻴﺮﺟﻦ،
ﺑﻔﺸﻞ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻻﺗﻔﺎق.
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ــﺮوﻛ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻞ ،ﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺖ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن ﺑــﺎﻻﺳــﺮاع
ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ "اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" ﺑﻌﺪ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ً
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ أن "إرﺟ ـ ـ ـ ــﺎء إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺎ
ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ".
ّوﻛــﺎن ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻧﺎﺷﺪ اﻟﻨﻮاب
ﺗﺒﻨﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
وﻗــﺎل ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎدﻫﺎ أﺟﻮاء
ﻣــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮ ،إن »اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ
ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟﻠﻤﻀﻲ
ً
ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ«.
وﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ أﻛـ ــﺪ أن اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻫﻮ
»أﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻣﻤﻜﻦ« ،ﻗﺎل ﺟﻮﻧﺴﻮن،
إن اﻟﻨﺺ ﺳﻴﺴﻤﺢ ّ
ﺑﻠﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﺒﻼد
ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺤﺎد
ﺑﺸﺄن ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء .2016
وﻗ ـ ــﺎل» :ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ أن ﻧـﺘـﺒـﻨــﻰ اﺗـﻔــﺎﻗــﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ« ،ﻣﺤﺬرا
ﻣــﻦ أن أي ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺳﻴﻜﻮن
»ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ،وﻣﻜﻠﻔﺎ وﻣﺪﻣﺮا ﺑﻌﻤﻖ
ﻟﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر« .وأﺷــﺎد ﺑـ »اﺗﻔﺎق
ﺟــﺪﻳــﺪ أﻓـﻀــﻞ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ً
واﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻣـﻌــﺎ« ،داﻋﻴﺎ
اﻟ ـﻨ ــﻮاب إﻟ ــﻰ »اﻟـﺘـﺠـ ّـﻤــﻊ وﻟ ــﻢ ﺷﻤﻞ
اﻟ ـﺒ ــﻼد« .ووﺻ ــﻒ ﺗـﺼــﻮﻳــﺖ أﻣــﺲ
ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻓــﺮﺻــﺔ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻄﺎرﺋﺔ أﻣﺲ )أ ف ب(
ً
ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ »أﻋـﺘـﻘــﺪ أن اﻷﻣــﺔ
ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﻛﺒﻴﺮ«.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﺗـﻴــﺮﻳــﺰا
ﻣــﺎي ،رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪﻫ ــﺎ اﻟ ـﻘ ــﻮي
ﻟ ـ ــﻼﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻞ إﻟـ ـﻴ ــﻪ
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺲ ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن
ﺑ ـﺸــﺄن »ﺑــﺮﻳ ـﻜ ـﺴــﺖ« .وﻗــﺎﻟــﺖ ﺧــﻼل
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،إن
ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج اﻟﺒﻼد

ﻣــﻦ دون اﺗـﻔــﺎق ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﻮت
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟ ــﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑﻲ.
أﻣـ ـ ــﺎ زﻋ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺣـ ـ ــﺰب »اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل«
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض ،ﺟ ـﻴــﺮﻳ ـﻤــﻲ ﻛــﻮرﺑ ـﻴــﻦ،
ﻓﻄﺎﻟﺐ ﺑــﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ .ووﺻ ـ ـ ــﻒ ﺗ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪات
ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن اﻟـﻤـﻠـﻘــﺐ »ﺑ ــﻮﺟ ــﻮ« ﺑــﺄن
ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻦ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟـﻌـﻤــﺎل أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ

»وﻋـ ـ ــﻮد ﺧـ ــﺎوﻳـ ــﺔ« ،ﻣ ـﺤ ــﺬرا ﻣ ــﻦ أن
ﻫ ــﺬا اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﺳ ـﻴــﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟــﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،وﻗﺎل» :ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن«.
وﻓ ـﻘــﺪ ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن ﻏــﺎﻟـﺒـﻴـﺘــﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮى
 288ﻧﺎﺋﺒﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ 320
ﺻﻮﺗﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ

إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ،ﺳﻴﻀﻄﺮ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺈرﺟﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻟـ
»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـﻀ ـ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،اﻧ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺖ
اﻟـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة ﺑـﺸــﺄن اﻧﻔﺼﺎل
ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﺷ ـ ـ ـ ــﻮارع ﻟ ـﻨ ــﺪن،
أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎر ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﺈﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ.
)ﻟﻨﺪن ـ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻨﺪا :ﺗﺮودو ﻳﺨﻮض
ﻣﻌﺮﻛﺔ »ﺑﻘﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ«
ً
ﺗﺸﻬﺪ ﻛﻨﺪا ﻏﺪا ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﺎﺳﺘﻦ ﺗﺮودو ،اﻟﺬي ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ،
ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ٌ
وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ
وﺧﺼﻤﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات،
ً ّ
ﺴﻤﺖ ﺑﺘﻮﺗﺮ
اﺗ
ﺣﻤﻠﺔ
أﻧ ــﺪرو ﺷﻴﺮ ،ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﺘﻤﺎ أﻣــﺲ اﻷول،
ّ
وﻫﺠﻤﺎت ودﻋﻮات ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ
أﻗﻠﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺘﻬﺎ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي.
وﻻ ﻳــﺰال اﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺗــﺮودو واﻟﺤﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺷﻴﺮ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﺎن ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻮاﻳﺎ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻔﻮز أﺣﺪﻫﻤﺎ
ً
ّ
ﻳﻀﻢ  338ﻧﺎﺋﺒﺎ.
ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮب اﻟﺬي
وﻳﺄﺗﻲ »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ« ﻣﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﻗﺪ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ) 18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ(
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻔﻀﻞ أداء زﻋﻴﻤﻪ ﺟﺎﻏﻤﻴﺖ ﺳﻴﻨﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات ،وﻗﺪ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺬب اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻴﺴﺎري ﻣﻦ ﻧﺎﺧﺒﻲ ﺗﺮودو .وﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻔﺮض اﻟﺤﺰب ﻧﻔﻮذه ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻗﻠﻴﺔ.
وأﻇ ـﻬــﺮت اﺳـﺘـﻄــﻼﻋــﺎت اﻟ ــﺮأي أﻧ ــﻪ ﻟـﻴــﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻓ ــﻮز أي
ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ،اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر
ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼف ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻀﻢ »اﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ«
و«اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺤﺰب اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ
»اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻜﻴﺒﻴﻜﻴﺔ« )ﻛﺘﻠﺔ ﻛﻴﺒﻜﻮﻳﺲ( دور ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻤﻠﻮك.
واﻷرﺑ ـﻌــﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ
ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑ ـ »اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑــﻮاﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻗ ــﺬر اﻟﺤﻤﻼت«
ً
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ اﻷ ُﺧـﺒــﺎر اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ .وﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﻳ ــﺎم ،أرﻏ ــﻢ ﺗ ــﺮودو ﻋﻠﻰ ارﺗ ــﺪاء ﺳﺘﺮة
ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺮﺻﺎص ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻪ
ﺗﻬﺪﻳﺪات.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﺰب
اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺮودو اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أوﺻﻠﻮه
ّ
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم  2015ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺧﻂ
أﻧﺎﺑﻴﺐ »ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺎوﻧﺘﻨﺰ« اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ ﺧﻄﺎب ﺗﺮودو اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
)ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ـ ـ أ ف ب ،د ب ا(
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رياضة
السالمية يصطدم بكاظمة في
ختام الجولة الثالثة بـ «الممتاز»

ّ َ
العدواني يحمل الحكم سبب خسارة النصر نقطتين
أحمد حامد

يلتقي السالمية مع كاظمة عند
السابعة من مساء اليوم على
استاد صباح السالم ،في ختام
مباريات الجولة الثالثة من
الدوري الممتاز لكرة لقدم ،التي
شهدت أمس األول تعادل
النصر واليرموك  ،2/2والعربي
والشباب بهدف لكل فريق.

الزنكي يشيد
بالعبي الشباب
والنجار يعترف
بمعاناة العربي

تختتم مباريات الجولة الثالثة
م ــن مـنــافـســات ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز
لكرة القدم عند السابعة من مساء
اليوم بمواجهة تجمع السالمية
وكاظمة على استاد صباح السالم
بالنادي العربي ،في حين شهدت
مباريات أمس األول تعادل النصر
وال ـ ـيـ ــرمـ ــوك  ،2-2والـ ـع ــرب ــي مــع
الشباب بهدف لكل منهما.
وي ـح ـت ــل ال ـســال ـم ـيــة ال ـمــركــز
الثالث برصيد  3نقاط ،بفوزه
ع ـل ــى الـ ـشـ ـب ــاب وال ـ ـت ـ ـعـ ــادل مــع
العربي ،في حين يحتل كاظمة
المركز الرابع بثالث نقاط ،إثر
فــوزه على اليرموك ،وخسارته
أمام الكويت.
وتـعـتـبــر ال ـم ـب ــاراة بالنسبة
إلى الفريقين غاية في األهمية،
الس ـي ـم ــا أن الـ ـب ــداي ــة ورغ ـ ــم مــا
حصداه من نقاط لم تكن مقنعة،
ّ
عطفا على اآلمــال المعلقة على
الفريقين في الموسم الحالي.
وي ــأم ــل ال ـســال ـم ـيــة أن تـكــون
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ــداي ــة ج ــدي ــدة ،بعد
أن أن ـهــت إدارة ال ـن ــادي الـجــدل
الــدائــر بشأن أزمــة المحترفين،
والـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــال ـم ـس ـت ـح ـق ــات
المالية لهم.

والمتابع لتدريبات الفريق
فــي الـفـتــرة الماضية ي ــدرك أن
مهمة السماوي والجهاز الفني
بقيادة الفرنسي ميلود حمدي
لن تكون سهلة ،وسط غيابات
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ش ـ ـهـ ــدت ـ ـهـ ــا صـ ـف ــوف
الفريق خالل الفترة الماضية،
وهــو ما أدى إلــى عــدم انتظام
التدريبات.
ّ
ويعول السماوي على كتيبة
الــا عـبـيــن المحليين بـصــورة
أكـبــر فــي مــواجـهــة البرتقالي،
السيما مساعد نــدا ،وفيصل
العنزي ،وبدر السماك ،وفواز
ع ـ ــاي ـ ــض ،م ـح ـم ــد ال ـ ـهـ ــويـ ــدي،
وغيرهم ،إال أن الفريق يعاني
غياب محمد الهدهود بداعي
اإلصابة بالرباط الصليبي.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،فـ ـ ــإن كـتـيـبــة
ال ـم ــدرب بــوريــس بــونـيــاك في
كــاظـمــة كــانــت أك ـثــر اس ـت ـقــرارا
فــي الـتــدريـبــات ،وبــدت الرغبة
أك ـ ـ ـ ّبـ ـ ــر ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال فـ ـت ــرة
تــوقــف الـ ــدوري لــرفــع مـعــدالت
اللياقة البدنية ،وزيــادة حالة
االنسجام بين الالعبين.
ويـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد كـ ـ ــاظ ـ ـ ـمـ ـ ــة قـ ــائـ ــد
ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـ ـ ـشـ ـ ــاري الـ ـع ــازم ــي

جانب من مباراة النصر واليرموك (تصوير جورج رجي)
بـ ــداعـ ــي اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،فـ ــي حـيــن
تـ ـب ــدو ال ـح ــال ــة ال ـف ـن ـيــة لـبـقـيــة
الالعبين فــي قمتها ،السيما
ع ـم ــر ال ـح ـب ـي ـتــر ال ـم ـت ــأل ــق مــع
األزرق في المواجهة األخيرة
أمام تركمانستان ،إلى جانب
عبدالله الظفيري ،وناصر فرج.

غضب في النصر
من جانبه ،حمل مدير جهاز
الـكــرة فــي ن ــادي النصر فيصل
العدواني الحكم هاشم الرفاعي
مسؤولية فقدان فريقه نقطتين
فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك فــي
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت بينهما
أمــس األول ،وانتهت بالتعادل
اإليجابي بهدفين لكل فريق.
وك ـ ــان ال ـن ـص ــر ق ــد ن ـج ــح فــي
إنـ ـه ــاء الـ ـش ــوط األول بـهــدفـيــن
مــن دون رد ،لـيـعــادل الـيــرمــوك

الـنـتـيـجــة ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
مستغال النقص الـعــددي الــذي
عـ ــانـ ــاه ال ـع ـن ــاب ــي ب ـع ــد إش ـه ــار
البطاقة الحمراء لمدافع الفريق
خـ ــالـ ــد ش ـ ــام ـ ــان ب ـ ــداع ـ ــي ل ـمــس
ال ـ ـكـ ــرة خ ـ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزاء
م ـن ــذ ال ــدق ـي ـق ــة  40ف ــي ال ـش ــوط
األول ،ليتقاسما نقاط المباراة،
وي ـح ـص ــدا ال ـن ـق ـطــة األولـ ـ ــى في
مشوارهما بالبطولة.
وق ــال الـعــدوانــي إن الرفاعي
الـ ـ ـ ــذي أدار الـ ـلـ ـق ــاء هـ ــو سـبــب
خ ـســارة ا لـنـصــر لنقطتين ،في
إشارة إلى أن قراره ضد الالعب
خالد شامان غير صحيح.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل مـ ــديـ ــر ال ـ ـكـ ــرة فــي
الـنـصــر ع ــن مـعــايـيــر اسـتـخــدام
تقنية الفيديو (الفار) في مباراة
وإهـمــال نفس األمــر فــي مباراة
أخرى.

أزرق اليد يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في «اآلسيوية»
خسر مباراته األولى أمام المنتخب البحريني
يـلـتـقــي ف ــي ال ــراب ـع ــة م ــن م ـســاء ال ـيــوم
منتخبنا الوطني األول لكرة اليد ،نظيره
الـكــوري الجنوبي ،ويليها في السادسة
ً
مساء مباراة منتخبي إيــران والبحرين،
وتجري المباراتان على الصالة الرئيسية
بمجمع الــدحـيــل فــي العاصمة القطرية
الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
المجموعة الثانية للتصفيات اآلسيوية
المؤهلة ألولمبياد طوكيو .2020
وكان أزرق اليد سقط في أول اختبار
رسـ ـم ــي ل ــه ف ــي ال ـب ـط ــول ــة أمـ ـ ــام نـظـيــره
البحريني بنتيجة ( 26-21الشوط األول
 ،)12-10بينما حقق المنتخب اإليراني
أول مفاجآت فــي هــذه التصفيات ،بعد
ف ــوزه عـلــى ال ـك ــوري الـجـنــوبــي بنتيجة
 28-27أمس األول ،في الجولة األولى من
المجموعة الثانية.
ب ــذل ــك ت ـ ـسـ ــاوى ال ـب ـح ــري ــن وإي ـ ـ ــران
بنقطتين في المركزين األول والثاني،
يليهم كوريا والكويت بدون رصيد.

األمل في كوريا
يتطلع األزرق اليوم للتعويض على
حـســاب كــور يــا الجنوبية للمحافظة

على حظوظه في التأهل للدور الثاني،
ً
وعــدم تــوديــع البطولة مبكرا ،وكذلك
ال ـش ــيء نـفـســه يـنـطـبــق عـلــى الـخـصــم،
لــذلــك سـتـكــون ال ـم ـب ــاراة صـعـبــة على
الطرفين.
وي ـع ـت ـم ــد م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـب ـنــا يــريــم
سيال على محمد وعبدالله الغربللي
ف ــي ال ـخــط ال ـخ ـل ـفــي ،م ــع إش ـ ــراك ف ــواز
عبدالهادي على فترات ،كما يعول على
عبدالله الخميس في صناعة األلعاب،
وفي األطراف لديه مشاري ومشعل طه،
كما يدفع بعبدالعزيز نجيب كعامل
خبرة لقيادة الالعبين داخل الميدان،
فضال عن تحركات عبدالرحمن البالول
على الدائرة وسالم محبوب فيما بين
الطرف وصناعة األلعاب والظهير.
أمــا فــي التشكيل الدفاعي فيلعب
سيال بطريقة الــدفــاع  5-1مــع خــروج
مــدافــع إلش ـغــال ال ـقــوة ال ـضــاربــة لــدى
ال ـخ ـصــوم ،ويـعـيــب ال ـط ــرق الــدفــاعـيــة
لمنتخبنا بطء العودة للدفاع مع ترك
المساحات للهجمات العكسية وعدم
اللعب على المضمون.
وفي الطرف اآلخر (كوريا الجنوبية)

جانب من مباراة الكويت مع نظيره البحريني
يعاني من غياب  8العبين أساسيين،
على خلفية أحداث دارت بين الالعبين
وإدارة منتخبهم في أحد المعسكرات
التدريبية.
وف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة يـتـطـلــع

م ـن ـت ـخ ـبــي اي ـ ـ ــران وال ـب ـح ــري ــن لـحـســم
تأهلهما للدور الثاني في البطولة ،لذا
سيسعي المنتخبان النتزاع نقطتي
اللقاء في مباراة من المتوقع أن تكون
على صفيح ساخن من البداية للنهاية.

وبين أن إدارة النصر تقدمت
باحتجاج ضد الحكم الرفاعي،
مستعينة بشريط المباراة الذي
يوضح أن الالعب خالد شامان
لم يلمس الكرة.
من جهة أخرى ،أعرب مدرب
اليرموك هاني الصقر عن رضاه
بالمستوى ال ــذي قـ ّـدمــه فريقه،
السيما في الشوط الثاني.
ّ
وبين أن الجهاز الفني يسعى
ّ
إلـ ـ ــى م ـع ــال ـج ــة ح ــم ــى الـ ـب ــداي ــة
الـتــي تصيب الفريق فــي بداية
كــل م ـبــاراة منذ بــدايــة الموسم
ال ـح ــال ــي ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه فــي
تـ ـج ــان ــس أك ـ ـبـ ــر ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن
الموجودين مع اليرموك.

نقطة للعربي
وفـ ــي ث ــان ــي م ـب ــاري ــات أمــس
األول ،ا ل ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت تـ ـع ــادال

سلة األبيض إلى المغرب
للمشاركة في «العربية»
يغادر صباح اليوم وفد فريق كرة
السلة في نــادي الكويت إلــى المغرب
للمشاركة في بطولة األندية العربية
لكرة السلة ،التي ستقام هناك خالل
الفترة من  23حتى  31أكتوبر الجاري.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة  13فــريـقــا،
ً
فضال عن نادي جمعية سال المغربي
المستضيف ،االتحاد السكندري بطل
النسخة الماضية ،والجزيرة المصري،
وب ـ ـيـ ــروت ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأهـ ـل ــي س ــداب
العماني ،والريان القطري ،وااللماني
الـ ـس ــودان ــي ،وس ـط ــاول ــي ال ـج ــزائ ــري،
وخدمات البرج الفلسطيني ،والرفاع
البحريني ،وأ هـلــي طرابلس الليبي،
واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـم ـن ـس ـت ـيــري ال ـتــون ـســي،
والجيش الملكي كممثل ثان للمغرب،
إلى جانب األبيض.
وستقام اليوم قرعة البطولة التي
سـيـتــم خــالـهــا إصـ ــدار ال ـج ــدول بعد
معرفة نتائج القرعة ،وتــوزيــع الفرق
على المجموعات.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ق ـ ـ ــد ت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ــع
المحترفين األميركيين سيدريك سيميز
ً
وكوامي فون ،استعدادا للبطولة ،التي
حصل االبيض في مشاركاته السابقة
فيها على المركز الثالث.

إيجابيا بين العربي والشباب
بـهــدف لـكــل فــريــق ،أب ــدى نائب
رئيس جهاز الكرة أحمد النجار
ع ــدم رض ــاه عــن م ــردود فريقه،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ه ــدف ال ـت ـعــادل
المتأخر ،الذي سجله المحترف
ال ـس ـن ــوس ــي الـ ـ ـه ـ ــادي فـ ــي آخ ــر
أوقات المباراة حفظ ماء الوجه
قليال.
وق ـ ــال إن ال ـع ــرب ــي ل ــم يظهر
ب ــال ـص ــورة ال ـم ـط ـلــوبــة ،ووض ــع
نـ ـفـ ـس ــه تـ ـح ــت الـ ـضـ ـغ ــط ح ـتــى
نـهــايــة الــوقــت ،مـعــربــا عــن أمله
ّ
يتحسن األداء فــي قــادم
فــي أن
المباريات.
واعترف بــأن العربي يعاني
بـعــض األم ــور الـتــي أث ــرت على
استقرار الفريق ابتداء من تغيير
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ،وص ـ ـ ــوال ال ــى
إصابة عدد كبير من الالعبين،

وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف
البرازيلي ماريون وعلي خلف
وأحمد يونس وفيصل عجب.
من جانبه ،قال مدرب الشباب
خ ــال ــد ال ــزن ـك ــي إن ف ــري ـق ــه ك ــان
يستحق نقاط المباراة الثالث،
عطفا على ما ّ
قد مه في اللقاء،
مـ ـشـ ـي ــدا ب ـم ـس ـت ــوى ال ــاع ـب ـي ــن
وان ـض ـب ــاط ـه ــم ال ـخ ـط ـط ــي مـنــذ
بداية المباراة وحتى النهاية.
واعتبر أن التعادل في الوقت
المحتسب بدال من الضائع ،أمر
مقبول ،السيما أن الهدف جاء
مــن ك ــرة ثــابـتــة وبـفـضــل مـهــارة
في التسديد من العب العربي.

الموسى يدعو الغانم
لمهرجان اعتزاله

ً
الغانم مستقبال الموسى

ّ
وجه العب نادي القادسية ومنتخبنا الوطني لكرة القدم السابق
عبدالرحمن الموسى الدعوة إلى رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
لحضور مهرجان اعتزاله ،الذي سيقام تحت رعاية رئيس النادي
الشيخ خالد الفهد ،وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الفريق
األول لكرة القدم بالقادسية بنظيره من الكويت في  25الجاري،
على استاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن الجولة الرابعة
من القسم األول من دوري فيفا.
من جهته ،أشاد الغانم بالالعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي
ً
مع األندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها ،مطالبا إيــاه ببذل
المزيد خالل الفترة المقبلة من أجل خدمة الكرة الكويتية.

ّ
ً
«ناشئي اليد» دشن تدريباته استعدادا لـ «العربية» بطولة «آسيا  »25للبولينغ تفتتح اليوم
•
بمشاركة  27دولة
محمد عبدالعزيز

ّ
دشن منتخبنا الوطني للناشئين لكرة
اليد تدريباته ،ظهر أمس ،على صالة مركز
ً
الـشـهـيــد فـهــد األح ـمــد بــالــدعـيــة اس ـت ـعــدادا
للمشاركة في منافسات البطولة العربية
لمنتخبات الناشئين مواليد  ،2002المقرر
أن تستضيفها مدينة نابل التونسية خالل
ال ـف ـتــرة مــن  27ال ـج ــاري وح ـتــى  3نوفمبر
المقبل.

وحضر الحصة التدريبية األولى عضو
م ـج ـلــس إدارة االت ـ ـحـ ــاد م ـح ـمــد ال ـع ــازم ــي
والجهاز الفني واإلداري للمنتخب بقيادة
المدرب محمد مبارك ومساعده المخضرم
مساعد الــرنــدي ومشرف المنتخب محمد
العوض ،إضافة  19العبا من أصــل  24تم
ضمهم في القائمة األولـيــة ،حيث ّ
تغيب 5
العبين ألسباب مختلفة.
واشتملت التدريبات على بعض الجوانب
الفنية وتدريب باستخدام الكرة ،إضافة الى

التركيز على المران الخططي والتكتيكي،
ً
استعدادا للبطولة.
وأكد المدرب المساعد ،مساعد الرندي،
ً
أن التدريب سيكون بشكل مكثف يوميا على
صــالــة االت ـحــاد حتى مــوعــد الـمـغــادرة إلى
تونس مقر إقامة البطولة العربية.
وأشار الرندي إلى أن هناك تصفية قبل
السفر ،حتى يصل عــدد الالعبين إلــى 18
ً
العبا وفقا لشروط البطولة.

«منتخب الصاالت» تأهل لنهائيات آسيا
ت ــأه ــل مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
للصاالت إلــى نهائيات كــأس آسيا المقرر
إقامتها في تركمانستان  ،2020عقب الفوز
الكبير الذي حققه على نظيره العراقي أمس
األول ،في المباراة التي جمعتهما بالجولة
الثالثة للتصفيات اآل سـيــو يــة المقامة في
البحرين.
واحتفظ األزرق بصدارة المجموعة بعد
تحقيقه االنتصار الثالث على التوالي على
الـ ـع ــراق ،إذ س ـبــق أن تـغـلــب ع ـلــى فلسطين
واإلمارات ،في حين يواجه منتخب البحرين
اليوم في مباراة تحصيل حاصل.
واستطاع المنتخب أن يفرض أسلوبه على
مواجهته األخيرة ،كما المباريات السابقة،
لينتزع الفوز والتأهل عن جدارة واستحقاق.
وتقام التصفيات عبر مجموعتين ،ويشارك
منتخب الكويت بالمجموعة األولى إلى جانب
الـبـحــريــن ،وال ـع ــراق ،واإلم ـ ــارات ،وفلسطين،
في حين المجموعة الثانية تضم منتخبات
لبنان ،وقطر ،والسعودية ،وعمان.

منتخب الكويت لكرة قدم الصاالت
ويتأهل فريقان عن كل مجموعة مباشرة
إل ــى الـنـهــائـيــات اآلس ـي ــوي ــة ،ف ــي وق ــت يلعب
صاحبا الـمــركــزيــن الـثــالــث مــن كــل مجموعة
م ـب ــاراة فــاصـلــة لـتـحــديــد الـمـتــأهــل الـخــامــس
لنهائيات كأس آسيا للصاالت التي تقام العام
المقبل في تركمانستان.
وضـ ـم ــت ق ــائ ـم ــة األزرق الـ ـت ــي اخ ـت ــاره ــا

الـ ـم ــدرب ري ـ ـكـ ــاردو س ــوب ــرال  14العـ ـب ــا ،هم
محمد الهزيم ،وفهد الخواري ،وعبدالرحمن
الـ ــوادي ،وعـبــدالـعــزيــز داوود ،وعبدالرحمن
الطويل ،وعبدالرحمن المسبحي ،وحمد حياة،
ويوسف الخليفة ،وحمد العوضي ،وسلطان
الماجد ،وأحمد الفارسي ،وناصر العلبان،
وصالح الفاضل وعبدالعزيز البسام.

ت ـف ـت ـت ــح ف ـ ــي الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ــن م ـ ـسـ ــاء الـ ـي ــوم
مـ ـن ــا فـ ـس ــات بـ ـط ــو ل ــة "آ س ـ ـيـ ــا  "25ل ـل ـبــو ل ـي ـنــغ
للرجال والسيدات رسميا ،تحت رعاية سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك،
وبحضور وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،ممثال عن سموه.
وتستضيف الكويت البطولة للمرة األولى
فــي تــاريـخـهــا ،بـمـشــاركــة  228الع ـبــا والعـبــة
يمثلون  27دولة ،وتستمر منافساتها حتى
 30الجاري.
وي ـش ــارك ف ــي ه ــذا ال ـح ــدث ال ـق ــاري الـكـبـيــر
منتخبات أفغانستان ( 7العبين وال عـبــات)،
وأستراليا ( ،)12والصين ( ،)12وهونغ كونغ
( ،)9والهند ( ،)9وإندونيسيا ( ،)11والبحرين
وإيران واليابان واألردن بواقع ستة العبين.
ويمثل العراق  4العبين ،ومن كازاخستان
( ،)5و ك ــور ي ــا ا ل ـج ـنــو ب ـيــة ( ،)12و م ـك ــاو (،)6
وماليزيا ( ،)12و عـمــان ( ،)6وباكستان (،)6
والفلبين ( ،)12و قـطــر ( ،)6وا لـسـعــود يــة (،)6
و سـنـغــا فــورة ( ،)12و ت ــا ي ــوان ( ،)12و تــا يـلـنــد
( ،)12واإلمارات ( ،)6وأوزبكستان ( ،)7إضافة
للكويت ( ،)12و مـصــر ( ،)8علما أن األ خـيــرة
تشارك كونها عضوا في االتحاد اآلسيوي،
لعدم وجود اتحاد إفريقي للعبة.
و كــا نــت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت
أمس ،أن  154العبا و 74العبة سيتنافسون
عـلــى مـســابـقــات الـبـطــولــة الـمـخـتـلـفــة ،والـتــي
ت ـش ـمــل ف ـئ ــات الـ ـف ــردي والـ ــزوجـ ــي وال ـث ــاث ــي
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق وال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام واألس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة
و"الـ ـم ــاسـ ـت ــرز" ،مــوض ـحــة أن ع ــدد الــاعـبـيــن

تدريبات سيدات البولينغ
والالعبات المشاركين هو األكبر في تاريخ
الـبـطــولــة ،ال ـتــي انـطـلـقــت فــي سـنـغــافــورة
عام .1970
وأ ض ـ ــا ف ـ ــت ا ل ـل ـج ـن ــة أن ح ـف ــل ا ف ـت ـت ــاح
ال ـب ـط ــول ــة ال ـ ــذي س ـي ـق ــام الـ ـي ــوم ف ــي ف ـنــدق
كـ ــراون ب ــازا سـيـشـهــد ح ـضــور ع ــدد من
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ــدولـ ـي ــة
والمحلية ،بينها رئيس االتحادين
الـ ــدولـ ــي واآلس ـ ـيـ ــوي ورئـ ـي ــس ن ــادي
البولينغ الكويتي الشيخ طالل
ال ـم ـح ـمــد ،إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدد مــن
رؤسـ ـ ـ ــاء االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات اآلسـ ـي ــوي ــة
المشاركة في البطولة.
(كونا)

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ﻗﺬﻳﻔﺔ أﻟﻮﻧﺴﻮ ﺗﺤﻄﻢ ﻋﻨﺎد ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ وﺗﻘﻮد ﺗﺸﻠﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز
دلبلا

•
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ً ً
ﺣﻘﻖ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻧﺘﺼﺎرا ﺻﻌﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ،ﺑﻬﺪف
دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻜﺘﻔﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﻊ واﺗﻔﻮرد

ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻗﻔﺰ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ

ﺣ ـﻄــﻢ ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ ﻋ ـﻨ ــﺎد ﺿﻴﻔﻪ
ﻧ ـﻴــﻮﻛــﺎﺳــﻞ ،واﻧ ـﺘ ــﺰع ﻓ ــﻮزا ﻏﺎﻟﻴﺎ
 -١ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ،ﻟـﻴـﻘـﻔــﺰ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﺆﻗـﺘــﺎ إﻟــﻰ ﺣـﻴــﻦ اﻧﺘﻬﺎء
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
وﺷﻬﺪت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﻳﻀﺎ
ﻓـ ــﻮز إﻳـ ـﻔ ــﺮﺗ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎم
-٢ﺻـ ـﻔ ــﺮ ،وﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ  ،١ -٢وأﺳﺘﻮن ﻓﻴﻼ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮاﻳﺘﻮن  ،١-٢وﺗﻌﺎدل ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻣﻊ
واﺗﻔﻮرد  ،١-١ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﻣﻊ
ﺳﺎوﺛﻬﻤﺒﺘﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
وﺑﻮرﻧﻤﻮث ﻣﻊ ﻧﻮروﻳﺘﺶ ﺳﻴﺘﻲ
ﺳﻠﺒﻴﺎ.
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎد "ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻣ ـ ـﻔـ ــﻮرد
ﺑﺮﻳﺪج" ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺪن ،أﻧﻘﺬ
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮس
أﻟﻮﻧﺴﻮ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﻦ
ﺿﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ،وﺳﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،٧٣
ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ.
ور ﻏ ــﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ،
واﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺷ ــﻮﻃ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ،ﻋــﺎﻧــﻰ
ً
ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜ ـﺘــﻞ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻴ ــﻮﻛ ــﺎﺳ ــﻞ ،اﻟ ــﺬي
ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط
ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﺣﻘﻖ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎﺗ ــﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻴﺮﻓﻊ ر ﺻـﻴــﺪه إﻟﻰ
 ١٧ﻧﻘﻄﺔ ،وﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻓﻘﻂ ﺧﻠﻒ
ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،وﺑﻔﺎرق ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻤﺘﺼﺪر.
واﺳﺘﻌﺪ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز
ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ أﻳ ــﺎﻛ ــﺲ
اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﻓ ــﻲ أﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮدام ﻳــﻮم
اﻷرﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟ ـ ـﺜـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺎت دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑــﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ.
وأﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴ ــﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮا اﺿ ـﻄــﺮارﻳــﺎ ﻓﻲ
ا ﻟـ ــﺪ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ  ٤٣ﺑ ـ ـﻨـ ــﺰول
ﻣ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﻮ ﻛــﻮﻓ ــﺎﺳ ـﻴ ـﺘ ــﺶ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ روس ﺑﺎرﻛﻠﻲ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ،ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء
ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮط اﻷول
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ.
و ﻛـﺴــﺮ ﺗﺸﻠﺴﻲ
ﻋﻨﺎد ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٧٣ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻫـ ـ ــﺪف اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟ ـ ــﺬي

ﺗــﺮﺟــﻢ ﺑــﻪ ﺗـﻔــﻮق اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎراة.
وﺟﺎء اﻟﻬﺪف إﺛﺮ ﻫﺠﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ وﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻌﺒﻬﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺘﺶ وﺻﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺮة
إﻟﻰ أودوي داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء،
ﻟـﻴـﻬـﻴـﺌـﻬــﺎ ﺑ ـ ــﺪوره إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮس
أﻟـ ــﻮﻧ ـ ـﺴـ ــﻮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاء ،ﻟـﻴـﺴــﺪدﻫــﺎ ﻗﻮﻳﺔ
ﻓــﻲ اﺗـﺠــﺎه اﻟــﺰاوﻳــﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻠﻰ
ﻳﺴﺎر اﻟﺤﺎرس ﺣﻴﺚ ﺳﻜﻨﺖ اﻟﻜﺮة
اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﺑ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎوﻻت ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺸــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻖ اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وﻗﻔﺰ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ
 ،١-٢ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ
ﻋﻨﺪ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ.
وﻧـﻘــﺪم ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ﺑـﻬــﺪف ﺳﺠﻠﻪ
ﻛــﺮﻳــﺲ وود ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٢٦ورد
ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﺳﺠﻠﻬﻢ ﺟﻴﻤﻲ
ﻓ ـ ــﺎردي وﻳ ـ ــﻮري ﺗـﻴـﻠـﻴـﻤــﺎﻧــﺲ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  ٤٥و.٧٤

ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم وواﺗﻔﻮرد
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـﺘ ــﺎد "ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم"،
وﺟﻪ واﺗﻔﻮرد ﻟﻄﻤﺔ ﻣﺒﻜﺮة إﻟﻰ

أﻟﻮﻧﺴﻮ ﻧﺠﻢ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم و ﺗـﻘــﺪم ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻬﺪف ﻣﺒﻜﺮ ﺟﺪا ﺳﺠﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
دوﻛﻮري ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ،
وﺑـ ـ ـ ــﺎءت ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻻت اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺸــﻞ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا

اﻟﺸﻮط ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺪم واﺗﻔﻮرد.
وﻟ ـﻜــﻦ دﻳ ـﻠــﻲ آﻟ ــﻲ ﺳـﺠــﻞ ﻫــﺪف
اﻟـﺘـﻌــﺎدل واﻹﻧ ـﻘ ــﺎذ ﻟﺘﻮﺗﻨﻬﺎم ﻓﻲ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،٨٦ﻟـﻴــﺮﻓــﻊ رﺻ ـﻴــﺪه إﻟــﻰ
 ١٢ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ

أرﺑــﻊ ﻧﻘﺎط ﻟــﻮاﺗـﻔــﻮرد ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮ.
وﺗﺨﻠﺺ إﻳـﻔــﺮﺗــﻮن ﻣــﻦ دواﻣــﺔ
اﻟـﻬــﺰاﺋــﻢ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ واﻧ ـﺘــﺰع ﻓــﻮزا
ﻏــﺎﻟ ـﻴــﺎ -٢ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎم.

ورﻓﻊ إﻳﻔﺮﺗﻮن رﺻﻴﺪه إﻟﻰ ﻋﺸﺮ
ﻧ ـﻘــﺎط ﻟـﻴـﻘـﻔــﺰ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ
ﻋ ـﺸــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻮز أﻣﺲ ﺑﻌﺪ
أرﺑﻊ ﻫﺰاﺋﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ،

وﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ وﻳﺴﺘﻬﺎم ﻋﻨﺪ ١٢
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻣ ـﻨ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
)د ب أ(

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺟﺮاح ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ »أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد«
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـﻤـﺘـﺼــﺪر ،ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ
ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاح ﻏـ ــﺮﻳ ـ ـﻤـ ــﻪ ﻣ ــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺪارﺗﻪ
ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪوري اﻻﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي
ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ،ﺣـﻴــﻦ
ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﺎن اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻌ ــﺐ
أوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
ﺗﺮاﻓﻮرد.

ﻓﺎن داﻳﻚ ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

ﻣﺎﺗﻴﺐ ﻳﺠﺪد ﻋﻘﺪه ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺪز
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أﻧ ــﻪ ﻣ ــﺪد ﻋـﻘــﺪ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺟﻮﻳﻞ ﻣﺎﺗﻴﺐ.
وﻛ ــﺎن ﻋـﻘــﺪ ﻣــﺎﺗـﻴــﺐ ﻳـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻓ ــﻲ ﺧـﺘــﺎم
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻓ ـﻀــﻞ وﺿــﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑـﻴــﻦ ﻳ ــﺪي ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب.
وﻟــﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋــﻦ ﻣــﺪة ﻋﻘﺪ
ﻣــﺎﺗـﻴــﺐ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻟـﻜــﻦ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ
ذﻛﺮت أن ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ أﻧﻔﻴﻠﺪ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .٢٠٢٤
وﻗﺎل ﻣﺎﺗﻴﺐ ) ٢٨ﻋﺎﻣﺎ( ﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ" :إﻧــﻪ
ﺷ ـﻌــﻮر راﺋـ ــﻊ أن أﻛـ ــﻮن ﺟ ــﺰءا
ﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة أﻃ ـ ـ ــﻮل ﻣـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي.
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻞ،
ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺣﻘﺎ ﺑﻤﺪى ﺣﺠﻢ
اﻟﻨﺎدي".
وأﺿﺎف" :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺎب
وﻣﻮﻫﻮب ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﺎ ﺟﺎﺋﻊ )ﻟﻸﻟﻘﺎب( .ﻟﻘﺪ رأﻳﻨﺎ
ﻛ ـﻴــﻒ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﺸــﻲء،
وﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى".
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وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،أﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف أﺑﺪا
ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ،ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ وﺑﺬل
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪك ،ﺛﻢ ﺳﻨﺮى .إﻧﻪ ﻟﺸﺮف ﻟﻲ أن
أﻛﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي ،ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ
اﻟﻨﺎس أﻧﻨﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ وﻳﺮﻳﺪون
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻲ".
واﻧ ـ ـﻀـ ــﻢ ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺐ إﻟ ـ ــﻰ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﻓــﻲ
ﺻﻔﻘﺔ اﻧـﺘـﻘــﺎل ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻧ ــﺎدي ﺷﺎﻟﻜﻪ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﻧﺠﺢ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻪ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓــﺎن داﻳﻚ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ
دﻓـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
اﻟﻜﺮواﺗﻲ دﻳــﺎن ﻟﻮﻓﺮن
وﺟﻮ ﻏﻮﻣﻴﺰ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺐ
ﻓﻲ  ١٠٧ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻊ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻓ ــﻮزه ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
-٢ﺻﻔﺮ.

ﻣﺎﺗﻴﺐ

و ﺗ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ  ١٥ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـﻤـﺘـﺼــﺪر ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ
ا ﻟـ ـﻜ ــﺎ ﻣـ ـﻠ ــﺔ ) (٢٤و ﻣ ــﺎ ﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﺸ ــﺮ ،ﺑـﻌــﺪ
ﻣ ــﺮور ﺛـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﻓـﻘــﻂ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺣ ـﻘ ــﻖ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﻓـ ــﻲ اﺛ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ
ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ اﻟ ـ ــ ،١٣ﺑﻌﺪ
أن ﺗﻌﺮض ﻻﻋـﺒــﻮه ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
وﺗﻠﻘﻰ ﺻﻔﻌﺔ أ ﺧ ــﺮى ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ
ﺣ ــﺎرﺳ ــﻪ اﻻﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ داﻓ ـﻴ ــﺪ دي
ﺧﻴﺎ ،ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪ ﺿ ـﻤــﻦ ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت
ﻛﺄس أوروﺑﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع،
وﻻﻋ ــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮل
ﺑﻮﻏﺒﺎ.

إﻻ أن اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻟ ـﻨــﺮوﻳ ـﺠــﻲ
أوﻟـﻴــﻪ ﻏــﻮﻧــﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ دﻋﺎ
ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﻘ ـﺒــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻧــﺎدﻳ ـﻴــﻦ
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎي
ﺳ ـﺒــﻮرﺗــﺲ "أﺗ ـﻄ ـﻠــﻊ داﺋ ـﻤ ــﺎ اﻟــﻰ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ﻛ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة .ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺟـ ـﻴ ــﺪة ﻟ ـﻨ ــﺎ ﻟـﺘـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ".
ﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺤـ ـﻘ ــﻖ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺮﺑـ ــﻮل أي
اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر ﻓـ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻪ اﻟ ـﺴــﺖ
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﻰ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ،وﺣــﺬر
اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي أﻧﺪرو روﺑﺮﺗﺴﻮن
ﻣ ــﻦ أن اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت ﺗـﺴـﻘــﻂ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﺪاوة اﻻزﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.

وﻗ ــﺪ ﺗـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﻋــﻮدة
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺟﻮﻳﻞ ﻣﺎﺗﻴﺐ اﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل،
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻮدة اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ
ـﻼح اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻌ ــﺮض
ﺻـ ـ ــﻼ
ﻼ
ﻻﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻛــﺎﺣ ـﻠــﻪ
ـﻼل اﻟ ـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ
ﺧ ــﻼ
ﻼ
ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ
 ١ -٢ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺔ
اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ،
ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ.

راﺷﻔﻮرد ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

ﻫﺪف ﻗﺎﺗﻞ ﻷوﻏﺴﺒﻮرغ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺑﺎﻳﺮن ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓـﺸــﻞ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻓﻲ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ أﻣﺎم ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺷﺒﺎﻛﻪ
ﻫـ ــﺪف ﺗـ ـﻌ ــﺎدل أﻣ ـ ــﺎم ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ أوﻏ ـﺴ ـﺒ ــﻮرغ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ  ،٢-٢أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻓ ـﺒ ـﻌ ــﺪ اﻛـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻪ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي  ٢-٧ﻓــﻲ دوري اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل ،ﺳﻘﻂ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـﺒــﺎﻓــﺎري أﻣــﺎم ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ  ٢-١ﻗﺒﻞ
أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﻦ ،ﻣــﺎﻧـﺤــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ وﺳــﻂ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮزه اﻷول ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ "أﻟﻴﺎﻧﺰ أرﻳﻨﺎ".
وﺗـﺨـﻠــﻒ ﺑــﺎﻳــﺮن ﺑـﻌــﺪ ﻧـﺼــﻒ دﻗـﻴـﻘــﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺸــﺎب ﻣــﺎرﻛــﻮ رﻳﺨﺘﺮ اﻟ ــﺬي ﺗﻄﺎول
ﻟﺮأﺳﻴﺔ ﻟﺮاﻧﻲ ﺧﻀﻴﺮة ،وﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ
ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻳﺮن ﻋــﺎدل ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ "ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻛــﺎ أرﻳـﻨــﺎ" ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻓﻪ
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑــﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ،ﻣﺴﺠﻼ
ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ.
وﻟﻌﺐ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳﻴﺮج ﻏﻨﺎﺑﺮي ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﺘﻘﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟـﺒــﻮﻟـﻨــﺪي ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺒــﺎك ﻣﻦ
زاوﻳــﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟـﺤــﺎرس )،(١٤
ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت

ﻓﻴﻨﺒﻮﻏﺎﺳﻮن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻌﺎدﻻ رﻗﻢ اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎر اﻳﻤﺮﻳﻚ اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  .٢٠١٦-٢٠١٥وﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪوره
اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺿﺪ أوﻧﻴﻮن ﺑﺮﻟﻴﻦ.
وﻳﻌﻴﺶ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ) ٣١ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﺘﺮة
راﺋﻌﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ١٦ﻫﺪﻓﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ  ١٢ﻣﺒﺎراة ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.

وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺘــﺄﺧــﺮ ﻏ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺮي اﻟ ـ ــﺬي ﺳـ ــﺪد ﻛــﺮة
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ) ،(٣٩ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟــﺰاوﻳــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ) .(٤٩وﻫــﺬا اﻟـﻬــﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻠﻪ ﻏﻨﺎﺑﺮي ﻟﺒﺎﻳﺮن ﺧﺎرج أرﺿﻪ.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺤﺎول اﺿﺎﻓﺔ ﻫﺪف
اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ،ﺑﺎﻏﺘﻪ أوﻏﺴﺒﻮرغ ،اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ

ﻓﻮزا وﺣﻴﺪا ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻻﻳﺴﻠﻨﺪي
اﻟﻤﺨﻀﺮم اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻓﻴﻨﺒﻮﻏﺎﺳﻮن ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻛﺮة
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻘﺸﺮة ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
ﻛﻮردوﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ).(90+1
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻘﺪم ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ ﺑﻬﺪف
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﻴﻤﻮ ﻓﻴﺮﻧﺮ ) ،(54ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺎﻏﺘﻪ
ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﻓــﺎوت ﻓﻴﻐﻬﻮرﺳﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،82ﺣﺎرﻣﺎ
اﻳﺎه ﻣﻦ ﺻﺪارة ﻣﺆﻗﺘﺔ.
وﻣ ـﻨ ــﻲ ﻓ ــﺮاﻳـ ـﺒ ــﻮرغ ﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرﺗــﻪ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻓ ـﻘــﻂ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ارض أوﻧ ـﻴ ــﻮن
ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪﻓﻲ
ﻣﺎرﻳﻮس ﺑﻮﻟﺘﺮ ) (1واﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻣﺎرﻛﻮس
اﻳﻨﻐﻔﺎرﺗﺴﻦ ).(84
وﺗﻌﺎدل ﻓﻴﺮدر ﺑﺮﻳﻤﻦ ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﻫﺮﺗﺎ
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪف ﻟﻼﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟــﻮش ﺳﺎرﺟﻨﺖ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  19ﻋﺎﻣﺎ ) (7ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف ﻟﻠﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
دودي ﻟﻮﻛﻴﺒﺎﻛﻴﻮ ).(70
وﺑﻬﺪف ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﻓﺎز ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوﺳﻠﺪورف
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﺳﺠﻠﻪ روﻓﻦ ﻫﻴﻨﻴﻨﻐﺰ )،(82
ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻛﻤﻞ اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻌﺸﺮة ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻟﻄﺮد اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ادﻣﻴﻠﺴﻮن ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺲ ).(45

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﻀﺮب إﻳﺒﺎر ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ وأﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
ﺣﻘﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
اﻧﺘﺼﺎرا ﺛﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
إ ﻳ ـﺒــﺎر ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ا ﻣــﺲ،
ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻣـ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ أﻧـ ـﻄ ــﻮان
ﻏــﺮﻳــﺰﻣــﺎن ) (13واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻲ ) (58
واﻷوروﻏـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟ ــﻮﻳ ــﺲ
ﺳــﻮارﻳــﺰ ) (66ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓــﻮزا
ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ.
وأﺗ ـ ــﻰ ﻓـ ــﻮز ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻗﺒﻞ
أﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة
ﺿـ ــﺪ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ ﺳ ــﻼﻓ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ــﺮاغ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻜــﻲ ،اﻷرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎء ،ﺿـﻤــﻦ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎدﺳ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﺣﻘﻖ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ
ﻓﻮزه اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ،
ﻣ ــﻮاﺻ ــﻼ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻧ ـﺘــﺎﺋ ـﺠــﻪ،
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ اﻛ ـﺘ ـﻔ ــﻰ ﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرﺗ ـﻴــﻦ
وﻓﻮزﻳﻦ وﺗﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ
إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي إن "اﻷﻣﻮر
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺻ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ﺟ ـ ـ ــﺪا ،وأﺗ ـﻴ ـﻨ ــﺎ

ﻟﻨﺨﺮج ﺑﺄﻣﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ) (...ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
وﺳﺠﻠﻨﺎ".
وﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ إﻳـ ـﺒ ــﻮروا ﻓﻲ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ إﻳـ ـﺒ ــﺎر ،اﻟ ـﺘ ــﻲ وﺻـﻠـﻬــﺎ
ﻻﻋﺒﻮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻄﻌﻮا
ﻣ ـﺴــﺎﻓــﺔ  589ﻛ ـﻠــﻢ ﺑ ــﺮا ﺗـﻔــﺎدﻳــﺎ
ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر "إل ﺑﺮات"،
ﺑﺪأ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻣﻊ
ﺿﻐﻂ أﻛﺒﺮ وﺗﻘﺪم ﻫﺠﻮﻣﻲ.
و ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ر ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ أن ﻫ ـ ـ ــﺬه
اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺎرس
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎرك أﻧـ ــﺪرﻳـ ــﻪ ﺗﻴﺮ
ﺷﺘﻴﻐﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ د ﻓـﻌــﺖ ﻗﻄﺒﻲ
دﻓـ ــﺎع ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ
ﻛـﻠـﻴـﻤــﺎن ﻻﻧـﻐـﻠـﻴــﻪ وﺻــﺎﻣــﻮﻳــﻞ
أوﻣﺘﻴﺘﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة.
وﻫﺪد إﻳﺒﺎر ﻣﺮﻣﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ  ،12ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺪرو ﻟﻴﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪم
اﻟـﻴـﺴــﺮى ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎرﺿﺔ.
ورد ﺑـ ــﺮ ﺷ ـ ـﻠـ ــﻮ ﻧـ ــﺔ ﺳ ــﺮ ﻳ ـﻌ ــﺎ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﺴﺘﻐﻼ
ﺧ ـﻄ ــﺄ دﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ إﻳ ـ ـﺒـ ــﺎر ،اذ
ﺗـﻤـﻜــﻦ ﻏــﺮﻳــﺰﻣــﺎن ﻣــﻦ اﻻﻧ ـﻔــﺮاد
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴــﺮى ﺑﻔﻀﻞ

ﻛﺮة ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻣﻦ ﻻﻧﻐﻠﻴﻪ،
ـﺮاﻗ ـﺒ ــﻪ ﻇﻬﻴﺮ
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺳ ـﻘــﻂ ﻣ ـ ِ
إﻳـﺒــﺎر اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑﺎﺑﻠﻮ دي
ﺑﻼﺳﻴﺲ.
وواﺻـ ــﻞ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻤﻀﻴﻒ،
ووﺿـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة ﺑ ــﺈﺗـ ـﻘ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ
ﻳﺴﺎر اﻟﺤﺎرس اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻣﺎرك
دﻣﻴﺘﺮوﻓﻴﺘﺶ ،ﻻ ﻣـﺴــﺖ ﻗﺪﻣﻪ
وارﺗ ـ ـ ــﺪت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ اﻷﻳ ـﻤ ــﻦ،
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ ﻃــﺮﻳـﻘـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ داﺧ ــﻞ
اﻟﺸﺒﺎك ).(13
واﺳﺘﻤﺮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺸﻮط
اﻷول ﺑـ ـ ـﻀـ ـ ـﻐ ـ ــﻂ ﻫ ـ ـﺠـ ــﻮ ﻣـ ــﻲ
دون ﺧـ ـﻄ ــﻮرة ﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ﻹﻳـ ـﺒ ــﺎر،
وﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺎوﻻت ﺧـ ـ ـﺠ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪه
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ،
اﻟ ـ ــﺬي ﺗـﻤـﻜــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ 31
ﻣ ــﻦ اﻻﻧـ ـﻔ ــﺮاد ﺑ ـﺤ ــﺎرس إﻳ ـﺒــﺎر،
ﺑﻌﺪ ﻣﺮاوﻏﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺪاﻓﻌﻴﻪ.
وﺣ ـ ـ ـ ــﺎول اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ أن
ﻳﺮاوغ اﻟﺤﺎرس أﻳﻀﺎ ،وﺑﺪا أﻧﻪ
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﺗﻤﻜﻦ ،وﻫــﻮ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻣﻦ
وﺿ ـ ــﻊ ﻳ ـ ــﺪه ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﻜ ــﺮة

وإﻳﻘﺎف اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺜﺮ
ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻃ ـﻔ ـﻴــﻒ أﺛ ـﻨ ــﺎء
اﻟﻤﺮاوﻏﺔ ).(31

ﺛﺎن أﻓﻀﻞ
ﺷﻮط ٍ
وﺑـ ـ ـ ــﺪأ ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮط
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ أﻓ ـﻀ ــﻞ،
وﺗـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺰ ﺷـ ـ ـﺒ ـ ــﺎك
دﻣﻴﺘﺮوﻓﻴﺘﺶ ﻋﺒﺮ ﺳــﻮار ﻳــﺰ،
ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺒ ــﺎدل ﻣـﺘـﻘــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻜــﺮة ﻣﻊ
ﻣـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ .ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف أﻟ ـﻐ ــﻲ
ﺑ ـ ــﺪاﻋ ـ ــﻲ وﺟـ ـ ـ ــﻮد ﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ).(49
ﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻋ ــﺎد وﻋ ــﺰز
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻣ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻲ ﻗ ـﺒ ــﻞ
اﻧﻘﻀﺎء رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺸﻮط ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎون ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟــﺰاء إﻳﺒﺎر ،ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﺑــﺪأت ﻋﺒﺮ ﺳﻮارﻳﺰ ،وﻣﻨﻪ اﻟﻰ
ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﺣﻮل ﻛﺮة ذﻛﻴﺔ
ا ﻟــﻰ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﺨﻠﻒ دون رﻗــﺎﺑــﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ
ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤــﻮﻳ ـﻠ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ
اﻟﺸﺒﺎك ).(58
وﻋــﺰز ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ  ،66ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ أﻫـ ــﺪى
ﻣـﻴـﺴــﻲ ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ اﻟ ـﻬ ــﺪف ﺑﻌﺪ

اﻧ ـ ـﻔـ ــﺮاد اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺗ ــﺎم
إ ﺛ ــﺮ ﺗـﻤــﺮ ﻳــﺮة ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣﻦ
ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن .وأﻧﻬﻰ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ
ﻣـ ــﻦ ذﻫـ ـ ــﺐ ﻟ ــﺰﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ وﺻ ــﺪﻳ ـﻘ ــﻪ
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ اﻟﺬي أودع اﻟﻜﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺨﺎﻟﻲ.
واﻗﺘﺮب ﺳﻮارﻳﺰ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺛﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻫﺪف ﺷﺨﺼﻲ ٍ
 85ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺸــﺎرف ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠــﺰاء ،ﻣﺮت
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،واﺻــﻞ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣ ـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋـ ـﺠ ــﻪ
اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻐــﺎ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن
ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻪ أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ.
ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ )واﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪا
ﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﺑ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮ( ،ﺗـ ـﻘ ــﺪم
"اﻟ ــﺮوﺧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻼﻧـ ـﻜ ــﻮس" ﺑـﻔـﻀــﻞ
ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺪوﻟﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ  36ﻣــﻦ
رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء.
وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ  8دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻷﺻﻠﻲ أدرك اﻟﻘﺎﺋﺪ داﻧﻲ
ﺑﺎرﻳﺨﻮ اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻔﺎﻟﻨﺴﻴﺎ.
وﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ

ﻏ ــﺮﻳ ــﺰﻣ ــﺎن ﻧ ـﺠ ــﻢ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮ ًﻧــﺔ
ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪﻓﺎ
رﺟـ ـ ـ ــﺎل اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ دﻳ ـﻴ ـﻐــﻮ
ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ ﻧ ــﺰﻳ ــﻒ
اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﻮﻟﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ
ﺳﻠﺒﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﺎر اﻟﻠﺪود رﻳﺎل

ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ أﻣﺎم
ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ.

٢٧
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻴﺲ
دلبلا
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أﺛﺒﺖ أﻧﺨﻴﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻣﺪى
أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن،
ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮد ﻓﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز
 ١-٤ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻧﻴﺲ،
ﻟﻴﻌﺰز ﺻﺪارﺗﻪ ﺑﻔﺎرق  ٥ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ أﻗﺮب ﻣﻄﺎردﻳﻪ ﻓﻲ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.

اﺑ ـﺘ ـﻌــﺪ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن
ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﺑﻔﻮزه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﻴﺲ
 ،1-4ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
أﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ ،اﻣﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺳ ـﺠ ــﻞ دي ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ اﻟ ـﻬــﺪﻓ ـﻴــﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  15و ،21وأﺿــﺎف
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻛﻴﻠﻴﺎن
ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ،88
وﺻﻨﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻸرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻵﺧﺮ
ﻣﺎورو إﻳﻜﺎردي ).(1+90
وﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻟ ـﺒــﺎرﻳــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن واﻟـﺜــﺎﻣــﻦ
ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﻓــﺮﻓــﻊ رﺻـﻴــﺪه إﻟﻰ
 24ﻧﻘﻄﺔ.
وﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺎض ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﻏﻴﺎب أﻏﻠﻰ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻧـﻴـﻤــﺎر ،واﻟــﺬي
ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ
ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻌــﺮﺿــﻪ ﻹﺻــﺎﺑــﺔ
ﺧــﻼل ﻣـﺒــﺎراة ّ
ودﻳ ــﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑ ـ ــﻼده وﻧ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺮﻳــﺎ اﻷﺣـ ـ ــﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺟﻠﺲ اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ إدﻳﻨﺴﻮن
ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ،اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﻨﺬ
 25أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺒﺪﻻء ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎرﻛﻮ
ﻓﻴﺮاﺗﻲ واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺎرﻛﻴﻨﻴﻮس.
وﺣ ـ ــﺎول اﻟ ـﻀ ـﻴــﻮف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ،وﺣــﺮﻣـﻬــﻢ اﻟـﺤــﺎرس
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ واﻟ ـﺘ ــﺮ ﺑـﻨـﻴـﺘـﻴــﺰ ﻣﻦ
ﻫ ـ ــﺪف ﻣ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﺑ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳ ــﻪ ﻟ ـﺜــﻼث
ﺗ ـ ـﺴ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪات ﻣـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ــﺪأﻫـ ــﺎ
ﺑــﺮﻳ ـﺴ ـﻨ ـﻴــﻞ ﻛ ـﻴ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻤ ـﺒــﻲ ﺻــﺪﻫــﺎ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
أﻧ ــﺪﻳ ــﺮ ﻫ ـﻴــﺮﻳــﺮا ﻓ ـﺴــﺪدﻫــﺎ ﺑ ــﺪوره
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ردﻫــﺎ اﻟﺤﺎرس

ﺑ ـﺒــﺮاﻋــﺔ ،ﻓـﺘـﻬـﻴــﺎت أﻣـ ــﺎم ﻣــﻮاﻃـﻨــﻪ
أﻧـﺨــﻞ دي ﻣــﺎرﻳــﺎ ﺣ ــﺎول وﺿﻌﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻟﻜﻨﻪ ار ﺗ ـﻤــﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻨﺠﺎح ).(3

دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻓﺘﺘﺢ دي ﻣﺎرﻳﺎ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  15ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻬﻮد ﻓــﺮدي،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺧﻂ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻳﻜﺎردي اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ إﻧﺘﺮ
ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﻓﺎﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﺎرس
وﺳﺪد ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎره.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف دي ﻣـ ــﺎرﻳـ ــﺎ اﻟ ـﻬ ــﺪف
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﺮة ﺳ ــﺎﺣ ــﺮة ﻟﻌﺒﻬﺎ
ﺑـﻴـﺴــﺮاه ﻣــﻦ ﻓ ــﻮق اﻟ ـﺤــﺎرس ﻋﻠﻰ
اﺛـ ــﺮ ﺗ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮة ﻣ ـﺘ ـﻘ ـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ زﻣـﻴـﻠــﻪ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻮﻣﺎ ﻣﻮﻧﻴﻴﻪ ).(21
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﺺ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮوﻧ ـ ـ ــﻲ
اﻏـﻨــﺎﻃـﻴــﻮس ﻛــﺎﻧــﺎﻏــﻮ اﻟ ـﻔــﺎرق ﻣﻦ
ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ اﺛﺮ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺧﻄﺄ
دﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﺸـﺘـﻴــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﺮة ﻣﻦ
ﻣﺎرﻛﻴﻨﻴﻮس ).(67
وﺷ ـﻬ ــﺪت اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  74ﺗـﺤــﻮﻻ
ً
ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،إذ رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓ ــﺮاﻧ ـﺴ ــﻮا ﻟــﻮﺗـﻴـﻜـﺴـﻴـﻴــﻪ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ وﻳﻼن
ﺳ ـﻴ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺎن ،ﻟ ـﺘ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة
ﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻋﺎد ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ »ﻓﻲ إﻳﻪ آر«
ﻟﻴﻘﺮر ﻃﺮد ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻫﻴﺮﻳﻠﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎرﺗﻴﻨﻴﻚ ﻟﻀﺮﺑﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺪرو ﺑ ــﺎرﻳ ــﺪﻳ ــﺲ ﺑـ ــﺪون ﻛــﺮة
ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﻞ
ﻧـ ـﻴ ــﺲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن وﻧﻴﺲ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺘﺴﻌﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ .وأﺷﺮك
ﻣـ ـ ــﺪرب ﺳ ـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﺧﻞ ﻣﺒﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮة،

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  -ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

6:30

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ – ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ

1:00

beINSPORTS HD3

رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد – رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ

3:00

beINSPORTS HD3

اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل  -ﻓﻴﺎرﻳﺎل

5:00

beINSPORTS HD3

اﺛﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو – ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ

7:30

beINSPORTS HD3

اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ  -ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ

10:00

beINSPORTS HD3

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺳﺎﺳﻮﻟﻮ – اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن

1:30

beINSPORTS HD4

أودﻳﻨﻴﺰي  -ﺗﻮرﻳﻨﻮ

4:00

beINSPORTS HD1

ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ  -روﻣﺎ

4:00

beINSPORTS HD4

ﻣﻴﻼن  -ﻟﻴﺘﺸﻲ

9:45

beINSPORTS HD4

إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ

إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ
ﻳـ ـﺤ ــﻞ إﻧـ ـﺘ ــﺮ ﻣـ ـﻴ ــﻼن ﺿـﻴـﻔــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ ،اﻟﻴﻮم ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ إﻧـ ـﺘ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ وﺿ ــﻊ
ﺣﺪ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس )ﺣﺎﻣﻞ

اﻟﻠﻘﺐ( ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ رﺟــﺎل اﻟﻤﺪرب
أﻧـ ـﻄ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﻛ ــﻮﻧـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﻘ ـﻄ ــﻮا
ﻓــﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﻢ اﻷول اﻟﺼﻌﺐ
أﻣـ ـ ــﺎم ﻧـ ـ ــﺎدي ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺗــﻮرﻳ ـﻨــﻮ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  2-1ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت

ﻻوﺗﺎرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﻧﺠﻢ اﻹﻧﺘﺮ

اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ،ﻟـﻴـﺘــﺮاﺟــﻊ
»اﻟﻨﻴﺮاﺗﺴﻮري« ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑـﻔــﺎرق ﻧﻘﻄﺔ ﻋــﻦ »ﻳــﻮﻓــﻲ« )19
ﻣﻘﺎﺑﻞ .(18
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ـ ــﺮ ،ﻳـﺴـﺘـﻬــﻞ
ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﺪرﺑﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻨﺎدي ﻣﻴﻼن ﻣﻊ ﺧﻴﺎر
وﺣﻴﺪ وﻫﻮ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﺸﻲ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﻛﻼودﻳﻮ
راﻧ ـﻴ ـﻴ ــﺮي ﻣ ـﻐــﺎﻣــﺮﺗــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋﻘﺮ
دار ﻧﺎدﻳﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ
ﻣـﺘــﺬﻳــﻞ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ أﻣـ ــﺎم ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ روﻣﺎ.
وﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻓﻲ »ﺳﻴﺮي
أ« ﻫﺬا اﻻﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟـ ـﻠ ــﺬﻳ ــﻦ ﺗـﺴـﻠـﻤــﺎ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻊ اﺗ ـﻤ ــﺎم راﻧـﻴـﻴــﺮي
ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺘﻴﻦ وﺑﻴﻮﻟﻲ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ واﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳﺘﺸﺎرﻛﺎن ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻤﺎ اﻻوﻟــﻰ
اﻟﻴﻮم.

ﺑﻨﺴﻴﺘﺶ آﺧﺮ اﻟﻤﺘﺄﻫﻼت
ﻟـ »اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ«
ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ــﺪا ﺑـﻨـﺴـﻴـﺘــﺶ
اﻟـﻤـﺼـﻨـﻔــﺔ ﻋ ــﺎﺷ ــﺮة ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ،آﺧـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﻫــﻼت
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻼﻋﺒﺎت
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب ،ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ اﻟﺴﺒﺖ
ﻧﻬﺎﺋﻲ دورة ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴــﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻣﻼدﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺶ.
واﻧ ـﺘــﺰﻋــﺖ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮﻳــﺔ اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 22ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﻨﺰﻳﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ 27
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟـﺠــﺎري واﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  3-6و.4-6
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﻴﺘﺶ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﺘﻨﺘﺰع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻛ ـﻴ ـﻜ ــﻲ ﺑ ــﺮﺗـ ـﻨ ــﺰ .واﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺖ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﺘ ــﺶ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﺘﺨﻮض اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ،اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ آﺷﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻲ،
واﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻛــﺎرو ﻟـﻴـﻨــﺎ ﺑﻠﻴﺴﻜﻮﻓﺎ ،واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻧﺎوﻣﻲ أوﺳــﺎﻛــﺎ ،واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ،
واﻟ ـﻜ ـﻨــﺪﻳــﺔ ﺑـﻴــﺎﻧـﻜــﺎ أﻧــﺪرﻳ ـﻴ ـﺴ ـﻜــﻮ ،واﻟـﺘـﺸـﻴـﻜـﻴــﺔ

ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﻀـﻐــﻂ اﻟـﻬـﺠــﻮﻣــﻲ ﻋﻠﻰ
أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب اﻷرض ،وﻛ ـ ــﺎن ﻟـ ــﻪ ﻣــﺎ
أراد ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ داﺧ ـ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ) ،(88وﺗﻤﺮﻳﺮ ﻛﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ

ﻹﻳـﻜــﺎردي اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺰ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎك ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ
).(1+90
وﻟﻢ ﻳﺸﺎرك اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻠﻘﺐ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2018ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ

اﻟـ ــﺪوري اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻣـﻨــﺬ إﺻــﺎﺑـﺘــﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻻ أﻣﺎم
ﺑ ـ ــﻮردو ) - 1ﺻ ـﻔ ــﺮ( ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪوري
اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي ) - 1ﺻﻔﺮ(
ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑ ــﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ

ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺳــﺎﻋــﺔ ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻓ ــﺎز ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـﺠـﻴــﻪ
) - 4ﺻﻔﺮ(.

إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ :ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻛﺎن
ﻳﺨﺘﺒﺊ ﻣﻨﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺸﺎدة ﺑﻴﻨﻨﺎ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

رﻳﺎﺿﺔ

ﺑـﺘــﺮا ﻛـﻔـﻴـﺘــﻮﻓــﺎ ،واﻷوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ إﻳﻠﻴﻨﺎ
ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﻮﻟ ـﻴ ـﻨــﺎ .وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﺘــﺶ ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت» :أﻧــﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺟــﺪا ﻷﻧﻨﻲ ﺑﺖ
ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟ ـﻴــﺎت .ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﻫﺪﻓﺎ
ﻫﺎﺋﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ وﺣﻘﻘﺘﻪ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر
اﻷﺧﻴﺮة«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ:
»ﻛ ـﻨــﺖ ﻣـﺘــﻮﺗــﺮة
ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة،
ﻟـﻜــﻦ ﺑ ـﻠــﻮغ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ
ﻫ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻮﺳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮ
)ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺎم اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪ( ﻫ ـ ــﻮ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أﻣ ــﺮ
ﻣــﺬﻫــﻞ .أﻧ ــﺎ ﺳـﻌـﻴــﺪة ﺟـ ــﺪا« ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮة أﻧﻬﺎ
دﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺶ ﻗﺪﻣﺘﺎ »ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪا.
وﻣﻼدﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻛــﻞ ﻣﻨﺎ ﺗﻌﺮف اﻷﺧ ــﺮى ﺟـﻴــﺪا ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜـﻴــﺔ .ﺣــﺎوﻟــﺖ أن أرﻛ ــﺰ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﻪ«.

أﻛــﺪ اﻟـﺴــﻮﻳــﺪي زﻻﺗ ــﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﺘﻴﺶ،
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﺟﺎﻻﻛﺴﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
أﻣ ـ ــﺲ ،أن اﻟـ ـﻤ ــﺪرب ﺑ ـﻴــﺐ ﻏـ ــﻮاردﻳـ ــﻮﻻ ﻟﻢ
ﻳﺮﻏﺐ »ﻣﻄﻠﻘﺎ« ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ،وأﻧﻪ ﻋﻘﺐ
اﻟﻤﺸﺎدة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
 ،2010-2009ﻛــﺎن »ﻳﺨﺘﺒﺊ« ﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻟﻼﻋﺐ.
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻼ
ﻼ
وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ »ﻻ
ﻏﺎزﻳﺘﺎ دﻳﻠﻮ ﺳـﺒــﻮرت« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ،
ﻗ ــﺎل إﺑــﺮاﻫـﻴـﻤــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ» :ﻟ ــﻢ ﺗﺤﺪث
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺒﻪ
ﻫـ ـ ــﻮ .وﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻧـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻛ ــﺎن
ﻳﺨﺘﺒﺊ ﻣﻨﻲ .ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ أن أﻣﺮ
أوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟـﻤــﻼﺑــﺲ .ﻛ ـﻤــﺪرب ﻫــﻮ ﻇــﺎﻫــﺮة،
ﻟﻜﻦ ﻛﺈﻧﺴﺎن.«...

وﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﺼﻔﻮف ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓﻲ  2009وﺗﻮج ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة
ﺟﻮاردﻳﻮﻻ ،ﻟﻜﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻼﻋﺐ
واﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ إﻳﻪ ﺳﻲ ﻣﻴﻼن.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟــﻼﻋــﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣــﻊ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ،
ﻓ ـﻜــﺎن اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻋـﻜــﺲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣ ــﻊ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﺟــﻮزﻳــﻪ
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ اﻟﺬي درﺑﻪ ﻓﻲ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻗﺎل اﻟﻼﻋﺐ إن »ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻣﺎ زال )ذا
ﺳﺒﻴﺸﺎل وان( ،ﻫﻮ ﻣﺪرب ﻟﻪ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ .أﺗﻤﻨﻰ أن
ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وﻣﺘﺄﻛﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر«.
وﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻣــﻪ اﻟ ـ ــ ،38ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻷﺧـﻴــﺮ
ﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﺟﺎﻻﻛﺴﻲ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻘﺎدم،
وﻣﻊ ذﻟﻚ أﻛﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﻮﻳﺪي أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻠﻌﺐ.

وﻗ ـ ــﺎل» :ﻋ ـﻤ ــﺮي  38ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻟ ــﺪي ﻃ ـﻤــﻮح ﻃﻔﻞ
ﺻﻐﻴﺮ ،وﻣــﺎ زال ﻋـﻨــﺪي ﻧﻔﺲ اﻟـﻘــﺪر ﻣــﻦ اﻟــﺮﻏـﺒــﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎرات .ﻫﺬا أﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ،
ﻟﻢ أﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺳﻮف أﻓﻌﻞ
ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺪوء ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻲ .ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻠﻌﺐ أﺣﺘﺎج
إﻟ ــﻰ ﺷ ــﻲء ﻣـﻤـﻴــﺰ ﻳﻤﻨﺤﻲ اﻟ ـﺤــﺎﻓــﺰ ،ﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ ﻟــﻮس
أﻧﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ ﻧﺎد آﺧﺮ«.
وﻋﻦ ﺧﻄﻄﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،أﺑﺮز اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﻮﻳﺪي
أن »إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ ﻫــﻲ ﺑـﻴـﺘــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ .ﺳــﺄﺳـﺘـﻤــﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻌﺮوض ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أرﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ.
إذا ﻋﺪت أرﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻘﺎب ،ﻻ أﺳﻌﻰ وراء
ﻣﻦ ﻳﻀﻌﻮن ﺛﻘﺘﻬﻢ ّ
ﻓﻲ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻨﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ.
ﻟ ـﺴ ــﺖ ﺣـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ ﺳ ـﺘ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ،ﻣﺎ زﻟﺖ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺎرق«.
)إﻓﻲ(

ﻓﻴﺘﻴﻞ :ﻓﻴﺮاري ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻗﺎل اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﺴﺘﻴﺎن ﻓﻴﺘﻴﻞ ،ﺳﺎﺋﻖ ﻓﺮﻳﻖ
ﻓـ ـﻴ ــﺮاري ،اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓــﺲ ﺑ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟــﻢ ﻟـﺴـﺒــﺎﻗــﺎت
ﺳـﻴــﺎرات ﻓــﻮرﻣــﻮﻻ  ،1إن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺎد إﻧﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻹﻧﻬﺎء
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮﺳﻴﺪس ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻓﻮرﻣﻮﻻ .1
وﺣﺴﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮﺳﻴﺪس ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻋﺒﺮ
ﺳﺒﺎق اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻣﻄﻠﻊ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﺳﺎﺋﻘﻪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ
ﻓ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﻟ ـﺘ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻫـﻴـﻤـﻨــﺔ ﻣــﺮﺳـﻴــﺪس
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ أﻳﻀﺎ.
وﻳﺮى ﻓﻴﺘﻴﻞ أن اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﻓﻴﺮاري ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺒﺎق.
وﻗﺎل ﻓﻴﺘﻴﻞ »ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺷﻴﺌﺎ .أﻋﺘﻘﺪ
أﻧـﻨــﺎ ﻓـﻘــﻂ ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓ ـﻀ ــﻞ ...ﻧﺤﻦ
ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ،وﻧﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ

ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ«.
واﻋ ـ ـﺘـ ــﺮف ﻓ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻞ ﺑـ ــﺄن ﻓـ ـﻴ ــﺮاري ﻻﻳ ـ ــﺰال ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ
إ ﻟــﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓــﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻷداء ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺟﻮاء
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿ ــﺎف ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ »أوﺗـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮرت«:
»ﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰال ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻣ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر .أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ
أﻧﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎرات،
وﻛـ ـ ـ ــﺬﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن
ﻧ ـﻘــﺎط اﻟـﻀـﻌــﻒ«،
ﻣ ـ ـ ـ ــﺆﻛ ـ ـ ـ ــﺪا أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻻ
ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﻲ
أي ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮﺳﻴﺪس.
)د ب أ(

ﻓﻴﺘﻴﻞ

ﻣﻮراي ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دورة أﻧﻔﻴﺮ

ﺑﻴﻨﺴﻴﺘﺶ

ﺑﻠﻎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻧ ــﺪي ﻣ ــﻮراي،
اﻟﻤﺼﻨﻒ أوﻻ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،اﻟﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟــﺪورة أﻧﻔﻴﺮ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻀ ـ ــﺮب ،ﺑ ـ ـﻔ ـ ــﻮزه ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﺎرﻳ ــﻮس ﻛــﻮﺑـﻠــﻲ 3-6
و (9-7) 7-6و 4-6أﻣــﺲ اﻷول ﻓﻲ
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻮراي ﻣﻨﺬ
ﻋــﻮدﺗــﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮراي ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻴﻦ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻏﻴﺪو ﺑﻴﺎ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اوﻏﻮ أوﻣﺒﻴﺮ.
وﺧﻀﻊ اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪي اﻟﺒﺎﻟﻎ 32
ً
ﻋﺎﻣﺎ واﻟﻤﺼﻨﻒ  243ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻗﺒﻞ
 10أﺷﻬﺮ ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرك.
وﻛ ــﺎن ﻣـ ــﻮاري أﻋ ـﻠــﻦ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﺘﺰل اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﺎم
 ،2019ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺧ ـﻀــﻮﻋــﻪ
ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ آﻻم ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮرك.
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮج ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ
أﻟ ـ ـﻘـ ــﺎب ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﻮﻻت اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى

اﻧﺪي ﻣﻮراي
)اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ 2012
ووﻳـﻤـﺒـﻠــﺪون  2013و ،(2016ﻋﺎد
اﻟﺼﻴﻒ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟـ ـ ــﺰوﺟـ ـ ــﻲ ،ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ
وﻳـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪون اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ ،ﺛــﺎﻟــﺚ

ﺑـ ـﻄ ــﻮﻻت اﻟـ ـﻐ ــﺮاﻧ ــﺪ ﺳ ـ ــﻼم ،ﺣـﻴــﺚ
ﺧﺎض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺰوﺟﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ
وﻟﻴﺎﻣﺲ.
وﺷﺎرك ﻣﻮراي ﻓﻲ دورات ﻋﺪة

آﺧﺮﻫﺎ دورة ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
ﺛــﺎﻣـﻨــﺔ دورات اﻟ ـﻤــﺎﺳ ـﺘــﺮز ﻟــﻸﻟــﻒ
ﻧﻘﻄﺔ ،اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺧ ــﺮج ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻳﺪ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻓﻮﻧﻴﻴﻨﻲ.

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

اﺳﺘﻘﺒﺎل
وﻻدة

ﻣﺎ ﻫﺬا ﻳﺎ
أﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ؟!

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ

alwashi7i@aljarida.com
ً
ﻛ ـﻤــﺎ ﻛ ـﻨــﺖ أﻗـ ــﻮل ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ ،وﻳ ـﻘ ــﻮل ﻏ ـﻴــﺮي،
ﻓﻲ أﻳــﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ـﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺻﻮر
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧــﺮى ﻫـ َ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟـﻤـﻠـ َـﺼــﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻋ ـﻤــﺪة اﻹﻧ ــﺎرة
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮارع ،أو اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪارﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤــﺔ
اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ ــﺪران اﻟﺒﻴﻮت أو اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻳﻪ اﻟﻤﻘﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ أﺷـ ـﺒ ــﻪ ﺑـ ــ"اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل وﻻدة"
ﻻﻣـ ــﺮأة ﻓــﺎﺣـﺸــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺮاء واﻟـ ـﻔ ــﺮاغ ،ﻛﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺷــﻲء؛ ﻓﻌﻠﺒﺔ
ٌ
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ،ودﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ
ٌ
اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة وﻓـﻨــﺎﺟـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻣ ـﺤ ـﻔــﻮر ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﺳــﻢ
اﻟﻤﺮﺷﺢ ،واﻟﻤﺒﺎﺧﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ووو...
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ،ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒــﻊ ،إﻟ ــﻰ وﺟ ـﺒ ــﺎت اﻟـﻌـﺸــﺎء
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑـﻬــﺎ ﻣـﻄــﺎﻋــﻢ اﻟـﻔـﻨــﺎدق اﻟﻔﺨﻤﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮﻫــﺎ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ ﻟـﻴـﻠــﺔ
"اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوة" اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺷ ـ ــﻲء ﻳــﻮﺣــﻲ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺪوة ،ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﺗﺒﺎدل ﻗﺒﻼت اﻟﺴﻼم
واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ واﻟﻀﺤﻜﺎت ،ﺛﻢ" :ﺗﻔﻀﻠﻮا ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺸﺎء".
ﻛ ـﻨــﺎ ﻧ ـﻘ ــﻮل ﻣ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﺎه" :ﻧ ـﻔ ـﻬــﻢ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت إن ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻄﻲ
ﻓﻜﺮة ،أو ﺻﻮرة ،ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺎﺣﺶ اﻟﺜﺮاء،
وأﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،أﻣﺎ
أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮﺷﺢ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ
ﻛﺼﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮ وﻣﻮﻗﻒ ورأي ،ﻓﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﻞ
اﻟﻤﺪﻗﻊ ،واﻟﺴﻔﻪ اﻟﺬي ﻻ ُﻳﺮﻗﻊ".
ً
ﻫــﺬا اﻷ ﻣــﺮ ﺛﺒﺖ ﺟﻠﻴﺎ ﻓــﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﺬي رﻓﺾ
أﻣ ـ ــﻮال اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ورﻓﺾ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﻮره ﻓﻲ
اﻟﺸﻮارع ،ورﻓﺾ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺎت
اﻟ ـﻌ ـﺸــﺎء ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﻦ ﺣــﻮﻟــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺪوات
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،ورﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺸﺨﺮة.
ﺻﺤﻴﺢ أن ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎره ﺗﻄﻮﻋﻮا ﺑﺈﻟﺼﺎق
ﺻﻮره ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮارع ،وﺣﻤﻠﻮا ﺑﺎﺟﺎت
ﺑﺎﺳﻤﻪ ،إﻻ أن ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻫﺬا ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء
أﻧﻔﺴﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،رأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺻﺮف ﺧﺼﻤﻪ
اﻷﻣ ــﻮال اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺸﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﻨﺎة ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.
ُ
اﻟـ ـﺨ ــﻼﺻ ــﺔ؛ ﻟ ــﻮ ﺗـ ـ ــﺮك اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﻳ ـﺨ ـﺘ ــﺎرون
ﻣ ــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎد وﻋـ ـ ـ ـ ــﺪل ،ﻣ ـ ــﺎ اﺣـ ـﺘ ــﺎج
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺣ ـﻤ ــﻼت
"اﺳﺘﻘﺒﺎل وﻻدة".

ﻟﻤﺎذا ﻳﻌﺼﺮون ﺗﺮﻛﻴﺎ؟!
ً
ً
ﻛــﺎن ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ وﺳﺨﻴﻔﺎ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺬي
ﺗﻔﺘﻖ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﻞ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن
ﻟــﻮدرﻳــﺎن ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓــﻲ ﺑـﻐــﺪاد،
أﻣــﺲ اﻷول ،ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ دﻋــﻮة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻨﺼﺮة ﻗــﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ )ﻗﺴﺪ( ﺿﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺒﻊ اﻟﺴﻼم( ،وﻫﻮ أن اﻷﻛﺮاد
ﻳـﺤــﺮﺳــﻮن ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮات ﺣـﺠــﺰ أﻋ ـﻀــﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ داﻋﺶ وأﻫﻠﻬﻢ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟـ  72دوﻟﺔ
ﺗﺮﻓﺾ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ أﺣﺪ "ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ﺟﺤﺎ"
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ،
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﻠﻖ دوﻟــﺔ ﻟﻬﻢ ﺗﺘﻤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺟﻮارﻫﺎ.
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛـﻠــﻪ ﻣـﻨـﺘـﻔــﺾ ﻓ ــﻲ وﺟ ــﻪ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ،ﻷﻧـﻬــﺎ
ً
ً
ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ إرﻫــﺎﺑـﻴــﺎ ﻳـﻬــﺪد ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ووﺣــﺪة
أراﺿ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻓ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ
ﺑـﻨــﺲ ووزﻳ ـ ــﺮ ﺧــﺎرﺟـﻴـﺘــﻪ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ وﻛ ــﻞ أوروﺑـ ــﺎ
واﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،وﻣ ــﻦ ﺧـﻠـﻔـﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺨﻔﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن

ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺸﺮات اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ.
اﻷوروﺑﻴﻮن ﻻ ﻳﺮﻳﺪون أن ﺗﻨﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺮس ﻟﻬﻢ
ﺣﺪودﻫﻢ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،واﻷوروﺑﻴﻮن
ﻳــﺮﻳــﺪون أن ﺗﺴﺘﻨﺰف ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﻋــﺎﻳــﺔ 4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ،وﻳﺮﻳﺪون ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﺮدﻳﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺪودﻫ ــﺎ ،ﻟﺘﺸﻐﻞ اﻷﺗ ـ ــﺮاك ،وﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎر داﺋ ــﻢ ،واﻟـﻠـﻌــﺐ ﺑــﺎﻟــﻮرﻗــﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﺧﻴﺮ ،ورﺑﻤﺎ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻫﻮ
اﻟﺤﻠﻢ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺘﺠﺪد ،ﻓﺎﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ واﻷﻳﻐﻮر
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻳﻘﺘﻠﻮن وﻳﻬﺠﺮون ،ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮب
ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﻔﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ "ﻗﺴﺪ" ،ﻓﻤﺎ أﻗﺒﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
وﻣﺆاﻣﺮات اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ وﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ.

ً
»اﻟﺴﻜﺮان« ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ...و»اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ« أﻳﻀﺎ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ر ﻓـﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ،
ﻃﻌﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻐﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف ،ﺑ ـﺤ ـﺒ ـﺴــﻪ 5
ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ،ﻹﺳﺎءﺗﻪ إﻟﻰ
ً
اﻷﻣﻴﺮ وﻧﺸﺮه أﺧﺒﺎرا ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ
ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺤــﺪدي اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ )اﻟـ ـﺒ ــﺪون( ﻓﻲ

ﻣﺸﻲ ﻧﺎﻋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء وﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻌﻴﺪ
ﺻ ـﻨ ـﻌ ــﺖ راﺋ ـ ــﺪﺗ ـ ــﺎ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﺎن ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻛﻮﺗﺶ
وﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﻣﻴﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أول ﺳﻴﺮ
ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء.
وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪث ،اﻟ ـ ــﺬي
ﻃــﺎل اﻧـﺘـﻈــﺎره ﻹدارة اﻟﻄﻴﺮان
واﻟ ـﻔ ـﻀــﺎء اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ )ﻧــﺎﺳــﺎ(،
ً
ﺧ ــﻼل ﻣﻬﻤﺔ روﺗـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال ﺑ ـﻄ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻣﻌﻄﻠﺔ
ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻄ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟ ـ ــﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ "ﻧــﺎﺳــﺎ" ﻓــﻲ ﻣﻘﻄﻊ
ﱠ
ﻣﺼﻮر ﺣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ،أن ﻛﻮﺗﺶ
وﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺧـ ــﺮﺟ ـ ـﺘـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ارﺗـﻔــﺎع  408ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ﻓـ ـ ــﻮق اﻷرض إ ﻟـ ـ ــﻰ ا ﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﺎء

اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻗ ـﺒ ـﻴــﻞ ﻓ ـﺠ ــﺮ أﻣ ــﺲ
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻻﺳﺘﺒﺪال
وﺣﺪة ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻌﻄﻮﺑﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ.
وﻫ ـﻨ ــﺄ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺮأﺗ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،أﻣﺲ اﻷول،
وﺷﻜﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻤﺎ،
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻏ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻧــﺎﺋ ـﺒــﻪ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑـﻨــﺲ،
وا ﺑـﻨـﺘــﻪ وﻣﺴﺘﺸﺎرﺗﻪ إﻳﻔﺎﻧﻜﺎ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ "ﻧ ــﺎﺳ ــﺎ" ﺟﻴﻢ
ﺑــﺮﻳــﺪﻧـﺸـﺘــﺎﻳــﻦ" :ﻫ ــﺬا ﺗــﺎرﻳـﺨــﻲ
ً
ﺣﻘﺎ".
)روﻳﺘﺮز(

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻟﺒﻼد ،وأﻳﺪت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ ﻣﻊ
إﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﻋﻘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪت "اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ" ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ـﺜ ـﻴــﺎت
ﺣﻜﻤﻬﺎ ،أن ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ
ﺣــﺎﻟــﺔ ﺳـﻜــﺮ وﻗ ــﺖ ﻛـﺘــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻐــﺮﻳــﺪات ﻻ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟــﺪﻳــﻪ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺪرك اﻟﺘﺎم اﻹدراك
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺎدة ﻣﺴﻜﺮة أو ﻣﺨﺪرة
ﻣﺨﺘﺎرا وﻋــﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣــﺮﻫــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﻨـﺒـﻨــﻲ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟـﻘـﺼــﺪ اﻟـﺠـﻨــﺎﺋــﻲ
ﻟــﺪﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﺠــﺮاﺋــﻢ ذات اﻟـﻘـﺼــﺪ اﻟ ـﻌــﺎم،
ﻛ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى اﻟـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ،
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻦ ﻻ ﻳـ ـﻤ ــﺎري ﻓ ــﻲ أﺳ ـﺒــﺎب

ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗـﻨــﺎول اﻟﻤﺴﻜﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن اﻟ ـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ أدﻳ ــﻦ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة وﻓﻲ
ﺣﺪود اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻫـ ــﻲ إذاﻋـ ـ ــﺔ أﺧـ ـﺒ ــﺎر ﻛ ــﺎذﺑ ــﺔ وﻣ ـﻐــﺮﺿــﺔ
ﻋﻤﺪا ﻓﻲ اﻟـﺨــﺎرج ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿــﺮار
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

ُ
ّ
ﻧﺠﻞ إل ﺗﺸﺎﺑﻮ ﺣﺮ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ

وﻓﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﺔ ١٠ / ١٨
ﻓﻴﺼﻞ ﻏﺎزي ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺑﻦ زرﻳﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

 46ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻮر ،ق ،3ش ،9م ،74ت:
66023266 ،65125125

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

 70ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺑـﻴــﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣــﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ت55828528 ،66882929 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎرك ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻴﺒﻲ

 66ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺑﻴﺎن ،ق ،8ش ،1ج،9
م ،63ت96000025 ،99651000 :

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﻮﻋﺒﺎس

أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﻋﺒﺎس
 82ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ﺣﺴﻨﻴﺔ اﻷوﺣﺪ ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﺣﻤﺪ ،ت99057499 ،99600703 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﻟﺸﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﻌﺠﻤﻲ

 80ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،أﺑــﻮﺣـﻠـﻴـﻔــﺔ ،ق ،2ش ،24م ،8ت،66883477 :
66883466

ﻧﺎﺷﻲ ﺳﻌﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ

 83ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ﻣﻘﺒﺮة ﺻﺒﺤﺎن ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺑـﻴــﺎن ،ق ،5ش ،3ج،4
م ،3اﻟـﻨـﺴــﺎء :ﺳـﻠــﻮى ،ق ،11اﻟـﺸــﺎرع اﻷول ،م ،20ت،94999338 :
99447550

ﺟﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

 53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﻤﺴﺎﻳﻞ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ،
ً
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ق ،2ش ،12م) ،236اﻟﻌﺰاء ﻋﺼﺮا ﻓﻘﻂ( ،ت:
99369090 ،90060005

اﻟﺴﺒﺖ ١٠ / ١٩
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺪاد

 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،1ش ،19م،2
اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺸﺮف ،ق ،5ش ،9ج ،1م ،23ت99011238 ،99041429 :

ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻤﻴﺞ ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺮﻳﺤﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:33

اﻟﻌﻈﻤﻰ 35

اﻟﺸﺮوق

05:52

اﻟﺼﻐﺮى 19

اﻟﻈﻬﺮ

11:33

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  02:22ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:47

 05:03ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:13

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:48ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:30

 09:57ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺣـ ـ ــﺎول اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ـﻜــﻲ أﻧ ــﺪرﻳ ــﺲ
ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ أوﺑ ـ ـ ــﺮادور ،اﻟـﻠـﻴـﻠــﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺠﻞ ّ
ﻣﻬﺮب
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺪرات ﺟــﻮاﻛـﻴــﻦ "إل ﺗـﺸــﺎﺑــﻮ" ﻏــﻮزﻣــﺎن
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،وأدت إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر
اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺒﻼد.
وﻣ ــﻦ دون أن ﻳ ــﺆﻛ ــﺪوا ﺑﺸﻜﻞ واﺿ ــﺢ أن
ً
أوﻓـﻴــﺪﻳــﻮ ﻏــﻮزﻣــﺎن ) 28ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻣــﺎ زال ُﺣ ـ ًّـﺮا،
اﻋﺘﺮف أوﺑ ــﺮادور وأﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻔﺸﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺣﻮﻟﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻟﻴﺎﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ّ
وﺗﻀﻢ 750
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎﻟﻮا )ﺷﻤﺎل ﻏﺮب(
أﻟــﻒ ﻧﺴﻤﺔ ،إﻟــﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺘﺎل ،وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ  7ﺟﻨﻮد وﻣﺪﻧﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه

اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮﻣــﻲ" :أدﻋ ــﻢ اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻟﺘﻲ
ﱡ
اﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺬت .ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺠ ــﺮ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـ ــﺮام،
وﺗ ـ ـﻌـ ـ ّـﺮض ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ
ً
ﻛﺒﻴﺮة" ،ﻣﺆﻛﺪا أن "أﺳﺮ ﻣﺠﺮم ﻟﻴﺲ أﻫﻢ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪّ ،
ﺗﺤﺪث وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﺳﺎﻧﺪوﻓﺎل ﻋﻦ "أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ً
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "رﺟﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
ﱡ
ﺑﺘﺴﺮع ،وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮوا أﻣﺮ اﻟﻤﺪاﻫﻤﺔ،
ﺗﺤﺮﻛﻮا
ّ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻹﻃﻼق ﻧﺎر".
وﺑﺪأوا
وأﺿﺎف" :ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻼ ﺗﺨﻄﻴﻂ ،ﻣﻦ دون أن
ّ
ﻳﻘﺪروا ﻋﻮاﻗﺐ ّ
ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ".
وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺪ وزﻳﺮ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻟــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣ ـﺒــﺎدئ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﺗ ــﺪرس ﻓــﻲ رﻳــﺎض
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻟﻜﺎن أول درس ﻟﻬﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
دون أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻟﻮ ﺟﺎء ﺳﺆال ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺳﻨﺔ أوﻟﻰ ﻣﺎذا إذا ﻛﺎن ﻳﺘﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
ﺗـﻘــﻮم ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺒــﺪأ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ ﻛــﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺜــﻼث ﻟــﻸﺧــﺮى ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪ أي ﻣﻨﻬﺎ
وﺗﺘﻐﻮل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ،ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ دون أﺣﺰاب
ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻬﺎ
أﻣﺎم ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺎت ﻫﻮ "ﻛﻼم ﻣﺄﺧﻮذة زﺑﺪﺗﻪ"
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴــﺮة ،وﺑﻌﺪ ﻧﺤﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﻣ ــﺎ ﺗـﺒـﻌــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻤــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪادي ﻣــﻮﻏــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﻫﻠﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪا
ً
ﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﻴﺘﻮاﺿﻊ ﻗﻠﻴﻼ "ﻋﻨﺎﺗﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ"
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻜﻢ ﻏﻴﺮ "أﻋﻮر ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻴﺎن"
ﻓﺎرﺣﻤﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ وارﺣﻤﻮﻧﺎ.
ﻟــﻢ ﻧﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺑـﺠــﺪﻳــﺎت ﻓﻲ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻷﺣﺰاب ﻟﻮﻻ اﻟﻌﻨﺎد وإﺻﺮار
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أي ﻣﻮﺿﻮع
ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ.
ﻛــﺎ ﻧــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻇــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﺦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺷﺒﻪ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻳـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳـﻨــﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺿﺤﻰ
دﺳ ـﺘ ــﻮر اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣ ـﺠــﺮد ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت ﻣـﺼـﻔــﻮﻓــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﺘﻴﺐ
ً
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻇﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ دﺳﺘﻮرا
ً
ً
ﺗﻘﺪﻣﻴﺎ ،ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻛــﺬﻟــﻚ وﻗــﺖ وﻻدﺗ ــﻪ ﻓﻘﻂ،
ً
ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ ﻛ ــﺎن ﺗـﻠـﻔـﻴـﻘــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ أﺳـ ــﺮة ﺗــﺮﻳــﺪ اﺣـﺘـﻜــﺎر
ً
ً
اﻟﺤﻜﻢ وﻗــﻮى ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺗــﺮاﺛــﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ أﺳﺲ
ﺑﻨﺎء ﻛﻮﻳﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ وﻻدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺎء ت
ﻟ ـﻈ ــﺮوف ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ راﻓ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﺎ رؤﻳ ــﺔ
وﺣﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،أﻣــﺎ ﺗ ــﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ً
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻛﻼﻣﺎ
ﻟﻠﺮﻳﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ أﻛﺜﺮ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺤﺮﻳﺎت
ّ
وﺗﺴﻴﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﻞ ﺻﻮره اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻴــﻮم ،اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺰﻧﺔ اﻵن ،ﻫﻲ رد
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
اﻟﺪاﻋﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ! ﻟﻤﺎذا
ً
ﻳﺒﺪي ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ رأﻳــﻪ ﻓــﻲ أﻣــﺮ ﻻ ﻳﺨﺼﻪ أﺳــﺎﺳــﺎ؟
ﻣﻬﻤﺘﻜﻢ أن ﺗـﻔـﺼـﻠــﻮا ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺨـﺼــﻮﻣــﺎت ﻛـﻤـﺒــﺪأ ،وأن
ﺗـﻀـﻌــﻮا اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻮﺿــﻊ ﺣ ــﺪود ﻛــﻞ ﺳﻠﻄﺔ
ً
دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺪب اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،أﻣﺎ أن ﺗﺘﻔﻀﻠﻮا ﺑﺮأي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻧﺴﻤﻌﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
أي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ دون
ﻣﻨﺎزع ،ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ....؟؟

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ
ُ
ﺿــﺪ أﻧ ـﻘــﺮة ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻘﺼﻒ
اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺤﺮك
وﻻ ﻛﻼم ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻮي
اﻟـﺴــﻮري ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺪن اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻄــﺎﻟـﺒـﻬــﻢ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺑـﺤــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ 4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن
ً
ﺷ ـﻴ ـﺌــﺎ ﺳ ــﻮى اﻟ ـﺼ ـﻤــﺖ ،واﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـ ﱡـﺴـﻠـﻄــﺎت
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود إﻟﻰ أوروﺑﺎ.
ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ ،اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،اﻧﻘﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ا ﻟــﻮ ﺣــﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺼﺮب ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﺬﺑﺤﺔ ﺳﺮﺑﺮﻧﻴﺘﺸﺎ
ﺿــﺪ اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟــﻢ ﻳﻨﺒﺲ اﻟﺤﻠﻒ
ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ ،أو ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ،ﻷن ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ،ﺑﺨﻼف ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ ذرة ﻋ ـﻘ ــﻞ ﻻ ﻳـ ـﻌ ــﺮف أن
اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺼﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺮ وﻳﻜﺒﺮ
اﻟﺴﻨﻲ ُ
اﻟﺤﺮّ ،
ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﱡ
وﻫﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﱢ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدي ﺗﻌﺒﺮ

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

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

اﻷﻣﻦ أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ دورازﻧﻮ أن "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺧﺎﻃﺌﺔ".
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت ﻣـﺴـﻠـﺤــﺔ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺠــﻮب ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻣـﺴــﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ورﺻﺪت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أوﻓﻴﺪﻳﻮ
وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
وﺟ ــﺮى ﺗ ـﺒــﺎدل إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻨــﺎر ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ
اﻟـﺜـﻘـﻴـﻠــﺔ وﻗـ ــﺎذﻓـ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎدة
ﻟ ـﻠ ــﺪروع ،واﻧ ـﻔ ـﺠــﺮت آﻟ ـﻴ ــﺎت ،ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺎت
اﺳﺘﻤﺮت  6ﺳﺎﻋﺎت ،ﻣﻤﺎ أﺟﺒﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟـﺒـﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،وﻗ ــﺎم اﻷﻣ ــﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﺑﺴﺮﻋﺔ.
)أ ف ب(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

 85ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،7ش ،50م ،37ت66811616 :
ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ زوﺟﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
 75ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :ﻏــﺮﻧــﺎﻃــﺔ ،ق ،2ش ،3م ،29اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،2ش ،104م ،70ت،99631849 ،55217272 :
97701077

ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻮﺧﻠﻒ

 11ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،3ﺷﺎرع أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ج ،37م،1
ت99403090 :
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﻌﻮﺿﻲ أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻌﻮﺿﻲ
 83ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟــﺪﻋـﻴــﺔ ،دﻳ ــﻮان اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ق ،2ش ،26م ،3ت55665042 ،60308500 :

ﻓﻬﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﻠﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي

 65ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،ق ،7ش ،793م ،174اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ،ق ،10ش ،4ج ،2م ،4ت99060656 :
ﺷﻴﺨﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ زوﺟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
 71ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﺑﻤﻘﺒﺮة اﻟﺠﻬﺮاء ،اﻟﺮﺟﺎل:
ﺳﻌﺪاﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ق ،11ش ،177م ،115اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻮاﺣﺔ ،ق ،2ش،2
م ،576أزرق ،18ت55985566 ،50555777 :

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

